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ESIPUHE
Kauhavan Lentosotakoulun rakennettua kulttuuriympäristöä koskeva selvitys on tehty Senaatti-kiinteistöjen toimeksiannosta. Tilaajan edustajana
työtä ovat valvoneet myyntipäällikkö Jyrki Maikola ja kiinteistöpäällikkö
Virpi Viitala. Selvityksen on laatinut Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen
Oy, jossa vastuuhenkilönä on toiminut arkkitehti Hannu Puurunen. Tehtävään ovat osallistuneet FM Eeva Martikainen ja suunnittelija Reijo Myllynen.
Selvityksen suoritustavassa ja sisällössä on noudatettu Museoviraston
laatimaa työohjelmaa ”Kauhavan lentosotakoulun rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvan selvityksen työohjelma ja tavoitteisto”. (Maria
Kurtén ja Jarkko Sinisalo, 29.5.2013). Työohjelman mukaan ”Selvityksen
tavoitteena on muodostaa detaljoitu kuva Lentosotakoulun rakennetusta
historiasta ja nykytilasta laitoksen rakennussuojelun tarpeiden ja tavoitteiden täsmentämiseksi; selvityksen tarkoituksena on tukea ja edistää
alueen tunnistettujen arvojen turvaamista muutoksissa, hoidossa ja käytössä.” Samalla selvitys on dokumentti alueen ja rakennusten tämänhetkisestä tilanteesta.
Alueen ja sen rakennusten tutkimus, dokumentointi ja arkistotyöt tehtiin
elo-lokakuussa 2013, aineiston työstö ja raportin kokoaminen lokakuun
2013 aikana.
Esitän parhaat kiitokset kaikille Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustushallinnon eri toimipisteiden henkilöille, jotka ovat auttaneet aineistojen etsimisessä arkistoista, rakennusten tutkimisessa ja muissa Kauhavalla tehdyissä kenttätöissä.

Lapinlahdella 7.11.2013

Hannu Puurunen
arkkitehti SAFA
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Päivitys 15.11.2013: sivuilla 31-33 oleviin kaavioihin tehty pieniä
täydennyksiä.

Kauhavan ja lentosotakoulun sijainti sekä Senaatti-kiinteistöillä myynnissä olevien Lentosotakoulun kiinteistöjen rajaus kartapohjalla. (Senaatti-kiinteistöt, Kauhavan Lentosotakoulun alueen myyntiaineisto 2013)

Kulttuuriympäristön inventointi- ja suojelutilanne alueella
Kauhavan Lentosotakoulun alue sisältyy Museoviraston julkaisemaan
luetteloon valtakunnallisesti merkittävistä kulttuuriympäristöistä (Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009; http://
www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1440; julkaistu
22.12.2009).
Aluetta kuvataan luettelossa seuraavasti:
”Kauhavan ilmasotakoulu on hyvin säilynyt ja malliesimerkki itsenäisyyden alkuvuosikymmenien kasarmiarkkitehtuurista. Se edustaa yhdessä
Imatran Immolan ja Kouvolan Utin varuskuntien kanssa 1930-luvulla rakennettuja uuden aselajin, lentovoimien, kasarmia.
Kauhavan keskustaajaman pohjoislaidalla olevan ilmasotakoulun alue
muodostuu koulutusta palvelevasta keskusalueesta sekä upseerien ja
aliupseerien asuinalueista kerhoineen.
1920-luvun pohjois-etelä -suuntaiset rakennukset muodostavat kolme
ryhmää, Linnan, lentokonehallit ja esikunnan. 1930-luvun rakennukset
ovat itä-länsi -suunnassa vapaasti funktionalismin kaavoitusperiaatteiden
mukaisesti. Ilmasotakoulun alueen istutussuunnitelmat korostavat alueen
aksiaalisuutta.
Ilmasotakoulun kaikki 1920- ja 1930-luvun rakennukset ja istutukset on
suunniteltu puolustusministeriön rakennusosastolla Torsten Elovaaran
johdolla, arkkitehtien Elsa Arokallio, Ragnar Ypyä, Martta Martikainen ja
Aulis Blomstedt toimesta.
Historia
Itsenäistymisen jälkeinen aika oli Suomessa voimakasta maanpuolustus-

Yläkuvassa Kauhavan keskustaajaman osayleiskaava 2020 (osa kaavakartasta). Valtion
omistamalla, Lentosotakoulun käytössä olevalla alueella on merkintä EP ”Puolustusvoimien alue”. Ainut suojelumerkintä alueella on Linna-rakennuksen kohdalla oleva r2.
(Kauhavan kaupunki)

Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi 1997-1998
(Tuomas Autere).
Ilmasotakoulun alueella inventoitiin kaikkiaan 25 rakennusta (inventoidut
kohteet no 62-86). Inventoijan yhdessä kaavan laatijan kanssa tekemälle
listalle suojelun arvoisiksi kohteiksi pääsi kuitenkin vain Ilmasotakoulun
Linnarakennus (kohde r2). Koulun alueen muuhun suojeluun inventoinnissa ei oteta kantaa.
Inventoinnissa on lähinnä kirjattu tietoja rakennuksista silmämääräisen
tarkastelun perusteella. Lentosotakoulun alueen ja rakennusten vaiheita
kuvataan kirjallisten lähteiden perusteella, erityisiä arkistotöitä ei rakennusten osalta ole tehty.
Kauhavan kaupunki, keskustaajaman osayleiskaava 2020
(Plan-Ark Oy, 3.11.1999; kaupunginvaltuusto hyväksynyt 13.12.1999 /
28.12.1999).
Lentosotakoulun alueella on merkintä EP (”Puolustusvoimien alue”). Ainoana suojelukohteena alueella on Linna-rakennus. Suojelumerkintä on
r2: ”Rakennustaiteellisesti arvokas rakennus tai muu suojeltava kohde.
Rakennuslain 135§:n 1 momentin (41§ 2 mom, 132/1999) nojalla määrätään, että rakennusta tai kohdetta ei saa purkaa ja siinä saa suorittaa vain
sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka edesauttavat sen rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokkaan ulkoasun säilymistä.”
Asemakaava
Lentosotakoulun alue ei kuulu Kauhavan keskustaajaman asemakaavaalueeseen.
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Lentosotakoulun toiminta Kauhavalla on päätetty lakkauttaa vuoden 2014
loppuun mennessä ja koulun kiinteistöt rakennuksineen ovat myynnissä.
Senaatti-kiinteistöt julkaisi seuraavan myynti-ilmoituksen liiteaineistoineen
keväällä 2013:
”Kauhavan lentosotakoulu lakkautetaan 31.12.2014 mennessä, jonka
jälkeen varuskunnan tilat vapautuvat muuhun käyttöön. Senaatti-kiinteistöjen myytävien maa-alueiden pinta-ala on yhteensä noin 126 ha. Rakennuksia myytävällä alueella on noin 40 kpl (mm. upseerikerho, lentokonehalli, kasarmi, ruokala ja huoltohalli) ja niiden bruttoala on noin 44000 m2.
Kohde myydään tai vaihtoehtoisesti etsitään yhteistyökumppania kehittämään varuskunta-alueen uusiokäyttöä.”
Selvitystyömme tehtiin siis vielä toimivassa kasarmi- ja lentotukikohtaympäristössä. Osa selvitykseen kuuluvista, aiemmin valtiolle kuuluneista
rakennuksista tontteineen oli jo aiemmin siirtynyt kiinteistöyhtiöiden tai
yksityisten omistukseen. Alueellisesti selvitys käsittää koko Lentosotakoulun hallinnoiman, varuskunta-alueeseen ja lentokenttään välittömästi kuuluvan maa-alueen. Selvitys sisältää kuvauksen kaikista alueella olevista
rakennuksista, joista on tietoja ollut mahdollista esittää ottaen huomioon
alueen sotilaskäytön asettamat rajoitukset.
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Selvityksen lähtötilanne

teollisuuden ja uusien kasarmien rakentamisen aikaa. Kauhavan ilmasotakoulu oli osa 1920- ja 1930-luvulla toteutettua ilmavoimien suurta rakennushanketta, johon kuului ilmasotakoulun lisäksi seitsemän lentoasemaa
ja lentokonetehdas.
Itsenäistymisen jälkeen 1918 eri paikkakunnilla toiminut ilmasotakoulu
keskitettiin Santahaminaan, jossa olosuhteet olivat kuitenkin rajalliset.
Päätös lentokoulun siirtämisestä Santahaminasta Pohjanmaan radan
varrelle Kauhavan kirkonkylään tehtiin 1924. Sijoituspaikan valintaan
vaikuttivat strategiset syyt: ilmavoimien koulutuskeskus haluttiin maan
länsiosaan. Lisäksi sijoituspaikan valintaan vaikuttivat Etelä-Pohjanmaan
laajat peltoaukeat sekä rautatie, joka helpotti kentän rakentamista ja huoltamista. Kentän ja kasarmirakennusten rakennustyöt alkoivat 1926.
Kauhavan lentokenttä oli käyttökunnossa seuraavana vuonna ja ensimmäisen vaiheen rakennukset valmistuivat 1929 Pyramid Oy:n urakoimina.
Ensimmäisen vaiheen asemakaava ja rakennukset mm. Linna-rakennusryhmä, esikuntarakennus, asuinrakennukset ja lentokonesuojat, edustivat
1920-luvun klassismia. Rakennustoiminta jatkui 1930-luvulla, jolloin rakennuksiin, mm. oppilasasuntolaan, tuli funktionalismin piirteitä.
llmavoimien Ilmailukoulu siirtyi Santahaminasta Kauhavalle 1929 ja muutettiin 1938 Ilmasotakouluksi. Nimi vaihdettiin 2005 Lentosotakouluksi.”
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JOHDANTO

Alla Lentosotakoulun alueen rajaus Museoviraston RKY-aineistossa.
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Arkistolähteet ja tutkimustilanne
Selvitystä varten on tutkittu aluetta koskevia karttoja, rakennuspiirustuksia, vanhoja valokuvia ja kirjallisia lähteitä. Keskeiset arkistot ovat olleet
Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen arkisto Haminassa (PhRakL, Hamina) ja Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen Kauhavan paikallisosaston arkisto (PhRakL, Kauhava). Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen
arkistossa Haminassa on suurin osa alkuperäisistä arkkitehti- ja rakennepiirustuksista vuoteen 1988 saakka. Uudempi, pääosin järjestämätön arkistomateriaali sijaitsee Kauhavan paikallistoimistossa. Piirustusten lisäksi
rakennusten korjaushistoriaa ovat osaltaan tarkentaneet rakennuskohtaiset kortit, joita on päivitetty 1960-luvun alusta noin 1980-luvun loppuun.
Lentosotakoulun kokoelmista ja Linna-rakennukseen kootusta, Lentosotakoulun killan ylläpitämästä perinnehuoneesta löytyy lisäksi paljon kuvamateriaalia, jonka joukossa on sekä ilmakuvia että kuvia rakennuksista.
Vanhoja ilmakuvia on laajasti esitelty myös Martti Peltosen teoksessa Ilmasotakoulun historia 1918-1980. Osa selvitykseen valitusta kuvituksesta
on skannattu tästä teoksesta. Lentosotakoulua koskevaa valokuvamateriaalia löytyy lisäksi ainakin Suomen ilmailumuseon arkistosta ja Sotamuseon arkistosta.
Kirjalliset lähteet ovat painottuneet lentosotakoulusta tehtyihin historiikkeihin ja joihinkin arkkitehtuuritutkimuksiin. Anne Mäkisen taidehistorian väitöskirja Suomen valkoinen sotilasarkkitehtuuri 1926-1939 vuodelta 2000
on keskeinen lähde Kauhavan lentosotakoulun rakennuksia tutkittaessa.
Väitöskirjassaan hän käsittelee puolustuslaitoksen arkkitehtuuria ja sen
suunnittelijoita maailmansotien välisenä aikana. Mäkinen nostaa esille,
että puolustuslaitoksen rakennukset ovat jääneet arkkitehtuurihistoriassa
huomioimatta, vaikka puolustusministeriön rakennusosasto oli rakennushallituksen ohella yksi Suomen suurimmista arkkitehtitoimistoista. Osaltaan asiaan voi vaikuttaa Mäkisen mukaan se, että sotilasalueet ovat siviileiltä suljettuja yhteisöjä ja niiden piirustuksia on pidetty salaisina. Lisäksi
virka-arkkitehtien ura ei ole sopinut 1900-luvun alun sankariarkkitehteja
tutkivaan taidehistoriaan. Mäkisen kirja avaa erityisesti lentosotakoulun
rakentamisen alkuvaiheita ja lisäksi liittää kasarmirakentamisen Suomessa eurooppalaiseen kasarmirakentamisen kontekstiin.
Kauhavan lentosotakoulun historiikeissa arkkitehtuuri on valitettavasti
usein jäänyt vähäiselle huomiolle. Lyhyitä historiikkeja on julkaistu koulun
täyttäessä tasakymmeniä. Tällaisia historiikkeja ovat Ilmasotakoulu Kau-

havalla 1929-1969, Ilmasotakoulu 60 vuotta Kauhavalla ja Ilmasotakoulu:
70 vuotta Kauhavalla sotilaslentäjien koulutusta. Kattava Kauhavan lentosotakoulua koskeva tutkimus on vuonna 1993 julkaistu Martti Peltosen
Ilmasotakoulun historia 1918-1980. Peltonen käsittelee myös alueen arkkitehtuuria ja muuttumista eri aikoina. Rakennushistoriaselvityksen kannalta nimenomaan Peltosen teos on ollut kaikkein hyödyllisin.
Vuonna 1998 julkaistussa Timo Pietiläisen toimittamassa Kauhavan
historia 2, Kauhavaa ja kauhavalaisuutta -teoksessa lentosotakoulua
käsitellään laajassa artikkelissa. Pietiläinen keskittyy varsinkin koulun
tuloon Kauhavalle. Uusin historiikki on Lasse Laaksosen Taivaan vartijat,
Ilmasotakoulun historia 1918-2008 vuodelta 2008. Laaksosen teoksessa
arkkitehtuuria käsitellään varsin vähän.
Ajankohtaisia rakennushankkeita on esitelty jonkun verran ilmailualan tai
puolustusvoimien kausijulkaisuissa. Vuosina 1921-41 ilmestynyt Suomen
ilmailuvoimien esikunnan toimittama Aero-lehti julkaisi uusia kasarmirakennuksia esitteleviä artikkeleita ja Ilmavoimien kiltaliiton vuodesta 1996
alkaen ilmestynyt jäsenjulkaisu Pilven Veikko sivuaa myös rakentamista
artikkeleissaan.
Kauhavan lentosotakoulun rakennukset piirtäneet arkkitehdit ovat tunnettuja nimiä arkkitehtuurihistoriassa. Esimerkiksi Helena Sarjakosken
taidehistorian väitöskirja Rationalismi ja runollisuus vuodelta 2003 käsittelee Aulis Blomstedtin tuotantoa, Leena Makkosen väitöskirja Martta ja
Ragnar Ypyä: arkkitehtipariskunnan elämäntyö käsittelee Ypyöiden arkkitehtuuria ja Maarit Henttosen kirjoittama monografia Elsi Borgin elämästä
hänen arkkitehtuuriansa. Näissä tutkimuksissa Kauhavan lentosotakoulu
kuitenkin mainitaan vain ohimennen tai työluetteloissa. Kasarmirakentamisen periaatteita 1930-luvun alkuvuosina avaa Puolustusministeriön
rakennustoimistossa arkkitehtina työskennellyt Niilo Niemi. Niemi julkaisi
Sotilashallinnollisessa aikakauslehdessä artikkelin Kasarmirakennuksemme vuonna 1934, jossa hän käsittelee kasarmirakentamista tilankäytön
näkökulmasta.

Raportissa esitettävät, arkistoissa
kuvatut kartat ja piirustukset
Useimmat raportissa esitetyt kartat ja piirustukset on jäljennetty valokuvaamalla arkisto-olosuhteissa. Vanhimmat kartat ja piirustukset ovat kuul-

topaperille (pergamentille) tai luonnospaperille piirrettyjä alkuperäispiirustuksia, ja niitä säilytetään Puolustushallinnon Haminan arkistossa A3kokoon taitettuina. Tämä rajoitti piirustusten avaamista kuvausta varten ja
vaikutti kuvien laatuun. 1930-40-luvulta lähtien piirustukset ovat yleensä
taitettuina paperikopioina (ammoniakkikopioina). Näissä puolestaan on
kuvausta ajatellen ongelmana kopioiden huono laatu ja haalistuminen.
Varsinkin 1960-70-lukujen alunperin luonnospaperille tehdyt piirustukset
ovat kopioina hyvin epäselviä.
Huolimatta siitä, että kartoista ja piirustuksista otettuja kuvia on tarpeen
mukaan muokattu kuvankäsittelyohjelmalla, on raportissa esitetyn kuvaaineiston laatu edellä mainituista syistä usein puutteellinen.

Raportissa käytetyt alueen ja rakennusten nimitykset
Raportissa käytämme koulun nykyistä nimeä, Lentosotakoulu, ellei asiayhteyden takia ole syytä käyttää jotain aiemmista nimistä. Koulusta on eri
vaiheissa käytetty seuraavia nimityksiä (suluissa päivämäärä, mistä lähtien nimi on ollut käytössä, ja koulun sijaintipaikka):
LENTOKOULU (1.8.1918 Turku)
SUOMEN LENTOPATALJOONA (1.10.1918 Santahamina)
ILMAILUPATALJOONA (14.3.1919 Santahamina)
ILMAILUKOULU (19.3.1924 Santahamina)
ILMAILUKOULU (6.7.1929 Kauhava)
ILMASOTAKOULU (1.1.1938 Kauhava)
LENTOSOTAKOULU (1.2.1941 Kauhava)
ILMASOTAKOULU (1.12.1952 Kauhava)
LENTOSOTAKOULU (1.1.2005 Kauhava)
Myös rakennusten nimet ja numerot ovat raportissa yleensä nykyisen
käytännön mukaiset. Numerointi noudattaa Puolustushallinnon rakennuslaitoksen käyttämää numerointia. Osassa 2, rakennuskohtaiset selvityksissä on lisäksi mainittu Senaatti-kiinteistöjen myyntiaineistossaan käyttämä kohdenumero.

Lentosotakoulun kolme keskeistä rakennusvaihetta ja tyylikautta - klassismi,
funktionalismi ja modernismi - kohtaavat Sotilaskoti-ruokalan, Linna-rakennuksen ja Tukikohtakomppamian rajaamalla aukiolla.
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Ensimmäiseen rakennusvaiheeseen kuuluneiden, aliupseereille
rakennettujen asuintalojen rivistö puistoineen, oikealla alueen
päätie ja sitä reunustava koivurivi.

Linnansalmentie 85 73100 Lapinlahti0400-669603 hannu.puurunen@arkhp.inet.fi

Alueen pääraitti, nykyiseltä nimeltään Loppusuora, Sotilaskodin
kohdalta länteen.
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Linna-rakennus ja Tukikohtakomppania, oikealla Sotilaskotiruokalarakennuksen pohjoispäätyä.
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Kauhavan kirkonkylä kevättalvella1930. Peltoaukealla lentokoneen alapuolella häämöttävät Lentosotakoulun rakennukset. Latomeren keskellä oleva ojittamaton valkoinen alue on lentokenttä.
(Peltonen 1993, 147)

Lentosotakoulun alkuvaiheiden suunnittelussa keskeisesti mukana olleiden
arkkitehtien nimikirjaimet ja käsialanäytteet piirustusnimiöissä.
Yhäältä lukien: Elsa Arokallio, Ragnar Ypyä, Martta Martikainen (-Ypyä),
Aulis Blomstedt, Kyllikki Halme. (PhRakl, Hamina)

Kauhavan valinta koulun sijoituspaikaksi
Erilaisten vaihtoehtojen jälkeen sopivimmaksi paikaksi maalentoasemalle
valikoitui Etelä-Pohjanmaa. Osaltaan asiaan vaikuttivat kustannustekijät.
Savisen peltomaan ajateltiin olevan tarpeeksi halpaa puolustusvoimien
niukkoja resursseja ajatellen. Ilmailukoulun sijoittamisesta Pohjanmaalle
tehtiin periaatepäätös syksyllä 1924, ja sopivimmaksi paikaksi valikoitui
Kauhavan Kosolanmäen sivusta. Hanketta alettiin viedä nopeasti eteenpäin tekemällä maalentokoulun rakennussuunnitelmat. Ensimmäinen
asemakaavaehdotus Kauhavan Kosolanmäelle on Elsa Arokallion tekemä
vuodelta 1925. Maakauppaneuvottelut olivat vielä kesken ja siirtohankkeesta aiheutunut julkinen keskustelu aiheutti yllättävän ongelman. Maan-
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Ensimmäinen luonnos ilmailukoulun sijoittamisesta Kauhavan Kosolanmäen alueelle.
Lentokonehallit ja esikunta on merkitty kaavamaisesti ja lentokenttä viitteellisesti isona
ympyränä. (PhRakl, Hamina)

Kasarmirakennusten suunnittelu itsenäistymisen jälkeen
Kasarmirakentamiseen vaikutti laki sotilasmajoituksesta vuodelta 1919.
Laissa määriteltiin rauhanaikaisen pysyväisluontoisen majoituksen mitoitusperusteet päällystölle, alipäällystölle ja varusmiehille. Lain mukaan
miehistö majoitettiin yhteisiin makuuhuoneisiin, joiden mitoitusperiaatteena oli 13 m² / varusmies. Laissa ei määritelty sitä kuinka monta varusmiestä samaan huoneeseen tuli sijoittaa. Päällystölle määriteltiin erilliset
asunnot. Ylemmälle päällystölle kuului enemmän huoneita kuin alemmalle
päällystölle. Lisäksi laissa määriteltiin, että henkilö, jolla on vaimo tai alaikäisiä lapsia saa yhden asuinhuoneen muiden huoneiden lisäksi.
Suomen itsenäistymisen alkuvuosina kasarmialueet suunniteltiin yleisten
rakennusten ylihallituksessa (YRYH). Suuret sodanjälkeiset rakennustehtävät puolsivat rakennustehtävien siirtämistä eri alojen keskusvirastoille.
Vuodesta 1926 alkaen kasarmit suunniteltiin puolustusministeriön insinööriosastolla. Vuoden 1927 organisaatiomuutoksen myötä insinööriosastosta muodostettiin teknillinen osasto. Teknillisessä osastossa oli rakennustoimisto, joka huolehti puolustushallinnon rakennusten suunnittelusta ja
toteutuksesta.
Puolustusministeriön rakennuttamille rakennuksille ei tarvinnut alkuvaiheessa hakea rakennuslupaa. Rakennussuunnittelun siirryttyä kesällä
1926 rakennushallinnolta puolustusministeriöön muodostettiin erityinen
asiantuntijaelin antamaan lausuntoja puolustuslaitoksen rakennussuunnitelmista. Jäseniksi kutsuttiin Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin
professori Armas Lindgren ja eduskuntatalon suunnittelija J.S. Siren.
Asiantuntijaelin oli kuitenkin toiminnassa vain muutaman vuoden. Siren
haki eroa asiantuntijatehtävistä vuonna 1928 ja Lindgrenin vuonna 1929
tapahtuneen kuoleman jälkeen ei perustettu enää uutta asiantuntijaelintä.
(Mäkinen, 2000, 60-61)
1930-luvun alun pulakauden seurauksena valtion rakentaminen haluttiin
saada yhden tahon valvontaan. Lisäksi huomattiin, että eri ministeriöiden
rakentamiseen käytettiin erilailla varoja. Osa rakensi ylellisemmin kuin
toiset. Vuodesta 1936 alkaen rakennushallitus alkoi valvoa suunnittelua.
Jotta Puolustusvoimissa oltaisiin yksimielisiä rakennushallituksen kanssa

Arkkitehti Elsa Arokallion laatima ehdotus Kosolanmäen alueelle. Hallien ja esikunnan
ohella suunnitelmassa ovat jo mukana koulun muutkin rakennukset. Vertaa jäljempänä
esitetty Arokallion lopullinen suunnitelma Ontonnevan alueelle! (PhRakl, Hamina)
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1920-luvun alussa Suomen Puolustusvoimien lentokoulutus järjestettiin
Helsingin Santahaminassa ja Kouvolan Utissa. Kumpikaan paikka ei kuitenkaan ollut optimaalinen tarkoitustaan ajatellen. Lisäksi koulutuksen jakautuminen kahteen paikkaan aiheutti erilaisia käytännön ongelmia. Suomen ilmailuvoimissa oli vallalla vesikoneita ja meri-ilmavoimia painottanut
tulkinta vielä 1920-luvulla, joten pidettiin tärkeänä, että koulutuspaikka oli
sovelias sekä maa- että vesikoulutuksen järjestämiseen. Santahaminassa
ei ollut varsinaista maakenttää ja Utissa taas ei ollut vaadittavaa vesilentoasemaa. Molempien sotilasmaantieteellinen sijainti oli huono, koska ne
olivat Neuvostoliiton ilmavoimien pommikoneiden ulottuvilla. Koulutusasemien sijainnin merkitys korostui, koska maan ilmailuvoimat olivat pienet
ja opetus suhteellisen kehittymätöntä. Myös monet käytännön ongelmat
haittasivat koulutusta. Utin hiekkakankaalle rakennettu kenttä pölysi
heikentäen näkyvyyttä ja ympäristössä ei ollut alkeislentokoulutuksen
vaatimia pakkolaskupaikkoja juuri ollenkaan, ja Santahaminassa ei ollut
tarpeeksi koulutus- ja majoitustiloja eikä mahdollisuutta näiden lisäämiseen. Lentokoulutuksen jakautuminen kahteen paikkaan aiheutti sen, että
raskasta kalustoa ja henkilöstöä jouduttiin siirtelemään paikasta toiseen.
Vuonna 1923 Valtioneuvosto asetti komitean, niin kutsutun puolustusrevisionin tutkimaan maanpuolustuksen järjestelyitä ja kehittämistä. Ulkopuolista asiantuntemusta haettiin Englannista, josta kutsuttiin kenraalimajuri
W. Kirken johdolla eversti F.V. Holt ja everstiluutnantti R.B. Maycock
valmistelemaan mietinnön rannikkopuolustuksen ja ilmailuvoimien kehittämisestä. He laativat nopealla aikataululla muistion ilmavoimien silloisen
komentajan majuri Aarne Somersalon avustamana. Ilmailukoulutuksen
epäsopiva sijainti ja kahden paikan ongelmallisuus olivat asioita, joihin
muistiossa kiinnitettiin huomiota. Tulkinta ei tullut yllätyksenä ilmailuvoimien esikunnalle, joka oli tietoinen tilanteesta käytännön kokemusten perusteella. Englantilaisten lausunto antoi kuitenkin tarvittavaa painoarvoa,
jotta asiaa lähdettiin viemään eteenpäin.
Ilmailukoulun uutta sijoituspaikkaa alettiin etsiä vuoden 1924 syksyllä.
Sopivia alueita tutkittiin riittävän kaukana mahdollisesta rintamasta. Paikan olisi hyvä olla sovelias maa- ja vesikoneilla annettavaan opetukseen
ja tärkeää oli rautatien läheisyys. Alueen kriteereissä painotettiin riittävää
väljyyttä lähinnä pakkolaskupaikkoja ajatellen. Maapohjan tulisi olla tasainen ja kova. Parhaana vaihtoehtona pidettiin peltoa. Näin vältyttäisiin raivauskustannuksilta. Valtio ei omistanut tähän käyttötarkoitukseen sopivaa
maata, joten se oli ostettava yksityisiltä maanomistajilta. Tiedusteluissa
selvisi, että vesi- ja maalentoaseman saaminen ei ollut mahdollista, joten
vesi- ja maalentoasema päätettiin rakentaa erillisinä.
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Puolustusvoimien lentokoulutuksen
taustaa

omistajien vaatimat hinnat nousivat moninkertaisiksi seudun käypään
hintaan verrattuna. Tästä syystä maastotiedustelu suunnattiin Laihialle,
josta olisi löytynyt seurakunnan omistamaa maata, mutta tällä kertaa ongelmaksi muodostuivat maiden pitkät vuokra-ajat.
Eräät kauhavalaiset alkoivat tässä vaiheessa etsiskellä uudelleen sopivaa
aluetta Kauhavalta. Maanviljelijä Vihtori Niemi, liikemies Ville Orrenmaa
ja pastori Martti Rantanen olivat aktiivisia prosessissa, jonka päätteeksi
puolustusministeriö sai sopivan maa-alueen Ontonnevalta, muutama kilometri pohjoiseen Kauhavan rautatieasemalta. Ensimmäisessä vaiheessa
maakaupat tehtiin runsaasta 110 hehtaarista. Vain yksi tila ostettiin vapaaehtoisella kaupalla. Kaikki muut olivat periaatteessa sovintokauppoja,
vaikka niihin sovellettiin puolustushallinnon käytännön mukaisesti pakkolunastusmenettelyä. Pakkolunastuspäätös tehtiin 1.10.1925. Maanmittausinsinööri A. V. Gustafsson paalutti lunastettavan maan ja laati siitä
kartan joulukuussa 1925. Ensimmäiset luonnokset tiestön ja rakennusten
sijoittamisesta alueelle valmistuivat seuraavana vuonna.
Alueen salaojittaminen ja tasoitustyöt aloitettiin välittömästi. Salaojitustyön teki Suomen Salaojitusyhdistys kesällä 1926. Tasoitustöistä vastasivat lapualaiset Vihtori Kosola ja E. ja K. Lahdensuo. Kentän kyntö aloitettiin syksyllä 1926. Kynnön jälkeen maahan kylvettiin apilaa ja timoteita,
ja kylvös jyrättiin. Pintatyöt saatiin päätökseen kesällä 1928, mutta kenttä
oli jo kesällä 1927 sellaisessa kunnossa, että siihen saattoi laskeutua
koneella. Ensimmäiset lentokoneet kävivät Kauhavalla 14.7.1927, jolloin
kaksi Martinsyde-hävittäjää lensi Utista Kauhavalle.
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neuvoteltaessa, aloitettiin käytäntö, joka edellytti rakennusosaston suunnitelmien hyväksyttämistä ensin Yleisesikunnalla. Yleisesikunta teki esitykset määrärahoista puolustusministeriölle, joka laati sotaväen päällikölle
ja eduskunnalle esitettävät määrärahaehdotukset. (Mäkinen, 2000, 63)
1950-luvulta lähtien yksityiset arkkitehdit suunnittelivat varuskunnat rakennuksineen ja puolustusministeriön rakennusosaston tekemä suunnittelu väheni. Rakennusosasto lisäsi valvontaansa. 1960-luvulle tultaessa
puolustusministeriön rakennustoimisto oli Suomen suurin rakennusliike,
joka rakensi varuskunnat omana työnään. Työt tehtiin pääsääntöisesti
työllisyysvaroilla. (Puolustushallinnon rakennuslaitos, 2013)
1990-luvulla valtion rakennustoimintaa haluttiin tehostaa. Rakennushallitus lakkautettiin ja kiinteistöomaisuus hajautettiin eri yksiköille. Toimintaa
alettiin kehittää kohti asiantuntija- ja palvelujen hankintaorganisaatiota.
Tehtävää varten perustettiin Puolustushallinnon rakennuslaitos. Omasta
rakentamisesta luovuttiin kokonaisuudessaan vuonna 1998. (Puolustushallinnon rakennuslaitos, 2013)

PlM:n rakennustoimisto suunnittelukollektiivina
Rakennustoimiston henkilökunta vakinaistettiin vuonna 1928. Toimiston
päälliköksi yliarkkitehdin virkaan nimettiin arkkitehti Torsten Elovaara,
joka toimi tehtävässä kuolemaansa asti 1949. Vuonna 1919 arkkitehdiksi
valmistunut Elovaara oli palkattu yleisten rakennusten ylihallitukseen puolustushallinnon rakennusten suunnitteluun jo vuonna 1920. Elovaara johti
toimiston suunnittelutyötä, mutta hänen ei sanota osallistuneen varsinaisesti itse rakennusten piirtämiseen.
Arkkitehdin virkaan nimitettiin Niilo Niemi, joka vastasi korjausrakentamisesta ja kunnossapidosta. Vakinaisia arkkitehteja oli kaksi kappaletta vuoteen 1936 asti, jolloin määrää lisättiin yhdellä. Vakinaisia insinöörejä oli
toimistossa silloin jo kuusi. Toimiston muut arkkitehdit ja insinöörit olivat
palkattu ylimääräisinä työntekijöinä. Lisäksi toimistossa työskenteli arkkitehtiylioppilaita. Monet toimistossa työskennelleistä arkkitehdeista pitivät
virkatyön yhteydessä myös omaa toimistoa. (Mäkinen, 2000, 65)
Rakennustoimiston palveluksessa oli eniten arkkitehteja vuosien 193538 välillä, 14 vuosittain. Merkillepantavaa on, että rakennustoimistossa
työskenteli suhteessa paljon naisarkkitehteja, vuosina 1926-39 yhteensä
yhdeksän. (Mäkinen 2000, 65)
Rakennustoimiston työtehtävät jakautuivat sukupuolen mukaan siten,
että valtaosa naisarkkitehtien suunnittelukohteista liittyi naisille läheisiksi
miellettyihin alueisiin: asumiseen, hoitoon ja hoivaan, puutarhanhoitoon.
Naiset saivat suunniteltavakseen kasarmin kolme kertaa. Ensimmäinen
oli Elsa Arokallion piirtämä Kauhavan ilmailukoulun Linna-rakennusryhmä
1920-luvun lopulla. Toinen oli Martta Martikaisen Helsingin autokomppanian kasarmi ja kolmas Kyllikki Halmeen pieni Ristiniemen kasarmi merivoimille vuodelta 1937. (Mäkinen 2000, 214)
Rakennustoimiston työkäytäntöjä leimasi kollektiivisuus. Arkkitehdit tekivät piirustuksia yhdessä, ja suunnittelijan nimeä ei yleensä julkisesti mainittu.

Lentosotakoulun alueen ja rakennusten
arkkitehdit
Kuten edellä kerrotaan, PlM:n rakennustoimistoa johti yliarkkitehti Torsten
Elovaara. Hänen kanssaan samana vuonna eli 1919 olivat valmistuneet
arkkitehdiksi myös Elsa Arokallio ja Elsi Borg, jotka molemmat eri vaiheissa työskentelivät PlM:ssä. Vuonna 1921 Arokallio nimitettiin ensimmäisenä naisena valtion virkaan sotaministeriön insinööriosaston asumus- ja
kasarmirakennustoimiston 2lk:n sihteeriksi. Tapahtuma oli merkittävä,

Ontonnevan salaojitussuunnitelma lentokenttää varten vuodelta 1926. (PhRakl, Hamina)
Lentosotakoulua varten 1925 mitattu alue Ontonnevalla Kauhavan kirkonkylän kupeella.
(PhRakl, Hamina)

Ennen lopullisen yleissuunnitelman laatimista alueella tehtiin maaperatutkimuksia. Keskellä aluetta oli kalliokumpare, mutta muutoin maapohja oli sekalaisesti soraa ja savea.
Alla karttapiirros, johon on kaavailtu punaisella puhelinlinjan vetäminen alueelle. Molemmat kartat vuodelta 1926. (PhRakl, Hamina)
Välittömästi valtion Lentosotakoulua varten hankkiman maa-alueen vieressä oli toimivia
maatiloja. Oikealla varuskunta-alueen päätie ja Linna-rakennus. Kuva kesältä 1935 on
otettu ilmiesesti sairaalarakennuksen työmaalta käsin. (Lentosotakoulun kokoelmat)

Toimistossa suunnitelluista rakennuksista, esimerkiksi lentokonehalleista muodostui tyyppejä, joita käytettiin vilkkaimpana rakennuskautena
1930-luvun puolivälin jälkeen useilla ilmavoimien alueilla. (Mäkinen 2000,
74)
Niilo Niemi kirjoitti kasarmirakentamisesta Sotilashallinnollisessa aikakauslehdessä 1930-luvun puolivälissä kaksi artikkelia, joissa hän määrittelee suomalaisen kasarmirakentamisen yleisiä piirteitä. (Niemi 1934,
325-344) Tyypeillä ei tarkoitettu monistettuja rakennuksia, vaan määrättyjen perusajatusten mukaan suunniteltavia rakennuksia. Niemi pohtii
erityisesti majoitusrakennuksien tilajärjestelyitä. Niemi esittelee erilaisia
pohjaratkaisuja majoitustuvista, pesutuvista, käymälöistä, kuivaushuoneista ja luentosaleista. Hän painottaa, että määrättyä tyyppiä edustavat
asuntotalot voivat poiketa yksityiskohdiltaan toisistaan huomattavastikin.
Niemi määrittelee kasarmeille seuraavat periaatteelliset tyyppipohjat: 1.sivukäytävä, 2. osittainen sivukäytävä, 3. keskikäytävä, jossa laajennukset
toiselle ikkunaseinälle, 4. keskikäytävä. Kerroskäytävän funktio oli järjestäytyminen, harjoitukset sateisella säällä ja miehistön oleskelu. Funktiosta
johtuvia tilalle asetettuja vaatimuksia olivat valoisuus, ilmavuus, avaruus
ja tuuletettavuus. Käytävän päissä olevista porrashuoneista vain toista
käytettiin järjestäytymiseen, toinen oli varapoistumistie. (Mäkinen 2000,
89)
Niemi ottaa kantaa myös rakennusten sisäpuoliseen rakennustekniseen
käsittelyyn ja listaa nykyaikaisen kasarmin ”uusasiallisuuden” täydentäviä
piirteitä:

valmistui arkkitehdiksi

1890-1949

1919

1920-1949

1892-1982
1900-1980
1904-1992
1893-1958
1885-1957
1906-1979
1909-1979
1914-?

1919
1929
1932
1919

1921-1934
1925-1936
1928-1936
1929-1956
1930 (yksityinen, ei PlM:n palveluksessa)
1934-37, 1939
1934-1946
1938-1978

1914
1930
1935
1941

”Kaiken tulee olla: 1) hygienistä: suoraa ja sileätä; 2) asiallista: käytännöllistä ja kestävää; 3) aistikasta: yksinkertaista mutta ei askeettista”.
Niemi pohtii myös värien valintaa ja mainitsee, että värien valinnassa ei
tulisi niinkään keskittyä siihen valitaanko keltainen, punainen tai sininen,
vaan pikemminkin värin voimakkuuteen ja vaaleuteen tai tummuuteen.
Vaaleiden ja hillittyjen värisävyjen Niemi katsoo ylläpitävän mielen virkeyttä ja reippautta samalla vaatien puhtautta ja siisteyttä. Hän suosittelee
yleisvärityksessä käytettävän tällaisia sävyjä, ottaen huomioon tarpeellinen vaihtelu. Niemen mukaan sellaisissa yksityiskohdissa kuten ovissa,
lattialistoissa, ikkunapenkeissä ja porraskaiteissa voidaan käytännön ja
vaihtelun vuoksi käyttää tummia ja voimakasvärisiä maaleja.
Henkilökunnan asuinrakennusten suunnittelussa pyrittiin 1930-luvulla
tyyppipohjiin, ns. asuntolamelleihin, joita PlM:ssä kehitti etenkin arkkitehti
Elsi Borg. Lentosotakoulun alueen kaksi asuinrakennusta, joiden molempien piirustukset laati arkkitehti Kyllikki Halme, näyttävät perustuvan Elsi
Borgin tyyppisuunnitelmaan. Halme on muokannut kaksiportaisten asuntojen pohjapiirrokset Borgin lamellityyppien pohjalta.
Kauhavan sairaala suunniteltiin tyyppisairaalaksi, jota oli tarkoitus soveltaa muillekin kasarmialueille (Sarjakoski 2003, 24). Aulis Blomstedt oli
tullut Elsa Arokallion seuraajaksi PlM:ön. Arokallio oli vuosina 1928-1932
suunnitellut kolmelle uudelle kasarmialueelle pienet sotilassairaalat. Ne
olivat lähes samanlaisia suorakaiteisia, satulakattoisia joukko-osastosairaaloita, joiden pohjakaava perustui keskikäytävään. Blomstedt kehitti
Kauhavan sairaalan tyyppisairaalaksi Arokallion aikaisempien sairaalasuunnitelmien pohjalta. (Mäkinen 2000, 121)
Aulis Blomstedt oli erityisen kiinnostunut standardisoinnin ja sarjatuotannon kehittämisestä sekä näihin liittyen rakennustyyppien ja mitoitusjärjestelmien kehittämisestä. Jo Kauhavan sairaalassa on nähtävissä näiden
tavoitteiden soveltamista. Blomstedtin kiinnostusta mitoitusjärjestelmiin ja
pyrkimystä tarkkuuteen kuvaa hyvin Kauhavan lentokonehallien laajennusosien suunnitelma: Blomstedt on piirustukseen korjannut Ypyän hallin
pilarijakoon perustuvan mitoitusmoduulin 170,6 senttimetristä 169,4 senttimetriin.

Puolustuslaitoksen uusasiallisuus
Suomi rakensi puolustuslaitoksensa maailmansotien välisenä aikana
lähes tyhjästä. Venäjän vallan ajalta oli olemassa linnoituksia ja varuskuntia, joiden rakennukset olivat huonokuntoisia. Puolustuslaitoksen uudet
kasarmialueet, esimerkiksi Kauhavan ilmasotakoulun alue toi kaupunkimaisen alueen maaseudun agraariyhteisön keskelle. Vaaleat kivikasarmit
erottuivat maaseudun perinteisen rakennuskannan mittakaavasta ja ma-

Puolustusministeriön palveluksessa

teriaaleista. Esikuvat Suomen puolustuslaitoksen 1920-ja 30-lukujen rakentamiselle otettiin Ruotsista ja Saksasta. Saksan ”todellinen asiallisuus”
(wahre Sachlickeit) nousi 1930-luvun alussa erityisesti sotatarviketeollisuuden arkkitehtuurin muotokieleksi.
(Mäkinen 2000, 212-216.) Pohjoismaiseen funktionalismiin kuului standardisointi, muotojen yksinkertaistaminen, säästeliäs materiaalien ja tilan
käyttö. Rakennustyyli vaihtui 1920-luvun kuluessa klassismista funktionalismiin. Puolustuslaitoksen diskurssissa ei käytetty funktionalismi-termiä,
vaan se korvattiin puhumalla uusasiallisesta tyylistä. Funktionalismi miellettiin terminä vasemmistolaisuuteen viittaavaksi. (Mäkinen, 2000, 32-33)
Puolustuslaitoksen vaatimukset arkkitehtuurille olivat juuri funktionalismin
tarjoamat ominaisuudet. Pohjoismainen funktionalismi oli myös sillä tavalla Suomelle sopivaa, että se erotti Suomen Venäjän sotilasarkkitehtuurista, jonka kasarmit muodostuivat rappaamattomista punatiilijulkisivuista.
(Mäkinen 2000, 219.) Funktionalismin suosioon puolustuslaitoksen rakennuksissa vaikutti varmasti osaltaan myös se, että suunnittelukollektiivi oli
varsin nuorta iältään, ja etenkin nuori arkkitehtipolvi pyrki uudistamaan
arkkitehtuurikieltä. Vaikka klassismi oli ollut ensimmäinen askel kohti
muotojen selkiytymistä historismin ja art nouveaun jälkeen, se ei kyennyt
kuvaamaan muuttuvan yhteiskunnan arvoja. (Makkonen 1998, 7.)
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Torsten Elovaara
Elsa Arokallio
Ragnar Ypyä
Martta Martikainen-Ypyä
Elsi Borg
Matti Björklund (Visanti)
Aulis Blomstedt
Kyllikki Halme
Heidi Vähäkallio-Hirvelä
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Rakennusten suunnittelu
Ilmailukoulun rakentamisen yleissuunnitelman laatimisen sai tehtäväkseen arkkitehti Elsa Arokallio. Kun ilmailukoulun sijoittamisesta Kauhavan
Kosolanmäen alueelle oli neuvoteltu vuonna 1925, teki Arokallio ensimmäisen hahmotelman rakennusten sijoituksesta. Kauhavan Ontonnevan
vahvistuttua ilmasotakoulun paikaksi Arokallio laati sinne uuden ”asemakaavan” vuonna 1928.
Ilmasotakoulun rakennusten suunnittelu alkoi toiminnan kannalta keskeisimmistä rakennuksista eli henkilökunnan asunnoista, varusmiesten majoitus-, koulutus- ja huoltotiloista sekä lentotoimintaan liittyvistä tiloista.
Koulun keskeisen rakennuksen eli koulutus-, kasarmi-, talous- ja sairasosaston käsittäneen rakennusryhmän suunnitelmat laati Elsa Arokallio
vuosina 1928-29. Rakennus sai myöhemmin nimekseen Linna-rakennus.
Lisäksi Arokallio suunnitteli aliupseerien asuinrakennukset ja aliupseerikerhon (nykyinen päävartio). Arokallion apuna Linna-rakennuksen
suunnitteluun osallistuivat myös Martta Martikainen ja Ragnar Ypyä sekä
Mirjam Gunnari (MG) ja Esko Suhonen (ES). Tämä kuvastaa hyvin edellä
mainittua PlM:n rakennustoimiston kollektiivista suunnittelukäytäntöä.
Piirustuksiin on merkinnyt hyväksymisensä toimistopäällikkö Torsten Elovaara (nimikirjaimet TE).
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Tyyppisuunnitelmat

TAULUKKO 1: Kauhavan Lentosotakoulun rakennusten
suunnitteluun 1920-30-luvuilla osallistuneet arkkitehdit (mm.
Mäkinen 2000, 231)
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koska naisia ei valtion virkoihin oltu kelpuutettu ennen vuotta 1926. Ylimääräisiksi työntekijöiksi heitä oli kylläkin palkattu. Sopivan miespuolisen
hakijan puuttuminen näytti olevan syy, miksi Arokalliolle avautui ovet
silloiseen sotaministeriöön näin aikaisin. Vasta 1930-luvulla puolustusministeriössä työskenteli useampia naisarkkitehteja ylimääräisinä työntekijöinä; vuosina 1927 -1939 naisarkkitehteja oli yhdeksän. Virkoja ja toimia
he eivät voineet saada vielä tällöinkään, sillä naisten virkakelpoisuuslain
säätämisen jälkeenkin naisten virkakielto ulottui vielä puolustuslaitoksen
ja -ministeriön virkoihin ja toimiin joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.
(Karhu 2000, 78-79) Arokallio työskenteli puolustusministeriössä yhtäjaksoisesti vuoden 1934 heinäkuun loppuun, jolloin hänen paikalleen tuli
arkkitehti Aulis Blomstedt. (Mäkinen 2000, 66)
Vielä arkkitehtiopiskelijan kirjoissa ollut Ragnar Ypyä palkattiin puolustusministeriön rakennustoimistoon 1925 ja myös Martta Martikainen tuli jo
opiskeluaikanaan toimistoon harjoittelijaksi vuoden 1928 kesällä. Ragnar
Ypyä työskenteli PlM:n palveluksessa vuoteen 1936, samoin Martta Martikainen. He avioituivat kyseisenä vuonna ja muuttivat Viipuriin Ragnar
Ypyän tultua valituksi Viipurin kaupunginarkkitehdiksi.
Kauhavan lentosotakoulunkin rakennusten suunnitteluun vaikuttanut Elsi
Borg teki pitkän uran Puolustusministeriössä (1929–1956), samoin Kyllikki Halme (1934-1946) ja Heidi Vähäkallio-Hirvelä (1941-1978). Aulis
Blomstedt työskenteli PlM:n rakennustoimistossa eri jaksoissa 1934-37 ja
1939.
Anne Mäkinen on jakanut PlM:n rakennustoimistossa 1920-30-luvuilla
työskennelleet suunnittelijat vanhempaan ja nuorempaan arkkitehtipolveen. Ensin mainittuun kuuluivat Kauhavan suunnittelijoista toimistopäällikkö Torsten Elovaaran ohella Elsa Arokallio ja Elsi Borg, nuorempaan
taas Ragnar Ypyä, Martta Martikainen sekä heitäkin hieman nuorempina
Aulis Blomstedt ja Kyllikki Halme.
Useimmat mainituista arkkitehdeista pitivät virastotyön ohella myös omaa
arkkitehtitoimistoa. Varsinkin Elsa Arokalliolla, Elsi Borgilla ja Ragnar
Ypyällä yhdessä Martta Martikaisen kanssa oli merkittäviä toimeksiantoja
yksityispuolella, lisäksi he osallistuivat ahkerasti arkkitehtuurikilpailuihin.
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Linnarakennuksen länsipuolelle sijoitettujen aliupseerikerhon ja aliupseerien kolmen asuinrakennuksen suunnittelussa Arokallion avustajana toimi
Martta Martikainen.
Ragnar Ypyä näyttää itsenäisesti tehneen suunnitelmat lentokonehalleille
ja niiden kanssa samaan kokonaisuuteen kuuluvalle esikuntarakennukselle (nykyinen hävittäjälentolaivue). Ainoastaan esikuntarakennuksen
joissakin erikoispiirustuksissa on Martta Martikaisen nimikirjaimet.
Samoin Ypyän täysin itsenäinen suunnitelma on upseerikerhon rakennus
kaikkine detaljipiirustuksineen. Ragnar Ypyä teki suunnitelman myös tallirakennukselle no 13.
Upseerien asuinrakennusten pääpiirustukset laati Ragnar Ypyä, mutta
työ- ja detaljipiirustuksissa on myös Martta Martikaisen ja Elsa Arokallion
nimikirjaimia.
Uuden koulurakennuksen suunnittelu annettiin poikkeuksellisesti ulkopuoliselle suunnittelijalle. Koulun suunnitelmat laati 1930 vaasalainen arkkitehti Matti Björklund (Björklund muutti myöhemmin sukunimensä muotoon
Visanti). Samana vuonna, 1930 Martta Martikainen laati PlM:n rakennustoimistossa varuskunnan alueelle puisto- ja puutarhasuunnitelmat.
Aulis Blomstedtin tultua Elsa Arokallion seuraajaksi rakennustoimistoon
hän piirsi lentosotakoululle vuonna 1935 sairaalan ja lentokonehallien lisärakennusten suunnitelmat.
Martta Martikainen suunnitteli vuosina 1935-36 uuden aliupseerikerhorakennuksen klassistisen aksiaalisommitelman läntiseksi päätteeksi.
Ragnar Ypyä täydensi vuonna 1936 alueen yleissuunnitelman ja suunnitteli uuden kasarmin eli nykyisen Tukikohtakomppanian.
Vuonna 1937 Kyllikki Halme piirsi kaksi Elsi Borgin lamellityyppiin perustuvaa asuinrakennusta, rakennukset no 9 ja 29.

Klassismista funktionalismiin
Anne Mäkinen on jakanut PlM:n rakennustoimistossa 1920-30-luvuilla
työskennelleet suunnittelijat vanhempaan ja nuorempaan arkkitehtipolveen. Ensin mainittuun kuuluivat Kauhavan suunnittelijoista toimistopäällikkö Torsten Elovaaran ohella Elsa Arokallio ja Elsi Borg, nuorempaan
taas Ragnar Ypyä, Martta Martikainen sekä heitäkin hieman nuorempina
Aulis Blomstedt ja Kyllikki Halme.
Lentosotakoulun ”asemakaavan” Arokallio piirsi klassistiseksi aksiaalisommitelmaksi, joka on lentosotakoulun alueen ydin. Rakennusten
suunnittelu tapahtui tämän yleissuunnitelman mukaan. Siitä poikettiin vasta 1930-luvun puolivälissä, kun alueelle suunniteltiin uusia rakennuksia
funktionalismin hengessä.
Arokallion suunnittelemat Linna-rakennus ja aliupseerien asuintalot
edustavat selkeästi pelkistynyttä klassismia. Myös esikunta- ja hallirakennukset noudattavat samaa tyyliä. On oletettavaa, että vielä opiskelijan
kirjoissa ollut Ragnar Ypyä teki esikunta- ja hallirakennusten suunnitelmat
Arokallion ohjauksessa. Rakennusten yleisratkaisu eli suuntautuminen,
tilojen sijoittuminen, sisäänkäyntien sijainti jne. ovat varmaan peräisin
Arokallion ideasta, samoin arkkitehtuurin klassistisuus. Sen sijaan etenkin detaljimaailman esikuntarakennuksen pääsisäänkäynnissä, porrashuoneessa ja toisen kerroksen käytävässä voi olettaa olevan puhtaasti
28-vuotiaan opiskelijan omaa käsialaa. Ypyä käyttää rohkeasti kankeasta
klassismista poikkeavia muotoja ja ratkaisuja (esim. porrashuoneen rappaukseen profiloitu ”laudoitusaihe” ja toisen kerroksen käytävän katon
koristeet).
Klassismin detaljimaailmasta kehittyi PlM:n rakennustoimistossa yhteinen kieli, jota eri suunnittelijat sovelsivat luovasti erityyppisiin kohteisiin.
Tuntuu jopa siltä, että muotoaiheilla leikiteltiin ja ehkä kilpailtiinkin uusien
oivallusten keksimisessä. Yksityiskohtien ja koristeaiheiden käyttö on
runsainta hierarkian yläpäähän sijoittuvissa rakennuksissa, kuten esikunnassa, upseerikerhossa ja upseerien asuintaloissa, mutta niitä sovellettiin

myös esimerkiksi lentokonehalleihin ja vaatimattomiin huolto- ja varastorakennuksiinkin.
Ragnar Ypyän seuraava, täysin itsenäisesti suunnittelema rakennus oli
upseerikerho. Sen arkkitehtuurissa on jo nähtävissä siirtymää klassismista funktionalismiin. Rakennuksen funktionaalinen pohjaratkaisu eli
epäsymmetrinen jako päätilat-aula-sivutilat tulee esille julkisivussa, kun
alueen aiemmat rakennukset oli suunniteltu tiukasti klassismin symmetriaperiaatteella. Julkisivuissa funkispiirteitä ovat myös mm. aulan ja
päädyn porrashuoneen pystysuorat ikkunakentät ja rakennuksen loiva
aumakatto, joka antaa mielikuvan tasakatosta. Pääjulkisivujen ikkunat
ovat vielä kuusi- ja kahdeksanruutuisia, mutta eteläsivulle Ypyä on ”salakuljettanut” pystyjakoiset funkisikkunat (huom. luonnoksessa nämäkin
olivat vielä pieniruutuisia).
Upseerikerhon sisätiloissa muotomaailma vaihtelee rehevästä klassismista briljanttiin funktionalismiin. Ypyä näyttää pitäneen voimakkaasti muotoilluista, ”barokkisävytteisistä” listoituksista, jotka toteutettiin rappaamalla
tai puusta. Pohjoispäädyn ulko-ovessa ja myös tuulikaapin sisäovessa
on puuristikolla toteutettu tiheä ruudutus. Majoitushuoneiden käytävän
lattiassa yläkerrassa on vauhdikas (lennosto) kolmella värillä toteutettu
mosaiikkibetonointi. Ruokasalin seinälle Ypyä suunnitteli suuren, kromatulla kehyksellä ja opaalilaseilla varustetun valaisinlaitteen. Sisäovien vetimet ovat niklattuja, muodoltaan poikkeavia designtuotteita.
Upseerien ja aliupseerien asuinrakennukset suunniteltiin melko kaavamaisesti muilta kasarmialueilta ja yleisimminkin asuntosuunnittelusta
periytyvien asuntotyyppien perusteella. Upseerien asuinrakennuksiin
antoivat hierarkian mukaista arvoa huolella suunnitellut pääsisäänkäynnit
(upseerirakennuksissa oli erikseen keittiönporras). Myös aliupseerien
asunnoissa sisäänkäynteihin kiinnitettiin huomiota, mutta muotoilu oli niukempaa.
Jos funktionalismi alkoi näkyä jo upseerikerhon suunnittelussa, myöhemmin 1930-luvulla toteutetuissa Lentosotakoulun rakennuksissa se
oli vallitseva tyyli, kuten kasarmirakentamisessa yleisemminkin. Alueen
selkeimmin funktionalistinen rakennus on Ragnar Ypyän vuonna 1936
suunnittelema kasarmi eli nykyinen Tukikohtakomppania. Muita funkisrakennuksia ovat Martta Martikaisen aliupseerikerho (suunniteltu 1935-36)
ja Aulis Blomstedtin sairaalarakennus (suunn. 1934-35).
Tukikohtakomppanian julkisivut Ypyä suunnitteli funktionalismin periaatteilla: rapatut, valkoiset julkisivupinnat, ikkunanauhat ja rakennusrungosta
korostetusti esiin tulevat, pyöristetyt porrashuoneet. Laakea harjakatto
antaa mielikuvan tasakatosta. Sisätiloissa huonejako noudattaa toiminnan
vaatimuksia. Kasarmi on tyypiltään keskikäytävällinen, aiemmin mainitun
Niilo Niemen kasarmityypin no 3 mukaan, jossa käytävä osittain avautuu
toiselle ikkunaseinälle.
Pohjoismaisessa kontekstissa funktionalismiin sisältyi ennen muuta standardisointi, muotojen yksinkertaistaminen, säästeliäs materiaalien ja tilan
käyttö. Kaikkia edellä mainittuja ominaisuuksia yhdistää pyrkimys taloudellisiin ja rationaalisiin ratkaisuihin. Tämä korostui erityisesti hyötyrakennusten ja asuntojen suunnittelussa. Pohjoismaissa 1920-luvun klassismi
muuntui vähitellen funktionalismiksi. Riitta Nikulan mukaan Suomessa
siirtyminen tapahtui ”pelkistetyn klassismin kautta. Per Råberg on kuvannut Ruotsin tilannetta siten, että ensin klassistisiin rakennuksiin ilmestyivät funktionalistiset detaljit ja lopulta kokonaan uusi muotokieli valtasi
alaa. (Mäkinen 2000, 32-33)
Puolustuslaitoksen vaatimukset arkkitehtuurille olivat pitkälle samat mitä
funktionalismi tarjosi ja merkitsi: hygieniaa, standardisointia, tekniikkaa,
nykyaikaisuutta ja terveyttä. Nykyaikaisuutta korostettiin arkkitehtuurin
keinoin niin kasarmeissa kuin erityisesti ilmavoimien alueilla, joille sijoitettiin uusinta tekniikkaa. (Mäkinen 2000, 219)
Arkkitehtuuri uudistui, ja muutokseen pyrki etenkin nuori arkkitehtipolvi.
1920-luvun tyyli, klassismi, ei enää kyennyt kuvaamaan muuttuvan yhteiskunnan arvoja, vaikka se oli ollut ensiaskel kohti muotojen selkiinty-

mistä ja yksinkertaistumista historismin ja art nouveaun muotorunsauden
jälkeen. (Makkonen 1998, 7)

Modernismin ajan rakennukset
Lentosotakoulun 1960-70-lukujen rakennusvaiheen suuret rakennushankkeet suunnitteli pääasiassa Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen ja Martti
Kilpiranta. Pajarisen ja Kilpirannan suunnittelemia ovat sotilaskoti-ruokala,
kuljetuskeskus, autohuoltola, alueen länsipään varastorakennukset, lentokonekorjaamo ja lennonjohtorakennus. Suoraviivaista modernismia
edustavat rakennukset rinnastuvat paitsi muihin saman aikakauden varuskuntarakennuksiin, yleisemmin samanaikaiseen koulu- ja teollisuusrakentamiseen.
Kurssiosaston eli nykyisen koulutuskeskuksen 1967 valmistuneen rakennuksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Marianna ja Mikko Heliövaara. He
toimivat yhdessä arkkitehti Martti Uksilan kanssa suunnittelijoina myös
useiden Lentosotakoulun vanhempien rakennusten peruskorjauksessa.
Samoin Linna-rakennukseen tehty simulaattorisiipi on Heliövaara & Uksilan suunnittelema. 1990-luvulla Martti Uksila suunnitteli Laivueeseen ja
lentokonehalleihin liittyvän sosiaalitilarakennuksen.

Alueella olemassa olleet rakennukset ennen
koulua /laajentumista
Eskolan taloryhmä
- Eskolan talo 1890-luku (85)
- vilja-aitta 1890-luku (86)
- navetta 1935 (87)
Kivimäen talo
Passilan talo 1936

-varasto 1930 (12)
-yksi upseerien asuinrakennus 1930 (7)
-yksi aliupseerien asuinrakennus 1930 (21)
-koulurakennus 1931 (17)
-upseerikerho 1931 (1)

- ruokala ja sotilaskoti 1975 (22)

Alueen rakentuminen 1934-37

Alueen rakentuminen 1980- ja 1990-luvulla

-sairaala 1935 (34)
-lentokonehallien siipirakennukset 1935
-oppilasasuntola 1936 (33)
-aliupseerikerho 1936 (28)
-yksi upseerien asuinrakennus 1937 (9)
-yksi aliupseerien asuinrakennus ja piharakennus 1937 (29, 30)

Alueen rakentuminen 1940- ja 50-luvuilla
-asuinrakennus 1957 (39)

Alueen rakentuminen 1928-29
-lentokonehallit 1929 (14, 16)
-esikunta ja verstasrakennus 1929 (15)
-varasto ja talli 1929 (13)
-linnarakennus 1929 (18)
-kaksi upseerien asuinrakennusta 1929 (3, 5)
-kaksi aliupseerien asuinrakennusta 1929 (23, 25)
-aliupseerikerho 1929 (19)

7.11.2013
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Alueen rakentumista on tarkasteltu alla olevien rakennusvaiheiden mukaan. Rakentumisesta on laadittu myös kaaviot karttapohjalle, jotka esitetään osan 1. lopussa liitteinä (kaaviot ”Rakennusten ajoitus” ja ”Toimintojen sijoittuminen).
Rakennusten nimien jäljessä suluissa Puolustushallinnon käyttämä rakennusnumero.

- lennonjohtotorni 1969 (47)
- autosuoja ja huoltorakennus 1969 (siviililentoasema)
- varasto 70-luku (42)
- lentokoneiden huoltorakennus 1972 (54)
- kiitotievalojen säädinhuone 1972 (27)
- asuinrakennus 1973 (20)

Alueen rakentuminen 1930-31

Alueen rakentuminen 1960- ja 1970-luvulla
- varasto 1962 (70)
- sairaalan laajennus 1963
- GCA-korsu 1965 (57)
- oppilasasuntola 1967 (46)
- lämpökeskus 1968 (48)
- kuljetuskeskus 1968 (49)
- autohuoltola 1968 (50)

- Pepa-halli 1981 (10)
- linnarakennuksen simulaattorisiipi 1982
- työtilarakennus 1983 (44)
- kaksi varastokatosta 1983 (36, 45)
- lentobensiiniasema 1985 (55)
- sirkkunen 1987 (40)
- sirkkunen 1987 (41)
- kylmä varasto 1988 (siviililentoasema)
- varasto 1991 (82)
- varasto 1991 (83)
- varasto 1991 (84)
- maakalustohalli 1997 (siviililentoasema)
- tehtävien valmistelu 1997 (siviililentoasema)
- sosiaalitilarakennus 1998 (4)

Alueen rakentuminen 2000-työkonesuojarakennus 2001 (siviililentoasema)
ei rakennusvuotta: muu suojavarasto (siviililentoasema)

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

ALUEEN RAKENTUMINEN

TAULUKKO 2: Lentosotakoulun puretut rakennukset
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Yleiskuva alueesta 1970-luvulta . Etualalla vuonna 1967 valmistunut Koulutuskeskus (46), vasemmalla 1975 valmistunut Sotilaskoti-ruokalarakennus, taaempana 1972 valmistunut Lentokoneiden huoltorakennus ja siitä oikealle lennonjohtotorni.
(Peltonen 1993, s. 282)
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Lentosotakoulun keskusalueen sommittelun perustana oleva ruutuverkko Elsa Arokallion
päiväämättömässä luonnospiirustuksessa. Rakennusten toteutuneista mitoista päätellen
ruutujako on 10 metriä. (PhRakl, Hamina)
Linna-rakennus Arokallion aiemmassa,
Kosolanmäen kupeelle tekemässä
kaavapiirroksessa. Linna-ryhmän
palaset ovat tässä jo nähtävissä,
mutta lopullisessa suunnitelmassa hän
ryhmitti rakennukset tiiviisti neliömäisen sisäpihan ympärille. Rakennusten
suuntaus on sama kuin lopullisessa:
päävartio ja kasarmi huoltotiloinen
idässä, koulu lännessä.
(PhRakl, Hamina)

Arkkitehti Elsa Arokallion piirtämä Lentosotakoulun alueen yleissuunnitelma (Arokallio käytti nimikirjaimia Eao). Kartta on todennäköisesti laadittu vuonna 1928. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa toteutettavat rakennukset on merkitty mustina, toisen rakennusvaiheen vain ääriviivalla. Huom. koulurakennus no 25 on tässä merkitty Linna-rakennuksen eteläpuolelle, uusi
aliupseerikerho puolestaan alueen länsipäähän aksiaalisommitelman suuntaisena. Karttaan on myöhemmin lyijykynällä hahmoteltu kerhorakennuksen lopullinen sijainti. (PhRakl, Hamina)

Linna-rakennuksen
sisäpihaa ja porttirakennus, jossa alunperin
toimi päävartio.

Kuviin on lisätty numerot rakennusten nykyisen numeroinnin mukaan.

7.11.2013
15.11.2013

Vasemmalla ilmakuva Lentosotakoulun alueesta
2.6.1929. Alla vasemmalla koulun keskeinen alue kuvattuna 24.7.1930. (Lentosotakoulun arkisto)

Kesäkuussa 1929 olivat keskusalueella ainakin vesikatossa jo lentokonehallit (14 ja 16), esikunta (15), varasto
(13), Linna-rakennus (18), aliupseerikerho (19) sekä yksi
aliupseerien asuinrakennus (25). Katot näkyvät vaaleina,
koska peltikatteita ei ollut vielä maalattu. Lentokonehallien katoista saattaa vielä puuttua pellityskin.

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Kesällä 1930 edellä mainittujen lisäksi oli valmistunut
yksi aliupseerien asuinrakennus (23), rakenteilla olivat
koulu (17) ja kolmas aliupseeriasunto (21).
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Kuvat oikealla: klassismin detaljimaailmaa Lentosotakoulun ensimmäisen rakennusvaiheen rakennuksissa.
Ylinnä Linnarakennuksen portaalin siipiaihe (Martta Martikainen 1929).
Seuraavana aliupseerien asuintalon portaalin piirustus
(Elsa Arokallio ja Ragnar Ypyä 1928).
Alimmat kaksi kuvaa ovat lentokonahallin no 14 päädyn
ja räystäänalusen koristeaiheista: detaljipiirustus (Ragnar
Ypyä 1928) ja valokuva nykytilanteesta. Päätyjen puuosat on ilmeisesti uusittu viimeisimmässä korjauksessa
2000-luvulla, mutta räystäänalusen koristeet saattavat
olla alkuperäisiä.
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Linna-rakennus sekä sen takana näkyvät aliupseerikerho ja aliupseerien asuinrakennukset
elokuussa 1932. Oikeassa laidassa näkyvät myös aliupseerien asuntoihin kuuluneet ulkorakennukset. Etualalla istutuksin toteutetut Ilmasotakoulun tunnukset ”ILMK”.
(Lentosotakoulun arkisto)
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Oikealla koulun rakennuksia 19.7.1929. Vasemmalla aliupseerikerho (nykyinen päävartio), keskellä Linna-rakennus, oikealla lentokonehallit ja esikunta eli nykyinen laivuerakennus. Rakennustyöt ovat kaikissa kohteissa vielä kesken.
Kuvan oikeassa alalaidassa Kivimäen talon pihapiiri, jonka rakennuksia vuonna 1938 tapahtuneen tilan oston jälkeen hyödynnettiin varuskunnan käytössä. Asuinrakennus säilyi aina
1970-luvun alkuun, nykyisen Sotilaskoti-ruokalan rakentamiseen saakka.
(Lentosotakoulun arkisto)
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Alarivin kuvat: Ragnar Ypyän detaljipiirustuksia Linna-rakennukseen (1928), Esikuntaan (1928) ja Upseerikerhoon (1930). Vasemmalla
osapiirros Linnan ovirakenteista, keskellä Esikunnan (nyk. Laivuerakennuksen) käytävien värillisistä mosaiikkibetonilattioista, oikealla
Upseerikerhon julkisivujen ikkunan- ja ovenpielilistojen detaljeja, jotka toteutettiin osin terastirappauksella.

7.11.2013
15.11.2013
KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Asuinrakennusten tyyppisuunnitelmat

Lentosotakoulun alueen asuinrakennukset suunniteltiin 1920-30-luvuilla Puolustuslaitoksen rakennustoimistossa laadittuja tyyppipiirustuksia soveltaen.
Ilmeisesti arkkitehti Elsi Borgin laatima upseerien asuinrakennuksen päiväämätön tyyppipohja (lamelli)
Kauhavaa koskevassa piirustusaineistossa. (PhRakl, Hamina)

Asuinrakennus no 9:n sisääntulopuolen julkisivu (Kyllikki Halme, 1936; talon pohjapiirrosta ei ole löytynyt). Vertaa yllä vasemmalla
oleva Elsi Borgin laatima tyyppipohja, jonka huonejako ikkunoiden perusteella näyttää olevan samanlainen.
(PhRakl, Hamina)
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Aliupseerien kaksiportaisen ja kaksikerroksisen eli 4-lamellisen asuinrakennuksen pohjapiirros (rak.no
23). Arkkitehti Elsa Arokallio 1929.
(PhRakl, Hamina)
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Asuinrakennus no 29:n pohjapiirros ja julkisivu, suunnittelija arkkitehti Kyllikki Halme 1936.
Aliupseerien perheille suunnitellussa talossa asunnot ovat pienempiä (3h + k) kuin Borgin upseeriasuntojen tyyppipohjassa (5h + k),
mutta sukulaisuus pohjapiirrosten välillä on selvä.
(PhRakl, Hamina)
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TAULUKKO 3: rakennukset valmistumisvuoden mukaan ja niiden suunnittelijat
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10.11.1930
Elokuussa 1938 otettu kuva Lentosotakoulun keskusalueelta kirkonkylää kohti. Etualalla
Eskolan talon pihapiiri, keskellä kuvaa upseerien asuinrakennukset. (Lentosotakoulun kokoelmat)

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

19.7.1929

22.1.1930

24.7.1930
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Kuvasarja upseerien asuinrakennusten ja upseerikerhon rakennusvaiheista. (Lentosotakoulun kokoelmat)
Heinäkuussa 1929 oli valmiina yksi upseerien asuinrakennuksista, toisen työt olivat alkamassa.
Tammikuussa 1930 oli valmiina jo kaksi asuinrakennusta (huom. alkutalven 1930 sanotaan
muuallakin Suomessa olleen niin lämmin, ettei lunta vielä tammikuussa ollut).
Heinäkuussa 1930 oli käynnistetty kolmannen upseeriasuintalon ja upseerikerhon rakentaminen.
Marraskuussa 1930 kolmas upseeriasunto ja upseerikerho ovat vesikatossa.
Vuoden 1937 kuvassa näkyy ylimpänä samana vuonna valmistunut asuinrakennus.

ARKKITEHTITOIMISTO HANNU PUURUNEN OY

27.5.1937
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Yleiskuva Lentosotakoulun alueesta 8.6.1937. Etualalla upseerikerho ja upseerien asuinrakennukset, yläreunassa koulun keskusalue. (Lentosotakoulun arkisto)

Yllä koulun keskusalue
12.8.1937 idästä nähtynä.
Varuskunnan alue on laajennettu päätien eteläpuolelle,
jonne ovat valmistuneet sairaala (34), kasarmirakennus
(33) ja asuinrakennus (29).
Suoran tien päässä kuvan
ylälaidassa uusi aliupseerikerho. (Lentosotakoulun
kokoelmat)
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Vasemmalla Ragnar Ypyän
laatima koulun alueen
yleissuunnitelma kasarmirakennusta ja aliupseerikerhoa
varten vuodelta 1935.
(PhRakl, Hamina)
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Oikealla yllä Linna-rakennus,
hallit ja esikunta kesällä
1936. Alareunassa kasarmirakennuksen perustukset.
(Peltonen 1993, 82)
Alla valmistumassa oleva,
Ragnar Ypyän suunnittelema
kasarmirakennus elokuussa
1936.
(Lentosotakoulun kokoelmat)

Kestopäällyste kentälle vuonna 1960
Lentokenttä pysyi nurmipäällysteisenä aina vuoteen 1960 saakka. Lentokonehallien välinen betonialue oli päällystetty betonilaatoilla 1930-1933.

Hawk-koulutus alkaa 1980-luvulla

Lentosotakoulun alue lännestä nähtynä, kuva mahdollisesti 1930-luvulta. Kuvassa erottuu laajempana lentokentän tasainen, salaojitettu alue ja sen sisällä neliömäinen hieman vaaleampi kenttä, joka nähtävästi oli varsinainen koneiden nousu- ja laskeutumisalue. (Peltonen 1993, 87)

1980-luvun alussa Kauhavalla aloitettiin Hawk-koulutus. Valmistautuminen oli aloitettu linnarakennuksen viereen rakennetun simulaattorirakennuksen myötä. Vuonna 1984 valmistui kiitotien pidennys, jonka jälkeen
kiitotie oli 2700 metriä pitkä. Maalunastusten myötä tukikohdan pinta-ala
kasvoi kolmikertaiseksi vuoden 1929 tilanteeseen nähden. Kiitotietä, rullausteitä ja seisonta-aluetta kunnostettiin 1996-1997. (Laaksonen, 2008,
161,177.) Organisaatiomuutoksen myötä koko ilmavoimien Hawk-koulutus keskitettiin Kauhavalle, ja keskittämisen edellyttämänä lentoliikennealueita kunnostettiin. Laivueen lähialue seisontatasoineen kunnostettiin
samoin syksyllä 2006. (Tahvanainen 2007, 13.)

7.11.2013
15.11.2013

1930-luvun viimeisinä vuosina betonialuetta laajennettiin ohjaajalaivueen
hallin edustalta 14 metriä leveänä käytävänä 150 metriä kohti kentän itäreunaa. Näin koneille saatiin riittävä seisonta-alue. (Peltonen 1993, 86)
Vuonna 1930 lentopolttoaineen varastointia varten asennettiin kaksi 25
000 litran maasäiliötä jakelulaitteineen. Tähystäjälaivueelle tehtiin siirrettävä jakelusäiliö vuonna 1932. Voiteluainetta säilytettiin esikuntarakennuksen kellarikerroksessa. (Peltonen 1993, 89)
Lentosotakoulu ja Ilmavoimien esikunta olivat tehneet 1940-luvun puolivälin jälkeen useita esityksiä kentän kunnostamiseksi. Vuosina 1952-53
suoritettu nurmetustyö toimi ensiapuna, mutta kenttä pysyi edelleen käyttökelpoisena vain kevyille koneille. Lentokenttää oli tarve myös laajentaa,
ja suunnittelutyöt sitä varten aloitettiin 1950-luvun alussa. Tavoitteena oli
rakentaa 2000 metriä pitkä kestopäällysteinen kiitotie. Kentän laajennusta
varten tuli lunastaa lisämaata yhteensä 58,7 hehtaaria. Maata tarvittiin
sekä suunnilleen pohjois-eteläsuuntaiselle pääkiitotielle sekä koillinen
lounassuuntaiselle koulu-, harjoitus- ja suihkukonekentälle. Hanke eteni
lopulta käytännön toteutuksen tasolle asti ja varsinaisen kiitotien lunastukset saatiin loppuun vuonna 1956. Tie- ja vesirakennushallitus aloitti
kentän rakentamisen kesällä 1956 työttömyystyönä. Seuraavana vuonna
viemäröinti oli valmis. Tie- ja vesirakennushallituksen suunnitelmissa oli
huomioitu vain kiitotien salaojitus, ja toiveissa oli koko kenttäalueen salaojituksen uusiminen samanaikaisesti. Työttömyysrahoja ei myönnetty
ilmavoimien toivomassa aikataulussa, joten rakennustyö viivästyi. Suojaalueiden lunastus saatiin päätökseen vasta vuonna 1959. Kestopäällysteinen kiitotie otettiin käyttöön kesällä 1960. Kentän lopullinen valmistuminen uhkasi lykkääntyä sillä kenttä-, ja kiitotievalaistukseen ei ollut rahaa.
Kentälle oli vuonna 1934 asennetut myrsky- ja voimalyhdyt eivät olleet
tarpeeksi valovoimaisia uudelle lentokalustolle. Uudet valot saatiin myöhemmin 1960-luvulla. Kentän rakennustöiden yhteydessä puhdistettiin
ja maalattiin uudelleen hallien edustalla maahan upotettuna olleet polttoainesäiliöt, joista yksi oli 50 000 litran ja kolme 100 000 litran säiliötä.
Syksyllä 1960 upotettiin vielä kahdeksan 50 000 litran polttoainesäiliötä
koulun rautatievaihteen läheisyyteen. 1960-luvun alussa käyttöön tulleet
Saab Safir ja Fouga Magister -koneet vaativat talviaurausten aloittamista,
joten kunnossapitokoneisto hankittiin sitä varten. (Peltonen, 1993, 224225; Pietiläinen 1998, 232.)
Rullausteiden päällystäminen oli tarkoitus aloittaa suunnitelmien mukaan vuonna 1962. Valtioneuvosto perui kuitenkin työtä varten varatun
määrärahan, ja vain Safir-koneet pystyivät käyttämään päällystämätöntä
rullaustietä. Halvempia vaihtoehtoja tutkittiin ja vuonna 1966 toteutettiin
tervaimellettyyn rakenteeseen perustuva rullaustie. Pinta ei kuitenkaan ollut kestävä ja sen käyttö Fouga -kalustolla kiellettiin seuraavana kesänä.
Vuonna 1968 rullaustie sai vihdoin öljysorapäällysteen. (Peltonen, 1993,
281.)

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Lentokentän alueen salaojitustyöt aloitettiin välittömästi maiden lunastamisen jälkeen. Salaojitustyön teki Suomen Salaojitusyhdistys kesällä
1926. Tasoitustöistä vastasivat lapualaiset Vihtori Kosola ja E. ja K. Lahdensuo. Kentän kyntö aloitettiin syksyllä 1926. Kynnön jälkeen maahan
kylvettiin apilaa ja timoteita, ja kylvös jyrättiin. Pintatyöt saatiin päätökseen kesällä 1928, mutta kenttä oli jo kesällä 1927 sellaisessa kunnossa,
että siihen saattoi laskeutua koneella. Ensimmäiset lentokoneet kävivät
Kauhavalla 14.7.1927, jolloin kaksi Martinsyde-hävittäjää lensi Utista Kauhavalle. (Peltonen 1993, 77.)
Kauhavan kenttä oli Suomen ensimmäinen nurmilentokenttä. Esimerkkiä
kenttään oli otettu Englannista. Nurmikentän ongelmat selvisivät hyvin
pian valmistumisensa jälkeen. Pitkät kelirikkokaudet vaikuttivat kentän
käyttöön. Savinen maaperä esti pintaveden imeytymisen maaperään ennen kuin routa oli kokonaan sulanut. Salaojaverkosto tukkeutui helposti ja
jo vuonna 1932 tehtiin uusi suunnitelma salaojituksen uusimiseksi. Kentän luoteis- ja pohjoisosiin tehtiin lisää tarkastuskaivoja ja lentokonehallien läheisyyteen asennettiin lisää salaojaputkia. Kentän nurmetus uusittiin
vuosien 1934-35 aikana. Nurmikenttä vaati hoitotoimenpiteitä myös kesällä. Kentän heinä niitettiin kesäisin ja myytiin paikallisille karjankasvattajille. Osa heinästä korjattiin myös koulun hevosten talvisyöttöä varten.
Kesällä 1938 kentän hoidossa kokeiltiin yhteistyötä Suomen Lammashoitoyhdistyksen kanssa. Kentälle tuotiin 1500 lammasta, joiden toivottiin
syövän heinän, lannoittavan maan ja polkevan sen sorkillaan tiiviimmäksi.

Kesä oli kylmä ja osa karitsoista kuoli, joten kokeilu jäi yhteen vuoteen.
Erilaisista hoitotoimenpiteistä ja kelirikosta johtuen kenttä oli osittain pois
käytöstä. (Peltonen 1993, 86; Pietiläinen, 1998, 230-231.)
Keskelle latomerta perustetun lentokentän hyvä puoli oli se, että se
saatiin naamioitua helposti pelloksi. Talvisodan alkaessa kentälle pystytettiin valeheinälatoja. Lentokalusto siirrettiin suojaan kentän laidoille
rakennettuihin sirpalesuojiin. Kesällä 1940 laadittiin kentän naamiointi- ja
sulutussuunnitelma, johon sisältyi valetie kentän läpi ja 15 valeheinälatoa.
Sulutussuunnitelman mukaan kentälle tehtäisiin 4 metriä leveitä ojia, jotka
täytettäisiin tarvittaessa räjähteillä. (Peltonen 1993, 159-160; Pietiläinen,
1998, 230-31)
Lentokentän kunto huononi sotien aikana entisestään. Keväinen kelirikkoaika oli pahimmillaan puolitoista kuukautta. Kentän länsi- ja luoteisosaan
syntyi noin kahden hehtaarin suuruinen ”ankkalammikko”, joka oli 1,5
metriä syvä painauma. 1950-luvun alussa lammikko oli jo neljän hehtaarin suuruinen. Varoja korjaamiseen ei ollut, vaikka 1940-luvun puolivälin
jälkeen oli tehty monia esityksiä kentän korjaamiseksi. 1952-53 tehtiin vihdoin nurmetustöitä, jotka paransivat tilannetta hieman, mutta kenttä pysyi
edelleen käyttökelpoisena vain kevyimmille koneille. (Peltonen 1993, 223224.)
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Suomen ensimmäinen nurmilentokenttä

ARKKITEHTITOIMISTO HANNU PUURUNEN OY

LENTOKENTÄN VAIHEET
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Koulun alue etelästä, nykyisen sisääntulotien suunnasta nähtynä. Kuva on ilmeisesti otettu joskus 1950-luvulla. Toisen lentokonehallin takana näkyy vuonna 1948 rakennettu lennonjohtotorni. Toisaalta sairaalan vuonna 1962 tehtyä laajennusta ei vielä ole. (Lentosotakoulun kokoelmat)

Ensimmäinen varsinainen asfaltoitu kiitorata rakennettiin 1960-luvun alussa, kun Fouga Magister suihkukoneet tulivat
käyttöön Kauhavalla. (Lentosotakoulun kokoelmat)

Hawk-koneita ”platalla”.

Yläkuvassa kentän eteläosassa, hallien edustalla oleva ”platta”. Alkuperäiset lentokonehallit toimivat edelleen lentokonesuojina.
Maisemallisesti hallit ja laivuerakennus takana olevine puistoineen muodostavat selkeän rajan kentän ja tukikohdan rakennetun alueen välille (alempi kuva).

7.11.2013
15.11.2013

Lentokenttäalueen päävaiheet
vanhimmat rakennukset
lentokenttäalue
nurmetettu lentokenttäalue
kestopäällystetty lentokenttäalue
2013 peltoa
2013 niittynä hoidettu alue
aita

Lentosotakoulun ensimmäinen ja toinen rakennusvaihe. Kenttä on tasattu
ja alue nurmetettu

1934-44

1961-84

2013

Varuskunnan ns. kolmas rakennusvaihe. Vain osa lentokentäksi tasatusta
alueesta on lentokoneiden käytössä. Lentokonehallienn edustalle on tehty
betonirakenteinen ”platta”.

Kestopäällystetyn kentän ensimmäinen vaihe.

Kiitotien jatke valmistui 1984.
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kiinteistöraja
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KULTTUURIYMPÄRISTÖN OMINAISPIIRTEET
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Maisemakokonaisuus, puistot, istutukset
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Koulun keskeinen alue 1960-luvun alussa. Päätietä reunustaa koivukuja ja koivujen rivi näkyy myös itälaidalla upseeriasuntojen suunnalta tulevan tien varressa. Aliupseerien asuintaloilla on vielä puutarhapihat kasvimaineen ja ulkorakennukset. Joutomaata ei juurikaan ole, vaan sekä koulun alueella ja sen ympärillä pellot ovat viljelyksessä.
(Lentosotakoulun kokoelmat)
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Alueen yleisilme oli vielä
1960-luvulla hyvin avoin
rakennusryhmiä ja lentokenttää
ympäröivien peltoaukeiden ansiosta. Ympäristön metsäalueet
erottuvat tarkkarajaisina, nuorta
lehtimetsää tai pusikoitumista
ei juuri ollenkaan ole havaittavissa. Huomaa puurivit erityisesti upseeriasuntojen alueelta
tulevan tien varressa.
(Peltonen 1993, 282)

Lentosotakoulu perustettiin avoimelle peltolakeudelle, jossa oli vain muutamia
vanhoja maatiloja rakennuksineen. Yleisilmeeltään koko Ontonneva oli suuri,
aukea niitty- ja peltomaisema. Lentosotakoulun rakentamisen alkuvaiheen ilmavalokuvissa korostuu maiseman avoimuus ja puuttomuus.
Arokallion yleissuunnitelman mukaan toteutettu keskusalueen rakennusryhmä
toi maisemaan urbaanin elementin, jonka runkona on kaksi samansuuntaista
”katua”, päätie ja pihatie. Rakennukset sinänsä eivät riittäneet muodostamaan
katutilaa, vaan aksiaalinäkymiä tuettiin istutuksilla. Ainoat selkeät, rakennusten rajaamat ”aukiot” ovat Linna-rakennuksen sisäpiha ja lentokonehallien ja
Esikuntarakennuksen (nykyisen Laivuerakennuksen) väliin jäävä piha. Kuten
edellä on osoitettu, idea Linna-rakennuksen sisäpihasta oli olemassa jo luonnossuunnitelmassa, jossa kasarmi, koulu ja huoltorakennus olivat vielä erillään.
Vuonna 1930 arkkitehti Martta Martikainen laati Arokallion yleissuunnitelman
täydennykseksi istutussuunnitelman, jonka keskeisiä elementtejä ovat aluetta
rajaavat ja jäsentävät puurivit. Tärkeimpien rakennusten ympärille hän suunnitteli puistoja ja asuinrakennusten pihapiireihin keittöpuutarhat.
Martikaisen piha- ja istutussuunnitelma toteutettiin ilmeisesti lähes sellaisenaan. Erityisesti huomiota kiinnittävät hakaristin ja lennoston tunnusten muotoon suunnitellut istutukset, jotka toteutettiin kuusentaimilla. Nämä istutukset
sijoitettiin alueelle, jolle yleensä oli pääsy vain ilmasotakoulun johdolla ja eliittijoukoilla. Symbolit erottuivat erityisesti ilmasta, kuten ilmasotakoululle sopii
(näkyvät esim. vanhoissa ilmakuvissa).
Aliupseerien asuinrakennusten istutukset Martikainen sijoitti jäykän sotilaallisesti. Rakennusten etupuolella on ikään kuin julkinen puisto koivukujineen ja
kukkakenttineen, pihan puolella taas on varattu runsaasti alaa marjapensaille
ja keittiöpuutarhalle.
Upseerikerhon ja upseerien asuintalojen puistosuunnitelmassa taas korostuu
puiston merkitys alueen ”julkisivuna”, viihtyisyystekijänä ja vapaa-ajan vietossa (puurivit, lehtimajat, tenniskentät, lipputangot), keittiöpuutarhat ovat piilossa
takapihoilla.
Koivurivistöt rajaavat Martikaisen piirustuksissa esimerkiksi upseerien asuinrakennusten hyötypuutarhoja tai ne on sijoitettu kulkureittien varrelle. Puustosta
on haluttu monipuolinen ja mielenkiintoinen lisäämällä asuinrakennusten pihoihin yksittäisiä lehmuksia, vaahteroita, pihlajia tai poppeleita. Puiden lomaan on
piirustusten mukaan sijoitettu kukkivia pensaita kuten sireeni tai metsäjasmiini.
Kukkakentät ja ruusupenkit on sijoitettu asuinrakennusten edustoille.
Puuriveillä ja istutetuilla alueilla on ollut merkittävä tehtävä miljöön luojina ja
viihtyisyyden lisääjinä. Niillä on ollut alueiden hierarkian kuvaajina seremoniallinen roolinsa, mutta samalla ne toimivat varuskunnan vapaa-ajan ja sosiaalisen elämän ympäristöinä. On myös huomattava, että istutuksilla oli merkitystä
alueen pienilmaston kannalta.

”Seremonialliset tilat”
Linna-rakennuksen sisäpihalla on sekä arkkitehtonisesti että seremoniallisesti
ollut korostunut tehtävä. Tätä kuvaa esimerkiksi 4.6.1942 marsalkka Mannerheimin 75-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetty tilaisuus (kts. valokuva osassa 2
Linna-rakennuksen kohdalla).
Toinen aukio, joka kautta koko Lentosotakoulun historian on säilyttänyt sekä
käytännöllisen että seremoniallisen luonteensa, on lentokonehallien ja Laivuerakennuksen rajaama pihatila.
Valokuvien perusteella on pääteltävissä, että katselmuksia ja paraateja, jotka
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olennaisena osana kuuluvat joukko-osaston juhliin, on järjestetty sekä
edellä mainitulla hallien ja laivuerakennuksen välisellä pihalla, että Tukikohtakomppanian edessä olevalla kentällä. Aukiota käytettiin paraatikenttänä jo ennen Sotilaskoti-ruokalarakennuksen valmistumista. Aukion
roolia korostavat myös sille sijoitetut muistomerkit eli Fouga-patsas ja
ilmavoimien vainajien muistomerkki.

Oikealla luovutusparaati lentokonehallien edustalla 1971. Kuvassa näkyy myös vuonna 1948
rakennettu lennonjohtotorni, joka myöhemmin on purettu.
(Lentosotakoulun kokoelmat)

Laivuerakennuksen eteläpuolella olevaa, puistona hoidettua aluetta hallitsevat vanhat
petäjät ja kuuset.

Linnarakennuksen ja Esikuntarakennuksen välissä olevassa vanhassa puistossa vallitsevina puina ovat eri ikäiset koivut.
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Paraati nykyisen Tukikohtakomppanian edustan aukiolla 1970-luvun alussa. Aukion laidalla on
armeijan käyttöön jäänyt vanha maalaistalon päärakennus, joka purettiin nykyisen Sotilaskotiruokalarakennuksen rakentamisen yhteydessä.

Koulun hoidetut viheralueet ovat nykyisin pääasiassa avoimia nurmikenttiä, joilla siellä täällä kasvaa eri ikäisiä puita. Martta Martikaisen vuonna 1930 laatimasta puutarhasuunnitelmasta
on vain rippeitä todettavissa (kts. seuraava sivu).
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Koulun pääaluetta ja lentokenttää ympäröivät, aiemmin niittyinä ja peltoina olleet alueet ovat monin osin metsittyneet ja pusikoituneet. Koulun
alue ei enää erotu maisemassa samalla tavalla kuin esimerkiksi 1950-luvulla, vaikkakin osaa vanhoista peltoalueista edelleen viljellään.
Alueelle etelästä, upseerikerhon ja upseerien entisten asuintalojen vieritse tulevalta Lentokentäntieltä avautuu näkymiä avoimeen viljelysmaisemaan ja lentokentän suuntaan. Avoimen maiseman vastakohtana upseerien entisiä asuintaloja ja upseerikerhoa ympäröi vehreä puisto. Myös
näiden länsipuolella, Lentosotakoulun nykyisen sisääntulotien suunnalta
katsottaessa on peltomaisema on säilynyt osin avoimena.
Koulun alueen lounaiskulmalla Kauhavan taajaman asutus on kasvanut
lähes kiinni armeijan alueeseen, joten aiemmin avoimia näkymiä varuskunnan alueelta Kauhavan keskustaan ei enää ole.
Lentosotakoulun ydinalueen istutukset ovat edelleen joiltakin osin alkuperäisiä, mutta esim. päätien, Loppusuoran varrelle 1930-luvulla istutetut
koivut on uusittu 1980-luvulla. Aliupseerien ja upseerien asuinrakennusten läheisyydessä olleet kukkakentät ja hyötypuutarhat ovat kadonneet
kokonaan. Entisten kukkaistutusten tilalla on nykyään nurmikenttää ja
hyötypuutarha-alueet asuinrakennusten takapihoilla ovat pääosin pusikoituneet.
Alueella toteutettiin 2006-2007 metsänhoidollisia töitä yhdessä Metsähallituksen kanssa. Ikääntynyttä puustoa poistettiin ja uutta istutettiin tilalle.
Tärkein istutettu alue on nykyisin Linna-rakennuksen itäpuolella ja Hävittäjälentolaivueen edustalla oleva puistoalue puilla ja pensailla toteutettuine lennoston symboleineen (jotka tosin ovat villiintyneet). Ylisuuriksi kasvaneet kuuset hämärtävät istutuksien alkuperäisen idean havaittavuutta.
Eri piha-alueiden pienmaisemien piirteet ovat yhdennäköistuneet keskenään ajan kuluessa. Kukkapenkit ja hyötypuutarhat ovat hävinneet asuinrakennusten ympäriltä ja toisaalta muotoon leikatut puut ja pensaat hallintorakennusten edustoilla ovat jääneet hoitamatta tai poistettu kokonaan.
Lähes kaikkia pihamaisemia leimaavat avoimet nurmikentät ja yksittäiset
puut.
Etenkin asuinrakennusten pihojen luonne on muuttunut myös lipputankojen vähentymisen myötä. Martikaisen alkuperäisissä suunnitelmissa
aliupseerien asuintalojen sisäänkäyntejä reunustaa kutakin kaksi lipputankoa. Upseerikerhon edustalla on piirustuksissa lipputankorivi ja lisäksi
jokaisen upseerien asuinrakennuksen edustalla lipputanko. Nykyisen esikuntarakennuksen edustalla on ollut lipputanko ja kuuden lipputangon rivi
on ollut nykyistä hävittäjälentolaivueen rakennusta vastapäätä koivukujan
kohdalla. Nykyisin yksittäisiä lipputankoja sijaitsee joidenkin rakennusten
edustalla (esimerkiksi upseerikerhon ja terveysaseman edustalla) ja neljän lipputangon rivi sijaitsee tukikohtakomppanian edustalla, mutta niiden
määrä on huomattavasti vähentynyt ja samalla lipputankojen symbolinen
rooli alueella pienentynyt.

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Alueen nykytilanne
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Vasemmalla Martta Martikaisen laatima Lentosotakoulun keskusalueen puutarhasuunnitelma syyskuulta 1930, yllä saman tekijän upseerien asuinrakennusten ja uoseerikerhon ympäristösuunnitelma.
Esikuntarakennuksen vierellä ja edustalla näkyvät istutuksin toteutetut Suomen ilmavoimien symbolit, hakaristit, ja Linna-rakennuksen
edessä tekstit ILMK.
(PhRakl, Hamina)
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MUISTOMERKIT LENTOSOTAKOULUN ALUEELLA
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Nykyisen esikuntarakennuksen eteen pystytettiin Pyry-lentokone muistomerkiksi 1962 (poistettu myöhemmin).
Fouga-patsas paljastettin 15.8.1986.

Yllä osa vuonna 2001 laadittua maisemasuunnitelmaa, jossa esitettiin Ilmasotakoulun istutuksin toteutettujen tunnusten
entistämistä Linna-rakennuksen länsipuolelle ja Laivue-rakennuksen edustalle.
Suunnitelmaa ei ole toteutettu. (PHRakl,
Kauhava)
Valokuvissa em. alueella nykyisin oleva
kuusikuja, jonka puut ovat kasvaneet
ylisuuriksi. Martikaisen puutarhasuunnitelmassa kuusien sijasta kujan muodostavat
leikatut pensaat. Alakuvissa Linna-rakennuksen edustalla olevat ILMK-istutukset
nykyasussaan.

Ilmavoimien vainajien muistomerkki siirrettiin sairaalan edestä Komppanianmäelle lokakuussa
1986.
Muistolaatta Ilmavoimien Teknillisen koulun toimimisesta Kauhavalla 1945-1976. Linnarakennuksen sisäpihalla kaksikerroksisen rakennuksen ovenpielessä.
Muistolaatta sairaalarakennuksessa sotasairaalana toimimisesta vuosina 1939-1945.

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU
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Oikealla Esikuntarakennuksen pohjoispuolella, lennonjohtoon päin olevaa pusikoitunutta aluetta, seuraava näkymä vastakkaiseen suuntaan eli lennonjohtotornista kentälle, lentokonehalleille ja Esikuntaan päin.
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Lentosotakoulun nykyinen pääportti. Kuvan vieressä oikealla entisten aliupseeriasuntojen piha-aluetta, jossa nykyisten paikoituskenttien tilalla aikoinaan olivat
asuntojen keittiöpuutarhat. Alue rajautuu pelloille kasvaneeseen lehtimetsään.
Seuraavassa kuvassa entisten upseeriasuntojen puistomainen miljöö lännestä,
alueelle tulevalta kevytliikenneväylältä nähtynä.

Lentosotakoulun alue etelästä, entisten upseeriasuntojen alueen rajalta katsottuna. Avoimen peltomaiseman takana häämöttää vasemmalla Koulutuskeskuksen rakennus, oikealla taas näkyy Terveysaseman vaalea harjakattoinen hahmo.

ARKKITEHTITOIMISTO HANNU PUURUNEN OY

Lentosotakoulun nykyisen sisääntulotien varresta avautuva näkymä Tukikohtakomppanian ja Koulutuskeskuksen eteläpuolelle olevalle
harjoituskentälle.
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LIIKENNEYHTEYDET JA -VERKOT
Rautatien läheisyys oli tärkeä kriteeri koulun paikan valinnassa, jotta polttoainehuolto ja koneiden lähettäminen tehdaskorjaukseen olisi mahdollista.
Kun Kauhavan maakaupat saatiin päätökseen, työt aloitettiin ripeästi. Ensimmäisenä tehtiin lentokentän tasaustyöt. Seuraavaksi alettiin rakentaa
koulun tarvitsemia rakennuksia. Alueelle Kauhavan kirkonkylältä johtava tie,
ns. Fräntilän kuja, oli koulun toiminnan alkuvuosina erittäin huonokuntoinen.
Etenkin kelirikkoaikaan ja syksyn sateissa tieura oli lähes kulkukelvoton ja
usein sitä ei voinut ajaa autolla lainkaan. Keväällä 1930 tie- ja vesirakennushallitus aloitti tein kunnostamisen ja tie oli valmis linnarakennukselle asti
seuraavana vuonna. Siitä eteenpäin kohti länttä vanhalle Härmäntielle se
saatiin kuntoon vasta syksyllä 1938. Koulun henkilökunta ja varusmiehet
tekivät alkuaikoina paljon alueen kunnostustöitä. Heidän työnä kunnostettiin
alueen sisäisiä teitä ja polkuja, asensivat mm 15 tierumpua sekä tekivät
alueen siistimis- ja istutustöitä Martta Martikaisen vuonna 1930 laatimien
piirustusten mukaan. (Peltonen 1993, 84-85)
Alueen viemäröinti saatiin tyydyttäväksi automaattisen pumppuaseman
valmistuttua kesällä 1931, vaikka sen toiminnassa esiintyi häiriöitä. Veden
saanti parani, kun upseerikerhon kellariin rakennettiin itsetoimiva painevesisäiliö. Vuonna 1937 kasarmialueelle tehtiin vielä 50 m³ suuruinen säiliö,
jonka avulla voitiin tasata veden saantia. Veden laatu pysyi huonona koko
1930-luvun. (Peltonen 1993, 81.) Sodan jälkeen tilanne oli entistä huonompi. Laudoista rakennettu vesijohtoverkko oli hyvin heikossa kunnossa.
Jatkuvista vuodoista johtuen paine verkossa oli pieni ja vedensaanti epävarmaa. Vedensaannin varmistamiseksi tulipalon sattuessa varuskunnassa
oli kaksi palovesiallasta: esikunnan edessä 800 kuution ja upseerikerhon
pohjoispuolella 300 kuution kokoinen allas. Pyyntöjä vesihuoltotilanteen
korjaamiseksi oli tehty, ja lopulta vuonna 1956 runkovesiputki uusittiin ja
asennettiin yhdysputki Kauhavan kylältä varuskuntaan. (Peltonen 1993,
222-223.) Viemäriverkko oli myös huonossa kunnossa 1950-luvulle tultaessa. Viemäriverkko johti likavedet ojan kautta Kauhavan jokeen. 1952 kunta
avasi tukkeutuneen ojan. Koulu joutui maksamaan osan kustannuksista,
koska aliupseerikylän viemärit päättyivät ojaan. 1950-luvun lopulla tehtiin
seinäjokelaisen urakoitsijan Kuormaliikenteen kanssa sopimus alueella ole-

Lentosotakoulun alue
liikenneyhteyksineen
Puolustuslaitoksen vuonna
1998 laatimassa maankäytön ja maisemanhoidon
suunnitelmassa.
Sen oikealla puolella alueen sisäinen liikenneverkko
samassa suunnitelmassa.
(PhRakl, Kauhava)

vien kokooja- ja saostuskaivojen tyhjentämisestä. (Peltonen 1993, 223.)
Kiinteistöjen, vesi- ja viemäriverkoston sekä sähköverkon kunnossapidosta huolehti Puolustusministeriön rakennuskonttorin alainen Kauhavan
kasarmihoitoalue. Kasarminhoitoalueessa työskenteli rakennusmestari,
sähköasentaja ja toimistoapulainen. (Peltonen 1993, 220)
Vuonna 1926 asennettua varuskunnan puhelinverkkoa korjattiin ja laajennettiin omana työnä Ilmavoimien Viestipataljoonan avustuksella vuonna
1945. (Peltonen, 1993, 223.) 1970-luvun loppupuolella siirryttiin käsivaihteisesta puhelinkeskuksesta automaattiseen puhelinliikenteeseen. Uusi
vaihde sijoitettiin nykyiseen esikuntarakennukseen. Muutaman vuoden
päästä varuskunnan sisäinen kaapeliverkko uusittiin laajasti ja koko verkon dokumentointi uusittiin. (Peltonen, 1993, 339) Myös sähköverkon
sisäiset korjaustyöt tehtiin myös pääasiassa omin voimin. Sähkön toimittamisesta vastasi paikallinen Jylhän Sähköosuuskunta. Energiansaanti
varmistettiin kahdella omalla varavoima-asemalla. (Peltonen 1993, 223)
1960-luvun alun laajaan korjaussuunnitelmaan kuului myös infrastruktuurin parantaminen. Tavoitteena oli rakennusten liittäminen kaukolämpöön,
vesijohtoverkon uusiminen, kahden paloaltaan rakentaminen ja viemäriverkon laajentaminen. Suunnitelman toteuttaminen aloitettiin vuonna
1963 uuden lennonjohdon sijoitusalueen maapohjatutkimuksilla ja alueelle tulevan tien ja viemärien rakentamisella. Uusi ja vanha oppilasasuntola
liitettiin kaukolämpöön 1967 ja lämpökeskus valmistui 1968. Vuonna

1966 aloitetut vesijohtoverkon uusimistyöt ja viemäriverkon laajentaminen
saatiin valmiiksi seuraavana vuonna. Kasarmialueen teille ja rakennusten edustoille laitettiin öljysorapäällyste syksyllä 1966. Lisäksi upseerirakennus nro 9:n sisääntulotie päällystettiin. (Peltonen 1993, 282-285)
1970-luvun alussa aliupseerien asuintalot liitettiin kaukolämpöverkkoon.
Vuosikymmenen loppupuolella kaukolämpöön liitettiin myös upseerien
asuintalot, nykyinen päävartio ja esikunta.
1990-luvun lopussa alueen ympäristösuunnittelussa pidettiin tärkeimpänä
uuden sisääntulotien rakentamista eteläiseltä ohitustieltä huoltorakennuksen taakse. Kauhavan tukikohdan kehittämistä operatiiviseksi päätukikohdaksi tuki vuonna 1998 valmistunut Kantatie 63 Kauhavalta Ylivieskaan,
jolle rakennettiin uuden hävittäjäkaluston vaatimukset täyttävä nousutie
tukeutumispaikkoineen.
Uusi sisääntulotie Sotakouluntie rakennettiin vihdoin vuonna 2006. TEkeskuksen, Kauhavan kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen yhteisrahoituksella toteutettu hanke oli ollut vireillä lähes 20 vuotta. Senaatti-kiinteistöjen tuella tehtiin myös tien päällysteosa. Tie paransi merkittävästi alueen
liikenneturvallisuutta, ja se oli liikennejärjestelyjen yleisilmeen kannalta
2000-luvun merkittävimpiä hankkeita. (Tahvanainen 2007, 13)

1920-1930-luvun alun rakennusvaiheissa toteutetut, Elsa Arokallion
yleissuunnitelmaan perustuvat osat erottuvat omina itä-länsisuuntaiselle
akselille tiiviisti sijoitettuina kokonaisuuksinaan. 1930-luvun jälkipuoliskon funktionalistiset rakennukset täydentävät Arokallion suunnitelmaa,
mutta rakennukset on sijoitettu siitä poiketen etelä-pohjoissuuntaisesti.
Myöhemmistä 1960-70-lukujen rakennuksista osa sijoittuu vanhan rakenteen kupeille, osa taas siitä selvästi erilleen. Viimemainittuja ovat
lentokoneiden korjaamorakennus ja lennonjohtorakennus. Toiminnallisesti
keskeiselle paikalle, Linna- ja kasarmirakennusten lähelle 1970-luvulla
tehty suuri sotilaskoti-ruokalarakennus toi alueelle voimakkaan uuden
elementin ja keskusalueen 1920-30-lukujen miljööseen uuden ajallisen
kerroksen.
Vanhimmat rakennukset (1. ja 2. rakennusvaiheet) muodostavat klassisia
tiloja ja tilasarjoja. Näitä ovat etenkin Linna-rakennus sisäpihoineen ja
alueen vanhan päätien eli nykyisen Loppusuoran suuntaisesti sijoitetut
rakennukset ja niiden pihat. Alueella on havaittavissa vahva kokonaisote,
jossa historialliset kerrostumat ovat esillä selkeästi. 1920-1930-luvuilla toteutetuilla alueilla rakennuksia ja alueita nivovat yhteen myös puukujat ja
istutukset, myöhemmissä vaiheissa istutusten käyttö on ollut niukempaa.
1970-luvulla tehdyn ruokala-sotilaskotirakennuksen ympäristöä leimaavat
avoimet nurmikentät ja asfaltoidut piha-alueet.
Upseerien asuinrakennukset ja upseerikerho sijaitsevat erillään pääalueesta, muutama sata metriä siitä etelään. Klassismin tiukan aksiaalisesta
sommittelutavasta poiketen Arokallio sijoitti rakennukset vapaasti avoimeen maisemaan. Rakennusten lähiympäristö istutettiin puistomaiseksi.
Alueen sisällä nykyinen tieverkko perustuu edelleen alkuperäissuunnitelmaan, joskin pääsisääntuloreitti alueelle on muutettu. Nykyinen sisääntulotie avattiin 2006. Alueen ympäristön kannalta merkittävä tiehanke oli
vuonna 1998 valmistunut Kantatie 63 Kauhavalta Ylivieskaan, jolle rakennettiin uuden hävittäjäkaluston vaatimukset täyttävä nousutie (varalaskupaikka) tukeutumispaikkoineen.
Itse lentokenttä on oma alueensa, jonka muotoa ja kokoa on muutettu
lentokoneiden kehityksen ja Kauhavalle kunakin aikana sijoitetun kaluston
mukaan. 1950-luvun lopulle asti kenttänä jouduttiin tyytymään salaojitettuun, tasattuun ja nurmetettuun alueeseen, jonka käyttöä usein rajoitti
huonokuntoisuus. Lentokonehallien edustalle tehtiin 1930-luvun lopulla
betonilla päällystetty alue (platta). Ensimmäisten suihkukoneiden (Fouga

Arvioinnin yhteenveto:
• Alueet ja rakennukset ovat säilyneet yleensä Lentosotakoulun käytössä tai nykyinen käyttö rinnastuu alkuperäiseen (esim. yksityisomistukseen siirtyneet asuinrakennukset).
• Alueen alkuperäinen, Elsa Arokallion laatima ”asemakaava” on edelleen hahmotettavissa.
• 1920-luvun ja 1930-luvun alun rakennusvaiheet ovat alueen pääakselin pohjoispuolella selkeä oma kokonaisuutensa; pääakselin eteläpuolella taas erottuvat 1930-luvun lopun ja 1960-70-lukujen vaiheet. Eri
rakennusvaiheet ja toiminnalliset kokonaisuudet hahmottuvat alueina
hyvin.
• Upseerikerhon ja entisten upseeriasuntojen alue on oma erillinen,
hyvin erottuva ja hyvin säilynyt miljöönsä.
• Uusi moninkertaiseksi laajentunut lentokenttä liittyy edelleen toiminnallisesti ja maisemallisesti alkuperäiseen sommitelmaan. Kentän
eteläosassa lentokonehallit, Laivuerakennus ja ”platta” ovat säilyneet
lähes alkuperäisinä.

Maisemakokonaisuus, aukiot, puistotilat
ja istutukset
Lentosotakoulu perustettiin avoimelle peltolakeudelle, jossa oli vain muutamia vanhoja maatiloja rakennuksineen. Yleisilmeeltään koko Ontonneva
oli suuri, aukea niitty- ja peltomaisema.
Arokallion yleissuunnitelman mukaan toteutettu keskusalueen rakennusryhmä toi maisemaan urbaanin elementin, jonka runkona on kaksi samansuuntaista ”katua”, päätie ja pihatie. Rakennukset sinänsä eivät riittäneet muodostamaan katutilaa, vaan aksiaalinäkymiä tuettiin istutuksilla.
Ainoat selkeät, rakennusten rajaamat ”aukiot” ovat Linna-rakennuksen
sisäpiha ja lentokonehallien ja Esikuntarakennuksen (nykyisen Laivuerakennuksen) väliin jäävä piha.
Martta Martikaisen 1930 laatiman istutussuunnitelman keskeisiä elementtejä ovat aluetta rajaavat ja jäsentävät puurivit. Tärkeimpien rakennusten
ympärille hän suunnitteli puistomaisesti istutettuja alueita. Erityisesti huomiota kiinnittävät hakaristin ja lennoston tunnusten muotoon suunnitellut
istutukset Linna-rakennuksen ja nykyisen Laivuerakennuksen välissä.
Linna-rakennuksen sisäpihalla on sekä arkkitehtonisesti että seremoniallisesti ollut korostunut tehtävä. Toinen aukio, joka kautta koko Lentosotakoulun historian on säilyttänyt sekä käytännöllisen että seremoniallisen
luonteensa, on lentokonehallien ja Laivuerakennuksen rajaama pihatila.
Katselmuksia ja paraateja on järjestetty sekä edellä mainitulla hallien ja
laivuerakennuksen välisellä pihalla että Tukikohtakomppanian edessä
olevalla kentällä. Aukiota käytettiin paraatikenttänä jo ennen Sotilaskotiruokalarakennuksen valmistumista. Aukion roolia korostavat myös sille
sijoitetut muistomerkit eli Fouga-patsas ja ilmavoimien vainajien muisto-

Arvioinnin yhteenveto:
• Lentosotakoulun alueen asema maisemakokonaisuudessa on huomattavasti muuttunut 1920-50-lukujen jälkeen (koulun ja lentokentän
alueen laidoilla maisemaa hallitsee monin paikoin pusikoituminen).
• Alkuperäisen istutussuunnitelman mukaisista istutuksista on edelleen
osa olemassa miljöön kannalta merkittävinä tekijöinä, mutta osa on joko
kokonaan kadonnut tai hoitamattomina menettänyt merkitystään.
• Leimallisia alueelle ovat pääteiden varren puurivit ja etenkin vanhimpiin rakennusvaiheisiin kuuluvia rakennuksia ympäröivät puistotilat.
• Alueella on sekä arkkitehtonisesti että seremoniallisesti merkittäviä,
varuskuntakäyttöön symbolisesti liittyviä paikkoja ja aukioita (Linnarakennuksen sisäpiha, lentokonehallien ja Laivuerakennuksen välinen
piha, Sotilaskoti-ruokalan ja Tukikohtakomppanian välinen aukio).

Rakennusten suunnittelijat ja arkkitehtuurin erityispiirteet
Itsenäisyyden alkuajan suurten rakennustehtävien takia puolustusministeriöön oli perustettu oma rakennustoimisto vuonna 1926, johon siirtyi
suunnittelijoita Yleisten rakennusten ylihallituksesta. Lentosotakoulun
rakennusten suunnittelussa alkuvaiheen keskeisiä arkkitehtisuunnittelijoita olivat Elsa Arokallio, Ragnar Ypyä, Martta Martikainen (-Ypyä) ja Aulis
Blomstedt, jotka kaikki ovat Suomen 1900-luvun alkupuolen arkkitehtuurihistoriassa hyvin tunnettuja nimiä.
Rakennusten suunnittelussa näkyy sekä tarkka paneutuminen kunkin
rakennuksen funktioon että pyrkimys laadukkaaseen rakentamiseen.
Rakennukset on toteutettu pääasiallisesti kivimateriaaleista (tiili, rappaus,
betoni, luonnonkivi). Suunnittelu on ulotettu yksityiskohtiin saakka - monissa rakennuksissa on erityisesti Lentosotakoulua ajatellen suunniteltuja
detaljeja, kuten ulko-ovien portaalit ja siipiaiheiset koristeet (ilmailu!).
Osassa rakennuksista sovellettiin samoja rakennustyyppejä ja mallipiirustuksia kuin muilla samanaikaisilla kasarmialueilla. Näitä ovat ainakin
asuinrakennusten tyyppipohjat (ns. lamellit) ja 1930-luvun kasarmin pohjaratkaisu.
Seuraavan merkittävän rakennusvaiheen eli 1960-70-lukujen suuret rakennushankkeet suunnitteli pääasiassa Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen
ja Martti Kilpiranta. Suoraviivaista modernismia edustavat rakennukset
rinnastuvat muiden varuskuntarakennusten ohella samanaikaiseen kouluja teollisuusrakentamiseen.
Vanhoihin rakennuksiin 1980-2000-luvuilla tehtyjä laajennuksia ja peruskorjauksia suunnittelivat mm. arkkitehdit Marianna ja Mikko Heliövaara
sekä Martti Uksila.
Arvioinnin yhteenveto:
• Plm:ön vuonna 1926 perustettu rakennustoimisto oli eräs valtion
suurimpia rakennussuunnitteluyksiköitä aikanaan. Merkillepantavaa on
myös naispuolisten arkkitehtisuunnittelijoiden suuri osuus toimistossa ja
rooli Kauhavan rakennusten suunnittelussa.
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merkki.
Koulun pääaluetta ja lentokenttää ympäröivät, aiemmin niittyinä ja peltoina olleet alueet ovat monin osin metsittyneet ja pusikoituneet. Koulun
alue ei enää erotu maisemassa samalla tavalla kuin esimerkiksi 1950-luvulla, vaikkakin osaa vanhoista peltoalueista edelleen viljellään. Koulun
alueen lounaiskulmalla Kauhavan taajaman asutus on kasvanut lähes
kiinni varuskunta-alueeseen.
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Osa-alueet, aluekokonaisuudet

Magister) myötä rakennettiin 1960 asfaltoitu kiitotie, jota vuonna 1984
jatkettiin nykyiseen mittaansa (2700 m) pohjoiseen päin, jolloin siitä tuli
riittävän pitkä Hawk-koneille.
1970-luvulla rakennettiin kentän länsipuolelle, erilleen vanhasta keskusalueesta, lennonjohtorakennus ja suuri korjaamorakennus lentokoneiden
huoltoa varten. Sotilaskoneiden säilytystiloina palvelevat vanhat, 1920-luvulla tehdyt hallit, ja niiden edustalla ”platta” toimii edelleen koneiden valmistelukenttänä.
Kentän itäpuolella on lähinnä 1990-luvulla tehty ns. siviililentoasema, joka
liikelentotoiminnan loputtua on nykyisin pääosin kerhokäytössä.
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Seuraavassa on esitetty yhteenveto sekä arvio Lentosotakoulun aluekokonaisuuden ja sen eri osa-alueiden merkityksestä ja säilyneisyydestä
rakennushistoriallisten-, historiallisten- ja ympäristökriteerien perusteella.
Rakennuskohtainen arviointi on esitetty osassa 2 kunkin rakennuksen
kohdalla. Arvioinnin tarkoituksena on antaa lähtökohtia ”...rakennussuojelun tarpeiden ja tavoitteiden täsmentämiseksi. Selvityksen tarkoituksena on myös tukea ja edistää alueen tunnistettujen arvojen turvaamista
muutoksissa, hoidossa ja käytössä.” (Museoviraston laatima selvityksen
työohjelma 29.5.2013).
Selvitystyön ajankohtana eli elo-lokakuussa 2013 alue oli edelleen Lentosotakoulun käytössä. Tästä lähtökohdasta voidaan yleispiirteisesti todeta,
että sekä kokonaisuus että osa-alueet olivat toistaiseksi alkuperäisessä
tai siihen rinnastuvassa käytössä. Myös lähes kaikki koulun perustamisesta eli 1920-luvun lopulta lähtien rakennetut rakennukset olivat edelleen olemassa ja käytössä. Huolimatta laajoistakin peruskorjauksista ja
käyttötarkoituksen muutoksista rakennusten ulkoasu oli lähes poikkeuksetta säilytetty alkuperäisen kaltaisena.
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YHTEENVETO: Arvio alueiden ja rakennusten merkityksestä ja säilyneisyydestä
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• Kauhavan lentosotakoulun 1920-30-lukujen rakennukset ovat edustava näyte puolustusministeriön rakennustoimiston suunnittelutoiminnasta.
• Alkuvaiheen arkkitehtisuunnittelijat ovat Suomen 1900-luvun alkupuolen tunnettuja nimiä.
• Suunnittelussa sovelletuilla tyyppiratkaisuilla on mielenkiintoa kasarmirakentamisen ja kantahenkilökunnan asuinrakentamisen näkökulmasta.

Rakennusvaiheet, arkkitehtuurin tyylikaudet ja aikakauden ominaispiirteet ilmiöineen
Lentosotakoulun rakentamisessa on erotettavissa seuraavat vaiheet,
joissa näkyy myös arkkitehtuurin tyylikausien muutos ja rakennustekninen
kehitys:
1. rakennusvaihe 1928-1929 (1920-luvun klassismi)
Ns. Linnarakennus (18), esikuntarakennus (15, nykyinen Hävittäjälentolaivue), kaksi lentokonehallia (14, 16), hevos- ja autotallirakennus (13),
kaksi upseeriasuintaloa (3, 5) ja kaksi aliupseeriasuintaloa piharakennuksineen (23, 25) sekä aliupseerikerho (19, nykyinen päävartio).
• Suomen itsenäisyyden alkuajan sotilasarkkitehtuuri ja kasarmirakentaminen maanpuolustushengen ja puolustus- sekä aluepolitiikan
ilmentymänä.
• Plm:n rakennustoimiston arkkitehtien yhteistyön esimerkki (aluekokonaisuuden harmonia, yhteistyö myös rakennuskohtaisesti).
• Runsas detaljointi, laadukkaat materiaalit ja korkeatasoinen toteutus.
• Rakennusteknisesti vaativat rakenteet (betonirakenteet, lentokonehallien kantavat rakenteet).
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2. rakennusvaihe 1930-1931 (1920-luvun klassismi / murrosvaihe funktionalismiin)
Toiseen rakennusvaiheeseen kuuluivat kolmannet upseerien ja aliupseerien asuinrakennukset (7, 21), upseeriruokala (1, myöhemmin nimellä
upseerikerho), koulurakennus (17, nykyinen esikuntarakennus) ja varastorakennus (12).
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• Arokallion yleissuunnitelman loppuunsaattaminen ja täydentäminen.
• Kuvaa samalla hyvin pohjoismaisen klassismin ja funktionalismin
murroskohtaa.
3. rakennusvaihe 1934-1937 (funktionalismi)
Sairaala (34) ja lentokonehallien siipirakennukset 1934-35 (14, 16), oppilasasuntola 1936 (33, nykyinen tukikohtakomppania), aliupseerikerho
1936 (28), yksi aliupseerien (29) ja yksi upseerien asuinrakennus (9)
1937.
• Lentosotakoululle erityinen kasarmityyppinsä (33 Tukikohtakomppania)
• Asuinkerrostalot varhaisten funkis-ideoiden kokeiluna
• Rationalisoinnin periaatteet (esim. Blomstedtin suunnitelmat)
• Rakennustekniset kokeilut, tavanomaisesta poikkeavat betonirakenteet (esim. sairaalan lippa)
4. rakennusvaihe 1940-1950-luvut
Lennonjohtotorni 1948 (purettu 1970-l), asuinrakennus 1957 (39).
• Sodan jälkeisen niukkuuden heijastuminen Lentosotakoulun rakentamiseen ja rakennusten kunnossapitoon.

• Lentotoiminnan kehittymisestä johtuvat vaatimukset rakentamiselle
(lennonjohtotorni, lentokentän muutokset).
5. rakennusvaihe 1960-1970-luvut (modernismi)
Mm: uusi oppilasasuntola 1967 (46), lämpökeskus 1968 (48) ja lennonjohtotorni 1969 (47). Sairaalaa jatkettiin itään päin 1962-63. Uusi autotalli
valmistui 1968 (50) ja lentokoneiden korjaamohalli 1972 (54). Asuinrakennus aliupseerikerhon lähelle valmistui 1973 (20) ja talousrakennus eli
ruokala-sotilaskoti 1975 (22). Lisäksi 1960-luvun alussa käynnistyneen
hankkeen suunnitelmiin kuuluivat rakennusten liittäminen kaukolämpöön,
vesijohtoverkon uusiminen, kahden palovesialtaan rakentaminen ja viemäriverkon laajentaminen.
• Rakennusvaihe toi helpotusta kauan vaivanneeseen tilanahtauteen
• Siirtyminen suihkukonekauteen lentotoiminnassa - heijastuminen
alueen kokonaisilmeeseen ja rakentamiseen (kiitoradan rakentaminen,
lennonjohtorakennus, lentokoneiden huoltorakennus).
• Varusmiesten koulutukseen panostaminen (uudet opetus-, ja asuntolatilat)
• Panostus varusmiesten vapaa-aikaan ja sosiaaliseen elämään.
6. rakennusvaihe 1980-1990-luvut
Mm. Linnarakennuksen simulaattorisiipi 1982, työtilarakennus 1983 (44),
sosiaalitilarakennus 1998 (4).
• Muutokset lentotoiminnassa ja koulutuksen erityistilojen tarpeet
(simulaattorirakennus, lennonjohtoon ja alueen valvontaan liittyvät
rakennukset ja rakenteet)
• Useiden rakennusten peruskorjaukset ja käyttötarkoituksen muutokset.

Rakennusten säilyneisyys
Nykyisin lähes kaikki Lentosotakoulun alueella olevat rakennukset ovat
ainakin ulkonaisesti hyväkuntoisia. Viime vuosikymmeninä rakennusten kunnostukseen onkin ollut varoja, mutta aiemmin, etenkin 1940- ja
1950-luvuilla tilanne oli erityisen hankala. Tilanne helpottui 1960- ja
1970-luvuilla valmistuneiden uudisrakennusten sekä 1970-luvulla alkaneen laajan vanhoja rakennuksia koskevan peruskorjaushankkeen myötä.
Etenkin varhaisimpiin rakennusvaiheisiin liittyvien rakennusten ulkoasu
on korjauksissa esimerkillisesti säilytetty, vaikka julkisivujen pintamateriaaleja, ikkunoita ja ovia olisikin uusittu. Rakennusten ulkoasussa huomiota kiinnittävät alueen käyttötarkoitukseen liittyvät yksityiskohdat, kuten
siipiaiheiset koristeet sisäänkäyntien portaaleissa tai lennokkaasti suunnitellut mosaiikkibetonipinnat käytävätilojen lattioissa. Koristeaiheet tai
yksityiskohdat toistuvat useassa eri rakennuksessa nivoen aluetta yhteen
kokonaisuutena. Yksi tällainen detalji on meanderinauha, joka esiintyy
lentokonehalleissa ja esimerkiksi päävartion terassin kaiteessa. Toisena
esimerkkinä mainittakoon aliupseerien asuinrakennuksissa ja upseerikerhossa toistuva syöksytorvien erikoinen suppilo. Yhtä lailla alueen 1960- ja
1970-lukujen rakennuksissa näkyy niukkaeleisyys. Esimerkiksi sotilaskodin käsittelemättömät betonipinnat tai kahitiiliseinät kuvaavat ajalleen tyypillistä modernistista vähäeleisyyttä. Voidaan sanoa, että kukin rakennus
edustaa omaa aikaansa. Tästä syntyy alueelle ominainen tunnelma, jossa
historialliset kerrostumat ovat esillä selkeästi.
Lentosotakoulun alueen ja rakennuskannan selvästi havaittavat historialliset kerrostumat luovat miljöölle myös ajallista syvyyttä. Rakennusvaiheista löytyvät klassismin, funktionalismin ja modernismin ominaispiirteet.
Erityisesti klassismin ja funktionalismin murrosvaihe nousee mielenkiintoisesti esille kokonaisuudessa.
Rakennusten sisätiloissa on useimmissa tapauksissa tehty huonejaon

muutoksia tai uusittu ovia, kiinteitä kalusteita ja pintamateriaaleja. Toisaalta joissakin rakennuksissa myös sisätilat ovat lähes alkuperäisasussaan.
Sisätiloiltaan hyvin säilynyt on ennen muuta Upseerikerhon rakennus,
mutta laajaa säilyneisyyttä on myös esimerkiksi Terveysasemassa ja
Tukikohtakomppaniassa sekä nuorempaa rakennuskantaa edustavissa
Sotilaskoti-ruokalarakennuksessa ja Lentokonekorjaamossa. Sen sijaan
Linna-rakennuksessa, jota monessa yhteydessä on pidetty Lentosotakoulun tärkeimpänä rakennuksena, on sisätilojen huonejakoa, pintarakenteita
ja yksityiskohtia perusteellisesti muutettu. Useissa rakennuksissa ovat
tietyt tilat, kuten porrashuoneiden ja käytävien asu säilynyt (esim. porrasaskelmat, kaiteet, käytävien mosaiikkibetonipinnat), mutta muutoin
sisätiloja on perusteellisesti muutettu. Näitä ovat esimerkiksi useimmat
asuinrakennukset.
Rakennusten säilyneisyyttä on tarkemmin kuvattu rakennuskohtaisissa
selvityksissä raportin osassa 2. Suuntaa antava yhteenveto säilyneisyydestä on seuraavalla sivulla olevassa kaaviossa.
• Korjauksissa on yleensä säilytetty rakennusten alkuperäinen ulkoasu.
• Useissa rakennuksissa myös sisätilojen säilyneisyys on laajaa.
• Selkeästi näkyvissä olevat historialliset kerrostumat luovat ajallista
syvyyttä.
• Toistuvat yksityiskohdat ja koristeaiheet nivovat alueen rakennuksia
kokonaisuudeksi.
• Rakennuksissa näkyvissä oman aikansa piirteet, jolloin kokonaisuudesta hahmottuu historiallisesti kerrosteinen.

Suositus yksityiskohtaisista rakennushistoriaselvityksistä
Museoviraston suositteli laatimassaan työohjelmassa, että ”joistakin kokonaisuuden kannalta tärkeistä, arkkitehtuurina korkeatasoisista, tyypillisistä/luonteenomaisista tai historiallisilta sisätiloiltaan hyvin säilyneistä
rakennuksista” laadittaisiin varsinaisia rakennushistoriaselvityksiä (RHS).
Tällaiset selvitykset kuitenkin rajattiin tämän toimeksiannon ulkopuolelle.
Niiden teettämisestä on sovittava erikseen.
Työohjelmassa Museovirasto suositteli rakennushistoriaselvityksiä laadittavaksi seuraavista rakennuksista:
- Linnarakennus (18)
- Alkuperäinen esikunta ja hangaarit (eli lentokonehallit) (15 sekä 14 ja
16)
- Esikunta (17)
- Upseerikerho (1)
- Lentokonekorjaamo (54)
- Ruokala/sotilaskoti (22)
Selvityksemme perusteella suosittelemme listaan lisättäväksi myös
Terveysaseman (34) ja entisen aliupseerikerhon (28). Aulis Blomstedtin
1930-luvulla suunnitteleman ja Heidi Vähäkallio-Hirvelän 1960-luvun alussa laajentaman Terveysaseman säilyneisyys on sekä ulkoasun että sisätilojen osalta poikkeuksellisen hyvä. Samoin Martta Martikaisen 1930-luvulla suunnitteleman aliupseerikerhon ulkoasu ja ainakin keskeiset sisätilat
ovat hyvin säilyneet (sisätilojen osalta viittaamme Etelä-Pohjanmaan
maakuntamuseon edustajien rakennuksessa tekemään tarkastukseen).
Sen sijaan lentokonehallien osalta emme pidä tarkkojen rakennushistoriaselvitysten laatimista välttämättömänä, koska sisätilojen säilyneisyys
on niissä rajallista (kts. rakennuskohtaiset tiedot osassa 2). Hallien rakennustekniikka sinänsä on mielenkiintoinen ja laajemmankin selvittelyn
arvoinen.
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Ulkoasu, säilynyt hyvin
Sisätila, säilynyt hyvin
Ulkoasu, säilynyt kohtalaisesti
Sisätila, säilynyt kohtalaisesti
Ulkoasu, muutettu merkittävästi
Sisätila, muutettu merkittävästi
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Rakennusten
säilyneisyys
Kaaviossa on yleispiirteisesti esitetty Lentosotakoulun rakennusten
ulkoasun ja sisätilojen säilyneisyys.
Rakennusten nykyasua on verrattu alkuperäisasuun tai varhaisten muutosten
mukaiseen asuun. Useissa rakennuksissa esiintyvää sisätilojen eriasteista säilyneisyyttä on kuvattu diagonaalisesti jaetuilla
värikentillä.
Rakennuksissa, joista on esitetty vain ulkoasun
säilyneisyys, ei sisätiloja ole arvioitu. Useimmat
ao. rakennuksista ovat varasto- ja huoltokäytössä.
Entisen Aliupseerikerhon (28) sisätiloja ei ole voitu
arvioida, koska rakennukseen ei päästy sisälle.
Linna-rakennuksen simulaattorisiipi ja Lentokonehallin
0014 sosiaalitilasiipi 0004 on tässä arviossa katsottu
”merkittäviksi muutoksiksi” lähinnä siksi, että ne erottuisivat alkuperäisestä rakennuksesta.
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alueen alkuperäiset päätiet
1960-80 lukujen miljöö
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0014
0015

0016
0018

3.

0044

1. Lentosotakoulun alkuperäinen ydinalue ja sitä täydentämään 1930-luvulla tehtyjen
rakennusten muodostama miljöökokonaisuus.
2. Ydinalueesta erillään oleva, alkuperäinen upseerikerhon ja upseeriasuntojen alue ja sitä täydentävien,
1930- ja 1950-luvuille tehtyjen asuinrakennusten miljöökokonaisuus.
3. Ydinalueesta erillään oleva aliupseerikerhon ja sen pihapiirin miljöö.
4. Alkuperäistä miljöökokonaisuutta täydentävä 1960-1970-luvuilla tehtyjen sotilaskoti-huoltorakennuksen ja kurssiosaston miljöö.
5. Vanhaan rakenteeseen liittyvä teknisen huollon
alue (lämpökeskus, varastoja, kuljetuskeskus), lisäksi yksi asuinrakennus 1960-luvulta.
6. Vanhasta rakenteesta erillään olevat lentokoneiden huolto ja lennonjohto.
7. Lentokenttä: kiitorata, rullaustiet ja niitä ympäröivä
avoin maisema.
8. Eskolan pihapiiri (alueella ennen Lentosotakoulun perustamista ollut maalaistalo).
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1. Linna-rakennuksen sisäpiha.
2. Linna-rakennuksen, lentokonehallien ja Laivuerakennuksen edustalla oleva puistomiljöö.
3. Linna- ja Esikuntarakennuksia ympäröivä puistomiljöö.
4. Ent. aliupseeriasuntoja ja nykyistä
päävartiota ympäröivä nurmikenttä- ja
puistomiljöö.
5. Entisiä upseeriasuntoja ympäröivä puistomiljöö.
6. Upseerikerhon pihapiirin puistomiljöö.
7. Ent. aliupseerikerhon pihapiirin puistomiljöö.
8. Koivukujat.

0013
0004

2.

0012
0011

0045
0028

0050

0029

0043

Merkittävät
pienmiljööt, puistot ja
istutukset

0021

4.

0019

0049
0020

8.

0034
0033

0030
0022
0087

0046
0089

8.

0086
0085

0088

0009

0008
0007
0005

0003

0039

5.
6.
0001
0002

Linnansalmentie 85 73100 Lapinlahti0400-669603 hannu.puurunen@arkhp.inet.fi

7.

0044

0010

ARKKITEHTITOIMISTO HANNU PUURUNEN OY

0036

0018

33

7.11.2013;
15.11.2013
KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

LÄHTEET
Kirjallisuus
Aero: Suomen ilmailuvoimien esikunnan toimittama julkaisu. Helsinki,
1921-41.
Kaila Toivo (1947): Pohjalainen rakentaja ja hänen viipurilainen pyramidinsa. WSOY, Porvoo.
Mäkinen Anne (2001): Uudet valkeat kasarmit. Rakennusperintömme
Kulttuuriymäristön lukukirja. Ympäristöministeriö ja Museovirasto
Mäkinen Anne (1991): Hygieniaa, tekniikkaa ja taloudellisuutta: puolustuslaitoksen arkkitehtuuri 1930-luvulla. Teoksessa Taidehistoriallisia tutkimuksia 12, s. 159-176 , Taidehistorian seura, Helsinki.
Ilmasotakoulu 60 vuotta Kauhavalla (1989). Ilmasotakoulu, 60-vuotisjuhlatoimikunta, Kauhava
Ilmasotakoulu: 70 vuotta Kauhavalla sotilaslentäjien koulutusta (1999).
Kauhava, 1999.
Ilmasotakoulun killan kolme vuosikymmentä 1968-1998 (1998). Vammalan kirjapaino.
Knuutila, J. (toim.): Ilmasotakoulu Kauhavalla 1929-1969 (1969). Kauhava.

Arkistolähteet
Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen arkisto, Hamina (PhRakL, Hamina)
Arkkitehtipiirustuksia vuosilta 1924-1988 ja rakennepiirustuksia 19271988
Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen paikallistoimisto, Kauhava (PhRakL, Kauhava)

Arkkitehti- ja rakennepiirustukset vuodesta 1988 lähtien
Rakennuskohtaiset kortit
Maankäytön ja maisemanhoidon suunnitelma 1997/1998
Aluetta koskevat valokuvat perinnehuoneessa ja valokuvakansioissa

Linnansalmentie 85 73100 Lapinlahti 0400-669603 hannu.puurunen@arkhp.inet.fi

ARKKITEHTITOIMISTO HANNU PUURUNEN OY

Kauhavan kaupungin arkisto
Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi 1997-1998

34

Painamattomat lähteet
Kauhavan lentosotakoulun myyntiesite, Finavia Oyj
Kauhavan lentosotakoulun myyntiesite, IP-Kiinteistöt Oy
Kauhavan lentosotakoulun myyntiesite, Senaatti-Kiinteistöt

Suulliset tiedot
Patteri, Kauko, paikallispäällikko, Puolustushallinnon rakennuslaitos, Kauhava 20.-21.8. ja 3.-4.10.2013
Reini, Mauno, sotilasmestari evp, Lentosotakoulun kilta, Kauhava
21.8.2013
Sompinmäki, Jorma, Log sekt joht, Lentosotakoulu, Kauhava 20.-21.8 ja
3.-4.10.2013
Sateila, Ritva, arkistonhoitaja, Puolustushallinnon rakennuslaitos, Keskusyksikkö, Hamina 26.-27.8.2013

Tahvanainen, Ahti, huoltopäällikkö, Lentosotakoulu, Kauhava 20.-21.8. ja
3.-4.10.2013

Painetut lähteet ja julkaisut
Alestalo Jouko (1998): Kauhavan luonto ja sen muuttuminen. Teoksessa
Kauhavan historia II, Kauhavaa ja kauhavalaisuutta. Kauhavan kaupunki,
Kauhava.
Henttonen Maarit (1995): Elsi Borg 1893-1958 arkkitehti. Abacus 5, Suomen rakennustaiteen museo, Helsinki.
Mäkinen Anne (2000): Suomen valkoinen sotilasarkkitehtuuri 1926-1939.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
Nikunen Heikki (2011): Suomen ilmavoimien synty ja kehitys. Teoksessa
Heikki Nikunen, Jyrki K. Talvitie & Kalevi Keskinen (toim.) Suomen ilmasodan pikkujättiläinen. WSOY, Helsinki.
Pietiläinen Timo (1998): Ilmasotakoulu. Teoksessa Kauhavan historia II,
Kauhavaa ja kauhavalaisuutta. Kauhavan kaupunki, Kauhava.
Laaksonen Lasse (2008): Taivaan vartijat: Ilmasotakoulun historia 19182008. Minerva, Helsinki.
Makkonen Leena (1998): Martta ja Ragnar Ypyä: suomalaisen modernismin kolme vuosikymmentä. Abacus 7, Suomen rakennustaiteen museo,
Helsinki.
Niemi Niilo (1934): Kasarmirakennuksemme. Sotilashallinnollinen aikakauslehti 11, s. 325-344, Helsinki.
Peltonen Martti (1993): Ilmasotakoulun historia 1918-1980. Ilmasotakoulun kilta, Kauhava.
Rissanen Jari (2007): Lentosotakoulun koulutuskeskus - Vahvoja perinteitä ja kehityshakuisuutta ilmavoimien koulutuksessa. Pilven Veikko,
Ilmavoimien kiltaliiton jäsenjulkaisu 1, Lentosotakoulun teemajulkaisu s.
18-23.
Sarjakoski Helena (2003): Rationalismi ja runollisuus: Aulis Blomstedt ja
suhteiden taide. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, taidehistoria. Rakennustieto, Helsinki.
Tahvanainen Ahti (2007): Kauhavan varuskunta muutoksessa. Pilven
Veikko, Ilmavoimien kiltaliiton jäsenjulkaisu 1, Lentosotakoulun teemajulkaisu s.13-15.

Internet-lähteet
Aulis Blomstedt (2013) Arkkitehtiesittelyjä, Arkkitehtuurimuseo. Saatavissa www-muodossa: <URL:http://www.mfa.fi/arkkitehtiesittely?apid=3118>
(Viitattu 18.9.2013)
Puolustushallinnon rakennuslaitos 2013. Rakennuslaitos, historia. Saatavissa www-muodossa: <URL:http://www.phrakl.fi/phrakl/Publish.nsf/$all/4
49DDA4AAB7860C1C2256FC70048EAA7> (Viitattu 26.9.2013)
Ragnar Ypyä (2013) Arkkitehtiesittelyjä, Arkkitetuurimuseo. Saatavissa
www-muodossa: http://www.mfa.fi/arkkitehtiesittely?apid=3881 (Viitattu
18.9.2013)
Saila Karhu (2002): Naisarkkitehti laitosrakennusten suunnittelijana, Elsa
Arokallion toteutuneet Iaitosrakennukset, Pro gradu -tutkielma, Jyväslylän
yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Saatavissa www-muodossa: <URL:https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/11992> (Viitattu

18.9.2013)
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY:
Kauhavan ilmasotakoulu (2009), Museovirasto. Saatavissa wwwmuodossa:<URL:http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_
ID=1440> (Viitattu 26.9.2013)

LIITTEET
Rakennusten ajoitus-kaaviot (osa-alueet 1-3; 3 sivua)
Rakennusten suunnittelijat-kaavio (1 sivu)
Toimintojen sijoittuminen-kaaviot (3 sivua): 1928-29, 1930-33, 1934-44.

7.11.2013
15.11.2013

Rakennusten ajoitus, osa-alue 1

0047

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

0054

0055

0058

0017
0014
0015

0016
0018

0068
0036

0044

0048

0025

0023

0021

0010
0013
0004

0019

0012
0011

0045
0028

0050

0029

0034
0033

0043
0049
0020

0030
0022
0087

0046
0089

0086
0085

0088

ajoittamatta
2000 luvulla
1980 - 90 luvuilla
1960 - 70 luvuilla
1940 - 50 luvuilla
1934 - 37
1930 - 31
1926 - 29
ennen lentosotakoulua

0005

0003

0039

0001
0002

Linnansalmentie 85 73100 Lapinlahti0400-669603 hannu.puurunen@arkhp.inet.fi

0008
0007

ARKKITEHTITOIMISTO HANNU PUURUNEN OY

0009

35

7.11.2013;
15.11.2013
KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Rakennusten ajoitus, osa-alue 2

0027
0083

Linnansalmentie 85 73100 Lapinlahti 0400-669603 hannu.puurunen@arkhp.inet.fi

ARKKITEHTITOIMISTO HANNU PUURUNEN OY

0084

36

ajoittamatta
2000 luvulla
1980 - 90 luvuilla
1960 - 70 luvuilla
1940 - 50 luvuilla
1934 - 37
1930 - 31
1926 - 29
ennen lentosotakoulua

0082
0076

0047

0054

0057

7.11.2013
15.11.2013
KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Rakennusten ajoitus, osa-alue 3

0042

0070

0037
0069
0041

0040

0071

Linnansalmentie 85 73100 Lapinlahti0400-669603 hannu.puurunen@arkhp.inet.fi

ajoittamatta
2000 luvulla
1980 - 90 luvuilla
1960 - 70 luvuilla
1940 - 50 luvuilla
1934 - 37
1930 - 31
1926 - 29
ennen lentosotakoulua

ARKKITEHTITOIMISTO HANNU PUURUNEN OY

0061

37

7.11.2013;
15.11.2013

Rakennusten suunnittelijat
0047

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

0054

0055

0058

0017
0014
0015

0016
0018

0068
0036

0044

0048

0025

0023

0021

0010
0013
0004

0019

0012
0011

0045
0028

0050

0029

0034
0033

0043
0049
0020

0030
0022
0087

0046
0089

0086
0085

0088

Linnansalmentie 85 73100 Lapinlahti 0400-669603 hannu.puurunen@arkhp.inet.fi

ARKKITEHTITOIMISTO HANNU PUURUNEN OY

0009

38

Lentosotakoulun rakennuksia suunnitelleet,
puolushallinnon palveluksessa olleet arkkitehdit
sekä yksityiset arkkitehtitoimistot
Elsa Arokallio
Arkkitehtitoimisto Matti Björklund
Aulis Blomstedt
Kyllikki Halme (Elsi Borg)
Arkkitehtitoimisto Marianne ja Mikko Heliövaara
Arkkitehtitoimisto Heliövaara ja Uksila
Martta Martikainen
Arkkitehtuuritoimisto Pentti Pajarinen ja Martti Kilpiranta
Heidi Vähäkallio-Hirvelä
Ragnar Ypyä

0008
0007
0005

0003

0039

0001
0002

7.11.2013
15.11.2013
0014

0016

0015
0013
0025

0019

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Toimintojen sijoittuminen
1928-1929

0018

0089

0086

Linnansalmentie 85 73100 Lapinlahti0400-669603 hannu.puurunen@arkhp.inet.fi

0003

ARKKITEHTITOIMISTO HANNU PUURUNEN OY

0085

Esikunta, hallinto
Päävartio
Upseeriasunnot ja upseerikerho
Aliupseeriasunnot ja aliupseerikerho
Varusmiehet, majoitus
Lentotoiminta aputiloineen
Koulutustilat
Varastointi
Ruokahuolto ja sotilaskoti
Terveydenhoito
Maatilarakennukset

39

7.11.2013;
15.11.2013
KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Toimintojen sijoittuminen
1930-1933

0017
0014
0015

0016
0018
0025

0023

0021

0013 0012

0019

0086

Linnansalmentie 85 73100 Lapinlahti 0400-669603 hannu.puurunen@arkhp.inet.fi

ARKKITEHTITOIMISTO HANNU PUURUNEN OY

0085

40

Esikunta, hallinto
Päävartio
Upseeriasunnot ja upseerikerho
Aliupseeriasunnot ja aliupseerikerho
Varusmiehet, majoitus
Lentotoiminta aputiloineen
Koulutustilat
Varastointi
Ruokahuolto ja sotilaskoti
Terveydenhoito
Maatilarakennukset

0007
0005

0003

0001

7.11.2013
15.11.2013
KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Toimintojen sijoittuminen
1933-1944

0017
0014
0015

0016
0018
0025

0023

0029
0028

0021

0013 0012

0019

0034

0033

0030

0009

0007
0005

0003

0001

Linnansalmentie 85 73100 Lapinlahti0400-669603 hannu.puurunen@arkhp.inet.fi

Esikunta, hallinto
Päävartio
Upseeriasunnot ja upseerikerho
Aliupseeriasunnot ja aliupseerikerho
Varusmiehet, majoitus
Lentotoiminta aputiloineen
Koulutustilat
Varastointi
Ruokahuolto ja sotilaskoti
Terveydenhoito
Maatilarakennukset

ARKKITEHTITOIMISTO HANNU PUURUNEN OY

0086
0085

41

42
Linnansalmentie 85 73100 Lapinlahti 0400-669603 hannu.puurunen@arkhp.inet.fi

ARKKITEHTITOIMISTO HANNU PUURUNEN OY

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

7.11.2013;
15.11.2013

