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Tutkimusaineisto koostuu kirjallisuuslähteistä, arkistomateriaalista ja kenttätutkimuksen tuottamasta aineistosta. Kirjallisuustutkimuksen osuus on suppea: se muodostaa osan tausta-aineistosta arkkitehtuurin luonteenomaisia piirteitä kuvattaessa ja siinä on esitetty tiivistelmä Hiukkavaaran kasarmin
historiasta.

Kirjallisuustutkimusta tärkeämpiä keinoja tiedon

hankkimisessa ovat olleet keskusteluyhteydet Puolustushallinnon rakennuslaitokseen ja kiinteistöjä hallinnoiviin tahoihin
sekä Hiukkavaaran alueen keskeisimmän suunnittelijan, arkkitehti Pekka Rajalan haastattelu.

Arkistomateriaali on hankittu rakennusten nykyisten hallinnoijien ylläpitämistä arkistoista.

Kasarmialueen kaavahistoriaa

tai rakennusten historiaa ei voi selvittää tavanomaiseen tapaan

kaupungin

arkistoihin

tallennetuista

suunnitelmista.

Puolustusvoimien alueita ei perinteisesti ole kaavoitettu kaavoitusviranomaisten työnä, eikä rakennuksille ole haettu rakennuslupia1.
koostui

Vaikka arkistoissa oleva suunnitelma-aineisto

useimmiten

alkuperäisten

suunnitelmapiirustusten

kopioista, rakennusten historia selviää niistä kattavasti.

So-

pivan lisän suunnitelma-aineistoon muodostavat Puolustushallinnon rakennuslaitoksella Oulussa rakentamista pitkään

1

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Oulun ja Kainuun alueen pal-

velupisteen päällikkö Esko Tuohino kertoi, että lupakäytäntöä puolustushallinnon rakennustöille säätelee lainsäädännössä oma kohtansa.
Nykyisin rakennuslupia voidaan tietyissä tilanteissä hakea, mutta
Hiukkavaaraa rakennettaessa rakennuslupia ei ole tavanomaisessa
mielessä haettu.

Erilainen käytäntö näkyy piirustusten nimiöissä

siten, että suunnitelmia ei ole luokiteltu sillä tavoin johdonmukaisesti
kuin rakennuslupaa haettaessa joudutaan tekemään: luonnossarjaan,
pääpiirustussarjaan ja työpiirustussarjaan. Eri mittakaavaisia työpiirustuksia on paljon ja selkeitä pääpiirustussarjoja vähemmän. Samojen suunnitelmien käyttäminen eri kasarmeilla lisää kopioaineksen
määrää.

3

johtaneen Paavo Kuivamäen pojan Kari Kuivamäen vuonna
1983 ottamat valokuvat. Tuolloin Kari Kuivamäki kuvasi alueen kaikki rakennukset.

Kasvillisuuteen liittyviä näkökulmia ei ole selvitetty.

Osa Hiukkavaarassa olevista rakennuksista on puolustusvoimien käytössä.

Näiden rakennusten käyttötarkoitukset on

esitetty karkeasti: yleensä ne on luokiteltu vain toimisto- tai
varastorakennuksiksi.

Tämän selvitystyön suorittamisesta on vastannut Suunnitteluryhmä (SR) Mattila Palviainen, jonka muodostavat Arkkitehtitoimisto Saila Palviainen ja Arkkitehtitoimisto Ulla Mattila.
Selvitystyöhön ovat osallistuneet arkkitehti, TkL Saila Palviainen kokonaisvastuullisena, arkkitehti Ulla Mattila, arkkitehtiylioppilas Anne Jaakola ja tekninen avustaja Marjut Neuvonen. Selvityksen on taittanut Saila Palviainen.
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SENAATTIKIINTEISTÖT:
(alleviivatut
jäävät
pv
käyttöön)
Rakennus
K1, kasarmi

Bruttoala
4490 m²

H1, esikunta
H4, huoltorakennus
H7, varasto
H8, autohalli
H9, lämpövoimala
H11, hevostalli
ja ajoneuvovarastot
H13, poliklinikka
H15, ajoneuvokatos
H16, ajoneuvokatos
H17, ajoneuvokatos
H18, kuljetusalan varasto

4954 m²
1384 m²
2300 m²
2634 m²
688 m²
1298 m²
660 m²
1250 m²
1291 m²
1291 m²
1291 m²
1075 m²

KAPITEELI OYJ:
Rakennus
K2, kasarmi

Bruttoala
4490 m²

K3, kasarmi

4410 m²

K4, kasarmi

5250 m²

K5, kasarmi

5250 m²

H2, ruokala

4567 m²

H3, miehistösauna
H5, varasto

605,5 m²
1102 m²

H6, varasto
H14, polkupyörä- ja
suksivarasto

1257 m²
618 m²

KRUUNUASUNNOT OY:
Rakennus
Bruttoala
A1, asuintalo
2930,5 m²
A2, asuintalo

2737,5 m²

A3, asuintalo

2930,5 m²

A4, asuintalo
A5, asuintalo

2930,5 m²
2742,5 m²

A6, asuintalo

2737,5 m²

H19, myymälä

305 m²

Käyttö 10.2006
maanpuolustustalo (MAPU),
pv toimistotilaa
pv toimistotilaa
pv toimistotilaa
pv varastotilaa
pv autohalli ja korjaamo
pv varastotilaa
pv varastotilaa
pv varastotilaa (kylmä)
pv soittokunnan tilat
pv varastotilaa (kylmä)
pv varastotilaa (kylmä)
pv varastotilaa (kylmä)
pv varastotilaa (kylmä)

Käyttö 10.2006
toimistotilaa 63 h- m²
kokoontumis- ja harrastetilaa 430 h- m²
taiteilijoiden ja käsityöläisten tiloja 574 h- m²
varastotilaa 536 h- m²
toimitilaa 35 h- m²
kokoontumis- ja harrastetilaa 566 h- m²
taiteilijoiden ja käsityöläisten tiloja 268 h- m²
varastotilaa 105 h- m²
toimistotilaa 250 h- m²
kokoontumis- ja harrastetilaa 317 h- m²
taiteilijoiden ja käsityöläisten tiloja 421 h- m²
varastotilaa 667 h- m²
var/toimitilaa 96 h- m²
kokoontumis- ja harrastetilaa 525 h- m²
taiteilijoiden ja käsityöläisten tiloja 515 h- m²
varastotilaa 15 h- m²
toimitiloja 2474 h- m²
toimitiloja/myymälä 920 hm²
varastotilaa
varastotilaa(lämmin/kylmä)
varastotilaa (kylmä)
varastotilaa (kylmä)
tilanne:
7.11.2006
Käyttö 10.2006
asuinkerrostalo
(vuokra),
päiväkoti 468 h- m²
asuinkerrostalo
(21 omistusasuntoa)
asuinkerrostalo
(24 omistusasuntoa)
asuinkerrostalo (vuokra)
asuinkerrostalo
(21 omistusasuntoa)
asuinkerrostalo
(21 omistusasuntoa)
liiketila, laboratoriokäytössä
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SUUNNITELUAJANKOHTA 1954–55
A1, asuintalo
sisätilamuutoksia alakerran päiväkotitiloissa -89; ulko-ovet
uusittu 1990-luvulla; ikkunat, kattoverhous ja parvekkeiden ovet
uusittu 2002–2003
K3, kasarmi
muutos ullakkotiloissa sekä varatieporras 1974–76
H2, ruokala
sisätilamuutoksia 1968; muonavaraston muutos 1982; uudet katokset ja portaat 1984; höyrykeskus 1985 (piippu ruokasaliin); uusi
hissikuilu ja
muutoksia portaissa 1987–89
SUUNNITELUAJANKOHTA 1958–59
A2 ja A3, asuintalot
ulko-ovet uusittu 90-luvulla; ikkunat, kattoverhous ja parvekkeiden
ovet uusittu 2002–2003
K1, kasarmi (nykyisin MAPU-talo)
akkuvaraamon ja viestintävaraston sijoitus -87; sisäänkäyntikatokset
-90
K2, kasarmi
sisäänkäyntikatokset 1990
H1, esikunta ja sotilaskoti
leipomon muutostyöt 1967–69, sisätila ja julkisivumuutoksia; ikkunat
uusittu ja muutoksia aukotuksessa 1992
H2, ruokalan laajennus: saunatilat, varastotiloja ja kellari
H4, varusvarasto
muutos rakennusosaston tiloiksi, ei päiväystä
H5, varasto
osa kalustovarastoa autohuoltolaksi 1990
H6, varasto
SUUNNITTELUAJANKOHTA 1960–62
A4 ja A5, asuintalot
ulko-ovet uusittu 1990-luvulla; ikkunat, kattoverhous ja parvekkeiden ovet uusittu 2002–2003
K4, kasarmi
sisätilamuutoksia 1988; sisäänkäyntikatokset 1990; päävartion muutostyö julkisivumuutos länsipäähän 1992
K5, kasarmi
sisätilamuutoksia 1988; sisäänkäyntikatokset 1990
H2, ruokala; ruokalan laajennus
H7, väestönsuoja ja tykkihalli
väestönsuojan ajantasaistaminen 1984 ja 2003; linkkimasto 1982
H8, autohalli
laajennus autohuoltolaksi 1982; sisätilamuutossuunnitelma autohalliin 2001
H9, lämpökeskus ja muuntamo
muutos osittain autohuoltotilaksi 1989: sisätila- ja julkisivumuutoksia, lämpökeskuksen muutos pioneerien varastotilaksi 1991
H11, hevostallit ja ajoneuvokatokset (varastot)
muutos toimisto/varastotiloiksi 1971–72
SUUNNITELUAJANKOHTA 1963–64
H19, myymälä
A6, asuintalo
ulko-ovet uusittu 1990-luvulla; ikkunat, kattoverhous ja parvekkeiden ovet
uusittu 2002–2003
SUUNNITELUAJANKOHTA 1967–71
Polttoainesäiliöt
H1, uusi sotilaskotiosa
H2, ruokalan laajennus: keittiön laajennus ja kellarimuutoksia
H3, miehistösauna
liinavaatevaraston sisätilamuutoksia ja ovikunnostuksia 1991
H6, varasto laajennus
H13, poliklinikka (myöh. ”Soittola”)
muutos musiikki- ja toimistotiloiksi 1998
H14, polkupyörä ja suksivarasto
SUUNNITTELUAJANKOHTA 1980–82
polttoainesäiliöt
linkkimasto
H8, autohallin laajennus
H15, H16 ja H 17, ajoneuvokatokset
SUUNNITELTUAJANKOHTA 1985
H18, kuljetusalan varasto
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3 ARKKITEHTUURIN LUONTEENOMAISET PIIRTEET

3.1

TAUSTAA

Joukkojen sijoitustoimikunta teki päätöksen uuden kasarmin
rakentamisesta Ouluun vuonna 1952.
Hiukkavaaraan,

saksalaisten

toisen

Kasarmi sijoitettiin

maailmasodan

aikana

tekemän ampumaradan läheisyyteen. Ensimmäisenä Hiukkavaaraan muuttivat vuonna 1957 aliupseerikoulu ja pioneerikomppania, vuonna 1959 esikunta, esikuntakomppania ja
viestikomppania, vuonna 1962 II pataljoona ja vuonna 1963
lopulta myös kranaatinheitinkomppania ja panssarintorjuntakomppania.

Vuonna 1963 1.1.1957 perustettu Pohjan Pri-

kaati toimi kokonaisuudessaan Hiukkavaarassa.2

Hiukkavaaran asemakaavan laati puolustusministeriössä arkkitehti Vilho Noko3.

2

Ensimmäinen kasarmeista valmistui

Stig Roudasmaa, Oulun varuskunnan historia, Scripta Historica VII,

Oulun historiaseuran julkaisuja, Tomus VII, Kemi 1981, s. 226-228 ja
Kaarina Niskala, Oulu varuskuntakapunkina-rakennusten tyylit ja
historia, Painotalo Suomenmaa, Oulu 2005, kirjassa Oulu varuskuntakapunkina, Oulu varuskuntakaupunkina historiatoimikunta, Pohjan
Prikaatin kilta ry, s. 329

3 Stig Roudasmaa, Oulun varuskunnan historia, Scripta Historica VII,
Oulun historiaseuran julkaisuja, Tomus VII, Kemi 1981, s. 226-228 ja
Kaarina Niskala, Oulu varuskuntakapunkina-rakennusten tyylit ja
historia, Painotalo Suomenmaa, Oulu 2005, kirjassa Oulu varuskun-

9

vuonna 1956, vuonna 1958 valmistui toinen kasarmi ja kahdeksan varastoa, vuonna 1959 valmistuivat miehistökasarmi,
yhdistetty esikunta- ja sotilaskotirakennus, sekä yhdeksän
varastoa, kaksi viimeistä kasarmia valmistuivat 1962 4, poliklinikkarakennus valmistui vuonna 19725 ja erilaisten apurakennusten ja varastojen rakentaminen jatkui aina 1980-luvulle ja
rakennusten korjausten ja laajennusten osalta jopa 1990luvulle asti.

Samanaikaisesti kasarmin rakennusten kanssa toteutettiin
kantahenkilökunnan

asuntoalue

kasarmialueen

yhteyteen.

Viimeinen kuudesta asuintalos ta valmistui 1965.

Hiukkavaa-

ran oma kauppa otettiin käyttöön vuonna 1963.6

takapunkina, Oulu varuskuntakaupunkina historiatoimikunta, Pohjan
Prikaatin kilta ry, s. 329

4

Arkistoaineistossa olevan lopputarkastuspöytäkirjan mukaan viimei-

nen kasarmi (K5) valmistui 1963.

Lähteessä esitettyä varastojen

laskentatapaa on vaikea jäljittää. Voi olla, että osa tässä mainituista
varastoista on selvitysalueen ulkopuolella.
5

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

historiatoimikunta,

Pohjan Prikaatin kilta ry, s. 206, Vilho Noko oli Hiukkavaaraa aloitettaessa majuri ja arkkitehtiylioppilas, arkistoaineiston mukaan myöhemmin rakennusneuvos.
6

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. 330

historiatoimikunta,

10

Arkkitehti Kaarina Niskala on luonnehtinut Hiukkavaaran aluetta Pohjan Prikaatin Kilta r.y.:n julkaisemassa Oulu varuskuntakapunkina-historiikissa seuraavasti: Hiukkavaaran kasarmi on jykevän mäntykanaan leimaama ja viihtyisä alue,
jossa rakennukset on sijoitettu väljästi puistomaisen keskusta-alueen ympärille, ja jonka rakennusten mittakaava on
sopusoinnussa

ympäröivän

metsäisen

maiseman

kanssa.

Rakennukset edustavat funktionalismia, jolle muodon antaa
toiminta.
naisine

Kivikasarmeja, vaaleine rapattuine seinineen, puharjakattoineen

ja

yhtenäisine

ikkunarivistöineen,

Niskala kuvaa yksinkertaisiksi ja selkeiksi.

Yksikerroksista,

pulpettikattoista

esikuntarakennusta

sekä

siihen liitettyä sotilaskotia Niskala pitää kasarmeista poikkeavana, vaatimattomana ja vähäeleisenä, mutta silti hallittuna.

Niskalan mukaan nelikerroksiset asuintalot edustavat

1950- ja 1960-luvuille tyypillistä asuntorakentamista rapattuine julkisivuineen ja avonaisine parvekkeineen.7

Hiukkavaaran kasarmi luetaan niin sanottujen korpivaruskuntien joukkoon, kuten Kajaanin Hoikankangas, Säkylän Huovinrinne, Valkealan Vekarajärvi, Sodankylän kasarmi ja mah-

7

Kaarina Niskala, Oulu varuskuntakapunkina-rakennusten tyylit ja

historia, Painotalo Suomenmaa, Oulu 2005, kirjassa Oulu varuskuntakapunkina, Oulu varuskuntakaupunkina historiatoimikunta, Pohjan
Prikaatin kilta ry, s. 330 ja 331
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dollisesti myös Ylämylly Liperissä, Kontioranta Joensuun liepeillä, Rissala Siilinjärvellä, Lapin lennosto Rovaniemellä,
Pirkkala Tampereella, Karkialampi Mikkelissä sekä ehkä vielä
joitakin muitakin kasarmeja.

Korpivaruskunnille on tyypillis-

tä, että ne rakennettiin metsän rajaamiksi ja etäisyyden päähän lähimmästä kaupungista.

Yleensä korpivaruskunnat to-

teutettiin työllisyysvaroilla 1960–70 luvulla.

Korpivaruskun-

tiin luetuista kasarmeista monet ovat vielä alkuperäisessä
käytössä:

Hoikankankaalla,

Sodankylässä,

Vekarajärvellä,

Huovinrinteellä, Rovaniemellä, Pirkkalassa, Kontioranalla ja
Rissalassa

kasarmit

ovat

puolustuslaitoksen

käyttäminä.

Ylämylly Liperissä ei ole enää puolustuslaitoksen käytössä ja
Karkialampi on vain osittaisessa käytössä. Yleisesti ennakoidaan, että tulevina vuosina kasarmien tiloja tulee vielä vapautumaan.8

8

Muuriankkuri, Puolustushallinnon rakennuslaitoksen sidos-

ryhmälehti, s16-21, arkkitehti Pekka Rajalan ja rakennuttamisen toimialajohtaja Pekka Kettusen haastattelut. Korpivaruskunnan käsite ei ole täsmällinen, koska monia niitä vanhempia varuskuntia rakennettiin ja laajennettiin työllisyysvaroilla
vielä 1960-luvun jälkeen. Samoin sijainti metsän keskellä on
kaupunkien

laajetessa

usein

muuttunut

keskeisemmäksi.

Hiukkavaarakaan ei ole täysin puhtaasti korpivaruskunta siinä
mielessä, että osa rakennuksista on vanhempia, 1950-luvulta.
Näitä rakennuksia voineekin kuvata jälleenrakennuskauden
rakennuksiksi.

Usein juuri vanhimmat rakennukset perustu-

vat puolustuslaitoksen suunnittelutoimistossa tehtyihin tyyppipiirustuksiin ja uudemmat konsulttiarkkitehtien piirustuksiin.
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Pohjanprikaati lakkautettiin 31.12.1998 ja varusmiesten koulutus Oulussa päättyi.

Rakennusten keskeisen käytön loput-

tua Hiukkavaaran rakennuksista osa jäi vajaakäyttöisiksi.

3.2

HIUKKAVAARAN

KASAR-

MI-ALUEEN KOLME YMPÄRISTÖKOKONAISUUTTA

Kasarmin alue muodostuu kolmesta toisistaan erottuvasta
ympäristökokonaisuudesta.

Myllyojan rajaama asuinalue

muodostaa selvästi erottuvan ja omaleimaisen ympäristön.
Asuinalue on rakennettu lähiömäisesti metsäkaupungiksi siten, että talojen väliin ja ympärille jää vapaata puistoympäristöä sekä Myllyojan rantavyöhykkeet ja sillat, joiden kautta
asuma-alueelta siirrytään kasarmin alueelle.

Asuinalueen

itäpuolella on aluetta palvellut tenniskenttä.

Varsinaisen kasarmialueen keskeinen ydin on puistomaisen
vyöhykkeen sisälle jäävä aukio, jota kasarmit 1, 2, 3, 5 ja
esikunta sekä ruokala rajaavat.

Puuston ja rakennusten rajaama aukio oli kasarmin toiminnallinen ja symbolinen ydintila.

Aukion puistomaisuus lienee

vahvistunut

alkuperäiseen

kasvaessa.

Lisääntynyt puistomaisuus pehmentää aukion

luonnetta.

tilanteeseen

verrattuna

puiden
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Kolmas ympäristökokonaisuus on metsään rajoittuva ja kasarmien taakse jäävä huolto- ja varastoalue.

Sen ensim-

mäinen osa muodostuu leveän ja suoran raitin taakse rakennetusta varasto- ja huoltorakennusten rivistä ja toinen osa
muodostuu metsää vasten sommiteltujen rakennusten joukosta. Metsällä on selvästi ollut näkösuojan merkitystä, koska osa huoltorakennusten alueella olevista puista on istutettuja, tyypillisesti kuusia.

Lisäksi kasarmialueella on kolme edellisten ympäristökokonaisuuksien ulkopuolelle jäävää rakennusta: Kasarmi 4 ei
liity keskusaukioon, eikä sikäli muiden keskusalueen rakennusten sommitelmaan. Se on tehty aukiosommitelman ulkopuolelle, mutta silti samaan koordinaatistoon aukion muiden
rakennusten kanssa.

Aluetta palvellut myymälärakennus jää

asuintalojen muodostaman kokonaisuuden ulkopuolelle, niin
etäisyytensä kuin tyylinsäkin puolesta, mutta sillä on sijaintinsa puolesta porttirakennuksen luonne.

Poliklinikaksi ra-

kennettu, myöhemmin soittokunnan käytössä ollut rakennus,
taas jää esikunnan taakse pienelle mäelle ja itsenäisesti metsään. Se on kuitenkin suunnitelmalla liitetty esikuntaan, sillä
sen piha-alueelta on muodostettu yhteys sotilaskodin aurinkoiselle oleskelupihalle ja siten esikuntarakennukseen.

Seuraavissa luvuissa kuvataan erikseen kunkin ympäristökokonaisuuden rakennuksia. Kasarmi 4:ää ja poliklinikkarakennusta kuvataan keskusaukion ympäristökokonaisuuden yhteydessä ja myymälää kuvataan asuinalueen yhteydessä.
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3.3

ASUINALUE JA MYYMÄLÄ

A1-A6 asuintalot sijoittuvat väljästi Myllyojan pohjoispuolelle.

Myllyoja erottaa vapaasti metsään sommitellut, luon-

nonläheisesti asetellut asuintalot kasarmialueesta..

Tämä

Vilho Nokon puolustusministeriössä laatiman asemakaavan
idea tuntuu Hiukkavaarassa edelleenkin selvästi, vaikka Myllyojan varsi ja siihen liittyvä puisto ovat rapistuneet ja osin
kasvaneet umpeen, vaikka Myllyojan ylittävät sillat ovat lahonneet, asfaltoidut tiet ovat juurikasvuston rikkomat ja pinnoitteiden rajaukset puuttuvat.

Ensimmäinen asuintalo A1 on suunniteltu 1954, talot A2 ja A3
1958 ja 1959, talot A4 ja A5 1960 ja talo A6 1964.

Kaikki

asuintalot ovat keskenään samankaltaisia. Ne on suunniteltu
puolustusministeriössä, eikä suunnitelmia ole signeerattu9.
Suunnitelmista käy ilmi, että samoja piirustuksia on käytetty
asuintaloissa useilla Suomen kasarmialueista. Kaikissa taloissa on kellari, ullakko ja 3 kerrosta.

Taloissa A2, 5 ja 6 on

osittain kapeampi runko kuin taloissa A1, 3 ja 4, kapeammassa rungon osassa on isompia asuntoja (4h ja k).

9

Arkkitehti Pekka Rajala arvioi, että asuintalojen suunnitelmat perus-

tuvat arkkitehti Heidi Vähäkallio-Hirvelän tekemiin tyyppipiirustuksiin.
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Talon A1 alakerrassa on päiväkoti. Rakennuksia on maalauskorjattu, ulko-ovet on vaihdettu 1990-luvulla, parvekeovet,
ikkunat ja betonikattotiilet on vaihdettu 2002–2003.

Talot

A2, 3 ja 5 ovat asunto-osakeyhtiöitä ja ne on myyty asunnoittain.
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Rakennusten hahmot ovat 1950-luvun jälleenrakennuskaudelle tyypilliseen tapaan selkeitä ja yksinkertaisia, niissä on leveähköön runkoon sovitettu pelkistetty punatiilinen harjakatto. Vaaleiden rakennusten yksinkertaisen perusmassan ulkopuolelle jäävät värikkäät, pienet ja avoimet parvekkeet10.
Parvekkeet rytmittävät julkisivuja ja niiden värin ansiosta
rakennukset erottuvat toisistaan. Rakennukset on pinnoitettu
vaaleaksi maalatulla karkealla rappauksella.

Rappauksessa

on käytetty koristeaiheena elementtisaumaa jäljittelevää aihetta.

10

Parvekkeiden värejä on korjausmaalauksissa lisätty, kertoi Esko

Tuohino puolustushallinnon rakennuslaitokselta.
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Talojen porrashuoneissa on jäljellä alkuperäisiä rakenteita.
Oletettavasti sisäväritys ei ole alkuperäinen, sisäpinnat on
maalattu äskettäin.
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H19 myymälä on Pekka Rajalan arkkitehtitoimiston vuonna
1963 suunnittelema.

Rakennus edustaa rakentamisaikansa

mukaista arkirakentamista.

Se on yksikerroksinen, loivahar-

jainen ja mineriittipintainen.

Ajalle tyypilliseen tapaan siinä

on koteloräystäs, joka liittyy rakennuksen päädyistä ulostyöntyvään päätykolmioaiheeseen.

Räystäs ja pääty yhdessä

muodostavat alapuolelleen jäävästä rakennuksesta erillisen
katto-osan. Oletettavaa on, että kuvatun arkkitehtuurikeinon
avulla

käytännöllisistä

syistä

harjakattoisten

rakennusten

arkkitehtuuria, erityisesti asuintaloissa ja muussa arkirakentamisessa, sovitettiin tasakattoa ihannoivaan aikaansa.
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3.4

KESKUSAUKIO JA KESKEISET

VARUSKUNTARAKEN-

NUKSET

Keskusaukiota voimakkaimmin leimaava rakennus on avoimen aukion itäsivulle, kohtisuoraan sisääntuloaluetta vastaan
sijoittuva, ensimmäisenä rakennettu ja myöhemmin K3 rakennukseksi nimetty kasarmi.

Ensimmäinen kasarmi suun-

niteltiin puolustusministeriössä vuonna 1955, todennäköisesti
suunnittelija oli Vilho Noko. 11

Ensimmäiseen kasarmiin on

tehty 1970-luvulla lvi-teknisiä ja muita käytännöllisiä sisätilamuutoksia ja vuosina 1974–1976 suunniteltu julkisivuihin
vaikuttanut muutos. Tuolloin rakennuksen ullakkotiloja otettiin käyttöön. Ullakolle rakennettiin muun muassa liikuntasali. Samassa yhteydessä toteutettiin rakennuksen pohjoispäähän varatieporras ja siihen liittyvät varatieovet.

Vuosien

1974–76 muutoksen suunnitteli arkkitehtitoimisto Pekka Rajala.

11

Vuonna 1955 tehdyissä piirustuksissa on signeerauksena vain ”N”.
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Kasarmi 3 poikkeaa selvästi muista kasarmirakennuksista:
Sen arkkitehtuuri katsoo suunnitteluajankohdastaan taaksepäin 1940 luvulle.

Rakennuksen massa on pelkistetty.

Jyr-

kän kattokaltevuuden sovittaminen leveään runkoon tekee
katosta julkisivuja hallitsevan. Julkisivut on aukotettu rytmittäen pystysuuntaisia aukkoja selkeisiin kenttiin, nauhamaisesti.

Kasarmirakennus on tehty perinteisellä kivirakennus-

tekniikalla ja sen vaalea pinta on rapattu ehyeksi ja yhtenäiseksi. Vanhin kasarmeista on tyypillinen jälleenrakennuskauden rakennus.

Sisätiloissa näkyvät alkueräiset rakenteet ja yksityiskohdat.
Oletettavasti sisätiloja on maalattu myöhemmin, eikä alkuperäistä väritystä voi tutkimatta päätellä nykyisestä tilanteesta.
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K 1 (nykyisin Maanpuolustustalo) ja K2 kasarmit ovat molemmat Pekka Rajalan arkkitehtitoimiston vuonna 1958 suunnittelemia samankokoisia, 300 miehelle tarkoitettuja, kasarmeja. Rakennuksiin on tehty lvi-teknisiä ja muita käytännöllisiä sisätilamuutoksia, sen kaltaisia kuin K1 kasarmiin 1987
toteutettu arkkitehti J. Hakolan suunnittelema akkuvaraamon
ja viestintävaraston sijoitusmuutos.

Sisäänkäynteihin on

lisätty katokset 1990-luvulla. Sisäänkäyntikatokset ovat Pekka Rajalan arkkitehtitoimiston suunnittelemia.

Päinvastoin kuin ensimmäisenä rakennetun kasarmin arkkitehtuuri, myöhemmin rakennettujen kasarmien arkkitehtuuri
on eteenpäin suuntautunutta: Kivirakentamisen rakentamistapa on perinteinen, samoin kuin ensimmäisessä kasarmissa,
mutta rakennusmassan muoto, kattokaltevuus, aukotus ja
julkisivujen pintakäsittely ennakoivat ajassaan uusia, ele-
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menttitekniikalla tehtyjä rakennuksia.

Kattokaltevuus on

loivempi kuin ensimmäisessä kasarmissa ja katon harja on
sommiteltu epäsymmetriseksi.

Massoittelussa on käytetty

1960-luvulla yleistä tapaa porrastaa rakennuksen päätyä katon harjan kohdalta, jolloin pääty näyttää pulpettikattoiselta.
Aukotus ei perustu ensimmäisenä tehdyn kasarmin tapaan
nauhamaiseen sommittelun, vaan sen lähtökohtana ovat elementtiaukon kaltaisesti sommitellut, useamman ikkunan kentät.

Parhaiten elementtirakentamisen estetiikan tavoittelu

ilmenee

elementtisaumaa

jäljittelevissä

vaakasuuntaisissa

koristeaiheissa. Sisäänkäyntialueet ovat 1960-luvulle tyypilliseen tapaan olleet pelkistettyjä mutta materiaalivaihtelulla
korostettuja.

1990-luvulla toteutetut katokset on tietoisesti

sovitettu pelkistettyyn ilmeeseen.

Sisätilojen värit ovat sa-

mankaltaiset kuin vanhimmassa kasarmissa.
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K4 ja K5 kasarmit ovat molemmat Pekka Rajalan arkkitehtitoimiston vuonna 1960–1962 suunnittelemia samankokoisia,
400 miehelle tarkoitettuja, kasarmeja. Rakennuksiin on tehty
samat julkisivuihin vaikuttaneet muutokset kuin kasarmeihin
1 ja 2.

Kasarmissa 4 olevissa päävartion tiloissa on tehty

sisätilamuutoksia ja pieni päätyjulkisivuun vaikuttanut ikkunamuutos vuonna 1992.

Muutoksen suunnitteli Arkkitehti-

toimisto Holma & Vuolteenaho.

Kasarmit 4 ja 5 ovat tyylinsä ja rakentamistapansa puolesta
kasarmien 1 ja 2 kaltaisia, perinteisellä kivirakentamisen tekniikalla toteutettuja rakennuksia, joiden arkkitehtuuri tavoittelee myöhemmin yleistynyttä elementtirakentamisen ajan
estetiikkaa.
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Esimerkki kasarmien pohjista: kasarmin 2 kellari ja ensimmäinen kerros:

Kasarmiaukion toiselle puolelle, juuri vastapäätä K3 rakennusta, on sijoitettu muistomerkki.
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H1

esikunnan

vuonna 1958.

ensimmäinen

rakennusvaihe

suunniteltiin

Suunnittelija oli arkkitehti Pekka Rajala.

En-

simmäisessä vaiheessa rakennettiin pohjois-eteläsuuntainen
esikunnan tilat käsittänyt rakennuksen osa ja sitä vasten kohtisuoraan siipi, joka käsitti sotilaskunnan tilat.

Rakennusta laajennettiin vuonna 1967.

Laajennuksen suun-

nitteli Pekka Rajalan arkkitehtitoimisto.

Uuteen pulpettikat-

toiseen laajennusosaan suunniteltiin uudet sotilaskodin tilat.
Samassa yhteydessä väliosassa olevan vanhan sotilaskodin
tiloissa tehtiin muutoksia, joista keskeinen oli leipomotilojen
laajennus.

Sisätilamuutokset johtivat uusien sisätilojen tar-

peista lähteneisiin julkisivumuutoksiin: lisättyyn sisäänkäyntiin eteläpuolelle ja ikkunamuutoksiin pohjoispuolelle.
luvun

loppupuolella

eteläpuolen

pihaa,

1960-

rakennusmassojen

välisellä alueella, aidattiin ja muokattiin kesäoleskeluun sopivammaksi.

Pohjoissivun julkisivuun tehtiin suunnitelmia ikkunamuutoksista vielä vuonna 1992 Holman ja Vuolteenahon toimistossa.
Tällä

hetkellä

Vauhtiviiva
tarpeisiin.

rakennusta

Oy:n

laajennetaan

suunnitelman

mukaan

Arkkitehtitoimisto
puolustusvoimien
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Rakennuksen vanhin osa edustaa tyypillistä 1950-luvun arkkitehtuuria: kivirakenteiset, harjakattoiset, rapatut rakennuskappaleet on aukotettu pienin aukoin.

Arkkitehtuuri on vaa-

timatonta ja 1967 suunnitellun laajennuksen rinnalla väistyvää.

Laajennusosa tuntuukin hallitsevan rakennusten koko-

naisuutta.

Sen hahmo muodostaa rakennuksen mieleen-

painuvimman osan: sen laakea, suuri pulpettikatto ja julkisivut on sommiteltu samalla tavoin kuin poliklinikkarakennuksen. Aukotus perustuu keskeissommitelmaan, jossa aukkojen
ja julkisivupintojen suhteet ovat huolellisesti harkittuja. Julkisivut ovat levollisen kauniit.

Laajennusosan ansioista huolimatta väliosassa tehdyt monet
muutokset ovat koetelleet rakennuskokonaisuuden eheyttä.
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H2 ruokalan, alkuperäinen osa on toteutettu samoilla suunnitelmilla kuin Hyrylän kasarmin ruokala.
päivätty 195412.

Suunnitelmat on

Ruokalarakennukseen suunniteltiin ensim-

mäinen laajennus jo vuonna 1958.

Tuolloin Pekka Rajala

suunnitteli ruokalan pohjoispuolelle siipiosan, johon sijoittui
miehistösauna

ja

varastotiloja.

Seuraavan

laajennuksen

suunnittelu käynnistyi jo vuonna 1960.

Toisen laajennuksen

suunnittelija oli arkkitehti Osmo Lappo.

Toisessa laajennuk-

sessa suunniteltiin ruokalarakennuksen länsipuolelle, harjakattoisen osan rinnalle, toinen harjakattoinen rakennusmassa,
johon rakennettiin lisää ruokailutilaa, kellariin varastotilaa ja
ruokalan itäpuolelle perunakellari.

Samaan aikaan jatkettiin

myös alun perin saunaksi rakennettua siipiosaa.

Seuraava

rakennuskokonaisuuden kannalta oleellinen laajennus suunniteltiin jo vuonna 1969.

Suunnitelmat tehtiin Osmo Lapon

arkkitehtuuritoimistossa.

1960-luvun lopun laajennuksessa

rakennettiin lisää keittiötiloja alkuperäisen ruokalarakennuksen itäpuolelle, aikaisemmin rakennetun perunakellarin päälle.

Osmo Lapon arkkitehtuuritoimistossa suunniteltiin myö-

hemmätkin muutos- ja korjaussuunnitelmat: vuonna 1982
muonavaraston muutos, jossa peitettiin kolme kellarin ikkunaa, vuonna 1984 sisäänkäyntien katokset ja 1988 hissisuunnitelma. Hissi toteutettiin alkuperäisen ruokalan pohjoissivulle, rakennuksen korkeimman osan kylkeen. Tuolloin korkeassa osassa olleet asunnot otettiin uuteen käyttöön, muun muassa sosiaalitiloiksi. Sisätiloihin kohdistuneita muutoksia tehtiin vielä 1990-luvulla. Viimeisimpänä Arkkitehtitoimisto Holma & Vuolteenahon suunnittelema elokuvaluokan sisustus.

12

Pekka Rajala oletti, että ruokala suunniteltiin tyyppipiirustuksilla,

jotka olivat alun alkaen Heidi Vähäkallio-Hirvelän tekemät.
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Alkuperäinen ruokala, eli olevan rakennuksen kaakkoisnurkan
leveä harjakattoinen rakennusmassa ja sen pohjoispuolelle
jäävä korkea, vastakkaisensuuntainen rakennuskappale ovat
tyyliltään 1950-luvulle tyypillisiä selkeitä kappaleita.

Niiden

julkisivut on aukotettu pienin aukoin ja pinta on rapattu.
Pohjoispuolelle tehty ensimmäinen laajennus oli pitkän mallinen ja puuverhottu. Ensimmäisen laajennuksen arkkitehtuurin alkuperäinen tavoite lienee muodostaa kontrastia kiviselle,
ja raskaanoloiselle alkuperäiselle rakennukselle. Tästä kertoo
muun muassa katosmainen väliosa laajennussiiven ja ruokalan alkuperäisen osan välillä. Nämä tavoitteet kuitenkin peittyivät

kolmannessa

vaiheessa

tehtyjen

laajennusten

alle,

tuolloin alkuperäisen rakennuksen ja ensimmäisen laajennuksen väli täytettiin.

Nyt kolmannessa vaiheessa toteutettu

liitososa, erilaisine huoltosisäänkäynteineen, on sekava. Siinä
on yhdistetty toisiinsa alkuperäisen rakennuksen ja laajennuksen materiaaleja ja yksityiskohtia. Toinen laajennus, joka
tehtiin alkuperäisen rakennuksen kylkeen, sen länsipuolelle,
oli vielä kolmanteen laajennukseen verrattuna harkittu ja
hallittu: siinä toteutettiin 1950-luvun tyylinen ”pari” alkuperäiselle rakennuksen osalle. Laajennus erottuu selvästi sisätilassa.

Rakennuksen nykyistä ilmettä tarkastellessa, viimeksi tehtyjen katosten merkitys jää vähäiseksi eri laajennusvaiheisiin
verrattuna.

Ruokalarakennus muodostaa osaltaan kasarmi-

aukiota, mutta erityisesti sen pohjoiseen antava suunta on
menettänyt kaiken eheytensä.
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H13 poliklinikan on suunnitellut Pekka Rajalan arkkitehtitoimisto vuonna 1968.

Vuonna 1998 poliklinikkatoiminnan

päätyttyä rakennus siirtyi soittokunnan käyttöön.

Tuolloin

Arkkitehtitoimisto Holma & Vuolteenaho suunnitteli rakennukseen sisätilamuutoksia.

Poliklinikkarakennus on kivirakenteinen, roiskerapattu ja osin
maalattu puhdastyylinen 1960 ja 1970-luvun taitteen rakennus.

Rakennuksen julkisivut ilmentävät alkuperäistä käyttö-

tarkoitusta, pääjulkisivu avautuu vastaanottamaan potilasliikennettä, takajulkisivu paljastaa potilashuoneiden sarjan ja
länsipääty on tarkoitettu potilasulkoiluun. Julkisivusommittelu on varmaotteista: katokset ja muurit rytmittävät pääjulkisivua ja päätyjen aukot on sijoitettu keskeissommitelman
tapaan, silti jännitteisesti. Pelkistetystä tyylistään huolimatta
ja julkisivujen suhdevalintojen ansiosta, rakennus ei ole mistään suunnasta tarkasteltuna yksitotinen.
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3.5

HUOLTO- JA VARASTORAKENNUSTEN ALUE

H3 miehistösauna on suunniteltu vuonna 1967 Pekka Rajalan arkkitehtitoimistossa.

Siihen on tehty sisätiloihin vaikut-

taneita muutoksia 1990-luvulla.

Saunarakennus on kivirakenteinen ja siinä on käytännöllinen,
loivahko harjakatto. Julkisivupinta on jaettu selviin umpialueisiin ja aukotuskenttiin. Aukotuskentät on sommiteltu julkisivun pintaan harkitusti siten, että rakennusmassan päissä
olevia sisäänkäyntialueita on korostettu.

Taitavasti sijoitetut

pääsisäänkäyntialueen puiset säleiköt inhimillistävät muutoin
karua julkisivupintaa.
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H4 huoltorakennus suunniteltiin alun perin varusvarastoksi,
sittemmin siihen toteutettiin rakennustoimiston tilat. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Pekka Rajala vuonna 1959.
Rakennus muutettiin rakennustoimiston tiloiksi arviolta vuonna 1973, varsinaiset muutossuunnitelmat on arkistoitu ilman
päiväystä ja signeerausta.13

Muutokset eivät vaikuttaneet

julkisivuihin.

Samoin kuin kasarmit 1, 2, 4 ja 5 rakennus on toteutettu
perinteisillä rakenteilla, mutta tyyli jäljittelee elementtirakentamista. Sillä erotuksella, että rakennuksessa on käytännöllinen, loivahko harjakatto.

Talon pelkistettyä, raskaahkoa ja

arkista hahmoa on elävöitetty julkisivujen materiaalipinnoilla
ja elementtisaumoja jäljittelevillä vaakanauhoilla.

13

Vesi- ja viemärimuutos on päivätty 29.1.1973.
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H5 ja H6 varastot. H5 varaston toisessa päässä on lämmintä tilaa, muutoin varastot ovat lämmittämättömiä.

Varastot

ovat vuosina 1958 ja 1959 arkkitehti Pekka Rajalan suunnittelemia, ne on toteutettu osin keskenään samoilla piirustuksilla.

H6 varastoa laajennettiin H5 varaston suuntaan vuonna

1971.

H5 varaston päähän toteutettiin varusmiesten auto-

huoltola vuonna 1990. H5 varaston muutos on Pekka Rajalan
suunnittelema, mutta H6 varaston laajennussuunnitelma on
signeeraamaton.

Varastoissa on loiva harjakatto, ne ovat lautaverhottuja, yksinkertaisia arkirakennuksia.
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H7 varasto, suojarakennus ja masto. Väestösuoja ja sen
yläpuolella oleva tykkihalli (nykyisin varasto) ovat Pekka Rajalan arkkitehtitoimiston vuonna 1962–1963 suunnittelemia.
Väestösuojatiloihin on tehty erilaisia ajantasaistavia korjauksia, sisätilamuutoksia ja kosteusteknisten ongelmien aiheuttamia korjauksia vuonna 1984, 1988 ja vielä 2000-luvulla.
Linkkimasto on suunniteltu vuonna 1982.

Väestösuojan vuoksi rakennus on selvästi ympäristöään korkeammalla ja 78 metriä korkea masto tekee siitä vielä selvemmin ympäristöstään erottuvan.

Rakennus on voimak-

kaasti horisontaalinen kivi- ja lautarakenteinen käyttörakennus.

Pystysuuntaiset rakenteet rytmittävät kauniisti vaa-

kasuuntaista julkisivua.
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H8 autohalli ja polttoaineen jakelupiste. Alkuperäiset suunnitelmat autohallia varten teki Arkkitehtuuritoimisto LamminSoila & Ericsson vuonna 1960.

Rakennusta laajennettiin au-

tohuoltolaksi vuonna 1982 Pekka Rajalan arkkitehtitoimistossa tehtyjen suunnitelmien perusteella. Laajennuksen paikaksi
valittiin

alkuperäisen

autohallin

pohjoispuoli,

oletettavasti

siksi, että polttoaineenjakelupiste oli sijoitettu pohjoispuolelle
1980-luvun alkupuolella.

Arkkitehtitoimisto Holma & Vuol-

teenaho suunnitteli sisätilamuutoksia autohalliin vielä 2000luvun alkupuolella.

Alkuperäisen hallin hahmo oli neliön muotoinen, siihen liittyvä
siipi oli pieni ja pulpettikattoinen. Laajennusosa liitettiin halliin siiven kohdalta. Pääosin alkuperäinen rakennus ja laajennus erottuvat toisistaan: niiden materiaalit ovat erilaiset.
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H9 lämpökeskus, muuntaja, kaasuvarasto ja polttoainesäiliöt.

Lämpökeskusrakennuksen ja muuntajan on suunnitellut

arkkitehti Pentti Pajarinen vuosina 1960 ja 1961.

Polttoai-

nesäiliöiden perustukset suunniteltiin Arvi Ruskolan insinööritoimistossa vuonna 1968.

Pekka Rajalan arkkitehtitoimisto

suunnitteli lämpökeskusrakennukseen julkisivuun vaikuttaneen muutoksen vuonna 1989.

Tuolloin rakennuksen kul-

maan järjestettiin varusmiehille autojen huoltopaikka.

Läm-

pökeskuksen sisätiloja on muutettu varastotiloiksi vielä vuonna 1993.

Lämpökeskusrakennus on pulpettikattoinen 1960-luvulle tyypillinen, piippujen hallitsema arkirakennus. Muuntaja on pieni, yksinkertainen harjakattoinen rakennelma. Lämpökeskus,
muuntaja ja säiliö kertovat arkisesti pikemminkin tekniikan ja
infrastruktuurin historiasta kuin kasarmialueesta.
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H11 hevostalli ja ajoneuvovarastot.

Entinen hevostalli ja

siihen liittyvät ajoneuvovarastot ovat arkkitehti Pekka Rajalan
vuonna 1960 suunnittelemia.

Puolustusvoimien luovuttua

hevoskannastaan tallin tilat muutettiin toimisto- ja varastotiloiksi ja ajoneuvovarastot täydennettiin ovilla.
suunniteltiin

Pekka

Rajalan

Muutokset

arkkitehtitoimistossa

vuosina

1971 ja 1972.

Hevostalli on harjakattoinen, syvärunkoinen ja kivirakenteinen ja siihen liittyvät ajoneuvokatokset ovat puisia ja lautaverhottuja. Katto on jyrkkäharjainen ja hallitsee rakennuksen
julkisivuja. Ajoneuvokatokset on sommiteltu hevostallirakennusta täydentämään siten, että rakennukset yhdessä muodostavat pihapiirin. Pihalla lie aikanaan hyötykäyttöä hevosia
varustettaessa.

Hevostallin ja ajoneuvokatosten koko ja

muoto ovat ehyessä, mutta jännitteellisessä suhteessa toisiin-
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sa ja julkisivuissa käytetty tummanruskea lauta kokoaa rakennukset intensiivisesti yhteen.

Kokonaisuus on mieleen-

painuva. Rakennusten tyyli on sukua ensimmäisenä rakennetun kasarmin tyylille, arkkitehtuuri on samalla tavalla taaksepäin 1930–1940-luvuille katsovaa ja ehyttä kuin ensimmäisessä kasarmissa.
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H14 polkupyörä- ja suksivarasto on suunniteltu Pekka
Rajalan arkkitehtitoimistossa 1970.

Tuolloin suunnitelman

mukaan ilmeisesti on toteutettu rakennus Intiön kasarmille.
Päätös tehdä samanlainen rakennus myös Hiukkavaaraan on
tehty 1971.

Polkupyörä- ja suksivarasto on yksikerroksinen

puurakenteinen

ja

vaakalaudalla

verhottu

tummanruskea

rakennus.

Sen detaljointi: julkisivulaudoitukset, rakennusosien liitokset
julkisivupintaan ja räystäät ovat huolellisesti ja taitavasti
suunniteltuja.

Laudoitus kiertää yhtenäisenä ympäri myös

sivujen seinäkkeet.

Kattopalkit, ovet ja seinien pystyraken-

teet rytmittävät pitkää rakennusta.
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H15, 16, 17 ja 18 ajoneuvokatokset ja kuljetusalan varastorakennus.

Alueen kaakkoisosassa sijaitsevat uusimmat

rakennukset, neljä vuosina 1981–1985 suunniteltua lämmittämätöntä varastoa.

Rakennukset ovat Pekka Rajalan arkki-

tehtitoimiston suunnittelemia, eikä niitä ole muutettu käytön
aikana.

Rakennukset ovat pilari-palkkirakenteisia ja muovipinnoitetulla pellillä verhottuja ajallemme tyypillisiä käyttörakennelmia.

Samantyyppisiä rakennuksia on piirustusten mukaan

tehty muihinkin varuskuntiin.
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Hiukkavaaran kasarmin alueelta on viimevuosien aikana, arviolta vuonna 2002, purettu joitakin rakennuksia. Poliklinikan
vierellä pienellä mäellä oli lautarakenteinen varasto ja varastojen ja huoltorakennusten alueella koirien aitaus ja koirasuoja.

Kari Kuivamäki kuvasi myös koirapihan ja koi-

rasuojan vuonna 1983.
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3.6

ARKKITEHTI PEKKA RAJALA

Arkkitehti Pekka Rajalan (s.1929) ura puolustusvoimien palveluksessa suunnittelijana alkoi 1950-luvulla kokelasaikana.
Aikansa palveluksessa työskenne ltyään Pekka Rajala päätyi
perustamaan oman arkkitehtitoimiston 1950-luvun loppupuolella.

Toimeksiannot tulivat useimmiten puolustusvoimilta.

Hiukkavaaran rakennusten lisäksi hänen toimistossaan suunniteltiin rakennuksia useille muille kasarmeille, muun muassa
Vekarajärven, Sodankylän ja Hoikankankaan korpivaruskuntiin.

Pekka Rajalan kertoman mukaan puolustusvoimien ra-

kennuksia rahoitettiin usein työllisyysvaroin.

Työllisyysvaro-

jen myöntämisen aikataulut sanelivat toimistotyön aikatauluja
ja rakentamisen määrä eri kasarmeilla oli vuosittain suuri.

Pekka Rajala kertoi, että kasarmialueiden rakennuksista osa
yleensä perustui Puolustushallinnon rakennuslaitoksella kehiteltyihin tyyppirakennuksiin, jotka usein olivat arkkitehti Heidi
Vähäkallio-Hirvelän suunnittelemia.

Hiukkavaarassa näitä

rakennuksia ovat asuintalot ja ruokalan ensimmäinen osa.

Pekka Rajalan toimisto oli erikoistunut suunnittelemaan puolustusvoimille. Muita toimeksiantoja ei juurikaan tehty. Yksi
Rajalan harvoista muista suunnitelmista on Rovaniemen linjaautoasemasta vuonna 1956 järjestetyn suunnittelukilpailun
voittajatyö, joka tehtiin yhdessä Niilo Pulkan ja Kaarlo Leppäsen kanssa. Pekka Rajala jäi eläkkeelle omasta toimistostaan
1990-luvun alkupuolella, silloisten, suurten muutosten keskellä.

