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19. Turvallisuusyksikkö l. Päävartio,
Vartiosto (Senaatti-kiinteistöt, 14)
Rakennuksen muita nimityksiä ja aiempi numerointi

Aliupseeriruokala (1929-1936), Sotilaskoti (1936-1981), Kirjasto (19811985) Päävartio (1985-); rakennus nro 11.
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1929, Plm rak tsto, Elsa Arokallio (1928; erikoispiirustuksia tehnyt myös
Martta Martikainen)

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennus on muurattu betoniontelotiilistä (ns. Pyramid-tiili), rapattiin ja
maalattiin kalkkimaalilla. Välipohjarakenteet ovat teräsbetonisia ala- ylälaattapalkistoja. Pellillä päällystetyn vesikaton rakenteet ja räystäät ovat
puuta.
Rakennus varustettiin alunperin uunilämmityksellä.
Rakennuksen toteutti Rakennus-osakeyhtiö Pyramid.
Arkkitehtuurin luonnehdinta

Harjakattoinen, pitkänomaisen suorakaiteen muotoinen rakennus edustaa
1920-luvun lopun pelkistynyttä klassismia. Pääsisäänkäyntiä korostaa voimakkaasti muotoiltu portaali, jonka edustalla on betoninen, rautakaitein varustettu terassi. Rakennuksen eteläpuolella on vastaava, hieman laajempi
terassi, johon alkujaan avautuivat ruokasalin kolme korkeaa ikkunaovea.
Julkisivupinnat ovat muutoin sileät, mutta ovia ja ikkunoita kehystävät rappaukseen muotoillut listat. Eteläjulkisivussa on kolme korkeaa, alunperin
ruokasaliin kuulunutta ikkunaovea. Muut ikkunat ovat kuusiruutuisia. Harjakaton pohjoislappeella on kolme lunetti-ikkunaa.

päävartiona (nykyisin nimellä Turvallisuusyksikkö).
Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Rakennuksen ulkoasu on säilynyt alkuperäisenä (toinen savupiippu muutettu IV-piipuksi, pohjoissivulle lisätty ilmalämpöpumput kanavointeineen).
Mm. ikkunat ja ulko-ovet sekä peltikate ovat alkuperäisiä.
Sisätiloissa on tehty merkittäviä muutoksia sekä tilajaossa että pintarakenteissa. Toinen salin alkuperäisistä kaakeliuuneista ja alunperin kirjastohuoneena olleen tilan kaakeliuuni ovat säilyneet. Joissakin tiloissa on näkyvillä
alkuperäisiä kattolistoja. Sisäovet yms. on uusittu.
Arvioinnin yhteenveto
Rakennuksen ulkoasu on hyvin säilynyt. Sisätiloja on muutettu merkittävästi.
Arkistotiedot

PhRakL, Hamina: Päiväämätön luonnospaperille tehty luonnospiirustus.
Useita erikoispiirustuksia. Betonirakenteiden piirustukset (Rakennusosakeyhtiö Pyramid).
PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit, muutospiirustus ”Kirjastorakennus”, 5.6.2006.

Kun aliupseerikerho vuonna 1936 siirtyi uuteen rakennukseen, kerhon entisiin tiloihin
sijoitettiin sotilaskoti. (kuva kirjasta Peltonen, 1993)

Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi 1997-1998.

Alla aliupseerikerhon ruokasalissa ollut kakluuni, joka näkyy myös yläkuvassa.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Rakennus peruskorjattiin kirjastoksi vuonna 1981. Suunnitelmat laati Arkkitehtitoimisto Heliövaara ja Uksila 1980. Rakennus muutettiin 2006(?) päävartioksi.
Käyttöhistorian pääkohdat
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Rakennus on rakennettu aliupseerikerhoksi. Alkujaan rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa oli eteistilojen lisäksi ruokasali, tupakkahuone ja kirjasto sekä keittiö, ullakon päädyissä lisäksi emännän ja palvelijan huoneet.
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Aliupseereille valmistui uusi kerhorakennus vuonna 1936, jonka jälkeen
rakennus annettiin Kauhavan sotilaskotiyhdistyksen käyttöön. Se toimi sotilaskotina 1970-luvun loppupuolelle asti. Vuonna 1981 rakennus peruskorjattiin Lentosotakoulun kirjastoksi (suunnitelmat 8.2.1980, Arkkitehtitoimisto Heliövaara ja Uksila). Vuodesta 1985 lähtien rakennus on toiminut
Rakennuksen sisätilojen huonejakoa ja pintarakenteita on muutettu merkittävästi.
Pohjoispääty sisäänkäynteineen. Oikealla syöksytorven suppilon piirustus. Suppilo on malliltaan
samanlainen kuin useissa muissa samanaikaisissa alueen rakennuksissa. PhRakl, Hamina

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

7.11.2013

20. Asuinrakennus 1973 (yksityisomistuksessa; Kruunukiinteistöt Oy?)
1973, Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen ja Martti Kilpiranta (1971)
Rakennustapa ja tekniikka

Kaksi asuinkerrosta ja maanpäällisen kellarikerroksen käsittävä, kolmiportainen asuinrakennus. Rakennuksessa on bitumihuopainen tasakatto. Ulkoseinät ovat betonia ja muurattua kahitiiltä.
Tyypillinen 1970-luvun modernistinen, arkkitehtuuriltaan pelkistetty asuinkerrostalo. Pohjakerroksen sisäänveto sisäänkäyntisivulla elävöittää rakennuksen muutoin laatikkomaista hahmoa.
Peruskorjaus- ja muutosvaiheet
Yllä rakennuksen pohjoissivu pääsisäänkäynteineen, alla eteläsivun terassi, jonne
salista aukesivat suuret ikkunalliset ovet.
Oikealla länsipääty.

Asuntoja on remontoitu 1980-luvulla ja piha-alue kunnostettiin 1986.
Käyttöhistorian pääkohdat

Asuinkerrostalossa on kuusi kaksiota ja kaksitoista kolmiota sekä yksi kerhohuone.
Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Rakennuksen ulkoasu on säilynyt alkuperäisenä.
Arvioinnin yhteenveto
Ulkoasu hyvin säilynyt.
Arkistotiedot

PhRakL, Hamina: --.
PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit.

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Arkkitehtuurin luonnehdinta

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

ARKKITEHTITOIMISTO HANNU PUURUNEN OY

Alla rakennuksen alkuperäispiirustuksia: vasemmalla luonnospiirustus, jossa julkisivut, pohjat ja leikkaus (Arokallio). Keskellä ja oikealla pääsisäänkäynnin portaalin piirustuksia siipiaiheineen
(detaljipiirros Martta Martikainen) . PhRakl, Hamina
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21, 23 ja 25: Toimisto- ja asuinrakennukset
Yleistä
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KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Elsa Arokallion suunnittelemat vuosina 1928-30 valmistuneet aliupseerien
asuinrakennukset kuuluivat Pyramid Oy:n urakkaan ja ne rakennettiin Pyramid-tiilistä. Rakennuksen asunnot oli tarkoitettu perheellisille, ja jokaisen
asunnon pinta-ala oli 50 m2, johon kuului huone, alkovi ja keittiö. Asunnot
olivat suurempia kuin mitä vuoden 1919 sotilasmajoituslaissa määriteltiin.
Lain mukaan alipäällystön asunnon tuli olla 20 m2 suuruinen ja jos perheeseen kuului vaimo ja lapsia, asuntoon tuli kuulua yksi asuinhuone lisää,
halkovaja ja kellari.
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Rakennukset varustettiin alunperin uunilämmityksellä. Rakennuksiin tuli
vesijohdot ja viemärit, mutta WC:itä niihin ei alunperin rakennettu, vaan
käymälät olivat ulkorakennuksissa.
Aliupseeriasuntojen esikuvana ovat todennäköisesti olleet ruotsalaiset
asuinkerrostalot. Elsa Arokallio teki virkamatkan Tukholman rakennuspäiville vuonna 1927 ja heidän tehtävänään oli tutkia pienasuntojen soveltuvuutta puolustuslaitoksen kapitulanttiasunnoiksi. Samanlaisia tyyppipiirustuksien mukaan tai pienin muutoksin toteutettuja asuinrakennuksia tehtiin
myös Suur-Merijoelle ja Santahaminaan.
Asuinrakennuksiin kuuluivat ulkorakennukset, joihin oli sijoitettu käymälä
ja puuvaja. Ulkorakennusten viimeinen vuosikorjausmerkintä rakennuskorteissa on vuodelta 1968. Sen jälkeen ne on purettu.
Rakennustapa ja tekniikka

Rakennukset on muurattu betoniontelotiilistä. Julkisivut on rapattu ja maalattu alunperin kalkkimaalilla. Välipohjarakenteet ovat teräsbetonisia alalaattapalkistoja. Pellillä päällystetyn vesikaton rakenteet ovat puuta, räystäät on valettu betonista.

21. Toimisto (Senaatti-kiinteistöt, 17)
Rakennuksen muita nimityksiä ja aiempi numerointi

Aliuseeriasunto (1930-1972), Toimisto-asuinrakennus (1972-1997); rakennus nro 9; kapitul. asunto 9.
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1930, Plm rak tsto, Elsa Arokallio (1928-1930; erikoispiirustuksissa myös
Ragnar Ypyän ja Martta Martikaisen nimikirjaimet).
Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Aliupseeriasuntoloita perusparannettiin vuonna 1972. Tällöin huonejakoa
muutettiin, jotta asuntoihin saatiin rakennettua kylpyhuoneet, ja rakennus
liitettiin kaukolämpöön. Alkuperäinen suuri keittiö jaettiin huoneeksi ja keittokomeroksi. Muutossuunnitelmat laati Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen
ja Martti Kilpiranta vuosina 1969-70.
Rakennus peruskorjattiin vuonna 1997 toimistokäyttöön. Nykyään rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on kokoustila, arkisto, vartioston tila
ja yksi asuinhuoneisto tilapäisvarastona. Toisessa kerroksessa on toimisto- ja sosiaalitilaa. Samassa yhteydessä ko. tiloihin on tehty koneellinen
ilmastointi.
Käyttöhistorian pääkohdat

Aliupseerien asuinrakennus 1930-1997. Sen jälkeen toimistokäytössä.
Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Rakennuksen ulkoasu on säilynyt lähes alkuperäisenä. Julkisivujen rappaus on uusittu säilyttäen alkuperäiset detaljit. Ikkunat ovat alkuperäiset,
mutta ulko-ovet on uusittu teräs-lasioviksi. Peltikate on alkuperäinen.
Sisätiloissa on tehty huomattavia muutoksia sekä tilajaossa että pintarakenteissa. Porrashuoneiden asu on pääosin säilynyt.

Rakennukset urakoi Pyramid Oy, joka myös laati betonirakenteiden suunnitelmat.

Arvioinnin yhteenveto
Rakennuksen ulkoasu on hyvin säilynyt. Porrashuoneiden asu on
säilynyt hyvin, mutta muutoin sisätiloja on muutettu merkittävästi.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Arkistotiedot

Rakennukset edustavat 1920-luvun lopun pelkistynyttä klassismia. Porrashuoneiden sisäänkäyntejä korostavat katokselliset portaalit. Julkisivupinnat ovat muutoin sileät, mutta ovia ja ikkunoita kehystävät rappaukseen
muotoilut listat. Ikkunat ovat muutoin klassismille tyypillisesti kuusiruutuisia, mutta eteläsivulla ensimmäisessä kerroksessa on kaksi paria kapeita,
kaariotsia ikkunoita. Toisessa kerroksessa samalla kohdalla on rappaukseen muotoiltu pyöreä syvennys. Sivuräystäiden alapinnassa on betonivaluun tehdyt meanderikuviot. Samanlaiset syöksytorvet oli alkujaan myös
Linna-rakennuksessa.

PhRakL, Hamina: alkuperäinen Elsa Arokallion päiväämätön luonnospiirustus, useita erikoispiirustuksia vuodelta 1928 (RY ja MM); muutospiirustukset 1969-70 (Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen ja Martti Kilpiranta).
PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit; muutospiirustukset toimistokäyttöön 1996 (PlH Rakl, arkkit. Raimo Jokela).
Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi 1997-1998.

Elsa Arokallion laatima, päiväämätön luonnospiirustus Kauhavan aliupseeriasuntoja varten.
Alla Arokallion ja Ragnar Ypyän nimikirjaimilla varustettu portaalin piirros vuodelta 1928.
PhRalk, Hamina

7.11.2013
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Nykyisin toimistokäytössä olevan rak. no 21:n pohjapiirrokset. PhRakl, Kauhava

Porrashuone nykyasussaan. Porrassyöksyjen muodot ja teräsrakenteiset kaiteet ovat alkuperäiset.

ETEINEN

NEUVOTTELUH.

ARKKITEHTITOIMISTO HANNU PUURUNEN OY

Alla rakennuksen eteläsivu, jossa alakerrassa on kaariotsaiset ikkanaparit ja yläkerrassa
samalla paikalla rappaukseen tehty medaljonkiaihe.
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KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Toimistokäyttöön muutettuja sisätiloja, yllä oikealla ullakkoa nykyisin.
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23. Asuinrakennus (Senaatti-kiinteistöt,
18)
Rakennuksen muita nimityksiä ja aiempi numerointi

Elsa Arokallion laatima
aliupseeritalon pohjapiirros. Alla keittiökalusteiden piirustus
ja pääoven portaali
detaljeineen.

Aliupseeriasunto; rakennus nro 8; kapitul. asunto 8

PhRakl, Hamina

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

Vasemmalla hyvin
säilyneet porrashuone
ja kellarin tiloja.

1929, Plm rak tsto, Elsa Arokallio (1928-30; erikoispiirustuksissa myös
Martta Martikaisen nimikirjaimet)

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Aliupseeriasuntoloita perusparannettiin vuonna 1970. Tällöin huonejakoa
muutettiin, jotta asuntoihin saatiin rakennettua kylpyhuoneet, ja rakennus
liitettiin kaukolämpöön. Alkuperäinen suuri keittiö jaettiin huoneeksi ja keittokomeroksi. Muutossuunnitelmat laati Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen
ja Martti Kilpiranta vuosina 1969-70. Vuonna 1978 tehtiin yläpohjan eristys.
Käyttöhistorian pääkohdat

Rakennus on toiminut koko historiansa ajan asuntokäytössä. Rakennuksessa on 8 asuinhuoneistoa.
Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Rakennuksen ulkoasu on säilynyt lähes alkuperäisenä. Julkisivujen rappaus on uusittu säilyttäen alkuperäiset detaljit. Ikkunat ja ulko-ovet ovat
alkuperäiset. Peltikate on alkuperäinen.
Sisätiloissa on tehty huomattavia muutoksia sekä tilajaossa että pintarakenteissa. Porrashuoneiden asu on pääosin säilynyt.
Arvioinnin yhteenveto
Rakennuksen ulkoasu on hyvin säilynyt. Porrashuoneiden asu on
säilynyt hyvin, mutta muutoin sisätiloja on muutettu merkittävästi.
Arkistotiedot

PhRakL, Hamina: alkuperäinen Elsa Arokallion päiväämätön luonnospiirustus, erikoispiirustuksia vuodelta 1928 (mm. keittiökalusteet ja ”makuusohva”, nimikirj. Eao ja MM); muutospiirustukset 1969-70 (Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen ja Martti Kilpiranta).
PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit.
Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi 1997-1998.

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

ARKKITEHTITOIMISTO HANNU PUURUNEN OY

Rakennuksen pohjoissivu
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Alla pääovi ja sen
tuulikaappi yksityiskohtineen.

7.11.2013

25. Asuinrakennus (Senaatti-kiinteistöt,
19)
Rakennuksen muita nimityksiä ja aiempi numerointi

Aliuseeriasunto; rakennus nro 7; kapitul. asunto 7
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1929, Plm rak tsto, Elsa Arokallio (1928-30; erikoispiirustuksissa myös
Martta Martikaisen nimikirjaimet)
Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Aliupseeriasuntoloita perusparannettiin vuonna 1970. Tällöin huonejakoa
muutettiin, jotta asuntoihin saatiin rakennettua kylpyhuoneet, ja rakennus
liitettiin kaukolämpöön. Alkuperäinen suuri keittiö jaettiin huoneeksi ja keittokomeroksi. Muutossuunnitelmat laati Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen
ja Martti Kilpiranta vuosina 1969-70. Vuonna 1978 tehtiin yläpohjan eristys.
Rakennus on koko historiansa ajan toiminut asuntokäytössä. Rakennuksessa on 8 asuinhuoneistoa, jotka on vuokrattu lentosotakoulun henkilöstölle.
Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Rakennuksen ulkoasu on säilynyt lähes alkuperäisenä. Sisätiloissa on
tehty huomattavia muutoksia sekä tilajaossa että pintarakenteissa. Porrashuoneiden asu on pääosin säilynyt.
Arvioinnin yhteenveto
Rakennuksen ulkoasu on hyvin säilynyt. Sisätiloja on muutettu merkittävästi.
Arkistotiedot

Asuinrakennus no 25:n eteläsivu, alla tyypillinen asunnon ikkuna,
alinna pohjoissivu.

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Käyttöhistorian pääkohdat

Porrashuone nykyasussaan.

PhRakL, Hamina: alkuperäinen Elsa Arokallion päiväämätön luonnospiirustus, erikoispiirustuksia vuodelta 1928 (MM); muutospiirustukset 196970 .(Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen ja Martti Kilpiranta)
PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit.
Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi 1997-1998.
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Kauhavan aliupseeritalojen julkisivut ja leikkaus (Elsa Arokallio). PhRakl, Hamina
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22. Ruokala ja sotilaskoti (Senaatti-kiinteistöt, 13)

Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Yleistä

Ulkoasussa merkittävimmät muutokset koskevat rakennuksen pohjoispäätyä ja länsisivua. Vesikatolle on lisätty IV-konehuone. Muutokset on pyritty
sovittamaan rakennuksen alkuperäiseen arkkitehtuuriin.

Rakennuksessa on ruokala, sotilaskoti, varusvarasto, liikunta- ja kuntosali,
sauna ja sosiaalitilat ja erilaista varastotilaa.

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Rakennustyöt aloitettiin vuonna 1972 ja rakennus valmistui vuonna 1975.
Alkuperäisen suunnitelman mukaan erilliseen rakennukseen oli tarkoitus
rakentaa urheilu- ja viihdytyskeskus. Tämä suunnitelma ei toteutunut, ja
talousrakennukseen rakennettiin keittiön, ruokasalin ja varastojen lisäksi
liikuntasali, sauna-, ja pesutilat sekä uusi sotilaskoti. Talousrakennuksen
ympäristötyöt tehtiin 70-luvun lopulla.
Rakennuksen muita nimityksiä ja aiempi numerointi

Ruokala-sotilaskoti-voimistelusalirakennus
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1975, Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen ja Martti Kilpiranta (1969-70, 1974)
Rakennustapa ja tekniikka

Rakennuksessa on paikallavalettu teräsbetonirunko. Julkisivumateriaalina
on päädyissä kahitiili ja pitkillä sivuilla mineraalilevy. Sokkeliosuudet ovat
maalattuja betonipintoja (lautamuotti). Rakennuksessa on sisäpuolisella
vedenpoistolla varustettu tasakatto.
Arkkitehtuurin luonnehdinta

Rakennuksen asu muuttui jonkin verran sekä julkisivuiltaan ja sisätiloiltaan
vuosien 2010-2011 peruskorjauksessa. Alkuperäisen suunnitelman keskeiset ideat ovat kuitenkin edelleen nähtävissä.

Sisätiloissa keskeiset huonetilat ovat tilallisesti ja myös yksityiskohdiltaan
säilyneet hyvin (mm. säilytetty alkuperäisiä käsittelemättömiä betonipintoja
ja sisäkattojen puusäleiköitä).
Arvioinnin yhteenveto
Rakennuksen alkuperäinen ulkoasu on itä- ja eteläsivuilla säilynyt
hyvin, mutta pohjois- ja länsisivujen arkkitehtoninen asu on muutettu
peruskorjauksessa 2010-2011 (kartassa tämän takia nämä on varustettu merkinnällä ”muutettu merkittävästi”).
Sisätiloista osa on säilynyt hyvin (ruokalan ja sotilaskodin päätilat,
sotilaskodin aula portaineen ja takkoineen). Muutoin tilat ovat kohtalaisesti säilyneet.
Rakennuksesta suositellaan laadittavaksi yksityiskohtainen rakennushistoriallinen selvitys.
Arkistotiedot

PhRakL, Hamina: Pää- ja työpiirustukset 1969-74 paperikopioina.
PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit.

Arkkitehtuuriltaan rakennus edustaa 1960-70-lukujen niukkaeleistä, suoraviivaista modernismia. Rakennuksen hahmo on voimakkaan horisontaalinen, jota ikkunanauhat ja vaakasuorat räystäslinjat korostavat. Horisontaalista vaikutelmaa lisää pääkerroksen ikkunoiden jakaminen kahdeksi
päällekkäiseksi ikkunanauhaksi: alaosassa on suuret maisemaikkunat,
yläosassa kapea ylävaloa antava nauha.
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Itäsivulta katsoen rakennus on yksikerroksinen, mutta länsisivulla maaston
laskeutumisen takia kaksikerroksinen. Itäsivun sisäänkäynnit sotilaskotiin ja ruokasaliin on sijoitettu seinälinjasta voimakkaasti ulos työntyviin ja
maasta irrotettuihin betonikoteloihin, joilla on luotu ilmettä rakennukselle ja
lisätty arkkitehtuurin lennokkuutta.
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Länsisivu, jossa on huoltotoimistojen ja varastojen sisäänkäynnit, oli alkujaan niukkaeleisesti suunniteltu. Kun varuskunta-alueen pääsisääntuloreitti
siirtyi nykyiselle paikalleen, sille näkyvää rakennuksen länsisivua haluttiin
vuosien 2010-2011 peruskorjauksessa ehostaa. Varusvaraston ja lähtevän
tavaran ovet on nykyisin suojattu uusilla L-muotoisilla lipoilla, julkisivun
alaosassa on käytetty puusäleikköä ja seinustalle on istutettu puita. Peruskorjauksessa tehtiin myös pohjoispäätyyn nykyiset huoltopihan katokset ja
lisättiin vesikatolle ilmanvaihtokonehuone.
Rakennuksen sisätiloissa kiinnittävät huomiota ajalle tyypilliset käsittelemättömät, lautamuottiin tehdyt betonipinnat (esim. palkistot, aulan kiertoporras ja takka), paljaat kahitiiliseinät, suuret voimakkaan sinisiksi maalatut
teräs-lasiseinät, sisäkattojen puusäleiköt sekä seinissä osittain käytetyt paneeliverhoukset. Lattiapinnat ovat pääkerroksessa yleensä mosaiikkibetonia, varasto- ja huoltotiloissa maalattua betonia ja saniteettitiloissa klinkkeriä.
Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Rakennus on peruskorjattu vuosina 2010-2011
Käyttöhistorian pääkohdat

Rakennus on valmistunut ruokalaksi ja sotilaskodiksi, ja siinä käytössä se
on toiminut koko historiansa ajan.

Rakennuksen sisätiloja vuosina 2010-11 tehdyn
peruskorjauksen jälkeen. Alkuperäisen arkkitehtuurin
olennaiset piirteet, kuten huonejako sekä käsittelemättömät betonipinnat, teräs-lasirakenteet ja puusäleiköt on
säilytetty.
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Yllä Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen ja Martti Kilpirannan
julkisivupiirustus rakennuksesta vuodelta 1970.

Yläkuvissa rakennuksen itäsivu
nykyasussaan. Leimallisia
julkisivulle ovat sisäänkäyntien
”betoniputket”.
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Rakennuksen pääkerroksen
nykyinen pohjapiirros. PhRakl,
Kauhava
0

5

10

Oikealla itäsivu, seuraavana pohjoispäädyn huoltopiha. Sen
jälkeen kaksi kuvaa länsisivulta, jonka arkkitehtuuria kohennettiin
korjauksessa 2010-11, koska varuskunnan uusi sisääntuloväylä
kulkee rakennuksen tältä puolelta.
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28. Ent. Aliupseerikerho (yksityisomistuksessa)
Rakennuksen muita nimityksiä ja aiempi numerointi

AU-ruokala (alkuperäispiirustuksessa); Toimiupseerinkerho; Opistoupseerikerho, Päällystökerho; rakennus nro 31.
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1935-36, Plm rak tsto, Martta Martikainen (2.7.1935, detaljipiir. 1935-36)
Rakennustapa ja tekniikka

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Rakennuksen kantavina pystyrakenteina on massiiviset tiiliseinät. Julkisivut ovat roiskerapatut. Välipohjat ovat teräsbetonia.
Rakennukseen asennettiin keskuslämmitys, jonka kattihuone sijoitettiin
kellariin rakennuksen pohjoispäädyssä. Rakennuksen urakoitsijana toimi
seinäjokelainen Kontusaaren rakennustoimisto.
Arkkitehtuurin luonnehdinta

Rakennus tehtiin aliupseerikerhoksi, ruokalaksi ja asuntolaksi. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsi keittiötilat, palvelijoiden huoneet,
biljardihuone, vierashuone ja suuri sali, joka oli jaettu väliovilla ruokasaliksi
ja kahvilaksi. Toiseen kerrokseen oli sijoitettu perheettömien aliupseerien
majoitushuoneet.
Rakennus on kaksikerroksinen ja sen päätyjulkisivut ulottuvat vesikaton
yläpuolelle aiheuttaen vaikutelman tasakatosta. Juhlasalin ikkunat on ryhmitelty nauhamaisesti, ja eteläsivun puolipyöreätä rakennuksen korkuista
erkkeriä kiertää ulkopuolella terassi.
Martikainen suunnitteli myös rakennuksen irtokalustuksen.
Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Rakennukseen on tehty huonekohtaisia remontteja ainakin 1960-luvun lopulta 1980-luvun lopulle asti. Yläpohjan lämmöneristystä on uusittu vuonna
1978. Kerhotilat on korjattu 1987-89.
Käyttöhistorian pääkohdat

Rakennus toimi aliupseerikerhona (toimiupseerikerhona) ja majoituskäytössä. Nykyisin rakennus on yksityisomistuksessa ja käyttämättömänä.
Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)
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Rakennuksen julkisivut ovat säilyneet hyvin alkuperäishahmossaan. Mm.
ikkunat ja ulko-ovet ovat alkuperäisiä, samoin julkisivujen roiskerappaukset ovat nähtävästi pääosin alkuperäiset (paikkauksia tehty). Vesikatolle on
lisätty joitakin ilmanvaihtopiippuja.
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Sisätiloja ei ole arvioitu (rakennuksessa ei selvityksen yhteydessä käyty;
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo on aiemmin tutustunut rakennuksen
sisätiloihin ja valokuvannut niitä).
Arvioinnin yhteenveto
Rakennuksen ulkoasu on hyvin säilynyt. Sisätilojen arviointia ei ole
voitu tehdä.
Arkistotiedot

PhRakL, Hamina: Martta Martikaisen laatimat pää-, työ- ja erikoispiirustukset 1935-36.
PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit; rakennuksen alkuperäispiirustuksia paperikopiona (pää- ja detaljipiirustuksia, sähkösuunnitelmia),
muutospiirustukset 1988-89 (Arkkitehtitoimisto Heliövaara ja Uksila).
Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi 1997-1998.

Martta Martikaisen piirustuksia uutta aliupseeriakerhoa
varten vuosilta 1935-36.
PhRakl, Hamina
Vasemmalla 1. ja 2. kerrosten pohjat, yllä eteläsivu,
oikealla pohjois- ja eteläpäädyt.
Alakuvissa ikkunapiirustus
(pitkä ikkuna ruokasaliin),
oikealla portaiden elementtiaskelman piirustus.

7.11.2013
Martta Martikainen suunnitteli myös rakennuksen irtokalustuksen: pöydät,
tuolit, valaisimet ja tekstiilit. (Mäkinen 2000, 144)

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Pääsisäänkäynti hyvin säilyneine detaljeineen. Samantyylisen oven Martta
Martikainen piirsi myös seuraavana vuonna valmistuneeseen Tukikohtakomppaniaan.
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Sisäkuvat : Etelä-Pohjanmaan Maakuntamuseon kokoelmat.
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Entisen aliupseerikerhon etelä- ja itäsivut, alla pohjois- ja länsisivut sekä länsisivun erkkeri.
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29. Asuinrakennus (Senaatti-kiinteistöt,
21)
Rakennuksen muita nimityksiä ja aiempi numerointi

Aliupseerirakennus; rakennus nro 32.
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1937, Plm rak tsto, Kyllikki Halme (5.5. ja 8.5.1936)
Rakennustapa ja tekniikka

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Rakennuksen kantavina pystyrakenteina on massiiviset tiiliseinät. Julkisivut ovat roiskerapatut. Välipohjat ovat teräsbetonia. Vesikaton katteena on
sinkitty pelti.
Rakennus varustettiin alunperin uunilämmityksellä, vesi- ja viemärijohdoilla, mutta WC:itä ei rakennettu, vaan käymälät sijoitettiin ulkorakennukseen. Rakennuksen urakoitsijana toimi Pyramid Oy.
Arkkitehtuurin luonnehdinta

Halmeen suunnitelma perustuu arkkitehti Elsi Borgin laatimaan tyyppipiirustukseen. Samoilla piirustuksilla tehtiin rakennuksia myös Immolaan ja
Luonetjärvelle.
Rakennus on arkkitehtuuriltaan melko tavanomainen 1930-luvun asuinkerrostalo. Pohjaltaan suorakaiteenmuotoista, harjakattoista rakennusta
elävöittävät julkisivusta esiin tulevat pyöristetyt porrashuoneet parvekkeineen. Länsisivulla kiinnittävät huomiota olohuoneiden suuret, pystyjakoiset
ikkunat.
Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Rakennus peruskorjattiin vuonna 1970. Asunnot varustettiin kylpyhuoneilla
ja keittiöiden kalusteet uusittiin. Kellarikerroksen halkovajojen paikalle tehtiin sauna pesutiloineen sekä tavaroiden säilytystilat asukkaille. Korjaukset
tehtiin Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen ja Martti Kilpirannan 1969 laatimien suunnitelmien mukaan. 1980-luvulla tehtiin asuntokohtaisia remontteja
ja pieniä vuosikorjauksia.
Käyttöhistorian pääkohdat

Rakennukseen tehtiin kahdeksan 3 h+k suuruista asuntoa lentosotakoulun henkilökunnan käyttöön. Kellarissa oli pesutupa ja pyörävarasto sekä
asuntokohtaiset halkovarastot ja ruokakellarit.
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Nykyisin huoneistot ovat tilapäisessä joukkomajoituskäytössä. Kellarikerroksessa on nykyisin saunatilat, asuntovarastotilat ja kaksi asukaskäyttöistä kylmiötä.
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Kyllikki Halmeen 1936 laatimat rakennuksen pääpiirustukset. Pohjaratkaisut perustuvat Elsi Borgin aiemmin laatimiin puolustuslaitoksen asuintalojen tyyppipohjiin. PhRakl, Hamina

Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Ulkoasultaan rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä hahmossaan, samoin sisätiloista porrashuoneet. Asuntojen keittiö- ja saniteettitilat on uudistettu ja pintamateriaaleja uusittu, mutta esim. huonejaoltaan asuntojen
voidaan katsoa säilyneen kohtalaisesti.
Arvioinnin yhteenveto
Rakennuksen ulkoasu on hyvin säilynyt. Porrashuoneet ovat hyvin
säilyneet. Asunnot ovat säilyneet kohtalaisesti (huonejako pääpiirteissään säilynyt).
Arkistotiedot

PhRakL, Hamina: Kuultopaperille tehtyjä pää-, työ- ja erikoispiirustuksia
1936. Muutossuunnitelmat paperikopioina 1969 (Arkkitehtitoimisto Pentti
Pajarinen ja Martti Kilpiranta).
PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit.
Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi 1997-1998.

Porrashuone nykyasussaan: alkuperäisiä rakenteita ja yksityiskohtia on
säilynyt hyvin. Ylinnä Halmeen porraspiirustus vuodelta 1936. PhRakl,
Hamina
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30. Vajarakennus (Senaatti-kiinteistöt, 20)
Kiinteistön asuinrakennuksen lautarakenteinen pihavarasto. Rakennettu
1937. Huom. Ainoa alueella säilynyt asuinkerrostalojen vanha ulkorakennus.
Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Rakennuksen ulkoasu on säilynyt hyvin (suunnilleen alkuperäinen).
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Yläkuvissa talon länsi- ja itäsivut, alla sisäänkäynnit porrashuoneen erkkereineen. Alkuperäisiä yksityiskohtia mm. ovien ja ikkunoiden ohella portaiden numerot ja valaisimen metallinen pohjalevy. Myös julkisivujen roiskerappaukset ovat todennäköisesti alkuperäiset.
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Asuinrakennus no 29

Peruskorjattuja huonetiloja.
Huomaa korjauksessa sisäseinäpinnan tasoon asennettu ikkunan
lisäkarmi, jolla ikkunoista on
tehty kolminkertaiset. Samaa
ratkaisua on käytetty useissa
peruskorjatuissa rakennuksissa
alueella, mm. Linna-rakennuksessa.
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33. Tukikohtakomppania (Senaatti-kiinteistöt, 2)
Rakennuksen muita nimityksiä ja aiempi numerointi

Oppilasasuntola (alkuperäispiirustuksissa); Esikuntakomppania; rakennus
nro 30.
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1935-36, Plm rak tsto, Ragnar Ypyä (26.5.1935)

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Rakennustapa ja tekniikka

Kolmikerroksinen, tiilestä muurattu rakennus. Julkisivut ovat roiskerapatut
ja maalatut kalkinvalkoisiksi. Kantavat vaakarakenteet ovat teräsbetonisia
kaksoislaatta-, ylä- ja alalaattapalkistoja. Alapohjana on maanvarainen betonilaatta, jonka päälle osassa tiloja on tehty puulattia. Rakennuksessa on
loivahko harjakatto, katteena galvanoitu pelti. Rakennesuunnitelmat laati
Rakennusinsinööritoimisto U. Varjo Helsingistä.
Sisäseinä- ja kattopinnat ovat rapattuja. Portaiden askelmat ja käytävien
lattiapinnat ovat mosaiikkibetonia.
Rakennus varustettiin jo alunperin vesikeskuslämmityksellä, vesi- ja viemäriverkostolla. Rakennuksen urakoitsijana toimi seinäjokelainen Kontusaaren rakennustoimisto.
Arkkitehtuurin luonnehdinta

Rakennus on lentosotakoulun alueella arkkitehtuuriltaan puhtaimmin funktionalistinen rakennus. Julkisivupinnat ovat suoraviivaiset ja vaaleaksi rapatut, pitkillä julkisivuilla on ikkunanauhat, päätymuurit ja loiva harjakatto
luovat mielikuvan tasakatosta. Porrashuoneet muodostavat rakennuksen
päädyissä rakennusrungosta ulos työntyvän lieriömäisen volyymin.
Kolmikerroksisessa rakennuksessa majoitushuoneet sijaitsevat toisessa
ja kolmannessa kerroksessa. Kerrosten pohjakaava perustuu keskikäytävään siten, että majoitushuoneet ovat länsisivulla ja käytävän toisella
puolella toimistot sekä yhteis- ja saniteettitilat. Yhteistiloissa on lasiseinä
käytävälle päin, joka näin saa luonnonvaloa. Ensimmäisessä kerroksessa
olivat alunperin juhlasali, elokuvakatseluhuone, kolme luentosalia, varastotiloja, sauna pesuhuoneineen ja vahtimestarin asunto. Oppilasasuntolan
majoitushuoneet olivat poikkeuksellisen isoja – 17m2 neljälle miehelle, verrattuna ajankohdan normaaliin miehistökasarmiin, joissa tuvat mitoitettiin
18 miehelle.
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Pohjaratkaisu vastaa PlM:n rakennustoimiston arkkitehdin Niilo Niemen
esittämää sivukäytävällisen kasarmin tyyppipohjaa.
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Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Rakennuksessa on tehty useita peruskorjaustyyppisiä korjauksia mm. julkisivut, ikkunat ja vesikatto.
Rakennuksessa on tehty huonekohtaisia remontteja ainakin 60-luvun lopulta 80-luvun lopulle asti. Myös käytävien ja porrashuoneiden pintoja on
uusittu. Yläpohjan lämmöneristys uusittiin vuonna1978.
Rakennuksen sisätiloja korjattiin 2003-2005, jolloin mm. tehtiin juhlasaliin
kalteva, auditoriomainen lattia ja kiinteät penkkirivit. Rakennuksen alunperin painovoimainen ilmanvaihto on muutettu koneelliseksi (kanavistot näkyvillä käytävien katoissa).
Ulkopuoli on peruskorjattu 2005, jolloin pääosa ikkunoista samalla uusittiin.
Käyttöhistorian pääkohdat

Asuntola rakennettiin Ilmasotakoulun oppilaille eli tuleville taistelulentäjille,
ei tavallisille varusmiehille. Nykyään rakennus on lentosatokoulun kasarmirakennus, jonka tilat jakautuvat majoitus-, koulutus-, sosiaali-, toimisto- ja
varastotiloihin.

Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Rakennuksen ulkoasu on pieniä muutoksia (IV-piippuja, talotikkaat) lukuunottamatta säilynyt arkkitehtuuriltaan alkuperäisenä. Miehistötupien ja
toimistohuoneiden ikkunat on uusittu, mutta ainakin osa pienemmistä ikkunoista ja porrashuoneiden ikkunoista on ilmeisesti alkuperäisiä. Ulko-ovet
on uusittu 1984-85.
1. kerroksen sisätiloissa on tehty tilamuutoksia. Miehistön majoitustilat 2.
ja 3. kerroksissa ovat tilajaoltaan alkuperäiset. Pintamateriaaleja, kalusteita ja varusteita on uusittu. Porrashuoneet ovat säilyneet asultaan lähes
alkuperäisinä (mm. mosaiikkibetonipinnat, kaiteet). 2. ja 3. kerroksen käytävien mosaiikkibetonilattiat ovat alkuperäiset.
Arvioinnin yhteenveto
Rakennuksen ulkoasu on hyvin säilynyt. Sisätiloista porrashuoneen
ovat säilyneet hyvin, muilta osin tilat ovat säilyneet kohtalaisesti.
Rakennuksesta suositellaan laadittavaksi yksityiskohtainen rakennushistoriallinen selvitys sekä pintamateriaali- ja värikerrostutkimus
säilyneistä alkuperäisistä sisäpinnoista.
Arkistotiedot

PhRakL, Hamina: Alkuperäiset Ragnar Ypyän piirtämät pää-, työ- ja detaljipiirustukset (kuultopaperi). Rakennepiirustukset paperikopioina.
PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit, muutospiirustukset 2003
paperikopioina (ArkPlan Ranta ja Eloniemi Oy).
Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi 1997-1998.

Rakennuksen länsisivu aukion puolelta.
Alla Ragnar Ypyän laatima Ilmailukoulun oppilasasuntolan pohjapiirros vuodelta 1935.
PhRalk, Hamina
Asuntola rakennettiin lentokurssilaisille, ja se oli paremmin varusteltu kuin tavallisten
varusmiesten asuntolat. Alakerran salin vieressä sijaitsi huone elokuvien katselulle. Lisäksi
esimerkiksi valaistukseen oli kiinnitetty erityistä huomiota. Rakennus vihittiin käyttöön ilmavoimien vainajien päivänä 7.9.1936.
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Yllä tukikohtakomppanian
sali nykyisin. Vasemmalla sali
alkuperäisasussaan (kuva
kirjasta Peltonen, 1993).
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Rakennuksen 2. ja 3. kerroksen alkuperäinen pohjapiirustus (Ragnar Ypyä 1935; PhRakl, Hamina).
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Vasemmalla ulko-oven nykyasu vetimineen ja suojarakenteineen. Vieressä Martta Martikaisen laatima ovisuunnitelma
vuodelta 1936. Vertaa ent. aliupseerikerhon valokuvat edellä.
PhRakl, Hamina

Rakennuksen pohjat nykyasussaan. PhRakl, Kauhava
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Yllä Tukikohtakomppania eli kasarmirakennus alkuperäisasussaan ja nykyisin. Vanhat kuvat kirjasta Peltonen, 1993.
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Oikealla ylhäällä Ypyän piirustus rakennuksen päädystä sekä leikkaus. Keskellä
vahtimestarin keittiön kalustopiirustus, alla
länsijulkisivu. PhRapkl, Hamina

Juuri valmistumassa oleva oppilasasuntola ilmakuvassa elokuussa 1936 (Lentosotakoulun kokoelmat).
Huom. Kuvassa asuntolan takana näkyvä entinen Kivimäen tilan rakennus siirtyi
valtiolle vuonna 1938 ja se korjattiin aliupseerien asuntolaksi vuonna 1939. Se
paikkasi koulun asuntopulaa aina 1970-luvulle asti.

Uuden oppilasasuntolan neljän hengen tupa. Rakennukseen olivat majoittuneet
henkilökunnan ja varusmiesten lentäjäkurssit. (Kuva kirjasta Peltonen, 1993)
Oikealla yksi tuvista nykyisin.

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

7.11.2013
Vasemmalla Ragnar Ypyän piirustus eteläpäädyn ulkoportaista. PhRakl, Hamina
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Porrashuoneiden hyvin säilyneitä rakenteita ja
yksityiskohtia.
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Tukikohtakomppanian keskikäytävä nykyisin.
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34. Terveysasema (Senaatti-kiinteistöt,
1)
Rakennuksen muita nimityksiä ja aiempi numerointi

Sairaala.
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1935, Aulis Blomstedt (11-12/1934; detaljipiirustuksia 1934-35); laajennus
1962-63 arkkitehti Heidi Vähäkallio-Hirvelä.

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Rakennustapa ja tekniikka

Tiilirakenteinen, rapattu yksikerroksinen rakennus. Korkea harjakatto (ullakolla päädyissä asuinhuoneet). Osalla rakennusta kellari, jossa alunperin
oli kattilahuone, polttoainevarasto ja ruokakellareita.
Rakennuksessa on vesikeskuslämmitys, vesijohdot ja viemäri.
Arkkitehtuurin luonnehdinta

Muotokieleltään rakennus on funktionalistinen lukuun ottamatta korkeaa
satulakattoa ja lappeiden lunetti-ikkunoita (satulakattoon päädyttiin todennäköisesti siksi, että keittäjän ja sairaanhoitajan asunnot sijoitettiin ullakon
päätyihin).
Sairaalan pohjakaava perustuu keskikäytävään siten, että potilashuoneet
suunnattiin etelään hoito-, keittiö- yms. tilojen ollessa pohjoisella puolella.
Sisäänkäynnit ovat rakennuksen molemmissa päädyissä. Itäpäädyssä on
päädyn levyinen terassi ja betoninen sadekatos. Suuret ikkunat on jaettu
pystypuittein neljään osaan.

Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Rakennuksen alkuperäinen osa on julkisivuiltaan hyvin säilynyt. 1960-luvulla tehty laajennus noudattaa vanhan rakennuksen muotokieltä (mm.
kattomuoto ja ikkunajaot). Ikkunat ja ulko-ovet ovat molemmissa osissa
alkuperäiset.
Sisätiloissa huonejako on pääosin säilynyt (sisäänkäynnit, keskikäytävä,
aulatilat; muissa huonetiloissa on tehty joitakin väliseinämuutoksia). Sisätiloissa on säilynyt runsaasti alkuperäisiä yksityiskohtia, kuten maalattuja
seinä- ja kattopintoja, sisäovia heloituksineen (lakatut puurakenteiset lasiovet, peittomaalatut laakaovet) sekä sähkö- ja LVI-kalusteita (kytkimiä
yms). Kellarin lämmönjakohuoneessa on säilynyt käytöstä poistettu vanha
keskuslämmityskattila.
Arvioinnin yhteenveto
Kokonaisuutena hyvin säilynyt. Rakennuksen ulkoasu on hyvin säilynyt (sekä alkuperäinen osa että laajennus). Sisätiloista tuulikaapit,
käytävät ja porrashuone ovat säilyneet hyvin. Myös muiden huonetilojen voi katsoa säilyneen hyvin, huolimatta esim. saniteetti- ja
keittiötilojen muutoksista.
Rakennuksesta suositellaan laadittavaksi yksityiskohtainen rakennushistoriallinen selvitys sekä pintamateriaali- ja värikerrostutkimus
säilyneistä alkuperäisistä sisäpinnoista.
Arkistotiedot

Aulis Blomstedt suunnitteli myös rakennuksen ikkunat, ovet ja kiinteät kalusteet.

PhRakL, Hamina: Alkuperäiset pää-, työ- ja erikoispiirustukset (kuultopaperi) 1934-35. Laajennusosan piirustukset 1962 (kuultopaperi).

1960-luvun laajennus on suunniteltu tiukasti Blomstedtin alkuperäissuunnitelman hengessä. Rakennuksen jatkaminen on tehty materiaaleja ja yksityiskohtiaan myöten niin, että laajennuksen havaitseminen on vaikeaa
huomata, ellei tunne rakennuksen vaiheita. Vähäkallio-Hirvelä kopioi jopa
rakennuksen itäpään betonikatoksen terasseineen Blomstedtin suunnitelmasta.

PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit.
Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi 1997-1998.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Rakennusta jatkettiin itäpäädystään vuosina 1962-63 (arkkitehti Heidi Vähäkallio-Hirvelä). Laajennusosaan sijoitettiin lääkärien työhuoneita, päivystäjän huone, hammaslääkärin vastaanottotilat ja röntgentilat.
Rakennuksen pesutilat on uusittu vuonna 2012 ja peltikatto 2008.
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Käyttöhistorian pääkohdat

50

Alkuperäisessä rakennuksessa, ennen laajennusta 1960-luvulla, oli odotus- ja vastaanottotilat, keittiö aputiloineen, WC- ja pesutilat sekä kuudessa
potilashuoneessa yhteensä 17 vuodepaikkaa. Ullakolla oli alkuperäispiirustuksen mukaan keittäjättären ja hoitajattaren asuinhuoneet, joihin käynti
oli talon keskellä olevan porrashuoneen kautta. Kellarissa oli pannuhuone
ja talouskellarit.
Nykyään rakennus on terveysasemakäytössä. Tilat jakautuvat vastaanottotiloihin, toimistotiloihin, potilashuoneisiin ja sosiaalitiloihin. Ullakkokerroksen aiemmin asuinkäytössä olleet tilat ovat varastokäytössä. Rakennuksen kellarissa on lämmönjakohuone, muutoin kellari ei ole käytössä

Piirustus oikealla: Aulis Blomstedtin suunnitelma länsipäädyn
portaista katoksineen. PhRakl,
Hamina
Rakennuksen itäpäädyn Heidi
Vähäkallio-Hirvelä suunnitteli
jatkaen rakennusta Blomstedtin
alkuperäissuunnitelmaa jäljitellen. Mm. itäpäädyn suuri katos
ja terassi ovat samanlaiset kuin
alunperin.

7.11.2013
KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Terveysaseman sisätilat ovat huonejaoltaan säilyneet miltei alkuperäisinä. Lisäksi sisätiloissa on paljon yksityiskohtia sekä 1930-luvun että 1960-luvun vaiheista. Samoin jopa vanhaa
sairaalan esineistöä on ullakolla säilytettynä.

Blomstedtin piirtämiä ikkunadetaljeja rakennukseen. PhRakl, Hamina
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Aulis Blomstedtin alkuperäispiirustukset sairaalarakennuksesta vuodelta 1934. Alla Heidi
Vähäkallio-Hirvelän piirtämä laajennus 1962. PhRakl, Hamina
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39. Asuntola (yksityisomistuksessa)
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1957, Plm rak tsto, Heidi Vähäkallio-Hirvelä
Rakennustapa ja tekniikka

Ulkoseinät 45 cm kennotiiltä, roiskerapatut. Välipohjat teräsbetonia. Harjakatto, sementtitiilikate. Rakennuksessa on keskuslämmitys sekä vesi- ja
viemärijohdot (asunnoissa kylpyhuoneet).

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Puistomaisessa ympäristössä sijaitseva melko tavanomainen 1950-luvun
asuinkerrostalo. Roiskerapattuja julkisivuja jäsentävät vaakasaumat ikkunoiden ala- ja yläreunojen tasolla. Julkisivuja elävöittävät parvekkeet, joiden kaiteet on verhottu aaltopellillä.
Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Rakennusta on peruskorjattu huoneistokohtaisesti ainakin 1960-luvun lopulta 1980-luvun lopulle saakka.
Käyttöhistorian pääkohdat

Kolmikerroksisen asuinrakennuksen jokaisessa kerroksessa on kaksi 2h+k
ja 3h+k asuntoa (eli yhteensä talossa on kuusi kaksiota ja kuusi kolmiota).
Rakennus on ollut jatkuvasti asuinkäytössä.
Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Rakennuksen ulkoasu on säilynyt hyvin alkuperäisenä (mm. rappauspinnat, ulko-ovet; ikkunat todennäköisesti uusittu).
Arkistotiedot

PhRakL, Hamina: pää- ja työpiirustukset (kuultopaperille) 1956, rakennepiirustukset 1956
PhRakL, Kauhava: Rakennusten perustietokortit.
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Rakennuksen julkisivuissa ja porrashuoneessa on runsaasti
alkuperäisiä rakenteita, pintoja ja yksityiskohtia.
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Heidi Vähäkallio-Hirvelän laatimat rakennuksen piirustukset vuodelta 1956.

Lentotoiminnan suojarakennus, jossa on polttoainesäiliö.

42. Varastorakennus 1970-luku (IP-Kiinteistöt Oy)

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Pakkolunastetun Korpelan tilan navetta, tiili- ja puurakenteinen. Navetan
takana hirsiaitta. Navetan kahdella sivulla on osittain puretut sirpalesuojat.
Toinen sirpalesuoja on siirretty pois paikaltaan, toinen on kaivettu maavallista esiin.

7.11.2013

40. Sirkkunen 1987 (IP-Kiinteistöt Oy)

41. Sirkkunen 1987 (IP-Kiinteistöt Oy)
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Lentotoiminnan suojarakennus, jossa on polttoainesäiliö.
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43. Lämpökeskus
Lämpökeskus.

36. Varastokatos 1983 (Senaatti-kiinteistöt, 23)
Kylmä varastokatos, joka toimii kiinteistöhuollon kaluston ja tavaran säilytyspaikkana. Asfaltoitu pohja ja sähkövalaistus.

44. Rakennustoimisto, työtilarakennus
(Senaatti-kiinteistöt, 22)
Rakennuksen muita nimityksiä ja aiempi numerointi

-Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1983, Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen ja Martti Kilpiranta (1982)
Rakennustapa ja tekniikka

Ulkoseinät ja väliseinät puhtaaksimuurattua kahitiiltä. Yläpohjana teräsbetoniset ontelolaatat, perustukset ja alapohja teräsbetonia. Vesikatossa
kaksikertainen huopakate
Arkkitehtuurin luonnehdinta

Tasakattoinen, suorapiirteinen käyttörakennus. Arkkitehtuurissa on nähtävissä 1980-luvun piirteitä, kuten vaakajakoiset aukkomaiset ikkunat (verrattuna esim. saman suunnittelijan 1970-luvun rakennusten nauhaikkunoihin).
Peruskorjaus- ja muutosvaiheet
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Rakennuksessa on tehty pieniä vuosikorjauksia. Vuonna 1984 yksi toimistohuone muutettiin säätölaiteaseman työtilaksi.
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Käyttöhistorian pääkohdat

Rakennus on säilynyt alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. Rakennuksessa on toimisto-, sosiaali-, ja varastotilaa. Lisäksi rakennuksessa on arkisto, teknistä huoltotyötilaa ja kiinteistövalvomo.
Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Rakennuksen julkisivut ovat säilyneet alkuperäisasussaan.
Arkistotiedot

PhRakL, Hamina: Paperikopiot Arkkitehtitoimisto Pajarinen & Kilpiranta
Oy:n laatimaista pää ja työpiirustuksista 1982-83. Insinööritoimisto Pertti
Ranta Oy:n laatimat rakennepiirustukset 1982-83.
PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit; alkuperäispiirustuksia
1982 paperikopiona.

Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen ja Martti Kilpirannan laatimat pääpiirustukset vuodelta 1982. PhRakl, Kauhava

45. Varastokatos 1983 (Senaatti-kiinteistöt, 24)
Kylmä, varastokatos, joka toimii kiinteistönhuollon kaluston ja tavaran säilytyspaikkana. Maa/betonilaatta pohjarakenteessa ja sähkövalaistus.

7.11.2013

46. Koulutuskeskus (Senaatti-kiinteistöt,
3)
Rakennuksen muita nimityksiä ja aiempi numerointi

Kurssiosasto; oppilasasuntola.
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1967, Arkkitehtitoimisto Marianna ja Mikko Heliövaara.
Rakennustapa ja tekniikka

Teräsbetoniset perusmuurit osin kallionvaraiset, osin paalutuksella. Kantavat pysty- ja vaakarakenteet paikallavalettua teräsbetonia. Ulkoseinät
kalkkihiekkatiiltä, bitumihuopakate.

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Modernistinen kolmikerroksinen (maanpäällinen kellarikerros + kaksi kerrosta), keskikäytävällinen ja kaksiportainen rakennus. Alimman kerroksen
pieni sisäänveto keventää rakennuksen ilmettä. Sisääntulosivua jäsentävät voimakkaasti ulos tuodut porrashuoneet.
Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Rakennuksessa on 1970- ja 1980-luvuilla tehty pintojen maalaamista ja
muita pieniä huoltotöitä. Yläpohjan lämmöneristys uusittiin vuonna1978.
Ikkunat kunnostettiin 1986-88. Siivouskomero muutettiin naisten wc:ksi
vuonna 1987.
Perusparannus valmistui 2001 (2000, Arkkitehtitoimisto Eskelplan Oy).
Rakennuksen ikkunoita on tällöin uusittu (2. ja 3. kerroksen alkuperäiset
nauhaikkunat jaettu erillisiksi ikkunoiksi, välikentät profiloitua peltiä).
Käyttöhistorian pääkohdat

Alun perin rakennuksessa oli 64 asuinhuonetta (a´13,5 m²) ja lisäksi seurusteluhuoneita, luokkahuoneita, toimistotiloja, saniteettitiloja sekä varavoima- ja muuntoasema, lämmönjakohuone ja väestönsuoja. Nykyään
rakennuksessa on koulutus-, majoitus-, toimisto-, sosiaali- ja varastotilaa
sekä koulun kirjasto. Rakennuksessa on myös 300 m² väestönsuoja.
Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Rakennuksen ulkoasu on säilynyt kohtalaisesti (rakennuksen hahmo on
säilynyt alkuperäisenä, mutta esim. 2. ja 3. kerroksen ikkunoiden asu on
muutettu).
Sisätiloja ei arvioitu.

Rakennuksen toisen kerroksen muutospiirustus vuodelta 2000. Eskelplan Oy; PhRakl, Kauhava

ARKKITEHTITOIMISTO HANNU PUURUNEN OY

PhRakl, Kauhava: Muutospiirustuksia 2000 (Arkkitehtitoimisto Eskelplan
Oy) paperikopiona. Alkuperäispiirustuksia ei työmme yhteydessä löydetty.
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Arkistotiedot
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47. Lennonjohto (IP-Kiinteistöt Oy)
Rakennuksen muita nimityksiä ja aiempi numerointi

48. Varasto ja muuntamorakennus 1968
(Senaatti-kiinteistöt, 25)

Lennonvarmistusrakennus.
Rakennuksen muita nimityksiä ja aiempi numerointi
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1969, Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen ja Martti Kilpiranta.

Lämpökeskus; turpeen vastaanottotilat.
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

Rakennustapa ja tekniikka

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Perustukset ja kantavat vaakarakenteet teräsbetonia. Ulkoseinät 2 x puolen kiven punatiilimuuraus + vuorivillaeristys. Vesikatteena kaksikertainen
bitumihuopa.
Lennonjohtotornin rakentaminen kesti lähes kuusi vuotta. Rakentaminen
tehtiin työllisyystöinä ja siitä oli seurauksena töiden keskeytyminen useaan
otteeseen.
Yksikerroksinen toimisto-osa on neliömäinen tasakattoinen, punatiilijulkisivuinen rakennus.
Kahdeksankulmaisen lennonjohtotornin alaosassa on punatiilimuuraus,
yläosan lasiseinäiset lennonjohtotilojen julkisivuissa on betoni-, metalli- ja
levyosuuksia.
Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Rakennuksen sisäpintoja on uusittu 70- ja 80 -luvuilla. Vuonna 1981 rakennukseen tehtiin wc ja suihkutila. Muutos ja laajennus 1983 (Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen ja Martti Kilpiranta).
Lennonjohtotornin lämpölasit on vaihdettu useampaan kertaan. Rakennus
on peruskorjattu 2008-2009 kellaria lukuunottamatta (suunn. Arkkitehtitoimisto Gerd Hytönen Arkitektbyrå 2007).
Tiloissa on antistaattisia asennuslattioita. Ilmanvaihtojärjestelmä on uusittu
saneerauksen yhteydessä.

Käyttöhistorian pääkohdat

Lennonjohtorakennus, jossa on toimisto-, henkilöstö-, sekä rakennuksen
käyttötarkoituksen vaatimia erityistiloja. Rakennukseen kuuluu lennonjohtotorni ja VSS/laitesuoja järeärakenteisessa kellarissa.
Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Tornin alkuperäinen asu on hyvin säilynyt. Muita osia muutettu merkittävästi (laajennus, julkisivumateriaalien muutokset).
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Sisätiloja ei arvioitu.
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Rakennustapa ja tekniikka

Perustus betonia, ulkoseinät kapeita, vaakasuoria betonielementtejä, välipohjat teräsbetonia, katteena kaksinkertainen bitumihuopa.
Rakennuksen yhteyteen kuuluu samanaikaisesti suunniteltu ja rakennettu
muuntamo, joka edelleen on muuntamokäytössä, sekä kaksi suurta pyöreää öljysäiliötä.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Osa punatiilijulkisivuista on muutettu profiilipelliksi vuonna 2009.

56

1968, Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen ja Martti Kilpiranta.

Arkistotiedot

PhRakL, Hamina: Muutos- ja laajennuspiirustukset 1983-84.
PhRakl, Kauhava: Muutospiirustukset 2000, Arkkitehtitoimisto Eskelplan
Oy.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Rakennuksen modernistisessa arkkitehtuurissa on tiukkoja, minimalistisia
piirteitä. Alkuperäisessä osassa käytetyt kapeat, vaakasuorat betonielementit ja nurkkien ympäri jatkuvat nauhaikkunat kapeine teräsprofiileineen
antavat rakennukselle omalaatuisen ilmeen, mikä poikkeaa Lentosotakoulun muista rakennuksista.
Laajennusosa (turpeen vastaanotto) on suunniteltu käytännön lähtökohdista (yksinkertaiset betonipintaiset julkisivut).
Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Rakennusta on laajennettu vuonna 1979, jolloin rakennettiin turpeen vastaanottotilat.
Käyttöhistorian pääkohdat

Rakennus alun perin ollut koko kiinteistön aluelämpökeskus. Rakennukseen liitettiin turpeen vastaanottotilat vuonna 1979. Sitä on käytetty myös
sotilaskoulutuksen harjoitustilana tilapäisesti. Uuden lämpökeskuksen valmistuttua rakennus on muutettu varastoksi.
Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Rakennuksen alkuperäisen osan julkisivut ovat säilyneet hyvin. Turpeen
vastaanottotila on karttaliitteessä varustettu merkinnällä ”muutettu merkittävästi”.
Arkistotiedot

PhRakL, Hamina: Paperikopiot Arkkitehti Pajarinen & Kilpiranta Oy:n laatimista pää- ja työpiirustuksista 1964-68; laajennuksen pää- ja työpiirustukset 1976-78; Insinööritoimisto Rakento Oy:n laatimat rakennepiirustukset
1964-65; Insinööritoimisto Pertti Ranta Oy:n laatimat rakennepiirustukset
laajennuksesta 1978, 1981.
PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit.
Rakennuksen julkisivuja, Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen ja Martti Kilpiranta 1964.
PhRakl, Hamina

50. Autohuoltola 1968 (Senaatti-kiinteistöt, 11)

Rakennuksen muita nimityksiä ja aiempi numerointi

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

--

1968, Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen ja Martti Kilpiranta

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

Rakennustapa ja tekniikka

1968, Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen ja Martti Kilpiranta

Perustukset tehty teräsbetonipaalujen varaan. Ulkoseinät 2 x 1/2 kiven
kalkkihiekkatiili + vuorivillaeristys, yläpohjassa Siporex-elementit, välipohja
terästetonia, katteena kaksinkertainen bitumihuopa.

Perustukset tehty teräsbetonipaalujen varaan. Ulkoseinät 2 x 1/2 kiven
kalkkihiekkatiili + vuorivillaeristys, yläpohjassa Siporex-elementit, välipohja
teräsbetonia, katteena kaksinkertainen bitumihuopa.
Arkkitehtuurin luonnehdinta

Suuri, laajarunkoinen, matalahko rakennus. Rakennuksen ilmettä leimaavat nauhaikkunoiden, suurten kahitiilipintojen ja levyverhottujen räystäiden
luomat vaakasuorat linjat. Huoltotilojen kohdalla on suuret teräs-lasiovet.
Rakennuksen itäpäässä on kahitiiliseinäinen paloaseman torni.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Rakennukseen 49 liittyvä, samanaikeisesti suunniteltu, vastaavalla muotokielellä ja materiaaleilla toteutettu rakennus.
Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

-Käyttöhistorian pääkohdat

Rakennus on ajoneuvojen huolto- ja pesutila.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet
Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

(Ei selvinnyt työssämme).

Rakennuksen alkuperäinen ulkoasu on säilynyt hyvin.

Käyttöhistorian pääkohdat

Rakennuksen käyttötarkoitus on säilynyt samana. Rakennuksessa on puolilämmin autotalli, korjaamo/huoltohallit, varasto,-ja sosiaalitiloja ja toimistotilaa.

Arkistotiedot

PhRakL, Hamina: Paperikopiot pää- ja työpiirustuksista 1964-66, 1978; Insinööritoimisto Pertti Ranta Oy:n laatimat rakennepiirustukset 1967.
PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit.

Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Rakennuksen alkuperäinen ulkoasu on säilynyt hyvin.
Arkistotiedot

PhRakL, Hamina: Paperikopiot pää- ja työpiirustuksista 1964-66, 1978; Insinööritoimisto Pertti Ranta Oy:n laatimat rakennepiirustukset 1967.
PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit.
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Rakennuksen pohjapiirustus vuodelta 1979, Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen ja Martti Kilpiranta;
PhRakl, Hamina

ARKKITEHTITOIMISTO HANNU PUURUNEN OY

Alla piirustuksia vuodelta 1964, Arkkitehtitoimisto
Pentti Pajarinen ja Martti Kilpiranta; PhRakl, Hamina
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Rakennustapa ja tekniikka
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49. Kuljetuskeskus ja paloasema (Senaatti-kiinteistöt, 12)
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54. Lentokoneiden huolto (Senaatti-kiinteistöt, 31)
Rakennuksen muita nimityksiä ja aiempi numerointi

”0-halli”; le-ko-halli.
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1972, Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen ja Martti Kilpiranta.
Rakennustapa ja tekniikka

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Kallioon ankkuroitu teräsbetonipilariperustus. Ulkoseinät: 24 cm Sandwichelementtejä, julkisivumateriaalina sileävalettu betoni. Vesikatto: Lecasora
+ betoni 5 cm + 3 x huopa; Siporex tasakatto + 3 x huopa
Arkkitehtuurin luonnehdinta

Rakennus on yksi 1970-luvulla toteutetuista, Pajarinen & Kilpirannan suunnittelemista suurista rakennushankkeista alueelle (vrt. 22 Ruokala-sotilaskoti, 49 Kuljetuskeskus-paloasema). Arkkitehtuuriltaan rakennus edustaa
1960-70-lukujen niukkaeleistä, suoraviivaista modernismia. Rakennuksen
hahmo on voimakkaan horisontaalinen, jota ikkunanauhat ja vaakasuorat
räystäslinjat korostavat.
Rakennus on jaettu kahdeksi massaksi eli suureksi korjaamohalliksi aputiloineen ja kaksikerroksiseksi, kapearunkoiseksi toimisto-osaksi. Näitä yhdistää lasiseinäinen porraskäytävä. Julkisivuja leimaa harmaan betonin ja
lasipintojen vuorottelu. Ikkunanpuitteet, ulko-ovet ja julkisivujen teräsosat
on maalattu tumman ruskeiksi.

Huoltohallin eli 0-hallin eteläpääty ja itäsivu, vasemmalla korjaamosta erillinen toimisto-, kokous- ja sosiaalitiloja käsittävä osa.
Rakennusta on nimitetty 0-halliksi sen vuoksi, että 1920-luvun lopussa valmistuneiden lentokonehallien
rakennusnumerot olivat alunperin 1 ja 2.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet
Rakennuksen asemapiirustus vuodelta 1968, Arkkitehtitoimisto Pentti Pajarinen ja Martti Kilpiranta; PhRakl,
Hamina

Rakennukseen on tehty pieniä korjaustöitä 1970- ja 80-luvuilla. Vuonna
1978 uusittiin toimisto-osan huopakatto. Vuonna 1984 uusittiin korjaamon
sähköasema.
Käyttöhistorian pääkohdat

Pääosa rakennuksen tiloista on lentokoneiden huolto-, korjaus-, ja varustetilaa sekä työpaja/työhuonetilaa. Lisäksi rakennuksessa on toimisto-,
henkilöstö-, koulutus-, varasto- ja kiinteistönhuoltotilaa. Rakennukseen on
tehty heittoistuimien käsittelytila vuonna 2000.
Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Arvioinnin yhteenveto: Hyvin säilynyt; rakennuksen julkisivut ja sisätilat
ovat säilyneet olennaisilta piirteiltään alkuperäisinä.
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Rakennuksesta suositellaan laadittavaksi rakennushistoriallinen selvitys,
jossa sisätilat inventoidaan ja kuvataan ainakin huonetyypeittäin.
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Arkistotiedot

PhRakL, Hamina: Paperikopiot Arkkitehtitoimisto Pentti
Pajarinen ja Martti Kilpiranta Oy:n työpiirustuksista 1984,
Heimo Kakko & Co:n laatimat rakennepiirustukset 196771.
PhRakl, Kauhava: Rakennusten perustietokortit; Kattoikkunoiden muutos 1998 (Plh Rakl, arkkit. Raimo Jokela).
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Rakennuksen pääkerroksen pohjapiirros nykyisin. PhRakl, Kauhava

40 m

59

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

7.11.2013

60
Linnansalmentie 85 73100 Lapinlahti 0400-669603 hannu.puurunen@arkhp.inet.fi

ARKKITEHTITOIMISTO HANNU PUURUNEN OY

Lentokoneiden huoltorakennus 54, toimistosiiven tiloja nykyasussaan

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU
7.11.2013
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Korjaamohallin tiloja nykyisin
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83.Varasto (Senaatti-kiinteistöt, 34)

Peltirakenteinen alun perin maatalouskäyttöön rakennettu yksikerroksinen
rakennus. Ei ole käytössä tällä hetkellä.

Puurakenteinen, räjähteiden varastointiin tarkoitettu
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1991

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

7.11.2013

69. Varastorakennus (IP-Kiinteistöt Oy)

70. Varastorakennus (IP-Kiinteistöt Oy)

82.Varasto (Senaatti-kiinteistöt, 33)

84. Varasto (Senaatti-kiinteistöt, 35)

Maatalouden kuivaajarakennus, joka sisältää kuivaajalaitteiston ja varastotilaa.

Puurakenteinen, räjähteiden varastointiin tarkoitettu

Puurakenteinen, räjähteiden varastointiin tarkoitettu

Rakennus ei ole tällä hetkellä käytössä

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1991

1991

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys
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85. Eskolan talo (Senaatti-kiinteistöt, 26)
Eskolan talo on yksi vanhoista, alueella ennen lennoston perustamista
olleista maatiloista. Talon pihapiiri lähipeltoineen jäi valtion omistamine
maiden sisään. Isäntä Aarne Eskola kuoli tammikuussa 1996, jonka jälkeen tila luovutettiin lentosotakoulun hallintaan. Pihapiiri päätettiin säilyttää
yhteistyössä Kauhavan kaupungin kanssa. Rakennukset eivät ole koulun
käytössä.
Päärakennus on hirsirakenteinen, satulakattoinen rakennus. Arvioitu rakennusaika 1890-luku.
Eskolan rakennuksille laati PhRakl /Kristian Järvi 30.9.1998 kunnostusohjelman.

Arkistotiedot

Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi 1997-1998.

Eskolan päärakennus
Rakennuksen julkisivut ovat säilyneet hyvin vanhassa asussaan. Aiemmin avoin peltomaisema Eskolan ympärillä on vähitellen kasvamassa umpeen. Yläkuvassa tie Eskolan
pihasta Kauhavan kylälle.

Sisäkuvat :
Etelä-Pohjanmaan Maakuntamuseon kokoelmat
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Ulkoasultaan hyvin säilynyt vanha talonpoikaistalo.

ARKKITEHTITOIMISTO HANNU PUURUNEN OY

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)
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86. Vilja-aitta (Senaatti-kiinteistöt, 27)

87. Navetta (Senaatti-kiinteistöt, 28)

Luonnonkiviperustalle rakennettu L-muotoinen hirsirakennus, johon jatkettu rankarakenteisia osia. Hirsirakenteinen osa on voinut olla vilja-aitta,
myöhemmät rankorakenteiset osat ovat erilaisia vajoja. Rakennus on alueelle tyypillinen piharakennus. Hirsiosat tehty ennen 1930-lukua.

Betoniperustuksille rakennettu kalkkihiekkatiilinen navetta, jonka itäpäädyssä on puulla verhoiltu osa. Tehty 1930-luvulla (?).
Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Ulkoasu säilynyt hyvin.

Nykytilan arviointi (identiteetti, säilyneisyys)

Ulkoasultaan hyvin säilynyt talonpoikainen ulkorakennus.
Arkistotiedot
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Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi 1997-1998.
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Arkistotiedot

Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi 1997-1998.
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Siviililentoaseman alueella sijaitsevat
rakennukset
Finnavia

Rakennuksessa on toimisto-, varasto-, työ-, sosiaali- ja teknisiä
tiloja sekä autohalli. Lisäksi rakennuksessa on asuinhuoneisto, jossa on kolme huonetta ja keittiö. Rakennus on pääosin alkuperäiskunnossa. Vesikatto on uusittu vuonna 2000 ja nosto-ovet vuonna
2006. Rakennuksessa on vesikeskuslämmitys (öljy).

Työkonesuojarakennus, 2001 (Finavia,
2)
Rakennus on työkoneiden suoja- ja huoltorakennus. Julkisivut
muovipinnoitettua teräslevyä. Lämmitysmuoto on vesikeskuslämmitys (öljy).

Kylmä varasto, 1988 (Finavia, 3)
Rakennuksessa on kylmää varastotilaa. Julkisivut muovipinnoitettua teräslevyä.

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULU

Autosuoja- ja huoltorakennus,1969
(Finavia, 1)

Kuva : Senaatti-kiinteistöt, myyntiesite

Kuva : Senaatti-kiinteistöt, myyntiesite

Kuva : Senaatti-kiinteistöt, myyntiesite
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Puurakenteinen kylmä varasto, muista rakennuksista erillään Uunimaantien itäpuolella.

Kuva : Senaatti-kiinteistöt, myyntiesite
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Muu varasto (Finavia, 4)
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Siviililentoaseman alueella sijaitsevat rakennukset
IP-Kiinteistöt

Tehtävien valmistelu (l. terminaalirakennus), 1997

Maakalustohalli, 1997 (IP-Kiinteistöt Oy,
1)

Yksikerroksinen rakennus sisältää kokoustilan ja sosiaalitilat. Rakennus on erikoisrakenteinen ja hyvin varusteltu. Julkisivupintana
on pinnoitetut teräslevykasetit. Rakennus on sähkölämmitteinen
ja se on varustettu viemärivesisäiliöllä. Suunnittelija Tor Hinders,
1996.

Maakalustohalli on yksikerroksinen ja siinä on erikoisrakenteinen
suuri nosto-ovi. Rakennus on öljylämmitteinen. Rakennuksen on
suunnitellut Tmi Esko Kamppinen vuonna 1996.

Kuva : Senaatti-kiinteistöt, myyntiesite
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