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1 JOHDANTO

1.1 Toimeksianto ja työryhmä

Liikelaitos Senaatti-kiinteistöt toimeksiannosta laaditussa rakennushistoriaselvityk-
sessä tarkastellaan Vaalan kunnassa Pelsonsuon kylässä sijaitsevan Pelson Vankilan 
välittömässä läheisyydessä sijaitsevien, aikaisemmin vankilan käytössä olleiden ra-
kennuksen muodostamaa rakennusryhmää. Ryhmä muodostuu pääsääntöisesti hen-
kilökunnan asuinrakennuksista ja niiden yhteyteen toteutetuista talousrakennuksista. 
Kaikkiaan selvitykseen mukaan otettuja rakennuksia on 22 kappaletta. Kyseisten ra-
kennusten tulevaisuus on avoin. Vankilalaitoksella ei kyseisille rakennuksille ole käyt-
töä.

Tässä rakennushistoriaselvityksessä käydään lyhyesti läpi Pelson vankilan yleistä his-
toriaa, rakennus- ja käyttöhistoriaa sekä rakennuspaikan kaavahistoriaa. Inventoin-
tikäynneillä on selvitetty kunkin rakennuksen sisätilojen ja julkisivujen kuntoa ja 
säilyneisyyttä. Selvitystyötä havainnollistaa runsas määrä valokuvia ja piirustuksia.

Rakennushistoriaselvityksen tarjoamaa tietoa voidaan hyödyntää rakennuksien tule-
vaisuutta koskevassa päätöksenteossa. Selvitys pyrkii tarjoamaan riittävät tiedot koh-
teen arvojen ja ominaispiirteiden määrittelyyn, suojelutarpeiden tarkastamiseen sekä 
korjausrakentamisen tai täydennysrakentamisen suunnitteluun ja sopeuttamiseen lä-
hiympäristöön.

Selvitystyöstä on vastannut arkkitehdit Jorma Teppo ja Tommi Koukkari arkkitehtitoi-
misto Jorma Teppo Oy:stä.

1.2 Aineisto

Tässä selvityksessä käytetty lähdemateriaali löytyy Vaalan kunnan rakennusvalvon-
nasta sekä Senaatti-kiinteistöjen arkistosta. Materiaali pitää sisällään rakennuslupa-
piirustuksia ja -asiakirjoja. Rakennustöiden aikaisia työpiirustuksia tai työselityksiä ei 
ollut käytössä.

Asemakaavat ja muu kartta-aineisto on saatu käyttöön pääosin Vaalan kunnasta.

Inventointikäynnit ja rakennuksien valokuvaukset on suoritettu huhti-kesäkuussa 
2015.

1. Kohteen sijainti Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien rajan tuntumassa.
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1.3 Kohde ja ympäristö lyhyesti

Sijainti ja ympäristön kuvaus

Pelson vankila sijaitsee Vaalan kunnassa Pelsonsuon kylässä. Vankila perustettiin 
vuonna 1935 silloiseen Säräisniemen pitäjään Venetheiton kylään.1 1950-luvun alun 
hallinnollisten muutosten ja alueliitosten myötä Säräisniemen hallintokeskus siirtyi 
Vaalan kylään, jonka mukaan kunta uudelleennimettiin vuonna 1954. Pelsonsuon kylä 
kasvoi vankilan vaikutuksesta sen välittömään läheisyyteen. 

Pelson varavankila rakennettiin keskelle laajoja suoalueita. Useista erikokoisista soista 
muodostuva Pelson suoryhmä oli aikoinaan Suomen neljänneksi suurin - lähes 15000 
hehtaaria. Suo ulottui kuuteen pitäjään, pääsääntöisesti kuitenkin Vaalan ja Muhoksen 
alueelle. Suotyypiltään ne olivat mutasoita eli saravaltaisia turvemaita. Suon keskisy-
vyys oli yli neljä metriä. Pelson vedet purkautuivat Pohjanlahteen Muhos- ja Oulujokea 
sekä Rokuanojaa ja Neittävänjokea ja edelleen Siikajokea sekä Tyrnävänjokea myö-
ten. Viljelyalueeksi muutetut maat olivat Pohjois-Suomen suurimpia yhtenäisiä viljely- 
aukeita.2

Pelsonsuon ympäristössä maan pinta laskee koillisesta lounaaseen keskimäärin hie-
man yli metrin kilometrin matkalla. Peltoalueiden korkeus merenpinnasta on reilu sa-
ta metriä (110-116 metriä).

Maisema Pelsonsuolla on tasainen. Peltomaita katkaisee tuulen voimaa lieventämään 
jätetyt metsävyöhykkeet. Pelsonsuo sijaitsee kaavoittamattomalla haja-asutusalueella.

Pelson vankila

Pelson vankila on 120-paikkainen suljettu laitos, johon sijoitetaan vankeja pääasiassa 
Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueilta. Keskivankiluku vuonna 2013 oli 122. 
Pelson vankilassa työskentelee noin 90 henkilöä.

Vankilan työtoiminnassa vangilla on mahdollisuus työskennellä maataloudessa, puu-
teollisuudessa, korjaamolla tai vankilan tukitoiminnoissa kuten varusvarastolla ja 
keittiössä. Pelson vankilan tila on kokonaisuudessaan noin 2700 hehtaarin suuruinen. 
Pelloilla viljellään heinää, ohraa ja kauraa ja metsäalueilla tehdään hakkuita ja istu-
tustöitä. Karjataloudessa on lehmiä ja lampaita maidon- ja lihantuotannossa. Maatila 
toimii suomalaisten alkuperäisrotujen geenipankkina. Pelson vankilalla on lähes puo-

1 Kainuun Sanomat 17.9.1935.
2 Kauhanen 2003 s. 8

2. Maastokartta Pelson kylästä.
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let maassamme olevista pohjoissuomenkarjasta. Lisäksi tilalla on puhdas suomenlam-
maskatras värimuunnoksineen.

Teollinen toiminta muodostuu puuteollisuudesta sekä korjaamotoiminnasta. Puu-
teollisuuden päätuotteita ovat vankilatuotteet, tilaustuotteet ja alihankintatyöt. Van-
kilatuotteita ovat erilaiset elementtirakenteet, kuten leikkimökit, katokset, saunat ja 
rakennukset sekä pirttikalusteet ja muut massiivipuiset kalusteet. Korjaamolla ylläpi-
detään ja huolletaan vankilan omia koneita ja kalustoa.3

3 Rikosseuraamuslaitoksen www-sivusto. 7.4.2015. 

Etäisyydet:

Oulu   
 83 km

Kajaani  
  96 km

Kokkola   
 213 km

Rovaniemi        
 302 km

Jyväskylä       3
00 km

Helsinki  
569 km

3. Pelson vankilan hallinto- ja toimistorakennus valmistui 2004.

4. Pelson vankilan vankisiipi.
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5. Panoraamakuva saapumisesta asuntola-alueelle etelästä päin Linnantietä pitkin.

6. Panoraamakuva asuntola-alueesta, joka levittyy molemmin puolin Linnantietä.
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7. Panoraamakuva asuntola-alueesta, joka levittyy molemmin puolin Linnantietä.

8. Panoraamakuva peltoaukeasta, joka avautuu etelään asuntola-alueen takaa.
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Samuli Paulaharju kertoo vuoden 1919 teoksessaan ”Kuva sieltä toinen tääl-
tä” Pelson suoalueista ja niiden raivaamisesta seuraavaa:

”Ei ole Pelso vainlaajuutensa takia tunnettu ja kuulu miltei kautta maan. 
Maineensa se on saanut suurenmoisista kuivaustöistä, joita valtio on aikoi-
naan siellä toimittanut. Sillä ennen oli Pelso ääretön vetelä rämeikkö, hyl-
lyvä rimpisuo, niin vetelä, jottei sen ylitse ollut kesäisin yrittämistäkään 
muuten kuin linnun lentimin. Ja niin lakeita, autioita ja tyhjiä olivat isoim-
mat aavat, ettei kasvanut edes linnunistuinta. Suuria järviaulakkeita, mus-
tavetisiä silmänteitä oli siellä täällä, ja niitä kalamiehet joskus veneineen ja 
haapioineen meloskelivat. Pelso on, kuten monet muut maamme suursuot, 
vedenjakajarämeitä, jokivesien alkulähteitä. Siitä vetävät voimansa Siikajo-
ki, Tyrnävänjoki sekä useat Oulujoen lisähaarat.

Mutta jos oikein perin pohjinruvettaisiin Pelson esihistoriaa tutkimaan, niin 
tultaisiin näkemään, miten tämä laaja seutu on ennen ollut männikkökan-
kaana, jossa siellä täällä oli järviä ja umpilampia. Nämä järvet ja lammet 
ovat sitten aikojen vieriessä ylpeästi paisuneet, nousseet ja levitelleet lettoi-
sia rantojaan, työntäen niitä yhä etemmäksi kuivalle maalle, ja niin viimein 
vallanneet ja muuttaneet suoksi koko alavan kangasseudun. Siksipä suon ve-
tisestä mustasta syvyydestä tuon tuostakin nousee suuria märkänemättö-
miä petäjänninköja ja kantoja.

Tällainen kuivan kankaan soistuminen ei kyllä ole mitään ennenmaailmais-
ta ihmettä — sitä tapahtuu vielä tänä päivänäkin Lapin laajoilla kangas- ja 
suomailla.

Kamalana pelättynä hallanpesänä oli Pelson laaja rimpeä työntävä vesiletto 
koko paikkakunnalla. Sieltä aina hallan harmaat, kylmät uhot nousivat. Sik-
sipä jo aikaisin heräsi kysymys suon kuivattamisesta.

Jo viime vuosisadan alkupuoliskolla kävivät korkean kruunun käskyläiset 
Pelsoa katsomassa ja kartoittamassa ja totesivat kuivauksen tarpeellisuu-
den. Näkivät ja kokivat he senkin, että kulku Pelson ylitse paljon veden vuok-
si oli mahdotonta. Monet kerrat käytiin suota tutkimassa ja viimein saatiin 
valmiiksi kuivaus- ja kaivaussuunnitelma.

Mutta vasta 1850-luvun lopulla lähetettiin ensimmäiset lapio- ja kuokka-
miehet hyllyvälle hetteelle. Kymmenen vuotta kymmenlukuiset, sataisetkin, 
miesjoukot aseineen ahertelivat vetisellä lakeudella — saatiin kymmenin 
kilometrein sekä valtavaa vetokanavaa että suurta valtaojaa vetämään 
Pelson vilua ja hallaa pursuavia vihanvesiä kolmea jokea myöten mereen: 
Tyrnävänjokea myöten sekä Neittävän- ja Rokuanjoen kautta Siikajokeen ja 
Muhosjoen kautta Oulujokeen.

Vielä muistavat Pelson seutujen vanhat vaarit kertoa silloisista kuivaustöistä. 
Suurin miesjoukoin oli suolla kyökytelty. Ojureina oli ollut sekä oman paikka-
kuntalaisia että etempääkin tulleita lapiomiehiä. Raskasta ja vaivalloista oli 
työ ollut. Suopohja oli varsinkin alussa niin pehmeän pettävää, että työmies-
ten täytyi ojaa kaivaessaan pysytellä lautapalasilla taikka taas tallustella 
suksien tapaisilla laahustimilla. Monesti petti heikko alusturva ja kaivaja 
vajosi kainaloita myöten vetelään liejuun. Koko työ oli alituista tarpomista 
roiskuvassa ravassa ja hyllyvässä hetteessä. Vaikka työ olikin kamalaa ra-
vassa rähjäämistä, olivat palkat kovin pienet. Olivathan juuri elettävinä sur-
kean 1867:n nälkäajan monet edelläkäyvät katovuodet, ja Pelson kaivausta 
toimitettiin hätäaputyönä, palkka maksettiin enimmäkseen jauhoina. Mutta 
sittenkin veti Pelson kymmenvuotinen kuivaustyö satojatuhansia markkoja. 
Ja lopuksi, kun myöhemmin parin vuosikymmenen kuluttua saatiin valtion 
varoilla maantie Pelson halki Venetheitosta Kylmälän kautta Muhokselle, oli 
kruunun rahoja upotettu Pelson vetelään pohjattomaan mutaan kokonaista 
700 000 markkaa.

Mitä sitten on tuo suunnaton summa saanut aikaan suunnattomassa Pelson suossa? 

Ennen ylitsepääsemätön, vesisilmänteinen, pohjaton, puuton lakeus on aina-
kin niin paljon kuivahtanut, että jo paikoin kasvikuntakin on uskaltanut lä-
hettää sinne ensimmäiset etujoukkonsa kokeilemaan. Kanavien ja valtaojien 
varsille on jo kohonnut vihantia koivikoita, ja samoin on suoheinikko ruven-
nut versomaan siellä, missä ennen oli vain mustaa mutaa ja mustia veteliä 
mutahautoja. Ja kestävä hiekoitettu maantie käy halki aavan lakeuden.

Ei ole enää hallakaan eikä syksyöinen uho kovin helposti saanut Pelsolta olin-
sijaansa.”

jatkuu
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”Mutta Pelson tavattomaan laajuuteen verrattuna ovat kuivaustyöt vieläkin 
varsinvähäiset: noin puolisentoistasataa kilometriä viemärikanavaa ja val-
taojaa, eli keskimäärin seitsemän metriä hehtaaria kohden. Vanha Pelso on 
vieläkin vetinen, vetelä suursuo. Pettävä on sen pohja, upottavia ja kammot-
tavia mustia mutahautoja on suurimmilla suonselillä. Kesäisin siellä vieläkin 
kurjet ahkerasti luikkailevat, armoton halla piileskelee vielä sen pimeimmis-
sä syövereissä syksyöiden harmaan usvan peitossa, ja pahimpina pakkasöinä 
uskaltaa se lähteä ryöstöretkille lähiseutujen viljamaihin.

Monet on kruunulla ollut mielessä Pelsoa kaivattaessaan ja kuivattaessaan. 
Milloin se on aikonut käydä sitä asuttamaan, järjestää koko suunnattoman 
lakeuden suonraatajain valtamaaksi, milloin on oltu toimessa ryhtyä suota 
viljelyttämään vangeilla, milloin taas tuumittu kylvää koko alue metsäksi, 
milloin puuhattu sinne turvepehkulaitosta. Mutta sillään lienee asia vieläkin.

Metsänkylvölle Pelsokyllä lienee liian kostea, tuskin ottaisi jumalanpuu taimi-
akseen sen vetelässä mudassa, istutettu puu siinä pian nääntyisi. Ei myöskään 
rämeen rimpinen raaka muta ole kelvollista turvepehku- eikä polttoturvete-
ollisuudelle. Näin sanoo Pelson rantakansa.

Kerran jo, kolme vuosikymmentä takaperin, tarjottiin Pelsosta palstoja asut-
taviksi helpoilla ehdoilla, alussa aivan veroitta. Ei muuta kuin astua suolle 
ase kourassa, tehdä tupa ja alkaa möyriä mutaa, raataa kuin omalla maal-
laan. Mutta huutokauppa-tilaisuuteen ei saapunut ainoatakaan halullista. 
Ei kukaan, ei yksikään sielu uskaltanut lähteä uhmailemaan paljon puhut-
tua peloittavaa kurkien laidunmaata. Pysyivät mieluummin kovalla kuivalla 
pohjalla kuin lähtivät hallaisen hyllyvän suon varahan.

Mutta olipas sitten jo jonkin ajan kuluttua, kymmenisen vuotta jälkeenpäin, 
uskalikkoja, joita ei Pelso peloittanut. Puuteko ja hätä pakotti, vai omasta 
itsestä lähtenyt yritteliäisyys, mutta kolme Muhoksen miestä, Merta-Kustu, 
Pekkalan Jussi ja Portaankorvan Jussi sonnustivat itsensä, ottivat ja lähtivät 
ja asettuivat ”Pelson navalle” elämään. Mökkinsä, neliseinäisen porstuatto-
man pirttipöksän, he rakensivat Pelson tien varrelle sekä pienen navetan ja 
saunan, ja heti rupesivat raivaamaan peltoa mökin ympäri. Nälkä ja puu-

te siellä olivat ainaisina tovereina sekä autio yksinäisyys. Mutta nehän ovat 
aina olleet suomalaisen uudisraivaajan itseoikeutettuja asuinkumppaneita, 
meni minne tahansa. Syksyöisin kietoi harmaa sumu koko suon asukkaineen 
kylmään syliinsä, aamulla oli maa valkeassa huurteessa ja pienet viljapellot 
hallan ryöstämät. Harvoin liikkui matkamiehiä ohi kulkevalla tiellä. Talvisin 
oli tie aivan ummessa, ja kun toisinaan sattui ankara jumalanilma, oli koko 
lakeus suurena hirveänä myräkkänä. Silloin ei ollut muuta neuvona kuin is-
tua pirtissä ja hautautua kinoksiin. Mutta Muhoksen ukot olivat itsepäisiä ja 
pahansisuisia, eivät kaiken uhallakaan antaneet perään. Kun he olivat ker-
ran Pelsolle lähteneet, niin Pelsolla pysyivät ja Pelsoa raatoivat pelloksi.

Mutta kirkkaina kesäpäivinä oli suurella, rannattomalla suolla ihanaa. Päivä 
paistaa lekotti lämpöisesti, sinitaivas kaartui korkeana, ja kiuru taivaalla vi-
serteli iloisesti, suolinnut sadoin äänin soittelivat Pelson selällä, ja kotoisesta 
turpeesta kohosi voimakas huumaava tuoksu, pienet viljapellotkin näytti-
vät lupaavilta. Olihan täällä, jumalan suuren luonnon helmassa omassa va-
paudessaan, paljon mieluisempaa elää ja raataa kuin tuhrailla hyleksittynä 
huonemiehenä toisen pirtin nurkassa. Täällä ei tarvinnut ketään kuulla eikä 
kumarrella. Muuta kuin Korkeuden Kaikkivaltiasta, joka antaa näin ihanan 
kesäpäivän köyhälle raatajallekin yhtä hyvin kuin isoiselle eläjälle.

Myöhemmin tuli Pelsolle muitakin uskalikkoja Kervis-Antti, Huotarin Tuomas 
ja Korva-Heikki, ja pystytti pirttinsä samoille maille. Näiden esimerkki roh-
kaisi taas toisia, niin että on Pelsolla jo toistakymmentä perhettä.

Vähäväkisiä pikkueläjiä ovat kaikki Pelson asukkaat ja monet lapsirikkaita, 
niinkuin ainakin pienivaraiset. Vähäiset ovat vielä raatajien voimat, peltoa 
vain pieni kaistale sulilla, niukuin naukuin Pelson navalla toimeen tullaan. 
Harvalle tulee omasta maasta viljaa riittämään asti, jopa muutamien on 
täytynyt turvautua kunnan apuihin. Mutta sittenkin nämä Pelson viljelyksen 
esitaistelijat yrittävät itsepintaisesti pysytellä kotoisella turpeellaan. Van-
hemmat eläjät ovatkin jo päässeet vähän parempaan alkuun. Niinpä ensim-
mäinen tulija, Pekkala, on jo niin vaurastunut, että voi elättää kolmea, neljää 
lehmää sekä hevosta ja korjata pelloistaan hyvinä vuosina seitsemän, kah-
deksan tynnyriä rukiita.”
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9. Kartta Säräisniemen seurakunnan aluelta vuodelta 1859. Maanmittauslaitos on täydentänyt karttaa viimeisen kerran vuonna 1892. Vertaamalla tätä vanhaa kartaa nykyiseen peruskarttaan voidaan nykyisen Pelson 
vankilan sijainti määrittää kartalta. Vankilan aluuelta kartalla on erotettavissa maastomuotoja, jotka ilmeisesti markkeeraavat Sukevan vankilan tilanhoitajan Georg Duwaldtin kuvailemia kovan maan saarekkeita. Vankila-
alueen länsipuolelle on esitetty palstoitettuja vuokratontteja (arrende lotter), jotka oli jo mahdollisesti raivattu uudisraivaajia varten. Palstojen alapuolelle on esitetty tielinjaus, joka vastaa nykyistä Kylmälänkyläntietä.
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2 SUOVANKILAT

2.1 Suovankilat Suomessa

Suomen ojitettuja suoalueita on käytetty hyväksi viljelyyn 1800-luvulta alkaen. Suovil-
jelyksistä tuli tärkeä osa 1900-luvun asutuspolitiikkaa, jolloin myös suoalueiden rai-
vausta ryhdyttiin käyttämään osana vankeinhoitoa. Vankityövoimaa oli aikaisemmin 
käytetty valtion infrastruktuurin toteuttamiseen mm. rautateiden ja kanavien raken-
tamisessa. Näiden ulkotöiden suorittamista varten perustettiin erityisesti 1910-luvul-
la työsiirtoloita, jotka toimivat nk. päävankiloiden alaisuudessa. Myöhemmin nämä 
siirtolat nimettiin varavankiloiksi, jotka olivat vankeinhoitolaitoksista 21.3.1925 an-
netun asetuksen mukaisesti hallintonsa puolesta joko itsenäisiä tai päävankilan alai-
sia. Varavankiloihin sijoitettiin kyseisen asetuksen perusteella lähinnä tutkintavankeja 
ja vankeja siirtokuljetusten aikana, mutta joissain tapauksissa myös kuritushuone- ja 
vankeusrangaistuksista kärsiviä vankeja.

Vankityövoiman käyttämistä muuhun kuin käsityövaltaiseen työhön konkretisoitui 
Suomessa 1913, kun Ilmajoelle perustettiin Helsingin kuritushuoneen alainen vanki-
siirtola. Suoalueita raivattiin ja kuivatettiin viljelysmaaksi. Hieman myöhemmin vas-
taavalla tavalla meneteltiin Sukevalla ja Konnunsuolla. Ulkoilmatyöhön perustuvien 
laitosten tarkoitus oli tarjota vangeille mahdollisuus vapautua tervehenkisellä työllä 
yliasuttujen kaupunkivankiloiden ahtaudesta4  sekä mahdollistaa ruumiillinen työn te-
ko ammateissa, jotka olivat varsinkin maaseudulta kotoisin olevillle vangeille tuttuja 
jo ennestään. Vankilat olivat alkaneet täyttyä poliittisista vangeista, kieltolakien rik-
komisesta ja yleisesti lama-aikojen seurauksena.5 Tämän lisäksi uudella laitostyypillä 
oli kansantaloudellinen puolensa paljon kaivatun viljelysmaan lisäämisessä. Viljelys-
toiminta oli myös vaihtoehto vankiloiden tuolloin laajalti harjoittamalle puusepänte-
ollisuudelle, jonka jossain määrin koettiin vievän yksityiseltä puusepänteollisuudelta 
kilpailumahdollisuudet edullisten työvoimakustannusten vuoksi.6

1930-luvun puolivälissä perustettiin Suomeen neljä suovankilaa: Karvian, Köyliön, 
Huittisten ja Pelson varavankilat.

Pelsonsuolla ensimmäinen kanavointi suoritettiin 1830-luvulla. Laajempi tutkimuk-
siin perustunut kuivatus toteutettiin vuosina 1857-1866. Työ suoritettiin hätäaputöi-
nä urakalla yksityisillä ihmisillä. Elettiin vaikeita nälkävuosia ja työ maksettiin rahana, 

4 Mäkelä (toim.) s. 550
5 Keiskander s. 5
6 Mäkelä (toim.) s. 550

10. Ilmoitus Pelson varavankilan perustamisesta Kainuun Sanomissa 17.9.1935.
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11. Ote Pelson varavankilan vuosikertomuksesta vuodelta 1936.
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jyvinä tai jauhoina.7 Kuivatusta ja raivausta oli suoritettu jo pitkään huomattavia mää-
riä valtion rahaa käyttäen ja siksi suoalueet haluttiin viimeinkin viljeltävään kuntoon. 
Myöhemmin kävi selväksi, ettei sopivia vuokralaisia kuivatetuille peltomaille juuri-
kaan löytynyt. Kuivatettujen suoalueiden muuttaminen peltomaaksi vaati vielä kovasti 
työtä, eikä pienet perhekunnat siihen laajamittaisesti kyenneet.

Pelson kuivatustyöt saivat paljon vastustusta. Koettiin, että Pelson suot eivät olleet 
käyttökelpoisia ja ne sijaitsivat aivan liian kaukana ihmisasutuksista. Vaikka jo kaivet-
tuja ojia ja kanavia puhdistettiinkin säännöllisesti, alkoivat ne 1800-luvun lopulla um-
peentua hoidon puutteesta. Suuria suoalueita vesittyi uudelleen hyödyttömään tilaan.8 

Pelson osalta vankityövoiman käyttöä kuivatukseen harkittiin ensimmäistä kertaa 
jo 1860-luvun alkupuolella.9 Myös ensimmäisen maailmansodan aikana Pelson nimi 
oli esillä, kun sotavankien käyttämistä työvoimana mm. suonkuivatukseen harkittiin. 
Tuolloin projekti kaatui mm. alueen huonoihin liikenneyhteyksiin10 sekä osittain sii-
hen, että vankien määrä alkoi vähetä.

Pelsonsuolle oli muuttanut kourallinen rohkeita uudisraivaajia 1920-luvun alussa, 
joista osa luopui viljely-yrityksestä hyvin pian. Olot karulla suoalueella olivat kovat. 
Liian usein halla korjasi sadon.

2.2 Pelson varavankilan perustaminen

Pelson varavankila perustettiin suorittamaan loppuun 1800-luvulla aloitettu, paljon 
valtion rahaa niellyt suoalueiden kuivatustyö. Vankityöllä oli tarkoitus rakentaa myös 
tarpeellinen rakennuskanta aluetta asuttamaan kaavailtujen viljeliöiden asutustiloil-
le.11 Vankityöllä nähtiin erityinen tarkoitus mahdollistaa maaseudun asuttaminen uu-
disraivaamalla maita viljelykuntoon.

Vankilan perustamisasetus annettiin 13.9.1935. Sukevan vankilan tilanhoitaja Georg 
Duwaldt teki tämän jälkeen tarkastusmatkan Pelsonsuolle. Perustamispaikaksi esitet-
tyä Honkisaaren aluetta Duwaldt kuvaili noin kahden hehtaariin laajuiseksi alueeksi, 
jossa on neljä kovan maan saareketta. Ne kohosivat suon pinnasta vain 60-70 cm, mut-
ta sopivat vankilan rakennuspaikaksi. Duwalt teki vuokrasopimuksen lähistöllä sijain-
neen Halmetsalon tilan omistajan Aate Palolan kanssa rakennusten vuokraamisesta 
vankilan käyttöön kunnes vankilan uudet tilat valmistuisivat. Samaisessa pihapiirissä 

7 Keiskander s. 4
8 Keiskander s. 5
9 Alaraatikka 1
10  Mäkelä (toim.) s. 550
11  Pelson varavankilan vuosikertomus 1935

ollut asutushallituksen omistama ”valtionpirtti” saatiin myös vankilan käyttöön. Van-
kila sai myös valtion omistuksessa olevan Suvantolan tilan ja tyhjillään olleen Pekkalan 
tilan. Näin ratkaistiin väliaikaiset asuttamiskysymykset. Duwaldt laati myös suunnitel-
man alueen liikenneyhteyksien luomiseksi.12

Ensimmäinen komennuskunta kohti Pelsonsuota lähti liikkeelle Sukevalta 20.9.1935. 
Joukko koostui kahdestatoista alkoholirikoksista tuomitusta vangista.13 Ensimmäi-
set tehtävät komennuskunnalla oli korjata Halmetsalon tila 50 vangin tilapäisasun-
noiksi ja tieyhteyden rakentaminen uuden vankilan rakennuspaikalle Honkisaareen. 
Seuraavina töinä oli tieverkoston toteuttaminen väleille Honkisaari - Suutarinkylä ja 
Honkisaari - Lintukumpu sekä tieyhteys Lintukummusta Kylmäläntielle. Varsinaisiin 
raivaustöihin päästiinkäsiksi kesällä 1936.

Yksityiskohtaisen asutushallituksen laatiman suunnitelman mukaisesti vankilan teh-
tävä oli suon kuivattaminen ja raivaaminen pelloiksi sekä ainakin jossain määrin myös 
metsälle istuttaminen. Tätä vaarten tuli perata 54 km vanhoja kanavia ja kaivaa 185 
km uutta kanavaa sekä 2500 km sarkaojaa. Näin kuivatetulle alueelle tuli kuokkia 4000 
hehtaaria peltoa, jolle piti ajaa 1,2 miljoonaa kuutiota maanparannusaineen (hiekka) 
painomaaksi. Kaikkiaan piti perustaa 84 asutustilaa ja kaksi kansakoulua, joille oli ra-
kennettava yhteensä 60 km tietä.14 Näitä tavoitteita kohti varavankilan ensimmäinen 
johtaja Urho Rautavuori ryhtyi ponnekkaasti viemään vankilaa.

Vangit olivat Sukevan varavankilasta ja niitä kävi kuluneen loppuvuoden aikana Pelsol-
la yhteensä 121. Vuoden 1935 lopussa Pelsolla vankeja oli 109.15 Seuraavana vuonna 
vankeja tuli lähinnä Oulun ja Vaasan lääninvankiloista.16 

Halmetsalon tiloista pystyttiin luopumaan syyskuussa 1936.17  

Vankilan toiminta laajeni Honkisaaren päälaitoksesta myös Vesalan ja Lintukummun 
vankisiirtoloihin, joiden päätehtävänä oli myös suonraivaus ja -kuivatus. Sota-aikana 
näitä siirtoloita käytettiin sotavankileireinä. Toiminta ja rakennuskanta oli näissä siir-
toloissa väliaikaisluontoista, niiden perustamisella helpotettiin mm. raivaustyön logis-
tisia järjestelyjä. Toiminta Lintukummussa loppui 1.12.1958 ja Vesalassa 31.1.1968.18 

12 Mäkelä (toim.) s. 550
13 Kauhanen 2005 s. 139
14 Mäkelä (toim.) s. 551
15 Pelson varavankilan vuosikertomus 1935
16 Kauhanen 2005  s. 139
17 Mäkelä (toim.) s. 551
18 Mäkelä (toim.)  s. 553
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Muuta vankilatyövoimalla toteutettuja kohteita olivat mm. Kantosaaren urheilukent-
tä vuonna 1950, kylän tiilirakenteinen kansakoulu 1952-53, urheilu- ja kerhotalo 
1950-luvun puolivälissä ja vesitorni 1960-luvun puolivälissä.

Nykyisin suurin osa vankilan henkilökunnan käytössä olleista asuinrakennuksista 
on siirtynyt yksityiseen omistukseen. Vankeinhoidossa tapahtuneiden rakennemuu-
tosten vuoksi jäljellä olevat asuinrakennukset ovat käyneet tarpeettomiksi ja jääneet 
tyhjilleen. Henkilökunta käy kauempaa mm. Vaalasta ja Muhokselta päivittäin töissä 
Pelsolla.

2.3 Henkilökunnan asuinolot

Henkilökunta asui Pelsonsuolla alkujaan vankien tavoin parakkimaisessa väliaikais-
majoituksessa. Asuinhuoneita kunnostettiin alueelta käyttöön saatuihin asutustiloi-
hin. Varsin pian vankiparakkien rakentamisen rinnalla alettiin toteuttamaan myös 
henkilökunnalle v uusia asuinrakennuksia. Jo vuonna 1936 toteutettiin henkilökun-
nan asuinrakennuksia Vankeinhoitohallinnon tyyppipiirustusten mukaisesti. Käytetyt 
piirustukset olivat mallia  ”pieni malli” ja ”suurempi malli”.19 

Erityisesti esimiesasemassa olleet henkilökunnan edustajat saivat halutessaan asun-
non Vankilan välittömästä läheisyydestä Honkisaaresta. Vankilan johtaja perheineen 
asui omassa pientalossa omalla tontilla. Muutoin henkilökunnan asuinrakentaminen 
levittätyi Honkisaaren ulkopuolelle Mäntykumpuun, Pihlajasaareen, Kantosaareen, 
Anttilankanavaan, Kantokanavaan, Lintukumpuun ja Vesalaan. Osittain tämä johtui 
siitä, että eri viljelyspeltojen läheisyyteen toteutetut asuinrakennukset oli tarkoitus 
luovuttaa vuokraviljelijöiden käyttöön. Oli yleistä, että joku henkilökunnasta asutti ra-
kennusta ennen sen luovuttamista eteenpäin.

Henkilökunnan määrän rajun kasvun myötä joutui henkilökunta asumaan vaihtele-
vissa olosuhteissa. Pahimpina aikoina pientaloissa saattoi asua kaksi perhettä, ylä- ja 
alakerta erillisiksi huoneistoiksi jaettuna. Myös saunarakennuksia muutettiin asuin-
käyttöön.

Lähes tiettömien taipaleiden takana rakentaminen oli jo lähtökohtaisesti erilaista kuin 
asutuskeskuksissa. Huoneistokoot olivat normaalia pienempiä. Sotien jälkeen valtion 
menomäärärahojen vähyys ja materiaalipula rajoittivat uusien asuinrakennusten ra-
kentamista ja vanhojen korjaustöitä.

19  Pelson varavankilan vuosikertomus 1936

Henkilökunnan vaihtelevia asuinoloja suovankiloiden yhteydessä kuvaa hyvin 
erään Sukevan vankilan apulaisvartiopäällikön tilitys vankilan johtokunnalle. 
Seuraava ote löytyy vankilan johtokunnan pöytäkirjan 17.2.1956 liitteestä 1.

”Miksi asuntoni on kylmä selvinnee seuraavasta. Talo on jo niin vanha, että se 
on käynyt harvaksi. Joka nurkasta ja sopesta vetää niin että heikkopäistä hir-
vittää. Ikkunanpokat ovat lahonneet ja ravistuneet. Rakoja ei voi tukkia, sillä 
silloin ne rikkoisivat lasiruudut. Lasiruudut ovat muuten kiinnitetty ikkunan-
pokiin heftalla - ajatelkaa. Eteisessä ei ole tuulikaappia. Tähän asti ei ovia saa-
nut kunnolla kiinni eikä auki. Äskettäin ne korjattiin sillä seurauksella, että 
nykyään ne eivät pysy kiinni ja päivä paistaa suoraan ulkoa peräkamariin 
ovien raoista. Valo on tarpeen, mutta mukana seuraava viima ei. Lattiat ovat 
painuneet, jonka johdosta seinän ja lattian yhtymäkohtaan on muodostuneet 
suuret raot. Niissä on pari sormen mentävää reikää.”

”Sitten muutama sananen uunien kunnosta. Keittiön hella vetää hyvin. Palo-
muurissa on 4 peltiä. Tähän päivään mennessä en tietänyt niiden tarkoitusta, 
koska niitä ei voinut sulkea. Luulin niiden olevan koristeena. Pyyntöjeni jälkeen 
vihdoin tänään ne käytiin osaksi korjaamassa ja samalla sain selvityksen nii-
den tarkoituksestakin. Toivon vain, että lopullinen korjaus suoritettaisiin pian. 
Kamarin uunit ovat koetelleet kärsivällisyyttäni. Olen suhtautunut tähän asti 
tilanteeseen rauhallisesti, mutta nyt olen menettänyt tunnetun rauhallisuute-
ni. Uunit eivät vedä. Saamme jotenkuten tulen syttymään uunissa, jonka jäl-
keen komennamme lapset keittiöön ja avaamme ovet ulos, jotta savu menisi 
huoneista pois. Eikö olekin järkevää. Alkuaikoina koetimme vähentää peltejä 
ja kohentaa tulta kuten asiaan kuuluu, mutta kun uunista alkoi tulla kipinöitä 
ja sellaista mustaa ryynimäistä ainetta lopetimme moisen touhun. Niitä tulee 
nykyään ilman kohentamattakin.” 
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2.4 Pelson varavankilan myöhemmistä vaiheista

Pelson vankilassa oli sen perustamisesta lähtien puute riittävän laadukkaasta käyttö-
vedestä. Talojen pihamaille toteutettiin kyllä kaivoja, mutta suoalueen keskellä rau-
tapitoisen veden laatu oli huono. Puhtaan veden saanti turvattiin kantamalla vesi 
vankityövoimalla kauempaa puhtaista kaivoista mm. läheiseltä Mäntykummun kylä-
kaivolta20. Myös sadevesi ja talvella lumi käytettiin hyväksi. Käyttöveden jakelua var-
ten toteutettiin paikallisia kanavia ja putkistoja sekä vedenpuhdistamo. Myöhemmin 
1960-luvulla kunnallistekniikan kehittyessä asia saatiin vihdoin kuntoon. Käyttöveden 
jakeluverkoston mahdollistanut vesitorni toteutettiin vankityövoimalla 1964. 

Pelson niin kutsutun raivauskauden työt saatiin päätökseen 1970-luvun alussa, jolloin 
suuri osa  raivatuista pelloista luovutettiin ulkopuolisille viljelijöille.

Vankilan työtoiminta oli alkujaan keskittynyt maanviljelyyn ja karjatalouteen. Valtion 
maanviljelyspolitiikan muutokset 1970-luvulla supistivat valtion harjoittamaa maata-
loutta myös Pelsolla. Maanviljely sai väistyä teollistumisen edeltä. Pelsolle perustettiin 
voimakasta puuteollisuutta sekä turpeeseen perustuvaa lämmöntuotantoa.

Muutoksista huolimatta jäljelle jäänyt karjatalous jatkui kuitenkin vakaana. Uutta 
potkua toimintaan toi suomenlampaan geenipankkitoiminnan aloittaminen, joka jat-
kuu edelleen voimakkaana. Toinen merkittävä saavutus Pelsolla on ollut lapinlehmän 
(Pohjois-Suomen karja PSK) rodun määrätietoinen säilyttäminen, jonka perimä on joi-
denkin tietojen mukaan melkein 4000 vuoden kehityksen tulos.21 Teollistamiskauden 
jälkeen Pelso oli kokonaistuotannoltaan maan suurimpia vankiloita. 

Kun parakkimaiset vankien majoitustilat kävivät yhä heikkokuntoisemmiksi, ryhdyt-
tiin toteuttamaan uusia ajanmukaisia majoitustiloja. Kaksi uutta vankilaosastoa val-
mistuivat päälaitokseen yhteyteen vuosina 1963 ja 1968.

Lokakuun 1. päivänä 1983 vankilan nimi muutettiin Pelson keskusvankilaksi. Vuotta 
myöhemmin uusi päärakennus nykyaikaisine toiminta- ja taloushuoltotiloineen otet-
tiin käyttöön. Päärakennuksen yhteyteen toteutettu uusi hallintorakennussiipi valmis-
tui 2004. 

20 Kauhanen 2005 s. 125
21 Mäkelä (toim.) s. 552-553
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12. Peruskartta 1:20000.  Ilmakuvaus, johon kartta perustuu oli suoritettu vuonna 1963.



21

13. Rakennuslupa-asiakirjojen asemapiirros vuodelta 1968 kertoo hyvin rakennetun ympäristön tuolloisen tilan.
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14. Rakennuslupa-asiakirjojen asemapiirros vuodelta 1970 kertoo hyvin rakennetun ympäristön tuolloisen tilan. Parin edellisen vuoden aikana Pelsolla rakennettiin paljon (vrt. kuva 13)
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3 RAKENNUKSET

Seuraavilla sivuilla on esitetty Pelson vankilan lähiympäristön rakennukset, joita alueen 
kehitystarkasteluissa esitetään purettaviksi. Rakennukset ovat nykyisin tyhjillään, eikä 
niille vankilan puolesta ole käyttöä tulevaisuudessa. Kyseisten rakennusten osalta Pel-
son vankilan ja Senaatti-kiinteistöjen väliset vuokrasopimukset on irtisanottu.

Rakennukset sijaitsevat aidatun ja vartioidun vankila-alueen välittömässä läheisyydes-
sä ja tästä johtuen niiden mahdollisille ulkopuolisille käyttäjille ja käytölle jouduttaisiin 
asettamaan merkittäviä rajoituksia.

Kaikki rakennukset on valokuvattu ulkopuolelta ja mahdollisuuksien mukaan myös sisä-
tiloiltaan. Etsinnöistä huolimatta kaikkien rakennusten alkuperäisiä lupapiirustuksia tai 
muita suunnitelmapiirustuksia ei ole onnistuttu löytämään. On todennäistä, että kaikille 
rakennuksille ei ole aikoinaan haettu varsinaista rakennuslupaa.

numero                  rakennustyyppi                   valm.vuosi esitelty sivulla

307778  asuinrakennus   1936  25  
307780  asuinrakennus   1970  30
307807  sauna- ja lämpök.rakennus 1979  34
307779  talousrakennus   1970  38
307847  asuinrakennus   1968  40
307848  talous- ja lämpök.rakennus 1968  44
307845  asuinrakennus   1969  47
307846  talousrakennus   1969  52
307813  asuinrakennus   1948  54
307827  talousrakennus   1975  58
307811  asuinrakennus   1966  60
307810  asuinrakennus   1937  64
307840  talousrakennus   1937  68
307844  saunarakennus   1971  70
307843  latorakennus   1938  75
307783  asuinrakennus   1956  77
307790  talousrakennus   1956  81
307787  talousrakennus   1972  83
307786  asuinrakennus   1972  85
307865  myymäläsiipi   1974  90
307863  toimistorakennus  1981  96
307796  talousrakennus   1954  98
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15. Rakennusten sijaintikartta. Rakennusten numerointi on Senaatti-kiinteistöjen kiinteistötietokannan mukainen.

307790

307783

307845 307843

307844
307840

307810

307807
307780

307779
307847

307848
307846

307813
307827 307811

307796 307863

307865
307778

307786
307787

AIDATTU

VANKILA-ALUE
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rakennuslupanumero ja  -päiväys            lyhyt kohdekuvaus      

rakennuttaja     

rakentaja ja rakennusvuosi   

vastaava työnjohtaja    

suunnittelija     

aikaisemmat tunnistenumerot  

nykyiset laajuustiedot     

materiaalitietoja                 

talotekninen varustus   

korjaukset/laajennukset   

lisätiedot    

-

Vankeinhoito-osasto

Pelson varavankila 1936

-

-

021

104 br-m2, 82,5 h-m2, 302 m3

kiviperustus, hirsirakenteinen (ullakko-osa puuranka-
runko), lautaverhous, palahuopakate
keskuslämmitys, viemäri , vesijohto, wc, lämminvesi , 
sähkö
peruskorjaus 1982
korjauksia 1948, 1959, 1967 (keskuslämmitys)
-

Harjakattoinen 1936 valmistunut 1 ½ -kerroksinen asuinra-
kennus, joka oli yksi ensimmäisistä alueelle toteutetuista raken-
nuksista.

Rakennus on toiminut mm. vankilanjohtajan asuntona.

Arkkitehtuuriltaan tyypillinen aikakautensa asuinrakennus.

Peruskorjattu 1982, kunto tyydyttävä.

KIINTEISTÖ

nro 307778

Asuinrakennus
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16. Piirustuksia kohteesta.
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17. Valokuva kohteesta.
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18. Valokuvia kohteesta.
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19. Valokuvia kohteesta.
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rakennuslupanumero ja  -päiväys            lyhyt kohdekuvaus 

rakennuttaja     

rakentaja ja rakennusvuosi   

vastaava työnjohtaja    

suunnittelija     

aikaisemmat tunnistenumerot          

nykyiset laajuustiedot     

materiaalitietoja           

talotekninen varustus   

korjaukset/laajennukset   

lisätiedot    

17/70, 6.4.1970

Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto (Vaho)

Pelson varavankila 1970

rkm Heimo Mustaniemi

rkm Urpo Nummela (Vaho), Helsinki

023

227 br-m2, 196 h-m2, 680 m3

puurankarunko (osittain hirsi), lautaverhous, pelti-
kate
nestemäinen keskuslämmitys, viemäri , vesijohto, wc, 
lämminvesi , sähkö
korjauksia 1989

-

Harjakatoinen 1970 valmistunut 1 -kerroksinen neljän huo-
neiston rivitalorakennus.

Rakennus on toiminut henkilökunnan asuinrakennuksena.

Arkkitehtuuriltaan tavanomainen ja vaatimaton aikakautensa 
asuinrakennus.

Kunto tyydyttävä/hyvä.

KIINTEISTÖ

nro 307780

Asuinrakennus
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20. Piirustuksia kohteesta.
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21. Piirustuksia kohteesta.
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22. Valokuvia kohteesta.
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rakennuslupanumero ja  -päiväys            lyhyt kohdekuvaus 

rakennuttaja     

rakentaja ja rakennusvuosi   

vastaava työnjohtaja    

suunnittelija     

aikaisemmat tunnistenumerot          

nykyiset laajuustiedot     

materiaalitietoja           

talotekninen varustus   

korjaukset/laajennukset   

lisätiedot    

90/78, 29.5.1978

Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto (Vaho)

Pelson varavankila 1979

rkm Heimo Mustaniemi

arkkitehti U. Toivonen (Vaho), Helsinki

045

212 br-m2, 171 h-m2, 656 m3

betoniperustus, tiili/puurankarunko, lautaverhous, 
huopakate
kiinteäaineinen keskuslämmitys, viemäri , vesijohto, 
wc, lämminvesi , sähkö
-

-

Harjakatoinen 1979 valmistunut 1 -kerroksinen lämpökeskus 
ja henkilökunnan sauna- ja pesularakennus.

Arkkitehtuuriltaan tavanomainen aikakautensa rakennus.

Ei tietoa peruskorjauksesta, kunto tyydyttävä/hyvä.

KIINTEISTÖ

nro 307807

Sauna- ja lämpökeskusrakennus
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23. Piirustuksia kohteesta.
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24. Piirustuksia kohteesta.
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25. Valokuvia kohteesta.



38

rakennuslupanumero ja  -päiväys            lyhyt kohdekuvaus 

rakennuttaja     

rakentaja ja rakennusvuosi   

vastaava työnjohtaja    

suunnittelija     

aikaisemmat tunnistenumerot          

nykyiset laajuustiedot     

materiaalitietoja           

talotekninen varustus   

korjaukset/laajennukset   

lisätiedot    

-
 
Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto (Vaho)

Pelson varavankila 1970 

-

-

022 *

109 br-m2, 102 h-m2, 320 m3

betoniperustus, puurankarunko, lautaverhous, pelti-
kate

sähkö

-

-

Harjakatoinen 1970 valmistunut neljän auton autotalli- ja va-
rastorakennus.

Arkkitehtuuriltaan tavanomainen aikakautensa rakennus.

Ei tietoa peruskorjauksesta, kunto tyydyttävä.

KIINTEISTÖ

nro 307779

Talousrakennus
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26. Valokuvia kohteesta.
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rakennuslupanumero ja  -päiväys            lyhyt kohdekuvaus 

rakennuttaja     

rakentaja ja rakennusvuosi   

vastaava työnjohtaja    

suunnittelija     

aikaisemmat tunnistenumerot          

nykyiset laajuustiedot     

materiaalitietoja           

talotekninen varustus   

korjaukset/laajennukset   

lisätiedot    

14/68 1.4.1968

Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto (Vaho)

Pelson varavankila 1968

rkm Heimo Mustaniemi

arkkitehti Henno Kamppuri (Vaho), Helsinki

162

245 br-m2, 228 h-m2, 815 m3

betoniperustus, hirsi/puurankarunko, lautaverhous, 
peltikate
nestemäinen keskuslämmitys, viemäri , vesijohto, wc, 
lämminvesi , sähkö
-

-

Harjakatoinen 1968 valmistunut 1 -kerroksinen neljän huo-
neiston rivitalorakennus.

Rakennus on toiminut henkilökunnan asuinrakennuksena, nk. 
”Pojula”.

Arkkitehtuuriltaan tavanomainen ja vaatimaton aikakautensa 
asuinrakennus.

Peruskorjattu, kunto tyydyttävä/hyvä.

KIINTEISTÖ

nro 307847

Asuinrakennus
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27. Piirustuksia kohteesta.



42

28. Piirustuksia kohteesta.



43

29. Valokuvia kohteesta.



44

rakennuslupanumero ja  -päiväys            lyhyt kohdekuvaus 

rakennuttaja     

rakentaja ja rakennusvuosi   

vastaava työnjohtaja    

suunnittelija     

aikaisemmat tunnistenumerot          

nykyiset laajuustiedot     

materiaalitietoja           

talotekninen varustus   

korjaukset/laajennukset   

lisätiedot    

86/68, 2.9.1968

Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto (Vaho)

Pelson varavankila 1968

vastaava työnjohtaja rkm Heimo Mustaniemi

arkkitehti Henno Kamppuri (Vaho), Helsinki

163

145 br-m2, 125.5 h-m2, 325 m3

betoniperustus, tiili/puurankarunko, lautaverhous, 
peltikate
nestemäinen keskuslämmitys, viemäri , vesijohto, 
wc, lämminvesi , sähkö
-

-

Harjakatoinen 1968 valmistunut neljän auton autotalli- ja 
lämpökeskusrakennus.

Arkkitehtuuriltaan tavanomainen aikakautensa rakennus.

Ei tietoa peruskorjauksesta, kunto tyydyttävä.

KIINTEISTÖ

nro 307848

Talous- ja lämpökeskusrakennus
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30. Piirustuksia kohteesta.



46

31. Valokuvia kohteesta.
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rakennuslupanumero ja  -päiväys            lyhyt kohdekuvaus      

rakennuttaja     

rakentaja ja rakennusvuosi   

vastaava työnjohtaja    

suunnittelija     

aikaisemmat tunnistenumerot  

nykyiset laajuustiedot     

materiaalitietoja                 

talotekninen varustus   

korjaukset/laajennukset   

lisätiedot    

5/69 14.4.1969

Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto (Vaho)

Pelson varavankila 1969

rkm Heimo Mustaniemi

rkm Urpo Nummela (Vaho), Helsinki

160

230 br-m2, 201 h-m2, 735 m3

betoniperustus, puurankarunko, lautaverhous, pelti-
kate
nestemäinen keskuslämmitys, viemäri , vesijohto, wc, 
lämminvesi , sähkö
peruskorjaus 1990-luvun loppulla

-

Harjakatoinen 1969 valmistunut 1 -kerroksinen kolmen huo-
neiston rivitalorakennus.

Rakennus on toiminut henkilökunnan asuinrakennuksena.

Arkkitehtuuriltaan tavanomainen ja vaatimaton aikakautensa 
asuinrakennus.

Peruskorjattu 1990-luvun lopulla, kunto tyydyttävä/hyvä.

KIINTEISTÖ

nro 307845

Asuinrakennus
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32. Piirustuksia kohteesta.



49

33. Piirustuksia kohteesta.



50

34. Valokuvia kohteesta.



51

35. Valokuva kohteesta.



52

rakennuslupanumero ja  -päiväys            lyhyt kohdekuvaus 

rakennuttaja     

rakentaja ja rakennusvuosi   

vastaava työnjohtaja    

suunnittelija     

aikaisemmat tunnistenumerot          

nykyiset laajuustiedot     

materiaalitietoja           

talotekninen varustus   

korjaukset/laajennukset   

lisätiedot    

-

Vankeinhoito-osasto

Pelson varavankila 1969

-

-

161

83 br-m2, 79 h-m2, 230 m3

betoniperustus, puurankarunko, lautaverhous, pelti-
kate
-

-

-

Harjakatoinen 1969 valmistunut kolmen auton autotalli- ja   
varastorakennus.

Arkkitehtuuriltaan tavanomainen aikakautensa rakennus.

Ei tietoa peruskorjauksesta, kunto tyydyttävä.

KIINTEISTÖ

nro 307846

Talousrakennus
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36. Valokuvia kohteesta.



54

rakennuslupanumero ja  -päiväys            lyhyt kohdekuvaus 

rakennuttaja     

rakentaja ja rakennusvuosi   

vastaava työnjohtaja    

suunnittelija     

aikaisemmat tunnistenumerot          

nykyiset laajuustiedot     

materiaalitietoja           

talotekninen varustus   

korjaukset/laajennukset   

lisätiedot    

-

Vankeinhoito-osasto

Pelson varavankila 1948

-

-

052

155 br-m2, 133 h-m2, 464 m3

kiviperustus, hirsi/puurunko, lautaverhous, huopa-
kate
-

peruskorjaus 1975, korjauksia 1956, 1960, 1971 ja 
2000-luvulla
-

Harjakatoinen 1948valmistunut 1 ½ -kerroksinen asuinraken-
nus.

Toiminut henkilökunnan asuinrakennuksena.

Arkkitehtuuriltaan tyypillinen aikakautensa asuinrakennus.

Peruskorjattu 1975, kunto hyvä.

KIINTEISTÖ

nro 307813

Asuinrakennus
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37. Piirustuksia kohteesta.
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38. Valokuvia kohteesta.
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39. Valokuvia kohteesta.
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rakennuslupanumero ja  -päiväys            lyhyt kohdekuvaus 

rakennuttaja     

rakentaja ja rakennusvuosi   

vastaava työnjohtaja    

suunnittelija     

aikaisemmat tunnistenumerot          

nykyiset laajuustiedot     

materiaalitietoja           

talotekninen varustus   

korjaukset/laajennukset   

lisätiedot    

-

-

1975

-

-

056

65 br-m2, 61 h-m2, 195 m3

betoniperustus, puurankarunko, lautaverhous, pel-
tikate
sähkö

-

-

Harjakatoinen 1975 valmistunut kolmen auton autotalli- ja 
varastorakennus.

Arkkitehtuuriltaan tavanomainen aikakautensa rakennus.

Ei tietoa peruskorjauksesta, kunto tyydyttävä/heikko.

KIINTEISTÖ

nro 307827

Talousrakennus
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40. Valokuvia kohteesta.
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rakennuslupanumero ja  -päiväys            lyhyt kohdekuvaus 

rakennuttaja     

rakentaja ja rakennusvuosi   

vastaava työnjohtaja    

suunnittelija     

aikaisemmat tunnistenumerot          

nykyiset laajuustiedot     

materiaalitietoja           

talotekninen varustus   

korjaukset/laajennukset   

lisätiedot    

44/66, 6.6.1966

Valtio (Vankeinhoito-osasto)

Pelson varavankila 1937

rkm Heimo Mustaniemi

rkm Urpo Nummela (Vaho), Helsinki

049

132.5 br-m2, 123 h-m2, 402 m3

kivi- ja betoniperustus, hirsi/puurankarunko, tiili , 
lautaverhous, huopakate
keskuslämmitys, viemäri , vesijohto, wc, lämminvesi , 
sähkö
korjauksia 1949, 1950 tulipalo (täyskorjaus), 1955, 
1956, 1959, 1966 laajennus (keskuslämmitys, täys-
korjaus, kylpyhuone), 1970
-

Harjakattoinen 1937 valmistunut 1 ½ -kerroksinen yhden 
huoneiston asuinrakennus. Rakennusta laajennettiin vuon-
na 1966 kattilahuoneella ja kahdella huoneella, joista toinen 
sijaitsi ullakkokerroksessa.

Toiminut henkilökunnan asuinrakennuksena.

Arkkitehtuuriltaan tyypillinen aikakautensa asuinrakennus.

Peruskorjattu, kunto hyvä.

KIINTEISTÖ

nro 307811

Asuinrakennus
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41. Piirustuksia kohteesta.
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42. Valokuvia kohteesta.
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43. Valokuvia kohteesta.
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rakennuslupanumero ja  -päiväys            lyhyt kohdekuvaus 

rakennuttaja     

rakentaja ja rakennusvuosi   

vastaava työnjohtaja    

suunnittelija     

aikaisemmat tunnistenumerot          

nykyiset laajuustiedot     

materiaalitietoja           

talotekninen varustus   

korjaukset/laajennukset   

lisätiedot    

-

Vankeinhoito-osasto

Pelson varavankila 1937

-

-

048

210 brm2, 171.4 h-m2, 770 m3

kiviperustus, hirsi/puurankarunko, lautaverhous, 
huopakate
keskuslämmitys, viemäri , vesijohto, wc, lämminvesi , 
sähkö
peruskorjaus 1963, vesikate 1996, korjauksia 1948, 
1956, 1963, 1969, 1980, 1986
-

Harjakattoinen 1937 valmistunut 1 ½ -kerroksinen yhden 
huoneiston asuinrakennus.

Toiminut mm. vankilan johtajan asuntona.

Arkkitehtuuriltaan tyypillinen aikakautensa asuinrakennus.

Peruskorjattu, kunto hyvä

KIINTEISTÖ

nro 307810

Asuinrakennus
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44. Piirustuksia kohteesta.
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45. Valokuvia kohteesta.
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46. Valokuvia kohteesta.
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rakennuslupanumero ja  -päiväys            lyhyt kohdekuvaus 

rakennuttaja     

rakentaja ja rakennusvuosi   

vastaava työnjohtaja    

suunnittelija     

aikaisemmat tunnistenumerot          

nykyiset laajuustiedot     

materiaalitietoja           

talotekninen varustus   

korjaukset/laajennukset   

lisätiedot    

-

Vankeinhoito-osasto

Pelson varavankila 1937

-

-

053

66 br-m2, 63 h-m2, 160 m3

kiviperustus, puurunko, lautaverhous, mineriitti-
kate
sähkö

-

-

Harjakatoinen 1937 varasto-, talli- ja käymälärakennus. 

Arkkitehtuuriltaan tavanomainen aikakautensa rakennus.

Ei tietoa peruskorjauksesta, kunto tyydyttävä.

KIINTEISTÖ

nro 307840

Talousrakennus
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47. Valokuvia kohteesta.
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rakennuslupanumero ja  -päiväys            lyhyt kohdekuvaus 

rakennuttaja     

rakentaja ja rakennusvuosi   

vastaava työnjohtaja    

suunnittelija     

aikaisemmat tunnistenumerot          

nykyiset laajuustiedot     

materiaalitietoja           

talotekninen varustus   

korjaukset/laajennukset   

lisätiedot    

18/70, 6.4.1970

Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto (Vaho)

Pelson varavankila 1971

rkm Heimo Mustaniemi

arkkitehti Henno Kamppuri (Vaho), Helsinki

153

65 br-m2, 53 h-m2, 205 m3

kivi/betoniperustus, puurankarunko, lautaverhous, 
huopakate
nestemäinen keskuslämmitys, viemäri , vesijohto, wc, 
lämminvesi , sähkö
toteutettu kattilahuone 1981

-

Harjakatoinen 1971 valmistunut saunarakennus. Laajennettu 
vuonna 1981 lämpökeskuksella.

Arkkitehtuuriltaan tavanomainen aikakautensa rakennus.

Toteutuksessa on käytetty vanhaa rakennusrunkoa vuodelta 
1943. Ei tietoa peruskorjauksesta, kunto hyvä.

KIINTEISTÖ

nro 307844

Saunarakennus
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48. Piirustuksia kohteeesta.
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49. Piirustuksia kohteesta.



73

50. Valokuvia kohteesta.
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51. Valokuvia kohteesta.



75

rakennuslupanumero ja  -päiväys            lyhyt kohdekuvaus      

rakennuttaja     

rakentaja ja rakennusvuosi   

vastaava työnjohtaja    

suunnittelija     

aikaisemmat tunnistenumerot  

nykyiset laajuustiedot     

materiaalitietoja                 

talotekninen varustus   

korjaukset/laajennukset   

lisätiedot    

-

Vankeinhoito-osasto

Pelson varavankila 1938

-

-

058

150 br-m2, 145 h-m2, 900 m3

kiviperustus, puuparrurunko, tuppilautaverhous, 
peltikate
-

korjauksia 1968

-

Harjakatoinen 1938 valmistunut latorakennus.

Arkkitehtuuriltaan tavanomainen aikakautensa rakennus.

Ei tietoa peruskorjauksesta, kunto tyydyttävä.

KIINTEISTÖ

nro 307843

Latorakennus



76

52. Valokuvia kohteesta.
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rakennuslupanumero ja  -päiväys            lyhyt kohdekuvaus      

rakennuttaja     

rakentaja ja rakennusvuosi   

vastaava työnjohtaja    

suunnittelija     

aikaisemmat tunnistenumerot  

nykyiset laajuustiedot     

materiaalitietoja                 

talotekninen varustus   

korjaukset/laajennukset   

lisätiedot    

-

Vankeinhoito-osasto

Pelson varavankila 1956

-

-

027

308 br-m2, 246 h-m2, 936m3 

betoniperustus, puurankarunko, lautaverhous, pelti-
kate
keskuslämmitys, viemäri , vesijohto, wc, lämminvesi , 
sähkö
korjauksia 1969, 1970, peruskorjaus 1996

Asuinrakennus nk. Herrala 4 huoneistoa

Harjakattoinen 1956 valmistunut 1 ½ -kerroksinen neljän 
huoneiston asuinrakennus. Kullakin huoneistolla on oma kel-
larivarasto. Nk. ”Herrala”.

Arkkitehtuuriltaan tyypillinen aikakautensa asuinrakennus.

Peruskorjattu 1996, kunto hyvä

KIINTEISTÖ

nro 307783

Asuinrakennus
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53. Piirustuksia kohteesta.
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54. Valokuvia kohteesta.



80

55. Valokuvia kohteesta.



81

rakennuslupanumero ja  -päiväys            lyhyt kohdekuvaus      

rakennuttaja     

rakentaja ja rakennusvuosi   

vastaava työnjohtaja    

suunnittelija     

aikaisemmat tunnistenumerot  

nykyiset laajuustiedot     

materiaalitietoja                 

talotekninen varustus   

korjaukset/laajennukset   

lisätiedot    

-

Vankeinhoito-osasto

Pelson varavankila 1956

-

-

035

59 br-m2, 55 h-m2, 150 m3

kivi/betoniperustus, puurankarunko, lautaverhous, 
huopakate
-

ulkomaalaus ja kate 1995

-

Harjakatoinen 1956 valmistunut varasto-, talli- ja käymälära-
kennus.

Arkkitehtuuriltaan tavanomainen aikakautensa rakennus.

Ei tietoa peruskorjauksesta, kunto tyydyttävä.

KIINTEISTÖ

nro 307790

Talousrakennus
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56. Valokuvia kohteesta.
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rakennuslupanumero ja  -päiväys            lyhyt kohdekuvaus      

rakennuttaja     

rakentaja ja rakennusvuosi   

vastaava työnjohtaja    

suunnittelija     

aikaisemmat tunnistenumerot  

nykyiset laajuustiedot     

materiaalitietoja                 

talotekninen varustus   

korjaukset/laajennukset   

lisätiedot    

-

Vankeinhoito-osasto

Pelson varavankila 1972

-

-

031

90 br-m2, 85 h-m2, 245 m3

betoniperustus, puurankarunko, lautaverhous, pelti-
kate

sähkö

-

-

Harjakatoinen 1977 valmistunut neljän auton autotalli- ja va-
rastorakennus.

Arkkitehtuuriltaan tavanomainen aikakautensa rakennus.

Ei tietoa peruskorjauksesta, kunto tyydyttävä.

KIINTEISTÖ

nro 307787

Talousrakennus
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57. Valokuvia kohteesta.
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rakennuslupanumero ja  -päiväys            lyhyt kohdekuvaus      

rakennuttaja     

rakentaja ja rakennusvuosi   

vastaava työnjohtaja    

suunnittelija     

aikaisemmat tunnistenumerot  

nykyiset laajuustiedot     

materiaalitietoja                 

talotekninen varustus   

korjaukset/laajennukset   

lisätiedot    

10/72, 6.3.1972

Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto (Vaho)

Pelson varavankila 1972

rkm Heimo Mustaniemi

rkm Urpo Nummela (Vaho), Helsinki

030

290 br-m2, 263 h-m2, 930 m3

betoniperustus, puurankarunko, lautaverhous, pelti-
kate
nestemäinen keskuslämmitys, viemäri , vesijohto, wc, 
lämminvesi , sähkö
korjauksia 1989, korjauksia 1990

-

Harjakatoinen 1972 valmistunut 1 -kerroksinen alkujaan nel-
jän huoneiston rivitalorakennus. Rakennus muutettiin kolmen 
huoneiston asunnoksi 80- ja 90-lukujen vaihteessa.

Rakennus on toiminut henkilökunnan asuinrakennuksena.

Arkkitehtuuriltaan tavanomainen ja vaatimaton aikakautensa 
asuinrakennus.

Peruskorjattu, kunto tyydyttävä/hyvä.

KIINTEISTÖ

nro 307786

Asuinrakennus
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58. Piirustuksia kohteesta.
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59. Piirustuksia kohteesta.
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60. Valokuvia kohteesta.
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61. Valokuvia kohteesta.
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rakennuslupanumero ja  -päiväys            lyhyt kohdekuvaus 

rakennuttaja     

rakentaja ja rakennusvuosi   

vastaava työnjohtaja    

suunnittelija     

aikaisemmat tunnistenumerot          

nykyiset laajuustiedot     

materiaalitietoja           

talotekninen varustus   

korjaukset/laajennukset   

lisätiedot    

19/73, 2.4.1973

Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto

Pelson varavankila 1974

Arvo Lotvonen

rkm Urpo Nummela, Helsinki

009 *

Myymäläsiipi 122 h-m2

betoniperustus, runko tiili-/teräsrakenteinen , tiili/
lautaverhous, peltikate
vesijohto, viemäri, wc, lämminvesi , sähkö

-

Selvitys koskee ainoastaan myymäläsiipeä, ei varsinaista 
puutyöhallia

Harjakatoinen 1974 valmistunut puutyöhallin myymäläsiipi . 
Kiinteistöä on laajennetty myöhemmin moninkertaiseksi .

Arkkitehtuuriltaan tavanomainen aikakautensa rakennus.

Ei tietoa peruskorjauksesta, kunto hyvä.

KIINTEISTÖ

nro 307865

Puutyöhallin myymäläsiipi
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62. Piirustuksia kohteesta.
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63. Piirustuksia kohteesta.
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64. Piirustuksia kohteeesta isojen laajennusten jälkeen.
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65. Piirustuksia kohteesta isojen laajennusten jälkeen.



95

66. Valokuvia kohteesta.
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rakennuslupanumero ja  -päiväys            lyhyt kohdekuvaus 

rakennuttaja     

rakentaja ja rakennusvuosi   

vastaava työnjohtaja    

suunnittelija     

aikaisemmat tunnistenumerot          

nykyiset laajuustiedot     

materiaalitietoja           

talotekninen varustus   

korjaukset/laajennukset   

lisätiedot    

117/79, 3.12.1979

Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto

Pelson varavankila 1981

rkm Heimo Mustaniemi

rkm Urpo Nummela, Helsinki

205

104 br-m2, 82.5 h-m2, tilavuus 312 m3

betoniperustus, tiilirunko, tiiliverhous, peltikate

kiinteäaineinen keskuslämmitys, vesijohto, viemäri, 
wc, lämminvesi , sähkö
-

-

Harjakatoinen 1981 työmaatoimistorakennus.

Arkkitehtuuriltaan tavanomainen aikakautensa rakennus.

Ei tietoa peruskorjauksesta, kunto tyydyttävä.

KIINTEISTÖ

nro 307863

Toimistorakennus
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67. Valokuvia kohteesta.
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rakennuslupanumero ja  -päiväys            lyhyt kohdekuvaus 

rakennuttaja     

rakentaja ja rakennusvuosi   

vastaava työnjohtaja    

suunnittelija     

aikaisemmat tunnistenumerot          

nykyiset laajuustiedot     

materiaalitietoja           

talotekninen varustus   

korjaukset/laajennukset   

lisätiedot    

-

Vankeinhoito-osasto

Pelson varavankila 1954

-

-

041

850 br-m2, 775 h-m2, 2000 m3

betoniperustus, puurunko, lautaverhous, tiilikate

sähkö

korjauksia 1961, 1972, 1979
peruskorjaus 1993
-

Harjakatoinen 1954 valmistunut kylmäkellari- ja varastora-
kennus.

Arkkitehtuuriltaan tyypillinen aikakautensa rakennus.

Peruskorjattu, kunto hyvä.

KIINTEISTÖ

nro 307796

Talousrakennus 
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68. Valokuvia kohteesta.
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4 TAUSTOITTAVAA TIETOA

4.1 Rakennuksien suojelutilanne

Pelson varavankilan alue on osoitettu Kainuun maakuntakaava 2020:ssä maakunnalli-
sesti arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi (Vaala nro 15).

Kainuun ympäristökeskuksen julkaisussa Vaalan kulttuuriympäristöohjelma vuodelta 
2002 Pelson vankila-alue esitetään kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi rakennetuk-
si alueeksi (kohde nro 131).

Pelson vankila on valtion, erityisesti vankeinhoidon rakennusperintöä, jonka raken-
nus- ja kulttuurihistoriallinen arviointi ja käsittely mm. muutostilanteissa perustuu 
Senaatti-kiinteistöjen, käyttäjätahon ja Museoviraston pitkäaikaiseen yhteistyöhön. 
Useimpien muiden toimivien vankiloiden tavoin Pelsoon ei liity muodollisia suojelu-
päätöksiä.22

4.2 Rakennusten suunnittelijoita

Rakennusmestari Urpo Nummela synt. 1914 (ent. Nummelin)

Urpo Nummela valmistui Helsingin teknillisen koulun talonrakennusopin linjalta 
1938. Nummela toimi alkuun Pelson varavankilassa työnjohtajana 1938-42. Tämän 
jälkeen työnjohtajan tehtävät veivät Kinnasvaaran keskusvankilaan 1942, Sukevan 
keskusvankilaan 1942-1946, Keravan nuorisovankilaan 1946-1947 ja jälleen Sukevan 
keskusvankilaan 1947-49. Työ Oikeusministeriön vankeinhoito-osaston vankeinhoito-
laitoksen rakennusmestarina alkoi 1950.

Arkkitehti Unto Toivonen synt. 1919

Unto Toivonen pääsi yliopppilaaksi Turun suomalaisesta lyseosta vuonna 1938 ja val-
mistui arkkitehdiksi vuonna 1955 Teknilisestä korkeakoulusta.  Toivonen piti omaa 
arkkitehtitoimistoa ainakin 1960-70 luvuilla, jolloin hän suunnitteli useamman raken-
nuksen Turun Kastun kaupunginosaan. Työuransa aikana Toivonen toimi ainakin Tu-
russa, Helsingissä ja Vantaalla.23

Toivosen suunnittelutöitä:
1959 Turun Karjalaisten As Oy, Kellonsoittajankatu 17, Turku

22 Museoviraston intendentti Seija Linnänmäen kannanotto sähköpostitse 26.6.2015
23 Arkkitehti -matriikkelit ajanjaksolta 1965-82

69. Vaalan kulttuuriympäristöohjelmassa vuodelta 2002 esitetään Pelsonsuon kylän suojelun erityiskohteet.
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1961 Sirkkalankatu 25 B As Oy, Sirkkalankatu 25, Turku
1961 Turun Karjalaisten Sirkankulma As Oy, Sirkkalankatu 12, Turku
1962 Kastunpuisto As Oy, Parrantie 1, Turku
1965 Kastunniitty As Oy, Parrantie 3 A, Turku
1965 Kalliolan setlementin toimitalo, Helsinki
1966 Kastunrinne As Oy, Leipäläntie 6, Turku
1967 Laukkavuori As Oy, Tilhenkatu 1, Turku

Arkkitehti Henno Kamppuri synt. 1909

Henno Kamppuri pääsi ylioppilaaksi Viipurin suomalaisesta lyseosta 1929 ja valmistui 
arkkitehdiksi vuonna 1935 Teknillisestä korkeakoulusta.

Työurallaan Kamppuri toimi mm. apulaisena Jalmari Lankisen arkkitehtitoimistossa 
Viipurissa vuosina 1936-1939, Askon Tehtaaat Oy:n arkkitehtinä 1940-41, Ylä-Koke-
mäenjoen seutukaavaliiton arkkitehtinä 1947-1955 ja 1957-1974 Oikeusministeriön 
arkkitehtinä.

Jatkosodan aikana Kamppuri toimi armeijakunnan linnoitusosaston suunnittelutoi-
miston päällikkönä.

Kamppurin suunnittelutöitä:
1938 Asuinkerrostalo Wilkenkatu 6, Viipuri (arkkitehti Erkko Berlinin kanssa)
1947 Lauttakylän kansakoulu
1954 Tyrvään B-mielisairaala
1961 Yrittäjäkulman liike- ja asuintalo, Mynämäki
1972 Hämeenlinnan vankila
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5 YHTEENVETO

Tässä rakennushistoriaselvityksessä on tarkasteltu Vaalan kunnassa Pelsonsuon 
kylässä sijaitsevan Pelson Vankilan alueella sijaitsevien, vankilan käytössä aikaisem-
min olleiden rakennuksien muodostamaa rakennusryhmää. Ryhmä muodostuu pää-
sääntöisesti henkilökunnan asuinrakennuksista ja niiden yhteyteen toteutetuista 
talousrakennuksista. Kaikkiaan selvitykseen mukaan otettuja rakennuksia on 22 kap-
paletta.

Pelson vankila perustettiin vuonna 1935 Pelson varavankila -nimisenä silloiseen 
Säräisniemen pitäjään Venetheiton kylään. 1950-luvun alun hallinnollisten muutos-
ten ja alueliitosten myötä Säräisniemen hallintokeskus siirtyi Vaalan kylään, jonka 
mukaan kunta uudelleennimettiin vuonna 1954. Vankilan välittömään läheisyyteen 
kasvoi Pelsonsuon kylä. Kylään ja sen ympäristöön rakennettiin vuosikymmenien saa-
tossa vankilan toimesta huomattava määrä asuinrakennuksia sekä vankityövoimalla 
mm. koulurakennus, urheilukenttä sekä vesitorni.

Pelson varavankila perustettiin suorittamaan loppuun 1800-luvulla aloitettu, paljon 
valtion rahaa niellyt paikallisten suoalueiden kuivatustyö. Vankilan erityinen tehtävä 
oli mahdollistaa maaseudun asuttaminen uudisraivaamalla erämaita viljelykuntoon.
Vankityöllä oli tarkoitus myös rakentaa tarpeellinen rakennuskanta aluetta asutta-
maan kaavailtujen viljeliöiden asutustiloille. 

Nykyisin Pelson vankila on 120-paikkainen suljettu laitos, johon sijoitetaan vankeja 
pääasiassa Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueilta. Keskivankiluku vuonna 
2013 oli 122. Pelson vankilassa työskentelee noin 90 henkilöä.

Selvitystyön kohteena olevat rakennukset ovat nykyisin tyhjillään, eikä niille vankilan 
puolesta ole käyttöä tulevaisuudessa. Kyseisten rakennusten osalta Pelson vankilan ja 
Senaatti-kiinteistöjen väliset vuokrasopimukset on irtisanottu. Rakennukset sijaitse-
vat aidatun ja vartioidun vankila-alueen välittömässä läheisyydessä ja tästä johtuen 
niiden mahdollisille ulkopuolisille käyttäjille ja käytölle jouduttaisiin asettamaan sel-
keitä rajoituksia.

Asuinrakennukset ovat edelleen asumiskuntoisia. Rakennuksista on pidetty huolta 
tehden niissä tarpelliset korjaus- ja huoltotoimet. Vakavia silmin havaittavia vaurioi-
ta ei ole näkyvissä. Vesikatteet näyttävät tervekuntoisilta. Ikkunat ja ovet keskimäärin 
kohtuullisessa kunnossa. Osittain likaiset ja nuhriintuneet julkisivut ovat ulkonäös-
tään huolimatta kohtuukuntoisia ja korjattavissa. Rakennuksista on viime kevään ai-
kana katkaistu peruslämpö.

Kylmät talousrakennukset palvelevat tarkoitustaan edelleen, vaikka ovatkin osin epä-
siistejä ja epäryhdikkäitä notkuvien ovien ja räystäiden vuoksi.

Rakennusten asuttaminen on yleisesti paras tae niiden säilymiselle. Kyseisten raken-
nusten osalta käytön puute ja niiden sijainti asettaa erityisiä haasteita niiden tulevai-
suudelle. 

Pelsonsuon kylän ympäristössä on jäljellä huomattava määrä alkujaan vankilan henki-
lökunnalle toteutettuja asuinrakennuksia. Rakennukset on jo myyty eteenpäin yksityis-
omistukseen. Rakennukset ovat asuttuja ja niiden säilyminen on näin ollen toistaiseksi 
turvattu. Pelsonsuon kylä rakentui pitkälti vankilan toteuttaman infrastruktuurin va-
raan. Vankityövoimalla toteutetut huomattavimmat rakennuskohteet kuten koulu, ur-
heilukenttä ja vesitorni ovat edelleen näkyvissä Pelsonsuon kylämiljöössä.

Aidatun vankila-alueen lähiympäristöstä jää edelleen vankilan käyttöön huomattava 
määrä erilaisia ja -ikäisiä rakennuksia. Nämä rakennukset ovat pääsääntöisesti vanki-
lan työtoimintaan liittyviä maatalous-, karja- ja sahateollisuusrakennuksia. 

Selvitystyössä käsiteltyjen rakennusten arvot rajoittuvat lähinnä vankilalaitoksen, Pel-
son vankilan ja Pelsonsuon kylän yhteiseen, mielenkiintoiseen historiaan. 
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