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Rakennusten kuvaukset ja säilyneisyysarviot on pyritty tekemään kaikista Lentosotakoulun alueen rakennuksista, joista on ollut riittävästi
tietoja saatavissa. Säilyneisyysarvio on tehty riippumatta rakennuksen
iästä (esim. 1990-luvun rakennuksia on arvioitu), eikä arvioinnissa
myöskään oteta kantaa rakennuksen tekniseen kuntoon.
Rakennusten säilyneisyys on esitetty graafisesti myös selvityksen
osan 1. yhteenvedossa.
Arviointi on tehty sekä ulkoasun että sisätilojen osalta, käyttäen seuraavia määrittelyjä ja perusteita:
Hyvin säilynyt :
Rakentamisajankohta ja sen tyylipiirteet ovat hyvin ja kertovina
tunnistettavissa.
Rakennuksen käyttötarkoitus on sama tai vastaava kuin alunperin. Julkisivut ja pääasiallinen huonejako ovat säilyneet alkuperäisinä. Rakenteista ja rakennusosista pääosa osa on säilynyt
alkuperäisinä. Voi sisältää myöhempien ajanjaksojen tyylillisesti
tunnistettavia muutosvaiheita. Tällöin muutokset on tehty sopusoinnussa alkuperäisen tyylin ja muotojen kanssa. Kunnostettu
ja korjattu huoltaen. Uudet pintamateriaalit ja -käsittelyt vastaavat luonteeltaan alkuperäisiä.
Kohtalaisesti säilynyt :
Rakentamisajankohta ja sen tyylipiirteet ovat pääosin tunnistettavissa.
Rakennuksen käyttötarkoitus on sama kuin alunperin tai uusi
käyttö sopeutuu hyvin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Julkisivut ovat säilyneet lähes alkuperäisinä. Huonejakoa on muutettu, mutta alkuperäinen tilajärjestys on vielä tunnistettavissa.
Rakenteita ja pintamateriaaleja on uusittu alkuperäisestä poikkeavasti, mutta muutokset ovat johdonmukaisesti toteutettuja ja
siten hyvin tunnistettavissa.
Muutettu merkittävästi :
Rakennusajan voi päätellä vain joistakin rakennuksen muodoista ja rakennusosista.
Julkisivujen jäsentelyä, aukotusta tai pintamateriaaleja on muutettu niin paljon, että niiden alkuperäinen asu on huonosti tunnistettavissa. Huonejako ja tilojen pintamateriaalit on muutettu
perusteellisesti.
Lisäksi arvioinnin yhteydessä on tarvittaessa esitetty suositus yksityiskohtaisen rakennushistoriaselvityksen ja esim. pintamateriaali- ja värikerrostutkimusten laatimisesta.
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Rakennusten kuvaus ja rakennuskohtainen arviointi
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1. Upseerikerho (Senaatti-kiinteistöt, 32)
Rakennuksen muita nimityksiä ja aiempi numerointi

Upseeriruokala (rakennuksen nimi alkuperäispiirustuksissa); rakennus nro
18.
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1931, Plm rak tsto, Ragnar Ypyä (1929, 1930)

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Rakennustapa ja tekniikka
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Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Muutostöitä on tehty etenkin sosiaali- ja aputiloissa sekä teknisessä varustelussa.
1975 kirjastohuone 1. kerroksessa muutettiin naistenhuoneeksi.

Rakennus on kaksikerroksinen, aumakattoinen, rapattu tiilirakennus (punatiili). Väli- ja yläpohjarakenteet ovat teräsbetonia. Rakennuksessa on
peltikatto. Sisäseinät ja -katot ovat rapattuja ja maalattuja. Aulojen ja käytävien lattiat ovat mosaiikkibetonia, sisäportaat on tehty mosaiikkibetonipintaista askelmaelementeistä. Salin lattiana oli alkuperäissuunnitelman
mukaan lautalattia, joka oli raidoitettu kahdella värillä salin poikkisuuntaan.
Majoitushuoneiden lattioissa oli linoleumipäällysteet.

1981 ulkoseinien rappauksia ja maalausta korjattiin, samoin vuosina 198889.

Keittiötilojen alla on betonirakenteinen kellari, jossa on kattilahuone ja alunperin oli myös polttoainevarasto. Rakennusta ei ole liitetty Lentosotakoulun
aluelämpöjärjestelmään. Kellarissa on nykyisin myös pohjavesipumppaamo ja uima-altaiden vedenkäsittelylaitteisto.

Rakennus toimii alkuperäisessä käytössään upseerikerhona (nykyisin
rakennusta käyttävät sekä upseerit että aliupseerit). Rakennuksessa on
vapaa-ajankäyttöön ja harrastustoimintaan suunniteltuja tiloja, pieni laitoskeittiö, kokoontumistiloja, sauna, sosiaalitiloja, vierashuoneita ja varastotiloja.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Rakennuksen arkkitehtuurissa on sekä klassismin että funktionalismin
piirteitä. Pohjaratkaisussa eteishalli korkeine ruudutettuine ikkunoineen
jakaa tilat epäsymmetrisesti ruokasali-keittiöosaan ja tupakkahuone-kirjastosiipeen. Toisessa kerroksessa on majoitushuoneita ja keskikäytävä.
Muita julkisivuja jäsentelevät klassismin 6- ja 8-ruutuiset ikkunat, mutta
eteläsivulla on funktionalismin pystyjakoiset, vaakasuuntaiset ikkunat. Julkisivuissa kiinnittävät huomiota ulko-ovien terastirapatut pielet ja ovilehtien
huolellinen detaljointi pieniruutuisine ikkunoineen. Julkisivut ovat sileäksi
rapatut, ilman nurkka tai ikkunalistoja. Alakerran ikkunat on vedetty sisään
julkisivupinnasta, kun taas yläkerrassa ne ovat samassa tasossa julkisivurappauksen kanssa. Vaakasuorat, alapinnaltaan sileät räystäät on valettu
betonista. Syöksytorvien yläosan suppiloissa on samanlainen muoto kuin
alun perin aliupseeriasuntoloiksi valmistuneissa rakennuksissa (21, 23 ja
25) ja varastorakennuksessa (13). Alkuperäinen piirustus koskee aliupseeriasuntoloiden ja linnarakennuksen syöksytorvia. Sokkelit ovat maalattua
betonia. Ulkoportaat on tehty hakatuista graniittiharkoista. Rakennuksen
länsi- ja pohjoissivua kiertää betonirakenteinen, rautakaiteinen terassi.
Kuutiomainen, koristeeton rakennusvolyymi oli samanlainen kuin Russarön kasarmissa. (Mäkinen 2000, 143)
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Sähkö- ja LV-laitteista osa on alkuperäisiä (kytkimiä, pistorasioita, lämmityspattereita). Sisäänkäyntisivulla rakennuksen jalustana on kivirakenteinen terassi, takasivulla eteisaulasta aukeaa näkymä puistoon. Pihassa on
kaksi uima-allasta ja tenniskenttä.

Rakennuksen päätilat ovat eteisaula ja ruokasali. Keittiö on alkuperäisellä
paikallaan, mutta nykyisen baarin paikalla rakennuksen luoteiskulmassa
oli alunperin emännän ja palvelijan huoneet. Ruokasalista baariin johtava
oviaukko porrasaskelmineen on uusi. Aukon paikalla ollut pyöreä valaisinlaite, josta on Ragnar Ypyän detaljipiirustus, on siirretty baarin seinälle.
Rakennuksen kaakkoiskulmassa olevan kirjastohuoneen paikalle on tehty
naisten wc-tila.
Sisääntuloaulaan yhtyy toiseen kerrokseen nouseva porrashuone. Toisessa kerroksessa keskikäytävä ja siihen liittyvä aula (”päivähuone”) ovat
alkuperäisasussaan, samoin majoitushuoneet lähes poikkeuksetta. Rakennuksen lounaiskulmassa olleet kaksi majoitushuonetta on yhdistetty
klubihuoneeksi.
Sisätiloissa on runsaasti funkissävytteisiä yksityiskohtia kuten ovet detaljeineen ja heloineen, monimuotoiset listoitukset ja lattioiden mosaiikkibetonipinnat. Majoitushuoneissa ovat säilyneet mm. alkuperäiset kiinteät vaatekaapit. Ruokasalin alkuperäinen kahdella värillä raidoitettu lankkulattia
on korvattu sauvaparketilla.

Yläkerrassa eteläpäädyn kaksi huonetta yhdistetty klubihuoneeksi (muutoksen ajankohta tuntematon).
1990-luvulla uusittiin juhlasalin parketti.
Käyttöhistorian pääkohdat

Pohjoispääty ja länsisivu terasseineen. Pääsisäänkäynti oikealla.

Toisen kerroksen majoitustiloja käytetään lentosotakoulun vieraiden ja tilapäisesti koululla työskentelevien majoitukseen.
Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Rakennuksella on vahva identiteetti klubihuoneistona ja nimenomaan lennoston upseerikerhona. Rakennuksen julkisivut ja sisätilat ovat säilyneet
joitakin muutoksia lukuunottamatta hyvin alkuperäisasussaan. Myös tontin
alkuperäinen käyttö ja asu puutarhoineen, tenniskenttineen ja uima-altaineen on kohtalaisen hyvin säilynyt.
Arvioinnin yhteenveto
Kokonaisuutena hyvin säilynyt (ulkoasu, sisätilat ja tontti).
Rakennuksen julkisivuissa ovat säilyneet mm. alkuperäiset terastirappatut listat ovien pielissä, luonnonkiviset ulkoportaat, terassin ja
portaiden metallikaiteet, syöksytorvet suppiloineen. Kaikki ikkunat ja
ulko-ovet ovat todennäköisesti alkuperäisiä. Tietojen mukaan myös
julkisivujen rappauspinnat ovat alkuperäiset, rappauksia on vain paikattu ja rakennus maalattu uudelleen.
Erityisen hyvin säilyneitä sisätiloja ovat 1. kerroksen sisääntuloaula
tuulikaappeineen, ruokasali, pohjoispäädyn sisäänkäynti tuulikaappeineen, toiseen kerrokseen johtava porrashuone, 2. kerroksen
keskikäytävä auloineen sekä keskikäytävän varrella olevat majoitushuoneet.
Sisätilojen alkuperäisinä säilyneitä piirteitä ovat mm. mosaiikkibetoniset lattiapinnat, rapatut seinä- ja kattopinnat, katto-, jalka- ja
ovilistat sekä ulko- ja sisäovet. Myös sähkö- ja LV-kalusteista osa
on alkuperäisiä.
Rakennuksesta suositellaan laadittavaksi yksityiskohtainen rakennushistoriallinen selvitys sekä pintamateriaali- ja värikerrostutkimus
säilyneistä alkuperäisistä sisäpinnoista.
Arkistotiedot

PhRakL, Hamina: ”Upseeriruokalan” ajoittamattomat luonnospiirustukset,
detaljipiirustuksia 1929-1930, teräsbetonirakenteiden piirustukset 1930,
joitakin myöhempiä muutospiirustuksia.
PhRakL, Kauhava: Rakennusten perustietokortit.
Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi 1997-1998.
Upseeriruokala, Kauhava. Ajoittamaton piiirros (PhRakl, Hamina).
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Upseeriruokala, Kauhava. Ajoittamaton piiirros (PhRakl, Hamina).

Etupihalta näkymä tenniskentälle.

Terassi

Sokkelin muotorappaus.
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Pääsisäänkäynnin detaljeja, muotoiltuja rappauspintoja, terastirappausta ja kiviaskelmia.
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Julkisivu länteen, sisäänkäyntisivu
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Sivu itään.
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Muotoiltuja rappauspintoja ja terastirappausta.

Keittiön sisäänkäynti.

Muotoiltuja rappauspintoja ja terastirappausta.

Näkymä takapihalta kohti Kauhavan kylää.

Pääty pohjoiseen.
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Aulan ikkuna, edustalla kiviportaat.
Nykyisessä ikkunassa ei ole ovea.

Sivusisäänkäynti saliin.

Alkuperäisiä heloituksia.

Näkymä takapihalta kohti varuskuntaa.

Julkisivut pohjoiseen, itään ja etelään

Pääty etelään.

Eteläpääty. Huomaa muista julkisivuista poikkeavat ikkunamuodot.

Piha-alue etelässä, uima-altaat.

7.11.2013
KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Salin sivusisäänkäynnin
muotolistoitusta ja alkuperäisiä heloituksia.
Sisäänkäyntiaula (eteishalli).

Pöytä, mahdollisesti alkuperäinen kalusta.

Sali, taustalla pohjoispäädyssä oleva sivusisäänkäynti.

Alkuperäinen radiaattori ja
sähköinen kutsupainike.

Entisiin emännän tiloihin
on tehty baari ja salin
seinään on avattu aukko,
jonka paikalla alunperin
oli alakuvissa näkyvä
valaisinlaite seinään
upotettuna.
Sauvaparketin kulmaliitos
ja liittymä oven muotolistoitukseen.

Alkuperäinen ikkunapenkki ja radiaattori.

Värillinen seinäruudutus ja lautalattian raidoitus, upseeriruokala. Ragnar Ypyä, 7.10.1930
(PhRakl, Hamina).

Valaistuslaite, upseeriruokala. Ragnar Ypyä, 27.10.1930 (PhRakl, Hamina).

Baari. Taustalla oheisen erikoispiirustuksen
mukaan tehty alkuperäinen valaisin. Valaisin on
siirretty salista baariin.
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Alkuperäspiirustuksissa tupakkahuoneeksi merkitty tila.
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1. kerroksen tiloja
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Käynti aulasta porrashuoneeseen.

Porrashuoneen välitasanne.

Porrashuoneesta käynti aulaan. Taustalla käynti wctiloihin, joiden paikalla aluperin oli krijastohuone

Porrashuone

Mosaiikkibetonikuviointia porrashuoneen alatasanteella.

Porrashuoneen ylätasanteen mosaiikkibetonikuvio.

Mosaiikkibetoniaskelmat.
Muotorappausta porrashuoneen ylätasanteen
ovenpielissä.

Terastirappaukset, upseeriruokala. Ragnar Ypyä, 15.9.1930 (PhRakl, Hamina).
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2. kerros
Käytävän alkuperäisiä kuvioituja mosaiikkibetonipintoja.

Detaljeja. Ragnar Ypyä, 9.9.1930 (PhRakl. Hamina).
Ovipielien muotolistoiusta ja muotorappauksia, keskellä piirrosta on kaavio toisen kerrokisen käytävän mosaiikkibetonikuviosta.
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Majoitushuone. Alkuperäisiä eteiskalusteita, lattiakoroke (käyttötarkoitusta ei tunneta) ja
ikkunapenkki patterisyvennyksineen.
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Alunperin majoitushuoneina olleisiin tiloihin tehty kiltahuone.

OIkealla : Yläaulasta nykyiseen kiltahuoneeseen johtavan oven alkuperäistä listoitusta ja
heloitusta.
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Alkuperäinen valokatkaisija (fasettihiottu lasilevy, värillinen taustakartonki, bakeliittinuppi).
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3, 5 ja 7 Upseerien asuintalot (yksityisiä
taloyhtiöitä)
Rakennuksen muita nimityksiä ja aiempi numerointi

Upseerirakennukset, rakennus nro 12 (3), rakennus nro 13 (5), rakennus
nro 14 (7).
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1929-30, Plm rak tsto, Ragnar Ypyä (1928; detaljipiirustuksia MG = Mirjam
Gunnari ja MM = Martta Martikainen 1928)
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Alunperin neljä suurta asuinhuoneistoa käsittäneet rakennukset ovat kaksikerroksisia, harjakattoisia, rapattu tiilirakennuksia(Pyramid-sementtitiili).
Väli- ja yläpohjarakenteet ovat teräsbetonia. Rakennuksissa on galvanoitu
peltikatto. Rakennukset varustettiin jo alunperin vesi- ja viemäriverkolla,
WC:illä ja keskuslämmityksellä.
Rakennukset urakoi Rakennus Oy Pyramid.
Arkkitehtuurin luonnehdinta

Tyyliltään rakennukset edustavat selkeästi 1920-luvun klassismia. Pohjaratkaisu ja julkisivut ovat jäykän symmetriset: edustavan porrashuoneen
kummallakin puolella on päällekkäin kaksi 120 m2:n suuruista huoneistoa, joiden pohjat ovat peilikuvia. Pääportaan takana, talojen pohjoissivulla
on erillinen keittiönporras. Huoneistoihin kuului alunperin halli, olohuone,
isännän työhuone, makuuhuone, palvelijainhuone ja sen vieressä keittiö,
kylpyhuone ja wc. Eräissä huoneistoissa oli varustuksena mm. avotakka.
Sileitä, rapattuja julkisivuja jäsentävät ikkunoiden alareunassa kiertävät
vaakalistat. Kuusiruutuiset ikkunat ja ulko-ovet on varustettu rappaukseen
muotoilluilla kehyslistoilla. Poikkeuksen tekevät rakennuksen 7 päätyjen
ikkunat, joissa on neljä pystysuuntaista jaotonta puitetta ja kehyslistat puuttuvat (vrt. Upseerikerhon eteläpäädyn ikkunat).
Pääovien päällä on erikoisen hienosti muotoiltu metallirakenteinen katos,
joka kussakin rakennuksessa on erilainen. Betonirakenteiset, leveät räystäät ovat alapinnaltaan sileät. Vesikatoilla on ullakolle valoa antavat lunettiikkunat.
Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Rakennuksissa on kautta sen historian tehty erilaisia huoneistokohtaisia
korjauksia. 1970 maalattiin ulkoseinät.
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1970-luvun lopussa upseerien asuintalot liitettiin kaukolämpöön.
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1981-82 ulko-ovien kunnostus.
1986 rakennusten peruskorjaus: saniteetti- ja keittiötilat uusittiin. Rakennukset lisäeristettiin sisäpuolelta ja ikkunat varustettiin kolmannella puitteella, joka sijoitettiin seinän sisäpinnan tasoon. Kussakin talossa(?) kaksi
alkuperäisestä suuresta huoneistosta jaettiin 3 h + keittiön ja 1 h + kk:n
huoneistoiksi. Asuntojen sisäovet ja kerrostaso-ovet uusittiin.
1989 maalattiin julkisivut.

Käyttöhistorian pääkohdat

Rakennukset tehtiin lentosotakoulun upseerien asuintaloksi. Ne ovat toimineet koko käyttöhistoriansa ajan asuintaloina. Nykyisin asunnot ovat yksityisomistuksessa.
Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Kolmen samoihin aikoihin toteutetun upseeriasunnon ryhmä, jotka kaikki
pienin variaatioin toteutettiin samanlaisina. Arkkitehtuuriltaan rakennukset
rinnastuvat lentosotakoulun muihin 1920-luvun rakennuksiin, erityisesti linnarakennukseen ja aliupseeriasuntoihin.
Rakennuksen julkisivuissa ei ole tehty mitään olennaisia muutoksia. Julkisivujen nykyisen värityksen vastaavuus alkuperäiseen ei ole tiedossa.

Upseeriasuntojen piirustusnimiö, nimikirjaimet Ragnar Ypyän.

Sisätiloista porrashuoneet ovat säilyneet pääosin alkuperäisinä. Muissa
tiloissa huoneisto- ja huonejakoa sekä huoneistojen pintarakenteita, sisäovia yms. on muutettu merkittävästi.
Arvioinnin yhteenveto
Julkisivujen ominaispiirteet (rappauspinnat listoituksineen, räystäsrakenteet, ikkunat ja ulko-ovet, pääovien katokset, syöksytorvet
suppiloineen) ovat hyvin säilyneet.
Sisätiloista porrashuoneet ovat hyvin säilyneet, mutta muita tiloja on
muutettu merkittävästi. Porrashuoneissa säilyneitä piirteitä ovat mm.
mosaiikkibetoniaskelmat ja metallikaiteet.
Arkistotiedot

PhRakL, Hamina: luonnos- ja toteutuspiirustuksia 1928-30, runsaasti detaljipiirustuksia (), betonirakenteiden rakennesuunnitelmat 1928; muutospiirustukset 1986.
PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit; muu aineisto luovutettu v.
2000 Kruunukiinteistöt Oy:lle.
Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi 1997-1998.
Upseerien asuinrakennuksen julkisivuja, leikkaus ja pohjapiirrokset vuodelta 1942. Toteutuneissa pohjaratkaisuissa on eroja verrattuna alla olevaan Ypyän luonnospiirustukseen
Ragnar Ypyän signeeraama,
päiväämätön upseeriasuntojen luonnospiirustus.
PhRakl, Hamina

Ensimmäisessä rakennusvaiheessa kaikki asuntojen ikkunat ovat kuusiruutuisia (vrt. rakennus no
7, jonka päädyissä on pystyjakoiset funkishenkiset ikkunat).
Ulkopuolella ikkunoilla ja ovilla on rappauksesta muotoillut pielilistat (kuvat yllä ja piirustus äärimmäisenä oikealla). Sisäpuolella käytettin puisia erikoispiirustuksen mukaan höylättyjä listoja
(piirustus oikealla). PhRakl, Hamina.

7.11.2013
Rakennuksen länsi- ja eteläsivut,
oikealla pohjoissivu.

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Pääoven tuulikaappi.
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Upseeriasuntojen pääsisäänkäynnit suunniteltiin yksilöllisesti.
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3 Upseeriasunnot
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5 Upseeriasunnot

7 Upseeriasunnot

Yllä vasemmalla rakennuksen länsi- ja eteläsivut,
oikealla pohjoissivu.
Eteläsivulla olevan pääsisäänkäynnin metallirakenteinen katos, alla vasemmalla piirustus katosta
varten (MG = Mirja Gunnari; PhRakl, Hamina).
Alla oikealla rautabetonisen välipohjan rakennepiirustus. (Akseli Linnavuori ja Niilo Juusela; PhRakl,
Hamina)

Porrashuone alkuperäisine yksityiskohtineen.

7.11.2013
KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU
Rakennuksen no 7 julkisivuja. Huomaa
päädyn pystyjakoiset ikkunat, jotka
poikkeavat rakennuksen muista, yleensä
kuusiruutuisista ikkunoista.
Rakennuksen no 7 julkisivujen klassissista detaljimaailmaa: pääsisäänkäynnin katoksen vesikouru ja vedenheittäjineen (Ragnar Ypyä 1930). Oikealla alueen useissa
rakennuksissa käytetyn syöksytorven suppilomallin piirustus (Elsa Arokallio 1926). PhRakl, Hamina. Kat. myös valokuva piirustuksen yläpuolella.
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Upseeriasuntojen sisustuksen työpiirustuksia: alla vasemmalla Ragan Ypyän laatima avotakan piirustus vuodelta 1930. Takan otsassa on pronssinen medaljonki ”Friisin
valmistetta no 156”. Alla oikealla Kyllikki Halmeen piirustus talosaunan sisustukseen vuodelta 1936. PhRakl, Hamina.
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9. Upseerirakennus (yksityinen taloyhtiö)
Rakennuksen muita nimityksiä ja aiempi numerointi

Rakennus nro 33.
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1937, Plm rak tsto, Kyllikki Halme.
Rakennustapa ja tekniikka

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Rakennus on kaksikerroksinen asuinrakennus, jossa oli alun perin kahdeksan asuinhuoneistoa. Ulkoseinät ovat tehty tiilistä ja pinta on rapattu.
Katto on ollut alun perin tervattu peltikatto. Perustukset ja välipohjat betonia. Rakennuksessa oli lämmitys sekä sauna ja talouskellari. Pyramid Oy:n
rakentama.
Arkkitehtuurin luonnehdinta

Halmeen suunnitelma perustuu arkkitehti Elsi Borgin puolustusministeriön rakennustoimistossa laatimaan kerrostalolamellin tyyppipohjaan (kaksi
5h+k asuntoa / porrastaso). Samoja piirustuksia sovellettiin myös Immolaan ja Luonetjärvelle tehdyissä asuinrakennuksissa.
Rakennus on arkkitehtuuriltaan melko tavanomainen 1930-luvun asuinkerrostalo. Pohjaltaan suorakaiteenmuotoista, harjakattoista rakennusta
elävöittävät kehystetyt sisäänkäynnit ja porrashuoneiden suuret ruudutetut
ikkunat. Länsisivulla kiinnittävät huomiota suuret, pystyjakoiset ikkunat ja
ilmavat parvekkeet.
Rakennuksen harjakattoa jäsentävät suuret pellitetyt hormiryhmät.
Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Rakennuksessa on tehty asuntokohtaisia remontteja 1970-80-luvuilla.
Myös käytävien maalipintoja on uusittu. Parvekkeiden ovet uusittiin vuonna 1989.
Käyttöhistorian pääkohdat

Rakennus on toiminut koko historiansa ajan asuintalona. Nykyisin asunnot
ovat yksityisomistuksessa.
Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Rakennuksen julkisivut ja vesikatot ovat säilyneet alkuperäisinä. Ulko-ovet
ja ikkunat ovat todennäköisesti alkuperäisiä.
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Sisätiloista porrashuoneet ovat säilyneet hyvin (mm. mosaiikkibetonipintaiset portaat, metallikaiteet, palopostikaapit, patterisyvennykset). Asunnoissa tehdyistä muutoksista ei ole tarkempia tietoja.
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Arvioinnin yhteenveto
Rakennuksen ulkoasu ja sisätiloista porrashuoneet ovat säilyneet
hyvin.
Arkistotiedot

PhRakL, Hamina: muutama arkkitehti- ja rakennepiirustus 1930-luvulta.
PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit; muu aineisto luovutettu v.
2000 Kruunukiinteistöt Oy:lle.
Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi 1997-1998.

Kyllikki Halmeen vuonna 1936
suunnittelema asuinrakennus no
9 perustuu selkeimmin Elsi Borgin
ilmeisesti jo 1920-luvun lopulla
tekemään tyyppipohjaan (piirustus
vasemmalla). Etenkin pääjulkisivun ikkunajako ja katolla olevat
suuret hormistot ovat identtiset
Borgin lamellityypin kanssa.
PhRakl, Hamina.
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Asuinrakennus no 9:n porrashuoneiden
alkuperäistä detaljimaailmaa. Vasemmalla
ylhäällä ullakko.
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7.11.2013

7.11.2013

4. Sosiaalitilarakennus laivue (Senaattikiinteistöt, 4)

10. Pe-Pa -halli (Senaatti-kiinteistöt, 5)
Rakennuksen muita nimityksiä ja aiempi numerointi

Lentokoneen sääsuoja.
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1998, Arkkitehtitoimisto Martti Uksila Ky (20.3.1997).

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1989
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Rakennustapa ja tekniikka
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Rakennuksessa on erikoispukukaapein varustettuja pukuhuoneita ja sosiaalitiloja. Lisäksi rakennuksessa on toimistotiloja, kahvio ja maalaitehuoltotila.

Rakennustapa ja tekniikka

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Rakennus liittyy laajennuksena alkuperäisen lentokonehalliin ja sen kupeelle 1935 tehtyyn funkistyyliseen kylkiäiseen, jonka arkkitehtuuriin uudisosa on pyritty mukauttamaan.

Peltirakenteinen hallirakennus, jonka käyttötarkoitus on pelastusajoneuvojen ja pelastuskaluston säilytys lähtövalmiudessa.
Vaatimaton vakiomallinen hallirakennus. Rakennus on värityksellä pyritty
sovittamaan ympäröiviin vanhempiin rakennuksiin.
Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Halliin tehty väliseinä ja toisen päänovet muutettu nosto-oviksi 1999.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

--

Käyttöhistorian pääkohdat

Rakennus toimii alkuperäisessä käytössään.

Toiminut lentokoneiden sääsuojana, nykyisin pelastus- ja palokaluston
suojana.

Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Käyttöhistorian pääkohdat

Rakennus on alkuperäisessä, vuoden 1998 asussaan.

Rakennuksen ulkoasu vastaa pääpiirteissään alkuperäistä.

Arkistotiedot

Arkistotiedot

PhRakL, Hamina: --

PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit

PhRakl, Kauhava: Muutospiirustukset 1999.

Arkkitehti Martti Uksilan piirustuksia sosiaalitilarakennukselle vuodelta 1997. PhRakl, Kauhava.
Eteläjulkisivussa alla näkyy Uksilan laajennuksen ohella Ypyän alkuperäinen lentokonehalli (1928) ja
Blomstedtin yksikerroksinen kylkiäinen vuodelta 1935.

13. Varastorakennus (Senaatti-kiinteistöt, 7)

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1930, Plm rak tsto, Ragnar Ypyä (27.8.1930)

1929, Plm rak tsto, Elsa Arokallio (1928?; detaljipiirustuksen laatinut MG=
Mirjam Gunnari 24.8.1928)

Rakennustapa ja tekniikka

Rankarunkoinen vaakalaudoituksella verhottu varastorakennus. Maanvarainen betonilattia. Katteena alunperin galv. pelti.
Arkkitehtuurin luonnehdinta

Arkkitehtonisesti vaatimaton puinen ulkorakennus.

7.11.2013

12. Varastorakennus (Senaatti-kiinteistöt, 6)

Rakennustapa ja tekniikka

Tiiliseinäinen, rapattu, harjakattoinen ulkorakennus. Maanvarainen betonilattia, välipohjana betoninen kaksoislaattapalkisto. Katteena galvanoitu
pelti. Räystäät valettu betonista.
Arkkitehtuurin luonnehdinta

Varasto rakennettiin alunperin lentokoneiden varaosia, moottoreita ja rautatavaraa varten. Rakennuksessa säilytettiin myös ”ajopelejä” ja muuta
kalustoa.
Nykyisin käyttämätön tai toisarvoisessa varastokäytössä.

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Käyttöhistorian pääkohdat

Arkkitehtuuriltaan lentosotakoulun ensimmäisen rakennusvaiheen klassistisiin rakennuksiin liittyvä ulkorakennus. Julkisivut ovat sileäksi rapatut.
Ulko-ovia ja ikkunoita kehystävät rappaukseen muotoillut lista-aiheet. Ulko-ovissa on
Syöksytorvien suppilot on muotoiltu samalla tavalla kuin rakennuksissa 1,
21, 23 ja 25.
Harjakaton itälappeella on ullakolle valoa antavat lunetti-ikkunat.
Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Lentosotakoulun toiseen rakennusvaiheeseen kuuluva yksinkertainen,
puurakenteinen ulkorakennus.
Arvioinnin yhteenveto: Ulkoasu kohtalaisen hyvin säilynyt. Itäsivulle on lisätty koko rakennuksen pituinen katos.

Rakennuksen perustietokortti: 1978 lämpöeristystöitä, 1984 ja 1987 valaistuksen parannustöitä, 1989 päätyseinän rappaus.
Rakennuksen länsisivulle on lisätty kolme pariovea (muutospiirustus
1980). Samalla ilmeisesti uusittiin muutkin ulko-ovet (ovissa on nykyisin
rombikuviointi; alkuperäispiirustuksissa ovissa on vinolaudoitus).

PhRakL, Hamina: Pääpiirustus 1930.

Sisätiloissa on säilynyt alkuperäisiä peiliovia ja mm. tallin mukulakivinen
lattia.

PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit.

Käyttöhistorian pääkohdat

Arkistotiedot

Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi 1997-1998.

Alkuperäinen käyttö: paja, hevostalli, öljyvarasto, bensiiniastioiden varasto, kuormastovaja ja autotalli. Uuden kuljetuskeskuksen ja autotallin valmistuttua (1968) tilat muutettiin varastotiloiksi.
Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Lentosotakoulun ensimmäiseen rakennusvaiheeseen kuuluva tiilirakenteinen varasto.

Varastorakennus no 13 alkuperäisiä betonirakenteita (räystäs ja palkistot). Sisätiloissa on
säilynyt mm. alkuperäisen tallin mukulakivilattia
ja peiliovia.
Alla Elsa Arokallion laatima pääväämätön
piirustus rakennukselle. PhRakl, Hamina

Arvioinnin yhteenveto
Rakennuksen hahmo ja julkisivujen asu on säilynyt pääosin hyvin.
Ulko-ovia on muutettu. Sisätilojen asu on kohtaisesti säilynyt.
Arkistotiedot

PhRakL, Hamina: Pää- ja detaljipiirustukset 1928. Muutospiirustus 1980.
PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit.
Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi 1997-1998.
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Rakennuksen ulkoseinät ja ovet maalattiin ja vesikatto korjattiin 1980-81.
Vuonna 1982 korjattiin valaistus ja katto maalattiin vuonna1985.
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Peruskorjaus- ja muutosvaiheet
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14. ja 16, Lentokonehallit (Senaatti-kiinteistöt 8 ja 10)
Rakennuksen muita nimityksiä ja aiempi numerointi

Rakennus nro 2; tähystäjälaivueen halli (14), rakennus nro 1; ohjaajalaivueen halli (16).
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1929, Plm rak tsto, Ragnar Ypyä (14.1.1928)

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennukset 14-16, lentokonehallit ja
Hävittäjälentolaivueen rakennus
Yleistä

Ensimmäinen Lentosotakoulun alueelle valmistunut rakennusryhmä, esikunta eli nykyinen Hävittäjälentolaivue ja kaksi lentokonehallia, on keskiakselinsa suhteen symmetrinen: keskellä esikuntarakennus, johon sen
kahta puolta sijaitsevat hallit on yhdistetty muureilla. Arkkitehti Ragnar Ypyän suunnittelemien rakennusten sijoitus perustuu Elsa Arokallion vuonna
1926 laatimaan yleissuunnitelmaan. Rakennusryhmän arkkitehtuuri noudattaa klassismin muotokieltä, jolla Lentosotakoulun ensimmäiset rakennukset muutoinkin suunniteltiin.
Hallit ja laivuerakennus sekä niitä yhdistävät korkeat rapatut muurit rajaavat sisäpihan, joka toimi alunperin lentokoneiden huoltoalueena. Tämä ns.
platta päällystettiin 1930-luvulla betonilla. Halleja nimitettiin alunperin ohjaajalaivueen ja tähystäjälaivueen halleiksi. Laivuerakennuksen juhlallinen
pääsisäänkäynti on suunnattu muurien toisella puolella olevaan puistoon.
Rakennukset urakoi Pyramid Oy.
Lentokonehalleja laajennettiin eteläsivulle rakennetuilla kylkiäisillä vuonna
1935. Samalla halleja ja esikuntaa yhdistäviä muureja muutettiin. Suunnitelmat laati arkkitehti Aulis Blomstedt.
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”Ypyän piirtämä symmetrinen, kevyt klassistinen rakennusryhmä on hänen
onnistuneimpia töitään puolustusministeriön palveluksessa. Aulis Blomstedt suunnitteli hienovaraisesti lentokonehallien lisärakennukset vuonna
1934. Blomstedtin laajennuksen jälkeenkin säilyi rakennusryhmän arkkitehtoninen laatu.” (Mäkinen 2000, 136).
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Kooltaan noin 47x47 metrin suuruisten lentokonehallien kantavina pystyrakenteina ovat kahdella vastakkaisella sivulla betonipilarit, joita yhdistävät
betoninen seinärakenne ja sen yläosassa kulkeva betonipalkki. Näiden sivuseinien varassa ovat vesikaton kantavina rakenteina koko hallin levyiset
puuristikot, jotka on koottu pulttiliitoksin. Hallien molemmissa päädyissä on
23,5 metriä leveät oviaukot. Julkisivujen alaosat ovat rapattua betonia tai
tiiltä, yläosat laudoituksella verhotut. Katteena on pelti. Lattiana oli alunperin betonilattia. Tiettävästi 1930-luvulla lattiat jäädytettiin, jotta suksilla
olevien koneiden siirtely onnistuisi; koneiden siirtotelineitä ei vielä silloin
ollut (Peltonen, 90)
Lentokonehallit olivat kylmiä aina 1950-luvulle asti. Lentokonehalli nro 14:n
lämmöneristys ja keskuslämmitysjärjestelmän asennustyö aloitettiin vuonna 1951 ja toinenkin halli liitettiin keskuslämmitykseen vuonna 1957.
Arkkitehtuurin luonnehdinta

Yhtä aikaa toteutetut kaksi lentokonehallia ja laivuerakennus (alunperin
esikunta) muodostavat 1920-luvun klassismin hengessä suunnitellun yhtenäisen kokonaisuuden. Ypyä ratkaisi hallien suuren koon ja neliömäisen
muodon suunnittelulle asettaman haasteen sitomalla esikuntarakennuksen ja hallit toisiinsa hallien sivuseinien korkuisilla muureilla. Hallien lentokentänpuoleisia sivuja keventävät räystään alla olevat ikkunanauhat ja
niiden alapuolella vaihtelevat neliömäiset ja pyöreät ikkunat. Hallien päätyihin, suurten päätykolmioiden alle Ypyä sijoitti meanderinauhan ja päätyräystäiden alapintoihin muita klassismin koristeaiheita. Julkisivuja jäsentää
myös voimakas värien käyttö.

Käyttöhistorian pääkohdat

Hallit ovat toimineet koko historiansa ajan lentokonehalleina.
Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Hallien alkuperäinen, Ypyän suunnitelmaan perustuva arkkitehtuuri on
nähtävissä itä-, pohjois- ja länsijulkisivuilla. Pohjoispuolta leimaavat Blomstedtin vuonna 1935 tekemät muutokset. Hallien julkisivuverhoukset on
uusittu lähes kauttaaltaan (esim. päätykolmioiden puuverhoukset), mutta
verhouksia uusittaessa on noudatettu alkuperäissuunnitelmaa.
Hallien päätilojen kannalta huomattavin muutos oli välikaton rakentaminen
ja seinien lämmöneristys 1950-luvun alussa. Hallien sivutiloissa on tehty
eri vaiheissa tilajaon muutoksia ja pintarakenteiden uusimista.
Hallien suuret liukuovet rakenteineen ja kiskoineen on uusittu 2000-luvun
alussa, mutta ovien jaottelussa ja muodoissa on noudatettu vanhojen ovien muotoja.
Arvioinnin yhteenveto
Rakennusten ulkoarkkitehtuuri on säilynyt hyvin vuoden 1935
muutosten mukaisessa asussa (julkisivujen aukotus, jäsentely,
materiaalit ja koristeaiheet). Sisätilat ovat kohtalaisesti säilyneet (alkuperäinen pohjaratkaisu hahmotettavissa).
Arkistotiedot

PhRakL, Hamina: Hallien ja esikuntarakennuksen yhteinen pääpiirustus
1928, hallien kattoristikoiden rakennepiirustukset 1927, detaljipiirustuksia
1930; hallien laajennusten luonnos-, pää- ja työpiirustukset 1934-35; hallien lämmöneristyssuunnitelmat 1950.
PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit, muutospiirustukset 1999,
Museoviraston muistio ovien uusimisperiaatteista 2000.
Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi 1997-1998.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

1935: Lentokonehallien laajennukset valmistuivat vuonna 1935 arkkitehti Aulis Blomtedtin piirustusten mukaan. Laajennukset toteutettiin hallien
eteläsivulle tehtyinä pulpettikattoisina kylkiäisinä, ja niihin tuli lämpimät tilat
laivueiden komentajille, toimistoille, lennonopettajille, korjaamolle varastoineen ja lentovarustevarastolle. Blomstedt sovitti laajennukset alkuperäisten hallien muotokieleen, tosin yksityiskohdat karsittuina funktionalismin
henkeen.
1948: Ensimmäinen lennonjohtotorni rakennettiin hallin yhteyteen 1948.
Kun uusi lennonjohtotorni valmistui 1969 (rak. Nro. 47), vanha lennonjohtotorni toimi muutamia vuosia pukuhuonetiloina kunnes se purettiin vuonna
1974. Vuonna 1948 rakennettua lennonjohtotornia edelsi jalaksilla varustettu siirrettävä lennonjohtokoppi. Koppi tuli tarpeelliseksi Fiat-hävittäjien
siirryttyä Kauhavalle vuonna 1944.
1952: Hallien ulkoseiniin lisättiin lämmöneristys tekemällä betonirakenteiden sisäpintaan verhomuuraus. Kattotuolien alapaarteen varaan rakennettiin lämpöäeristävä välikatto.
Vanhat betonilattiat poistettiin vuonna 1972 ja tehtiin uudet. Hallien seinien
lämmöneristystä parannettiin vuonna 1978 ja seuraavana vuonna hallien
ulkoseinät rapattiin ja maalattiin. Hallien ikkunat on uusittu ainakin eteläsivulla. Hallien päätykolmioiden ja räystäänalusten puuverhoukset koristeaiheineen on uusittu. Peltikatteet on uusittu.
Päivystäjien tilojen muutos 1999 (suunn. 1998 PAN-arkkitehdit).
Hallien suuret liukuovet uusittiin 2000-luvun alussa (muistio MV/ Seija Linnanmäki 2000).

Ragnar Ypyä, Lentokonehallien ja esikuntarakennuksen päiväämätön piirustus. PhRakl,
Hamina

7.11.2013

16 Lentokonehalli

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

14 Lentokonehalli
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Alarivin piirustukset (PhRakl, Hamina): vasemmalla Ragnar Ypyän detaljeja päätyjen meanderiviivaa ja räystäiden alapinnan koristeita varten (1928). Seuraavana Aulis Blomstedtin
1935 tekemät pohjapiirrokset hallien laajennusta varten. Oikealla hallien betonisten pilari- ja
seinärakenteiden sekä puisten kattotuolirakenteiden piirustukset.

Oikealla hallien yläikkunoita sekä kattotuolirakenteita
ullakolta kuvattuina.

ARKKITEHTITOIMISTO HANNU PUURUNEN OY

Hallit olivat kylmiä 1950-luvulle asti. Talsisin koneet olivat suksilla, ja siksi hallien lattiat
jaadytettiin koneiden siirtelyn helpottamiseksi. Ylla Aulis Blomstedtin vuonna 1935 suunnittelemat hallien kylkiäiset, joihin sijoitettiin lämpimiä työhuoneita henkilökuntaa varten.
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15. Hävittäjälentolaivue (Senaatti--kiinteistöt, 9)
Rakennuksen muita nimityksiä ja aiempi numerointi

Esikunta ja verstas; Laivueen esikunta; rakennus nro 3.
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1929, Plm rak tsto, Ragnar Ypyä (14.1.1928)

Rakennus toimi lentosotakoulun esikuntarakennuksena vuoteen 1980. Peruskorjauksen jälkeen siinä on ollut hävittäjälentolaivueen käytössä.
Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Lentosotakoulun ensimmäiseen rakennusvaiheeseen kuuluva klassistinen
kivirakennus, jolla on käyttönsä takia vahva symbolinen merkitys. Rakennuksen ulkoasu ja sisätiloissa porrashallin, toisen kerroksen käytävien
ja eräiden huonetilojen asu ovat säilyneet hyvin alkuperäisinä. Alakerran
huonetiloissa on eri vaiheissa tehty käytön vaatimia muutoksia, jolloin mm.
huonejakoa on muutettu.

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennus on kaksikerroksinen, aumakattoinen, rapattu tiilirakennus (ns.
Pyramid-tiili). Väli- ja yläpohjarakenteet ovat teräsbetonia. Rakennuksessa on aumattu peltikatto, jonka harjalla on yhtäjaksoinen, pellitetty kotelo
tuuletuspiippuja varten. Räystäät ovat puurakenteiset. Sisäseinät ja -katot
ovat rapattuja ja maalattuja.
Rakennuksen alla on osittainen kellari, jossa alunperin sijaitsi kattilahuone
ja polttoainevarasto.
Arkkitehtuurin luonnehdinta

Alunperin esikunnaksi suunnitellussa kaksikerroksisessa keskusrakennuksessa ja sen kahta puolta olevissa lentokonehalleissa Ragnar Ypyä käytti
pelkistetyn klassismin muotokieltä ja koristeaiheita. Esikuntarakennuksen
suorakaiteisen muodon, seitsemän ikkuna-akselin ja juhlavan pääportaan
sanotaan periytyvän Seinäjoen suojeluskuntatalosta, jota Ypyä oli ennen
puolustusministeriöön tuloaan suunnittelemassa Alvar Aallon toimistossa
Jyväskylässä vuosina 1924–25.

Arvioinnin yhteenveto
Rakennuksen ulkoasu on hyvin säilynyt (julkisivut ja vesikatot materiaaleineen ja yksityiskohtineen; merkittäviä piirteitä pääportaali,
rappauspinnat koristelistoineen, ikkunat ja ovet). Sisätiloista porrashalli sekä 1. ja 2. kerroksen pääkäytävät ovat hyvin säilyneet.
Useimmat huonetilat ovat hyvin tai kohtalaisesti säilyneet (huonejako, ikkunat, ovet, listoituksia). Saniteettitiloja ja alakerran alunperin
verstas- ja varastokäyttöön suunniteltuja tiloja on muutettu merkittävästi (tilajako, pintamateriaalit, kiinteät kalusteet).
Rakennuksesta suositellaan laadittavaksi yksityiskohtainen rakennushistoriallinen selvitys sekä pintamateriaali- ja värikerrostutkimus
säilyneistä alkuperäisistä sisäpinnoista.
Arkistotiedot

Rakennuksen julkisivut ovat sileäksi rapatut, ulko-ovia ja ikkunoita kehystävät rappaukseen muotoillut lista-aiheet.

PhRakL, Hamina: esikuntarakennuksen ja lentokonehallien yhdistetyt pääpiirustukset, detaljipiirustuksia 1927-28 (Ragnar Ypyä ja Martta Martikainen); päiväämätön luonnospiirustus muutoksista (Aulis Blomstedt); muutospiirustukset 1983-84 (Arkkitehtitoimisto Heliövaara ja Uksila).

Ensimmäisen kerroksen ikkunat ovat kahdeksanruutuiset (ristikarmi), yläkerran taas kuusiruutuiset.

PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit, muutospiirustukset 197778 (Arkkitehtitoimisto Heliövaara ja Uksila).

Rakennuksen puiston puoleisen pääportaalin Ypyä suunnitteli erityisen
komeaksi: pariovea kehystää rappaukseen muotoiltu, valkoinen kasetointi, yläkerran ikkunoiden alareunan tasolle yltävää katosta kannattaa kaksi
betonista, mustaksi maalattua pilaria (nykyiset värit, alkuperäisestä ei ole
varmuutta).

Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi 1997-1998.
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Puisten räystäiden alapinnassa on puolipyöreitä koristeaiheita, jotka eivät
nykyisen tumman värityksen takia juurikaan erotu.
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Porrashalli kolmivartisine portaineen on myös huolellisesti detaljoitu: portaan kaidemuurissa ja hallin pohjoisseinässä on voimakasprofiilinen, laudoitusta muistuttava vaakakuviointi. Porrashuoneesta yläkerran käytäviin
johtavissa aukoissa kiinnittää huomiota alaspäin leviävä, ”mykeneläinen”
portaaliaihe. Toisen kerroksen käytävien betonisissa katoissa on syvennyksinä erikoisia muotoaiheita, joita on korostettu värein. Päätilojen väliovet ovat alkuperäisiä peiliovia.
Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Rakennus peruskorjattiin laivueen käyttöön vuonna 1985. Peruskorjauksen yhteydessä alakerran varasto- ja verstastilat muutettiin luokkahuoneiksi sekä pesu- ja pukutiloiksi. Toiseen kerrokseen tuli toimistohuoneita, saniteettitiloja ja pukuhuoneita. Tässä yhteydessä pohjoissivun suuren ovet
jätettiin valeoviksi (aukot lämmöneristettiin sisäpuolelta, molempiin jätettiin
yksi tuulikaapillinen käyntiovi; nähtävästi lännenpuoleinen ovi samalla uusittiin kokonaan, idänpuoleinen on alkuperäinen?).
Lattioiden pintarakenteet on kaikissa tiloissa uusittu.
Julkisivujen rappaukset ja kalkkimaalaus on uusittu.
Päätyjulkisivuihin on lisätty hätäpoistumistikkaat. Pohjoissivulla on tilojen
käytön edellyttämiä jäähdytyslaitteita ja ilmanvaihtosäleikköjä.
Käyttöhistorian pääkohdat

Vasemmalla Ragnar Ypyän päiväämätön pohjapiirustus esikuntarakennusta varten.
Ylinnä portaalipiirustus, keskellä porrashuoneen detaljipiirustus. Alinna piirustus esikuntarakennuksen käytävien ja porrashuoneen lattioiden mosaiikkibetonoinnista. Samassa
piirustuksessa on myös asuinrakennus no 12:n eli nykyisen no 3:n käytävän lattiapiirustus.
(Ragnar Ypyä 1928, PhRakl, Hamina)

7.11.2013
KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU
Porrashuoneen ja yläkerran käytävien detaljeja. Lattioiden mosaiikkibetonipinnat on korvattu tai peitetty
vinyylikvartsilaatoilla 1980-luvulla.
Yläkerran käytävän sisäkaton betonivalussa näkyvät
Ypyän suunnittelemat koristekuviot. Porrashuoneesta yläkerran käytäviin johtavat viistopieliset ”mykeneläiset” oviaukot.
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Julkisivuun on kiinnitetty Hävittäjälentolaivue no 41:n villisika-aiheinen symboli.

ARKKITEHTITOIMISTO HANNU PUURUNEN OY

Rak. no 15, Hävittäjälentolaivue

21

7.11.2013

17. Esikunta (Senaatti-kiinteistöt, 16)
Rakennuksen muita nimityksiä ja aiempi numerointi

Koulurakennus; pääesikunta; lentokoulutusosasto
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1930, Arkkitehtuuritoimisto Matti Björklund (loka-joulukuu 1929)
Rakennustapa ja tekniikka

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Rakennus on 2 ½-kerroksinen (osin maanpäällinen kellarikerros), aumakattoinen, rapattu tiilirakennus (punatiili). Väli- ja yläpohjarakenteet ovat
teräsbetonia (porrashuoneessa kaksoislaattapalkistot, käytävissä ja huonetiloissa yleensä alalaattapalkistot + puurakenteinen lattia). Sisäseinät ja
-katot ovat rapattuja ja maalattuja.

Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Rakennuksen ulkoasu on säilynyt lähes alkuperäisenä. Pääulko-ovi on uusittu ilmeisesti vuoden 1980 korjauksessa. Ikkunat ovat todennäköisesti
kaikki alkuperäisiä. Länsipäätyyn on lisätty teräksinen varapoistumisporras
ja pohjoissivulle on sijoitettu jäähdytyslaitteita ja kaapelointeja.
Sisätiloissa on tehty muuttuneen käytön edellyttämiä tilamuutoksia ja korjauksia. Pääporras yksityiskohtineen ja kerrosten keskikäytävät ovat säilyneet suhteellisen hyvin.

Rakennuksessa on aumattu peltikatto, jonka harjalla on yhtäjaksoinen, pellitetty kotelo tuuletuspiippuja varten. Räystäät ovat betonirakenteiset.

Arvioinnin yhteenveto
Rakennuksen ulkoasu on hyvin säilynyt (julkisivupinnat, ikkunat ja
ovet). Sisätiloista porrashuone ja käytävät ovat hyvin säilyneet. Muut
huonetilat ovat piirustuksista päätellen osin kohtalaisesti säilyneet,
osin taas muutettu perusteellisesti (kaikkiin huonetiloihin ei ole voitu
tutustua).
Rakennuksesta suositellaan laadittavaksi yksityiskohtainen rakennushistoriallinen selvitys sekä pintamateriaali- ja värikerrostutkimus
säilyneistä alkuperäisistä sisäpinnoista.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Arkistotiedot

Huolimatta erityisestä käytöstään sotilaskoulutuksessa ja nimenomaan
lentosotakoulun koulurakennuksena rakennuksen perusratkaisu rinnastuu
klassistiseen 1920-30-lukujen kouluarkkitehtuuriin. Pohjaratkaisu perustuu
keskikäytävään, jonka kahta puolta luokkahuoneet sijaitsevat. Porrashuone on symmetrisen pääjulkisivun keskiakselissa. Pääoven yläpuolella on
porrashuoneeseen valoa antava korkea ikkunakenttä. Porrashuone mosaiikkibetoniaskelmineen ja kaiteineen on komeasti muotoiltu.

PhRakL, Hamina: rakennuksen pää- ja työpiirustusten sekä osapiirustuksia ruskeapohjoisina paperikopioina. Muutospiirustusten paperikopioita
1977-78 (Arkkitehtitoimisto Heliövaara ja Uksila).

1. ja 2. kerroksen ikkunat ovat ristikarmisia ja 8-ruutuisia. Pääovi on puurakenteinen lasiaukollinen ovi, muut ulko-ovet puurakenteisia peiliovia.

PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit, muutospiirustusten paperikopioita 1977-78.
Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi 1997-1998.

Julkisivut ovat sileäksi rapatut, ikkuna- ja oviaukot kehyksettömiä lukuunottamatta pääovea ja sen yläpuolista ikkunakenttää. Kapeat räystäät ovat
pinnoiltaan sileät. Pohjoisjulkisivun keskellä, 1. kerroksen aulan 16-ruutuisen ikkunan päällä on koristeena polvekenauha.
Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Rakennus peruskorjattiin esikunnan käyttöön vuonna 1980. Kun lentokoneiden huoltohalli valmistui 1972 ja Teknillinen koulu siirtyi Kuoreveden
Halliin vuosina 1974-76, rakennus oli mahdollista muuttaa esikuntarakennukseksi. Muutossuunnitelmat laati Arkkitehtitoimisto Heliövaara ja Uksila.
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Peruskorjauksessa tilajakoa muutettiin joidenkin huoneiden osalta, mutta
tilojen pääjäsentely käytävä- ja aulatiloihin säilyi. Porrashuone erotettiin
omaksi palo-osastokseen teräs-lasiseinillä ja -ovilla. Kellarin, 1. ja 2. kerroksen puulattiat korvattiin teräsbetonirakenteella. Rakennuksen länsipäätyyn lisättiin teräksinen kiertoporras varapoistumistieksi. Ullakolle rakennettiin IV-konehuone.
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Käyttöhistorian pääkohdat

Rakennus on alunperin tehty ilmasotakoulun opetusrakennukseksi. Alkuperäispiirustusten mukaan rakennuksessa oli tavallisten opetustilojen, luentosalin ja juhla-voimistelusalin ohella erityisiä lentosotakouluun liittyviä
tiloja, kuten kellarissa moottori- ja metallityöpajat, 1. kerroksessa asetyöpaja, asevarasto ja valokuvaamo sekä 2. kerroksessa sähkölaboratorio,
pommitusopetushuone ja säähavaintohuone.
Rakennukseen tehtiin puhelinkeskus vuosina 1977-78.
Esikunnan käytössä se on ollut vuoden 1980 peruskorjauksesta alkaen.
Peruskorjauksen yhteydessä entisiä luokkahuoneita ja juhlasali, kirjasto
sekä sääasema muutettiin toimistoiksi. Kellarin työpajatiloihin tehtiin päävartio, joka myöhemmin on siirretty rakennukseen 19.

1920-luvun lopussa lentosotakoulun alueen rakentaminen oli kiihkeimmillään. Linnarakennuksessa toimiva koulu todettiin hyvin pian tiloiltaan riittämättömäksi. Uuteen koulurakennukseen oli varattu määrärahat vuoden 1930 talousarviossa, mutta teknillinen osasto ei
ehtinyt tehdä piirustuksia. Käännyttiin yksityisen arkkitehtitoimiston puoleen , ja arkkitehti
Matti Björklund laati rakennuksen piirustukset. (Peltonen 1993, 81)

Matti Björklundin pohjapiirustuksia koulurakennusta varten. Ylempänä 1. kerroksen pääpiirustus, sen alla 2-3. kerrosten mitoitettu työpiirustus. PhRakl, Hamina
(Vanhat valokuvat kirjasta Peltonen, 1993)

7.11.2013
KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Ullakko

Sisätiloja 1980-luvulla tehtyjen muutosten jäljiltä.

Porrashuoneessa ovat säilyneet alkuperäiset mosaiikkibetonipintaiset askelmat ja
kaiderakenteet yksityiskohtineen. Alkujaan
kerroksiin avoin porras erotettiin paloturvallisuussyistä teräs-rautalankalasiseinillä
ja -ovilla käytävistä 1980-luvun korjauksessa.

Nykyinen Esikuntarakennus no 17
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Koulurakennuksen pohjoispuolen julkisivu. Matti Björklund 1929-30. PhRakl, Hamina
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Eteläsivu korkeine porrashuoneen ikkunoineen, yllä oikealla pohjoissivua.
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18. Linna-rakennus (Senaatti-kiinteistöt,
15)
Rakennuksen muita nimityksiä ja aiempi numerointi

Ilmailukoulu, kasarmi, sairaala, talousrakennus, päävahti (alkuperäispiirustuksessa); Kasarmiryhmä (päiväämätön piirustus); Linna-rakennusryhmä;
rakennukset nro 4, 5 ja 6.
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1928-29, Plm rak tsto, Elsa Arokallio (1928; detaljipiir. Ragnar Ypyä, Martta
Martikainen ja MG = Mirjam Gunnari 1928-1930)

Rakennuksen suljettu atriummuoto oli ajan arkkitehtuurissa yleinen. Arokallio oli voinut saada vaikutteita Pohjois-Afrikan arkkitehtuurista. Hän oli
vieraillut siellä vuonna 1928. Hän kertoi Kotiliesi-lehden haastattelussa
vuonna 1982, että oli suunnitellut atriumin marokkolaiseen tapaan. Linnarakennusta katsomassa oli vieraillut vuonna 1926 muodostettu puolustuslaitoksen rakennussuunnitelmia arvioiva asiantuntijaelin, johon kuului
Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin professori Armas Lindgren ja eduskuntatalon suunnittelija J.S. Siren. Arokallio oli maininnut Kotiliesi-lehden
haastattelussa, että marokkolaistapaan suunnitellusta sisäpihasta oli aiheuttanut keskustelua, mutta Lindgren oli pitänyt ratkaisua hyvänä. (Mäkinen,
2000, s.137)
Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennus muurattiin betoniontelotiilistä (ns. Pyramid-tiili), rapattiin ja maalattiin kalkkimaalilla. Väli- ja yläpohjarakenteet ovat teräsbetonia (käytävätiloissa kaksoislaattapalkistot, huonetiloissa yleensä alalaattapalkistot ja
puurakenteinen lattia). Sisäseinä- ja kattopinnat ovat rapattuja. Käytävien
ja aulojen lattian ovat mosaiikkibetonia.
Rakennus varustettiin keskuslämmityksellä (kattilahuone oli rakennuksen
koilliskulmassa).
Rakennuksen toteutti Rakennus-osakeyhtiö Pyramid.
Arkkitehtuurin luonnehdinta

Linna-rakennus koostuu neljästä rakennusvolyymistä: kaksikerroksisesta
satulakattoisesta koulusta, sen molemmin puolin olevista aumakattoisista
yksikerroksisista siipirakennuksista ja niitä yhdistävästä telttakattoisesta
porttirakennuksesta. Rakennusten keskelle jäävään nelikulmaiseen suljettuun pihaan on kulku keskiakseliin sijoitetun porttikongin kautta. Valmistuessaan rakennus sisälsi kaiken koulun toiminnan: opetus-, majoitus, ruokailu- ja keittiötilat, sairaalan, päävartion, saunat, varusvaraston, pesulan
ja korjaamot.
Eteläisessä siipirakennuksessa oli neljä miehistötupaa leveän sivukäytävän varrella. Käynti majoitustiloihin oli sisäpihalta, pyöreän eteishallin
kautta, jonka sisäkattona oli puusta rakennettu kupoli pyöreine valoaukkoineen. Eteishallin lattiassa oli koristeena ilmavoimien merkki.
Kaksikerroksisen koulurakennuksen pohjakaava perustui keskikäytävään.
Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsivat luentosalit sisääntulohallin molemmin puolin. Toinen kerros käsitti kadettien majoitustilat.
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Koulun ikkunat ovat suorakaiteen muotoisia ja kuusiruutuisia. Koulun sisäänkäyntiä korostetaan ulkonevin levein listoin. Sisääntulon korniisilistan
kulmissa ovat siivenmuotoiset pellistä leikatut koristeet.
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Pohjoisessa siipirakennuksessa olivat huoltotiloja, esimerkiksi räätäli ja
mankelointihuone sekä kanttiini, ruokailusali ja keittiö. Sauna pukuhuoneineen ja lämmittäjän asunto olivat porttirakennuksessa. Päävartio sijaitsi
porttirakennuksen toisessa kerroksessa porttikongin päällä. Käynti päävartioon oli porttikongista.
Linnarakennuksen arkkitehtuuri edustaa 1920-luvun klassismia. Rakennuksen linnoitusluonteeseen viittasi porttirakennuksen toimiminen vartiotornina. Vartiotornin lisäksi rakennuksen suljettu muoto takasi symbolisesti
sotilaiden turvallisuuden. Elsa Arokallion piirustuksissa vuodelta 1928 on
hahmoteltu kahta leijonaa itäiseen fasadiin. Leijonaa käytettiin ajan sotilasarkkitehtuurin koristelussa yleisesti. Leijona vartioi usein nimenomaan
rakennusten sisäänkäyntejä.

1936: Muutospiirustukset miehistön saniteettitiloista (PLM, Tekn. rakennustoimisto, E.S.)
1967: Muutospiirustuksia (Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen ja Martti Kilpiranta).
Rakennus on peruskorjattu kolmessa vaiheessa 1982–1992.
Vaihe 1 (osat A ja B): linnarakennuksen länsipuolelle rakennettiin laajennusosa, johon sijoitettiin lentokonesimulaattori ja kaksikerroksinen osa korjattiin majoitus- ja opetustiloiksi. Avoimeen porrashuoneeseen tehtiin paloosastointi teräs-lasiseinillä ja -ovilla. Ensimmäisen vaiheen peruskorjaus
valmistui vuonna1982. Simulaattorirakennukseen tehtiin muutoksia 198990 (sisäänkäynnin syvennys poistettiin ym. tilamuutoksia).
Vaihe 2 (osa D): eteläisen siiven viisi suurta majoitustupaa ja yhteiset saniteettitilat muutettiin neljän hengen huoneiksi, joihin jokaiseen tehtiin wc
ja osaan myös suihkuhuone. Samalla porttirakennuksen saniteettitilat korjattiin kuudeksi neljän hengen huoneeksi. Käytävän paikka muutettiin sisäpihan puolelta huoneiden keskelle. Toisen vaiheen peruskorjaus valmistui
vuonna 1990.
Vaihe 3 (osa C): pohjoiseen siipeen tehtiin 200-paikkainen auditorio, luokkahuoneita ja toimistotiloja. Entisen päävartion tiloihin sijoitettiin perinnehuone, jonne koottiin koulun historiaan liittyvää aineistoa.
Rakennustekniseltä (ja rakennushistorialliselta) kannalta merkittäviä seikkoja peruskorjauksessa olivat esimerkiksi:
- huonejakoa ja sisäseinien aukotuksia muutettiin huomattavasti etenkin
eteläsiivessä (alunp. kasarmi), kaksikerroksisen osan toisessa kerroksessa (koulutilat) ja pohjoissiivessä (aik. pannuhuoneen paikalle mm. auditorio)
- ulkoseinät koolattiin, lisäeristettiiin ja levytettiin sisäpuolelta
- julkisivujen rappaukset uusittiin (?)
- pääosa vanhoista ikkunoista säilytettiin, mutta niihin lisättiin uuteen karmiin kolmas puite, joka asennettiin seinien sisäpinnan tasoon
- sisäovet uusittiin pääosin, vain muutamia alkuperäisiä peiliovia on säilynyt.
Rakennuksen julkisivujen väritys pyrittiin palauttamaan alkuperäiseksi säilyneiden fragmenttien perusteella. Sen sijaan rapatuissa sisäseinissä ja
-katoissa alkuperäisen kaltaisia listoja tai värityksiä on vain muutamissa
tiloissa (kaksikerroksisen osan porras, eteläsiiven pyöreä aula, eräät portaaliaiheet muualla). Kaikki lattiapinnat, myös porrastiloissa, päällystettiin
uudelleen (pääosin muovilaattoja tai keraamisia laattoja).
Rakennuksessa on alun perin ollut samanlaiset syöksytorvet kuin aliupseerirakennuksissa (21, 23, 25), upseerikerhossa (1) ja varastossa (13),
mutta ne on myöhemmin ilmeisesti rappauksen uudistamisen yhteydessä
vaihdettu.

Saneerauksen jälkeen Linna-rakennus on toiminut pääasiassa kantahenkilökunnan kurssien koulutuskeskuksena sekä ilmavoimien ja muun puolustushallinnon koulutuspaikkana. Lisäksi valmistuivat atk-luokka ja kielistudio.
Peruskorjauksen ja laajennuksen arkkitehtisuunnitelmat laati Arkkitehtitoimisto Heliövaara ja Uksila 1980 ja 1988-1991.
Käyttöhistorian pääkohdat

Valmistuessaan rakennus sisälsi kaiken koulun toiminnan: opetus-, majoitus, ruokailu- ja keittiötilat, sairaalan, päävartion, saunat, varusvaraston,
pesulan ja korjaamot.
Koulurakennuksen valmistuessa 1930 linnarakennuksen opetustiloja muutettiin majoitustiloiksi ja yhdestä luokkahuoneesta tehtiin ruokasali.
Sairaalarakennuksen valmistuttua 1935 linnarakennuksen terveydenhoitotilat muutettiin majoitus- ja saniteettitiloiksi.
Sotilaskodin ja ruokalan valmistuttua 1975 entiset linnarakennuksen keittiö- ruokailu- ja taloustilat muutettiin luokkahuoneiksi ja toimistotiloiksi.
Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Rakennuksen julkisivujen ja vesikattojen asu on säilynyt hyvin, ainoana
merkittävänä muutoksena länsisivulle tehty laajennusosa. Kaksikerroksisen osan länsipäätyyn on lisätty teräksinen kiertoporras varapoistumistieksi. Osa ikkunoista on uusittu, mutta ikkunoiden muoto on säilytetty.
Sisätiloihin on tehty merkittäviä muutoksia sitä mukaan kun alueelle on
valmistunut uusia rakennuksia ja tilojen käyttö siten muuttunut. Alun perin
kaikki koulun toiminnat käsittänyt rakennus sisältää nykyään pääasiassa
majoitus-, opetus-, ja toimistotiloja.
Rakennuksen sisääntulotilat ovat joiltakin osin alkuperäisessä hahmossaan, mutta varsinkin asuntolasiivessä huonejako on perusteellisesti muutettu. Huonetilojen asua on muutoinkin muutettu eri korjausvaiheissa. Eräs
merkittävä tilallinen muutos on myös ollut auditorion rakentaminen rakennuksen koilliskulmaan.
Arvioinnin yhteenveto
Rakennuksen ulkoasu on hyvin säilynyt (julkisivut aukotuksineen,
pääosa ikkunoista ja ulko-ovista, rappauspinnat). Laajennuksena
1982 tehty simulaattorirakennus sopeutuu kokonaisuuteen (liitekartassa sen merkintä on ”muutettu merkittävästi”, jotta laajennus
erottuu alkuperäisestä rakennuksesta).
Sisätiloista hyvin säilyneeksi arvioidaan ainoastaan ns. perinnehuone eli entinen päävartio porrashuoneineen. Kohtalaisesti säilyneitä
ovat tilat, joissa huonejakoa ei olennaisesti ole muutettu eli kaksikerroksisen osan porrashuone ja sisäänkäyntitilat, eteläsiiven pyöreä
aula sekä kaksikerroksisen osan 1. kerros. Perusteena arvioinnille
on, että esim. porrashuoneissa pintamateriaalit on uusittu.
Muut tilat ovat merkittävästi muutettuja (huonejako, aukotus, pintakerrokset, väliovet jne.).
Rakennuksesta suositellaan laadittavaksi yksityiskohtainen rakennushistoriallinen selvitys sekä pintamateriaali- ja värikerrostutkimus
säilyneistä alkuperäisistä sisäpinnoista.
Arkistotiedot

PhRakL, Hamina: Runsaasti alkuperäisiä kuulto- ja luonnospaperille tehtyjä pää-, työ- ja detaljipiirustuksia. Rakennepiirustuksia paperikopioina.
Myöhempien korjausvaiheiden arkkitehtipiirustuksia paperikopioina.
PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit, muutospiirustuksia paperikopioina 1988-1991.
Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi 1997-1998.

Arkkitehti Elsa Arokallion piirustus Ilmailukoulun yhdistettyä kasarmi-, koulu-, sairaala- ja talousrakennusta ja päävatia varten.
Päiväämätön piirustus, PhRakl, Hamina.
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Vuonna 1982, kun Hawk-koneet olivat
tulleet koulutuskäyttöön, rakennettiin
rakennuksen länsisivulle ns. simulaattorirakennus (kuva alla keskellä).
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Linna-rakennus ilmakuvassa 1932. Lentosotakoulun kokoelmat.
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Rakennuksen tärkeimmät julkisivut avautuvat
sisäpihalle. Ulospäin rakennus on sulkeutunut ja
muurimainen.

25

7.11.2013

Luokkah. 101

Luokkah. 102

TSTO 104

Luokkah. 103

TSTO 105

Siiv.Pkh. 109

Linna-rakennuksen 1. kerroksen nykyinen
pohjapiirros. Huonejakoa on suurimmassa
osassa taloa muutettu huomattavasti. Ylhäällä
oikealla entisen pannuhuoneen paikalle tehty
auditorio. Vasemmalla 1982 tehty simulaattorisiipi.

Auditorio 110
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WC 108
ET 106
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PhRakl, Kauhava
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Var. 126
Aula 129
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TK 128 Keittiö 127

TSTO 118
Aula 117

TK 116

Marsalkka Mannerheimin 75-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettiin Linna-rakennuksen sisäpihalla tilaisuus 4.6.1942.
Huom. Kuvassa näkyy myös rakennuksen julkisivuihin 1939 tehty suojamaalaus.
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Vaatetila 115

Käytävä 164
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Luokkah. 112

Siivousk.165
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122

123 B

(Kuva kirjasta Peltonen, 1993)

Varasto / 108
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Eteläsiiven ”rotundan” leikkauspiirustus Arokallion luonnoksessa. Alinnan oikealla suunnitelma aulan lattian kuvioinnista. PhRakl, Hamina
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Valokuvissa aula nykytilassaan. Kattoikkunassa voi myös
nähdä tyylitellyn hakaristin.
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Elsa Arokallion laatima Linna-rakennuksen ensimmäisen kerroksen työpiirustus.
PhRakl, Hamina
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Linna-rakennuksen sisäkuvia
1980- ja 1990-lukujen suurissa korjauksissa sisätiloja muutettiin
perusteellisesti. Parhaiten säilyneitä tiloja ovat eräät aulat ja kaksikerroksisen osan porrashuone, mutta niissäkin pintamateriaalit on
uusittu. Lattiat on päällytetty vinyylikvartsilaatoilla. Ulkoseinille on tehty
levyverhous ja lisälämmöneristys. Sisäkatoissa on paikoin näkyvillä
alkuperäisiä koristeaiheita, joita on korostettu värityksellä.

Länsisiivessä oleva saunaosasto ja sen yhteydessä oleva kokoushuone.

7.11.2013
Uusi auditorio rakennuksen koilliskulmassa.
Yllä ilmavoimien heraldiikkaa puhujanpöydässä: Joukko-osaston tunnus, alla GallenKallelan suunnittelema Suomen lentomerkki
(1918-1945).

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Osa ovista on vanhan mallin mukaan tehtyjä
peiliovia.
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Majoitussiiven uusi käytävä - käytävän sijaintia muutettiin 1980-luvun korjauksessa.

29

Ullakko 201

Oikeassa laidassa keskellä
alunperin päävartiona toiminut
nykyinen ns. perinnehuone.

IV-koneh. 202

Varasto 204

Var. 203

Var. 206
ATK-lait.tila 205a

PhRakl, Kauhava

ATK-lait.tila 205b
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Linna-rakennuksen toisen kerroksen pohjapiirros nykyisin.
Alla alunperin kouluksi tehty
kaksikerroksinen osa, jonka
keskikäytävä 1980-luvun korjauksissa muutettiin kahdeksi
erilliseksi käytäväksi.
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MAJH 15 / 215
MAJH 14 / 214
MAJH 13 / 213
PORRAS / 235

AULA / 233

MAJH 11 / 211
MAJH 10 / 210

KÄYTÄVÄ / 232

OLESKELUAULA / 227
WC/224
PE 225
KUIV. 223

MAJH 8 / 208

MAJH 12 / 212

KÄYTÄVÄ / 234

PESUH/230

MAJH 9 / 209
KK / 228

SK 229

KÄYTÄVÄ / 231

PE 222
PE 221
PE 220
PE 219
PE 218
PE 217

Pyramid-tiili oli suuri (100 x 25 cm) betoniontelotiili,
joka täytettiin rakennusvaiheessa koksikuonalla. Tiilet
valettiin Kauhavalla ja koksikuona saatiin Valtion Rautateiden Seinäjoen varikolta (Peltonen 1993, 79)

MAJH 1 / 201

MAJH 2 / 202
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Alkuperäisiä rakenteita ullakolla. Vasemmalla
Pyramid-tiilimuurausta.

PE 226

PE 216

MAJH 4 / 204

MAJH 5 / 205

MAJH 6 / 206

Huonetilassa toimi alunperin koulun päävartio.

MAJH 7 / 207

Lentosotakoulun ns. perinnehuone Linna-rakennuksen itäsivulla, porttihuoneen toisessa kerroksessa.
Kokoelmia ylläpitää Lentosotakoulun Kilta.

MAJH 3 / 203
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IV-koneh. 207

Var.213 WC 212

Työh. 209

Työh. 210

Perinnehuone 208

Työh. 211
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Toisen kerroksen majoitushuoneita nykyasussaan.

Koulusiiven toisen kerroksen pohja keskellä sisäpihaa, päävartio
vasemmalla ylhäällä. PhRakl, Hamina
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Eksa Arokallion laatima Linna-rakennuksen pohjapiirros, johon hän
on yhdistänyt ensimmäisen ja toisen kerroksen sekä kellarin tilat.
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1980-luvulla tehty varapoistumisporras kaksikerroksisen
osan länsipäädyssä.
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Linna-rakennuksen sisäpiha
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Itäiseen julkisivuun Elsa Arokallio luonnosteli kahta leijonaa, mutta niitä ei toteutettu. Ajan sotilasarkkitehtuurissa leijonaa käytettiin koristamaan erityisesti sisäänkäyntejä. PhRakl, Hamina
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Arokallion työpiirustus selostusteksteineen ikkunoiden sijoittamisesta julkisivupintaan nähden. Piirustuksessa
on ohjeet sekä Linna-rakennusta että samanaikaisesti tehtyjä asuinrakennuksia varten. PhRakl, Hamina

7.11.2013
KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU
Sisäpihan julkisivujen, ovien ja ikkunoiden detaljeja
Piirustuksissa vasemmalla ulko-ovien rakenneleikkauksia, sen vieressä suunnitelma portaalin siipiaiheesta, joka toteutettiin kuparipellistä. PhRakl, Hamina.

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

ARKKITEHTITOIMISTO HANNU PUURUNEN OY

Oikealla ylinnä ja alinna 1. kerroksen aula 129, jossa on säilytetty ovien alkuperäinen
kehysaihe.
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