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ESIPUHE

Selvitys koskee Mikkelin Rantakylässä sijaitsevaa Karilan tut-
kimusasemaa, joka nykyisin on osa Luonnonvarakeskuk-
sen Mikkelin toimipaikan toimintoja. Laaja tutkimustoiminta 
päättyi Karilassa vuoden 2012 lopulla. Vuonna 2016 tutkimus-
aseman käytössä on rakennuksista vain kuivuri ja peruna-
kellari. Selvitystyötä tehtäessä muut rakennukset olivat olleet 
noin kaksi vuotta tyhjillään, osa paljon pitempäänkin. Pelloil-
la on edelleen erilaisia kokeita käynnissä. 

Selvityksen tilaajana on Senaatti-kiinteistöt, jonka edusta-
jana työtä on valvonut myyntipäällikkö Asko Taskila. Kohteen 
selvityksen tekijöille on esitellyt kiinteistöpäällikkö Marianne 
Seppälä. 

Selvitys perustuu arkisto- ja kenttätöihin. Kohteen doku-
mentointi tehtiin 8.4. ja 26.4.2016, jolloin kohdetta oli esittele-
mässä kiinteistöhuoltoyhtiö ISS:n huoltomies. 

Selvityksen on laatinut Arkkitehtitoimisto Hannu Puuru-
nen Oy, jossa vastuuhenkilönä on toiminut arkkitehti Hannu 
Puurunen. Tehtävään ovat osallistuneet FM Eeva Martikainen 
ja suunnittelija Reijo Myllynen. Kiitämme Senaatti-kiinteistö-
jen ja eri arkistojen henkilökuntaa sekä muita tietoja antanei-
ta henkilöitä

Lapinlahdella 11.8.2016

Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy

Hannu Puurunen
arkkitehti SAFA

Eeva Martikainen
FM

Reijo Myllynen
suunnittelija

Vasemmalla sivulla esitetty Karilan sijainti Mikkelissä. Karila sijaitsee 
noin puolitoista kilometriä Mikkelin keskustasta lounaaseen. Tilan sijain-
ti on merkitty kartan keskivaiheille mustalla pisteviivalla.

Maanmittauslaitoksen maastokarttarasteri 1:50 000. © MML 08/2016
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JOHDANTO
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Karilan tila sijaitsee Mikkelin Rantakylän kaupun-
ginosassa noin 2,5 kilometriä kaupungin keskustas-
ta lounaaseen. Tila on entinen sotilasvirkatalo. Se 
oli Karjalan rakuunarykmentin virkatalona vuodes-
ta 1698, valtion vuokratilana 1800-luvulla, Mikke-
lin lääninvankilan käytössä 1920-luvulla ja vuodesta  
1925 tilalla on toiminut valtion maatalouden tutki-
musasema. Nykyisin tutkimusaseman käytössä on 
vain muutama rakennus, ja koetoimintaa on pelloil-
la vain vähän verrattuna aiempiin vuosikymmeniin. 

Karila jakautuu kahteen osaan. Vanha Karila, jossa 
sotilasvirkatalo oli, on rakentunut pääasiassa ennen 
tutkimusaseman rakentamista. Etelä-Savon kasvin-
viljelyskoeasemalle rakennettiin 1920-luvun lopul-
la uudet rakennukset noin 250 metriä Vanhasta Ka-
rilasta koilliseen. 

Alun perin koeviljelysasema perustettiin Mikkelin 
Otavaan, jolloin sitä nimitettiin Otavan koeasemak-
si. Nimi muutettiin 1925 Etelä-Savon kasvinviljelys-
koeasemaksi, vuonna 1957 Etelä-Savon koeasemak-
si ja vuonna 1985 Etelä-Savon tutkimusasemaksi. 
Vuonna 2015 tuli voimaan laki, jolla maatalouden 
tutkimuskeskus tuli osaksi Luonnonvarakeskus-
ta, jonka jälkeen on käytetty nimitystä Karilan tutki-
musasema. Tässä selvityksessä käytetään nimityksiä 
Karilan tutkimusasema ja Vanha Karila.

Etelä-Savon koeasema perustettiin etupäässä pe-
runa- ja ruislajikkeiden tutkimista ja jalostamista 
varten. Toiminta perustui perunantuotannon kehit-
tämiseen 1950-luvulle asti. 1960-luvulla toiminnassa 
painottui nurmitutkimus. Lypsykarjaa tutkimusase-
malla oli 1970-luvulle asti, jolloin kotieläintutkimus-
ta jatkettiin lampailla. Ensimmäiset puutarhakokeet 
aloitettiin 1950-luvulla ja marjatutkimukset 1960-lu-
vulla. Mauste- ja rohdoskasvien tutkiminen aloitet-
tiin vuonna 1989.1 

Raportissa esitellään ensin koetoiminnan alku-
vaiheita Suomessa, Karilan rakentumisvaiheet ylei-
sesti, selvitystyössä käytetyt lähteet ja rakennusten 
suojelutilanne. Sen jälkeen Karilan rakennushisto-
ria esitellään tekstien, kuvien ja kaavion avulla. Ra-
kennushistorian jälkeen esitellään erikseen jokainen 
rakennus. Sen jälkeen esitellään maiseman ja ympä-
ristön vaiheita, ja lopuksi esitetään yhteenveto ja sel-
vitystyössä käytetyt lähteet. 

1 Huokuna ym. 1995,5.

KOHTEEN YLEINEN KUVAUS JA SELVITYKSEN SISÄLTÖ

Heinäntekoa Karilan pelloilla heinäseipäiden aikaan. LMA
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Tutkimusaseman rakennusryhmä muodostaa selke-
än kokonaisuuden, jonka rakentumisvaiheet voidaan 
määritellä kohtuullisen hyvin. Päärakennukset teh-
tiin 1920-luvun lopulla ja niitä tukevia apurakennuk-
sia tehtiin 1930-luvun puoliväliin asti. Rakennuksia 
peruskorjattiin vuosina 1959-1965, ja tässä yhteydes-
sä rakennettiin myös uusi asuinrivitalo ja joitain apu-
rakennuksia. Viimeisin tutkimusasemalle tehty ra-
kennus on kuivuri, joka valmistui 1987. 1980-luvulla 
rakennuksia korjattiin ja samoin 1990-luvun puoli-
välissä. 

Vanhan Karilan osalta tilanne on monimutkaisem-
pi. Tila on entinen valtion vuokratila, ja tarkastus-
pöytäkirjoja on sadan vuoden ajalta, ensimmäinen 
vuodelta 1815 ja viimeinen vuodelta 1914. Näissä do-
kumenteissa käydään tilan rakennuksia hyvin yksi-
tyiskohtaisesti läpi, niin kuin katselmusmääräyksiin 
kuului, mutta sellaisia karttoja, joista voisi kunkin 
rakennuksen osoittaa, ei tältä ajalta ole. Rakennuk-
sia kuvailtiin pöytäkirjoissa hyvin tarkoilla mitoilla, 
ja niiden perusteella voidaan nykyisen asuinraken-
nuksen sanoa rakentuneen kahdessa osassa, vuon-
na 1825 ja vuonna 1870. 

1900-luvun alussa tilan vuokralaisena oli Mikkelin 
lääninvankila, joka ilmeisesti rakensi Vanhan Karilan 
mäelle joitain rakennuksia. Alueesta on tämän selvi-
tystyön yhteydessä löytynyt vain kaksi asemapiirros-
ta, toinen vuodelta 1965, jolloin on rakennettu sauna 
ja asuinrakennus. Toinen asemapiirros on vuodel-
ta 1972, jolloin päärakennuksessa on tehty muutok-
sia. Molemmat asemapiirrokset käsittävät vain osan 
Vanhan Karilan alueesta ja muiden piirroksessa nä-

kyvien rakennusten käyttötarkoituksia ei ole merkit-
ty. Joidenkin tiluskarttojen, peruskarttojen ja muiden 
asiakirjojen perusteella voidaan saada jonkinlainen 
kuva Vanhan Karilan pihapiirissä olleista rakennuk-
sista, mutta se on rikkonainen. Vanhan Karilan ra-
kennukset ovat uuden tutkimusaseman rakenta-
misen myötä jääneet luonnollisesti toisarvoiseen 
asemaan, ja vanhoissa rakennuksissa ei ole tehty sel-
laisia muutoksia, jotka olisivat edellyttäneet raken-
nuslupaa. Siten on toisaalta hyvin luonnollista, että 
arkistolähteitä on 1900-luvulta vähemmän. Lisäksi 
tutkimusaseman vuosikertomuksissa ja julkaisuissa 
keskitytään varsinaiseen tutkimustoimintaan, joten 
rakennuksista on vain vähän mainintoja. 

KARILAN RAKENNUKSET
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Maatalouden koetoiminnan juuret ulottuvat Suo-
messa 1700-luvulle. Tärkeä tapahtuma maatalouden 
kehittämistyössä oli Suomen Talousseuran perusta-
minen Turussa vuonna 1797. Seuran jäsenet harrasti-
vat koetoimintaa, jakoivat siemenperunoita ja apilan 
ja timotein siemeniä, mutta varsinaista järjestäyty-
nyttä koetoimintaa Suomessa ei vielä 1800-luvun 
alussa ollut. Vuonna 1860 senaattiin perustettiin oma 
toimituskunta maanviljelysasioita ja yleisiä asioita 
varten. Sen nimi muutettiin vuonna 1869 maanvil-
jelystoimikunnaksi. Suomen Talousseura piti koetoi-
mintaa ja mallitilaa vuosina 1861-1874 Turun Ruis-
salossa, ja Inarissa toimi Muddusniemen mallitila 
vuosina 1874-1887. Mustialaan vuonna 1840 perus-
tetussa maanviljelysoppilaitoksessa oli harjoitet-
tu tutkimustoimintaa jossain muodossa jo laitoksen 
perustamisesta lähtien, ja vuonna 1883 Mustialaan 
perustettiin koeasema, joka jakautui maanviljelyllis-
kemialliseen, meijeri- ja metsäosastoon. Vuosisadan 
lopulla esimerkiksi monet yksityiset henkilöt suo-
rittivat kasvinviljelykokeita. Lisäksi meijeritoimin-
nan kehittyminen vauhditti rehuviljelyn tutkimusta. 
Paikallisen kasvinviljelykoetoiminnan tärkeys ym-
märrettiin ja maanviljelysseurat tekivät erilaisia lan-
noitus-, kalkitus- ja lajikekokeita ja perustivat koe-
kenttiä 1900-luvun alussa. 2

Vuonna 1898 perustettiin maanviljelys-taloudelli-
nen koelaitos Vantaan Tikkurilaan. Tässä yhteydes-

2 Linkola 1978, 9-21.

sä perustettiin myös kaksi maanviljelyksen virkaa 
Helsingin yliopistoon. Koelaitosta johdettiin senaa-
tin, maanviljelyshallituksen ja yliopiston yhteistyöl-
lä. Hyvin pian selvisi, että johto oli liian hajanainen 
ja koetoimintaa tulisi harjoittaa koko maan alueella 
ja useammilla aloilla. Senaatti asetti komitean, jonka 
tehtävä oli pohtia koetoiminnan tulevaisuutta. Ko-
mitean vuonna 1916 jättämässä mietinnössä otetaan 
esille maakunnittaiset piirikoeasemat, joilla suori-
tettaisiin kasvinviljelyyn ja kotieläintalouteen liitty-
viä kokeita. Suomen sisällissota viivästytti mietin-
nön laittamista käytäntöön, mutta asian tärkeydestä 
johtuen koeasemia ryhdyttiin perustamaan heti kun 
mahdollista. Ensimmäinen puutarhaviljelykoease-
ma perustettiin Lepaan Hinnonmäelle vuonna 1918 
ja kasvinviljelyskoeasema Mikkelin Otavaan vuon-
na 1919. 3

Mikkelin Otavaan oli perustettu maanviljelyskoulu 
vuonna 1859, ja kasvinviljelyskoeasema perustettiin 
Tullan tilalle, joka oli yksi koulun sivutiloista. Tilan 
rakennuksia korjattiin ja uusia joitakin uusia raken-
nettiin, mutta tilan kiviset ja osittain liian märät yh-
deksän hehtaarin pellot olivat huonot koeaseman 
tarpeisiin. Ensimmäinen väliaikainen johtaja yliop-
pilas Vihtori Lähde oli toimessaan vain yhden vuo-
den ja vuonna 1920 vakinaiseksi johtajaksi valittiin 
maisteri Yrjö K. Koskinen. 4

3 Linkola 1978, 35-57.
4 Linkola 1978, 57.

KOEASEMATOIMINNAN ALKU SUOMESSA JA ASEMAN SIJOITTAMINEN KARILAAN

Otavan koeaseman nimi muutettiin Etelä-Savon 
kasvinviljelyskoeasemaksi vuonna 1924, ja uusi paik-
ka sille löytyi Karilasta. 

Ensimmäiset vuodet asema toimi entisen sotilas-
virkatalon rakennuksissa, ja vuonna 1927-28 sille ra-
kennettiin uudet arkkitehti Jussi Paatelan suunnitte-
lemat tilat hieman sotilasvirkatalosta koilliseen. 

12 KUOPION LYSEON LUKIO, RAKENNUSHISTORIASELVITYS   │  Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy
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Tätä selvitystyötä varten on tutkittu pääasiallises-
ti Kansallisarkiston, Senaatti-kiinteistöjen arkis-
ton, Mikkelin rakennusvalvonnan arkiston, Mikkelin 
luonnonvarakeskuksen ja Mikkelin maakunta-ar-
kiston dokumentteja. Tutkimusasemat kuuluivat 
1920-luvulla maatalousministeriön alaisen maa-
talouden koetoiminnan keskusvaliokunnan pii-
riin. Keskusvaliokunnan arkisto on omana koko-
naisuutenaan Kansallisarkiston kokoelmissa ja 
kokonaisuudesta löytyy otsikko Hb Kasvinviljelys-
koeasemien perustamista koskevat asiat, mutta vali-
tettavasti Etelä-Savon koeasemasta ei ole asiakirjoja 
tässä yhteydessä. Koetoiminnan organisaatio uudis-
tettiin 1950-luvun lopulla, jolloin perustettiin maa-
talouden tutkimuskeskus, jonka Kansallisarkistossa 
olevat piirustukset ovat rakennushallituksen piirus-
tuskokoelmissa. Tässä kokoelmassa on Karilan osal-
ta vuonna 1965 valmistuneen asuinrivitalon piirus-
tukset. 5

Parhaiten rakennuksia koskevia piirustuksia tätä 
selvitystyötä tehdessä löytyi Mikkelin luonnonva-
rakeskuksen toimipisteen arkistosta, joka tosin oli 
osittain järjestämätön, ja Senaatti-kiinteistöjen ar-
kistosta. Mikkelin maakunta-arkistossa on Kari-
lan virka-taloaikaa koskevia asiakirjoja, esimerkiksi 
katselmuspöytäkirjat ja vuokrasopimukset vuosilta 
1815-1914. 
Kirjallisista lähteistä tärkeimpiä ovat olleet Maata-
louden tutkimuskeskuksen kahdeksan vuosikymmen-
tä 1898-1978, Etelä-Savon tutkimusasema 75 vuotta ja 

5 Löytyy Arkistolaitoksen Astiapalvelusta signumilla Rakennushal-
litus Iaa. 769:/- - 1-5., 16-18. Mikkeli. Etelä-Savon kasvinviljelys-
koeasema. Karuan koetila. (Tulisi olla Karilan koetila.)

KÄYTETYT LÄHTEET JA KIRJALLISUUS

Elämän puolesta: Maatalouden tutkimuskeskus 100 
vuotta -julkaisut. Lisäksi kirjallisina lähteinä on käy-
tetty Mikkelin historiasta kirjoitettuja teoksia. Paljon 
tietoa Mikkelistä on myös Mikkelin kaupungin  mu-
seoiden ja kirjaston hallinnoimalla seutu.wikimikke-
li.fi-sivustolla. 

Erilaisia karttoja on selvitystä varten Kansallisar-
kiston asutushallituksen, metsähallituksen ja maan-
mittaushallituksen kokoelmista. Lisäksi karttoja oli 
myös Luonnonvarakeskuksen Mikkelin toimipisteen 
arkistossa.  

Mikkelin maakunta-arkistossa on Karilan tilan vuokraso-
pimuksia vuodesta 1833 vuoteen 1920. Tässä vuokraso-
pimus vuodelta 1833, jossa sovitaan, että ylioppilas Eric 
Olof Lille saa tilan vuokralle 25 vuodeksi eteenpäin al-
kaen 14.3.1834. MMA.
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ALUEEN SUOJELU- JA KAAVATIEDOT

Suomen rakennuskulttuuri yleisluettelo, val-
tion rakennukset

1920-luvun lopulla valmistuneet Jussi Paatelan 
suunnittelemat kolme rakennusta on varjeltu val-
tioneuvoston asetuksen 480/85 perusteella. Mää-
räys on V2: ”Rakennus varjellaan osittain. Asetuk-
sen 11§:ssä tarkoitettuja soveltamisohjeita ei velvoiteta 
noudatettavan” Suomen rakennuskulttuurin yleis-
luettelossa kohde kuvataan näin: 
”Varjellaan arkkitehti Jussi Paate1an suunnittelemat 
Etelä-Savon kasvinviljelyskoeaseman rakennukset 
Karilan virkatalon mailla Mikkelin maalaiskunnas-
sa.
Etelä-Savon tutkimusasema perustettiin 1919 Otavan 
kasvinviljelyskoeasemana Otavan koulutilalle, mis-
ta se 1926 siirrettiin saman pitäjän Rantakylään Ka-
rilan tilalle.

004/V2  Koeaseman kayttöön suunniteltu asunto- ja 
toimistorakennus on kaksikerroksinen: a1akerta se-
menttitiilistä, yläkerta hirsista. Aumakattoinen ra-
kennus on Paatelan 1920-luvun maata1ousoppilai-
toksille tyypillistä niukkaeleistä klassismia.

007/V2  L-muotoisen kotieläin- ja talousraken-
nuksen alakerta on rapattu, yläkerta puusta. Alalap-
peeltaan jyrkkä säterikatto hallitsee rakennusta, ja 
muodostaa pyöröikkunoin varustettuine päätyineen 
pihapiiriä hallitsevan rakennusvolyymin.

009/V2  Kenttämestarin ja karjaväen asuinrakennus 
on puolitoistakerroksinen taitekattoinen puuraken-
nus, jonka 1920-luvulle tyypillistä klassistista henkeä 
korostavat kuusiruutuiset ikkunat ja avokuistien kan-
natinpylväät.”

Etelä-Savon maakuntakaava (4.10.2010)

Karila on mainittu ”maisema- tai taajama-alueeseen 
sisältyvänä kohteena” kaavan liitteenä olevissa kun-
takohtaisissa aineistoissa. Ei suojelumerkintöjä. 

Mikkelin maalaiskunta, Rantakylän osayleis-
kaava 2005 (7.12.1995).

Karilan alueella on yleismerkintänä MPY-1, ”maa- ja 
metsätalousvaltainen alue, joka on tarkoitettu maata-
louden tutkimustoiminnan harjoittamiseen.” Suojelu-
kohteiksi on merkitty kolme Karilan koetilan raken-
nusta (sr-1) ja luontokohteena alueen pohjoislaidassa 
oleva metsäinen mäki (SL-2).

Asemakaava

Alueella voimassa oleva asemakaava on vahvistet-
tu 7.2.1974, merkintä M = maa- ja metsätalousalue. Ei 
suojelumerkintöjä.
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MUINAISJÄÄNNÖSTEN NAAPURISSA

Aivan Vanhan Karilan pihapiirin naapurissa on Ori-
järven Kihlinpellon rautakautinen asuinpaikka, jossa 
on viisi rautakautista ja keskiaikaan ajoittuvaa mui-
naispeltoa. Lisäksi alueelta on löytynyt viikinkiaikai-
sia hopearahoja. Museovirasto on tehnyt kaivauksia 
alueella vuosina 1998-2006.6 

Ensimmäinen löytö tehtiin vuonna 1998, kun Mik-
kelin maalaiskunnan vapaa-aikasihteeri Helena Par-
tanen vei Vuolingon ala-asteen opettaja Jukka Sal-
misen kanssa oppilaat peltopoimintaretkelle Karilan 
ja Orijärven alueelle. Ensin oli tutkittu Karilan pelto-
ja, ja luokan jo lähtiessä pois, päätettiin vielä katsoa 
Orijärven alueella sijaitsevaa kaalipeltoa. Sieltä kou-
lulainen Elmeri Backman löysi hopeisen lantin, joka 
osoittautui Otto III aikaiseksi (AD 983-1002) Köl-
nissä lyödyksi hopearahaksi. Alueelta löytyi kaiva-
uksissa yhteensä 141 länsimaista hopearahaa ja yksi 
erittäin harvinaista tyyppiä oleva arabialainen ho-
pearaha. Löytyneet muinaispellot jaettiin kahteen 
kokonaisuuteen, joista toisessa on kaksi ja toisessa 
kolme tai neljä muinaispeltoa. Jokaisessa pellossa on 
vähintään kaksi muokkauskerrosta, jotka erottuvat 
selkeästi toisistaan. 7 

Kihlin tilan entisen omistajan Anselmi Kihlin ker-
rotaan ennustaneen pellostaan löytyvän hopea-aar-
teen. Alueella kasvanut tummatulikukka herätti ai-
kanaan Helena Partasen kiinnostuksen kaivauksiin, 
koska tummatulikukalla ja rautakautisilla löydöillä 
on havaittu olevan yhteys.8 

6 Mikkola 2006, 3-4. 
7 Mikkola 2006, 8; Partanen 30.6.2016; muinaisjäännösrekisteri 
kohde Orijärvi Kihlinpelto 492010054, kulttuuriymparisto.nba.fi. 
8 Mikkola 2006, 7-8.

Alue on kaavoitettu pientaloalueeksi, nimeltään 
Karila, ja se on nykyisin täyteen rakennettu. Alueen 
historia näkyy alueen teiden nimissä, joita ovat muun 
muassa Kihlinkuja, Tulikukankuja, Kolikkokuja, Kät-
kökuja ja Anselminkuja.  

Näkymä Karilantieltä kohti Karilan asuinaluetta, jolla tehtiin argeologisia kaivauksia ennen alueen 
rakentumista vuosina 1998-2006.  
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KARILAN RAKENNUSHISTORIA
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Vuonna 1638 tuore Suomen kenraalikuvernööri krei-
vi Pietari Brahe mieltyi tarkastusmatkallaan Mikkelin 
alueisiin niin, että halusi sieltä itselleen joitain tiloja. 
Kuningatar Kristiina myönsi kreivi Brahelle vuonna 
1640 lahjoituksen, jota täydennettiin vielä viisi vuot-
ta myöhemmin. Pietari Brahe omisti tällöin 80 taloa 
Mikkelin pitäjästä, mikä oli lähes 20 % pitäjän talois-
ta. Toinen suuri läänitys Mikkelin pitäjästä kuului von 
der Pahlenin suvulle. Läänitys oli myönnetty Magnus 
von der Pahlenille, baltiansaksalaiselle ylimyksel-
le, joka oli vuodesta 1610 ollut Ruotsin palvelukses-
sa. Von der Pahlen sai läänityksensä Kustaa II Adol-
filta vuonna 1615. Siihen kuului yhteensä 34 taloa. 
Hänen kuoltuaan 1600-luvun puolivälissä läänitys 
jaettiin hänen pojilleen majuri Rickhard Magnus von 
der Pahlenille ja everstiluutnantti, maaneuvos Gustaf 
von der Pahlenille. Vanha Karilan virkatalo, joka sil-
loin oli Parantalan kylän talo nro 4 ”Nykäin” eli Ny-
känen kuului Gustaf von der Pahlenin läänitykseen. 9

Läänitykset palautuivat kruunulle Kaarle XI:n isossa 
reduktiossa 1600-luvun lopulla. Vanhan Karilan ta-
losta tuli Karjalan rakuunarykmentin saarnaajan vir-
katalo vuonna 1698. Silloin talon isäntänä oli Mat-
ti Augustinpoika Parantainen. Mäki, jolla talo sijaitsi, 
tunnettiin Parantalanmäkenä. 10

Vuoteen 1733 virkatalon haltijana oli kirkkoherra 
Michael Heintzius. Hänen jälkeen rykmentin pastori 
Daniel Tallqvist asui Karilassa vuoteen 1743 saakka. 
Vuosina 1743-51 tilalla asui Porvoon entinen kappa-
lainen Pähr Askanius, ja 1700-luvun lopulla virkatalo 

9 Wirilander 1982, 169-171.
10 Roos 1933, 401; Wirilander 1982, 621.

oli hovisaarnaaja Matts Simonellin hallussa. 1800-lu-
vun alussa talo oli pastori, kenttärovasti Alexander 
Cajanin hallussa vuodesta 1808 hänen kuolemaansa 
1810 asti. Vuonna 1810 talo vuokrattiin lääninlääkäri, 
ritari Anders Johan Lillelle 25 vuoden vuokra-ajalla.11

Sotilasvirkatalojen rakennukset

Sotilasvirkatalojen päärakennukset tuli tehdä mal-
lipiirustusten mukaan, mutta määräykset koskivat 
vain upseeriston eli everstien, everstiluutnanttien, 
majurien, kapteenien, majoitusmestareitten, luut-
nanttien, vänrikkien ja kornettien virkataloja. Suo-
men rykmenttejä koskevia piirustussarjoja julkaistiin 
vuosina 1687, 1730, 1731, 1752 ja 1786. Lisäksi julkais-
tiin piirustuksiin liittyviä rakentamismääräyksiä ja 
korjausta koskevia katselmusmääräyksiä. Virkatalo-
ja koskevissa määräyksissä yleisenä tavoitteena oli 
suurempi ja näyttävämpi rakennuskanta kuin talon-
poikaistaloissa. 12

Käytännössä useat virkatalot olivat savutupia. Nii-
den rakennukset eivät täyttäneet kaikkia kriteerejä ja 
korjauksia tehtiin haluttomasti. Syynä tähän oli se, 
että talo ei ollut upseerin oma ja virkatalojen haltijat 
eivät pysyneet kovin kauaa samassa talossa. Virkata-
lojen rakennukset muodostivat kaksi kokonaisuutta, 
pihakartanon ja karjakartanon. Virkatalojen katsel-
muspöytäkirjassa lueteltiin pihakartanon rakennuk-
set ja niiden kunto, sen jälkeen samalla tyylillä ulko-
kartanon ja pihan ulkopuolella olevan rakennukset. 
Käytännössä tämä ei kuitenkaan tarkoittanut, että pi-

11 Wirilander 1982, 621; tarkastuspöytäkirja 1815, MMA.
12 Lounatvuori 1996, 16

VIRKATALOAIKA 1698-1920

Puimuri Karilan pelloilla. LMA



Karilan tutkimusasema, Mikkeli18

hakartano ja karjakartano olisi rakennettu kahdeksi 
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Savossa, ainakin Kuo-
pion seudulla oli tyypillistä, että rakennukset teh-
tiin siihen kohtaan, joka kulloinkin tuntui parhaalta. 
Määräyksissä lueteltiin rakennukset, jotka virkata-
lossa tuli olla. Päärakennuksen lisäksi niin sanotut 
lailliset huoneet olivat särvinaitta, jyvä- eli eloaitta, 
talli, navetta, lammasläävä, tarpeen vaatimat rehu-
suojat, ladot, jauhoaitta, mallassauna, sauna, voiait-
ta, työkaluvaja, käymälä, portti, halkovaja ja riihi. 13 

13 Wirilander 1982, 514; von Essen 1975, 696,697

Mikkelin pitäjänkarttaan on merkitty "Karila boställe" 
(ympyröity kartasta punaisella katkoviivalla). 

Karilan pohjoispuolella sijainneen Ranta-Siekkilän 
(Rantakylän talo nro 10) isäntänä oli 1800-luvulla An-
selmi Kihl, jonka mukaan alueelta löydetty muinais-
jäännös on nimetty (Orijärvi Kihlinpelto). Arkistolai-
tos, digitaaliarkisto
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Mikkelin maakunta-arkistossa olevat katselmuksien 
tarkastuspöytäkirjat ovat hyvä lähde tutkittaessa Ka-
rilan virkatalon rakennusten historiaa. Tarkastus-
pöytäkirjoja on vuosilta 1815, 1820, 1828, 1833, 1834, 
1838, 1844, 1848, 1853, 1859, 1864, 1865, 1874, 1879, 
1884, 1889, 1894, 1899, 1901, 1904, 1909, 1914. Lisäksi 
vuokrasopimuksia on vuosilta 1834, 1858, 1866, 1869, 
1871, 1883, 1900, 1903, 1906, 1917 ja 1920. 1800-lu-
vun alussa vuokra-aika eli arenti oli 25 vuotta, ja 
1860-luvulta lähtien vuokra-aika oli 50 vuotta. Aren-
nin pystyi myös siirtämään toiselle arentimiehelle 
eli vuokraajalle. Karilan virkatalon useimmat vuok-
rasopimukset ovat nimenomaan siirtosopimuksia. 
Vuonna 1815 virkataloon kuului asuintalo, pirtti, ruo-
ka-aitta, jyvä- ja jauhoaitta, kalustovaja ja ulkohuo-
ne. Karjapihaan kuului talli, navetta, lampola/sikala 
ja rehulato. Lisäksi ulkokartanon rakennuksia ovat 
riihi, sauna ja kaivo. Virkatalon vuoden 1815 katselm-
uspöytäkirjaan on merkitty, että asuintalo oli jo vuo-
den 1802 tarkastuksessa määrätty purettavaksi, mut-
ta se oli edelleen jäljellä. Edellinen haltija oli tehnyt 
kuitenkin huomattavia korjauksia talossa: uusi ovi, 
uudet ikkunat, uusi väli- ja ulkokatto, uusi lattia, kaa-
keliuuni ja hirsiseinien laitto kamarin korottamiseksi. 
Vuoden 1802 katselmuksessa oli määrätty rakennet-
tavaksi uusi asuintalo 45 kyynärää etelään vanhas-
ta rakennuksesta, ja siinä tulisi olla sali (10 kyynärää 
kanttinsa), kamari (7 kyynärää kanttiinsa), kamarin 
levyinen eteinen ( 7 kertaa 3 kyynärää) ja lisäksi an-
nettiin tarkkoja ohjeita koskien ovia ja sisustusta.14 

14 Tarkastuspöytäkirja 1815, MMA.

Katselmuksessa on tarkastettu myös virkatalon 
vuonna 1799 rakennettu pirttirakennus, ruoka-aitta, 
jyvä- ja jauhoaitta, kalustovaja ja ulkohuone. Näis-
tä ruoka-aitta määrättiin purettavaksi ja rakennetta-
vaksi uusi tilalle. 

Karjapihan kuului vuoden 1815 katselmuspöytä-
kirjan mukaan hyväkuntoinen talli, vuonna 1808 ra-
kennettu navetta, lampola, sikala ja rehulato. Ulkopi-
han rakennuksiin kuului riihi, sauna, jota suositeltiin 
uusittavaksi kokonaan, kaivo ja niittyladot. 15

Virkatalon rakennuksia ryhdyttiin uusimaan vas-
ta 1820-luvulla, vaikka määräys uusimisesta oli teh-
ty jo vuonna 1802. Virkataloon rakennettiin yksi uusi 
niittylato vuonna 1819 ja uusi sauna vuonna 1820.16

15 Tarkastuspöytäkirja 1815, MMA.
16 Tarkastuspöytäkirja 1820, MMA.

Karilan katselmuspöytäkirja vuodelta 1820. MMA
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vuokraajan kanssa tehtiin jostain syystä vasta vuo-
desta 1867. Tällöin vuokralaiseksi tulee Salomon 
Kellman, jonka kanssa tehdään 50 vuoden sopimus. 
Kellman siirtää arennin jo vuodesta 1870 talonpoi-
ka Wilho Antinpoika Haliselle. Vuokra-aika merkit-
tiin päättyväksi vuonna 1920. 21

Vuonna 1870 valmistui uusi pirttirakennus, jos-
sa on keittiö, tupa ja eteinen. Vielä vuoden 1879 tar-
kastuspöytäkirjassa pirtti mainittiin erikseen, mut-
ta seuraavassa tarkastuspöytäkirjassa vuodelta 1884 
asuinrakennuksen yhteydessä oli lueteltu sekä asuin-
huoneet että pirttirakennuksen huoneet, joten luul-
tavasti vuonna 1870 olemassa olevaa asuinraken-
nusta laajennettiin tuvanpäädyllä. Tätä väitettä tukee 

21 Vuokrasopimus 1869 ja 1871, MMA.

Uusi asuinrakennus valmistuu

Nykyisen Vanhan Karilan päärakennuksen huoneet 
voidaan ajoittaa vuosille 1825 ja 1870. Uusi asuinra-
kennus valmistui vuonna 1825. Vuoden 1828 katsel-
muspöytäkirjaan merkittiin, että uusi rakennus oli si-
sämitoiltaan 17 kyynärää pitkä, 10 kyynärää leveä ja 
6 ¼ kyynärää korkea. Aivan kuten vuoden 1802 mää-
räyksessä oli mainittu rakennukseen tehtiin sali, joka 
oli 10 kyynärää kanttiinsa, kamari, joka oli 7 kyynärää 
kanttiinsa ja eteinen kooltaan 7 kertaa 3 kyynärää. 
Välikatto oli tehty laudoista ja lautalattia multipen-
kein. Salissa oli kaksi kuusitoistaruutuista ikkunaa ja 
kamarissa yksi. Lisäksi rakennuksessa oli kaakeliuu-
ni. Uusi jyvä- ja jauhoaitta valmistui vuonna 1822 ja 
ruoka-aitta vuonna 1828.17

Vuonna 1834 tehtiin lähtö- ja tulokatselmus, kun 
Anders Johan Lille muutti talosta pois ja tilalle tuli 
ylioppilas Erik Olof Lille, jonka kanssa tehtiin 25 vuo-
den vuokrasopimus.18 Vuonna 1836 valmistui uusi 
navetta, ja tilan rakennuksia ilmeisesti huollettiin 
1840-luvulla hyvin, koska niitä ei määrätty puretta-
viksi. Uusi lampola tehtiin vuonna 1848, riihi vuonna 
1850, sikala ja pesutupa vuonna 1857.19 

Kun Erik Olof Lille kuoli vuonna 1858, sopimusta 
jatkettiin hänen poikansa Anders Henrik Lillen kans-
sa. Vuokrasopimuksessa mainitaan myös Erik Olo-
fin vaimo ja Anders Henrikin äiti Hedvig Maria Nor-
ring.20 Vaikka sopimuksessa selvästi sanotaan, että 
sitä jatketaan vain jäljellä olevaksi vuokra-ajaksi eli 
yhdeksi vuodeksi, uusi vuokrasopimus seuraavan 

17 Tarkastuspöytäkirja 1828, MMA.
18 Tarkastuspöytäkirja 1834 ja 1838, MMA.
19 Tarkastuspöytäkirja 1859 ja 1865, MMA.
20 Vuokrasopimus 1858, MMA.

sali 10 x 10 k kamari 7 x 7 k

eteinen 7 x 3 k
tupa 12 x 12 keteinen 

5 x 5 k

keittiö

5 x 5 k

Tähän vuoden 1972 pohjapiirustukseen on merkitty pu-
naisella värillä vuonna 1825 valmistuneet huoneet ja vih-
reällä värillä vuonna 1870 valmistuneet huoneet. Tar-
kastuspöytäkirjoissa on kerrottu huoneiden sisämitat 
kyynärinä, ja ne mitat täsmäävät verrattaessa rakennuk-
sen nykyisiin ulkomittoihin. SKA.

1825 1870

erityisesti se, että pirttirakennuksen huoneiden mitat 
täsmäävät asuinrakennuksen toisen päädyn huonei-
den mittoihin. 22

22 Tarkastuspöytäkirja 1879 ja 1884, MMA.
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Karilan veistokoulu

Salomon Kellman kuoli vuonna 1883, jolloin hä-
nen poikansa Gabriel Kellman ryhtyy hallinnoimaan 
vuokrasopimusta. Virkatila siirretään samana vuon-
na lääninmaanviljelysneuvoja Fredrik Alfred Ser-
lachiukselle.23

Serlachiuksen aikana Karilassa toimi yksityinen 
miehille tarkoitettu veistokoulu. Se aloitti vuonna 
1886. Savon maaseudulla käsityötaitojen opettami-
sesta huolehtivat läänien maanviljelysseurojen palk-
kaamat käsityöneuvojat ja kotitalousseurojen kiertä-
vät käsityökoulut. Olikin luontevaa, että Serlachius 
lääninmaanviljelysneuvojana ryhtyi pitämään veis-
tokoulua. Veistokoulu mainitaan kirjallisissa lähteis-
sä vain ohimennen eikä tämän selvitystyön yhtey-
dessä tullut esille kuinka kauan se oli toiminnassa.24

Veistokouluun otetut henkilöt kerrottiin paikalli-
sissa lehdissä ja samoin opettajia haettiin lehti-ilmoi-
tuksilla, joten ainakin vielä 1900-luvun alkuvuosina 
veistokoulu on ollut toiminnassa. Mikkeli -lehdessä 
oli vuonna 1901 pieni ilmoitus kouluun hyväksytyistä 
henkilöistä, yht 15 henkilöä.25 Samana vuonna Mik-
kelin sanomissa haetaan seppää pitempiaikaiseen 
työpaikkaan Karilan käsityökoululla26

23 Vuokrasopimus 1883, MMA.
24 Wirilander 2008, 510; Kuujo 1989,371; NyaPressen 1888.
25 Mikkeli, no 107, 1901. Kansalliskirjaston digitoidut aineistot.
26 Mikkelin sanomat no 129, 1901. Kansalliskirjaston digitoidut 
aineistot.

Vuoden 1894 tarkastuspöytäkirja on ensimmäi-
nen, joka on tehty valmiille lomakepohjalle. Siinä on 
kohta ”arentimiehen omia rakennuksia virkatalossa”. 
Aiemmin tehdyissä käsinkirjoitetuissa pöytäkirjoissa 
tällaisia muita rakennuksia ei ole mainittu. Vuoden 
1894 pöytäkirjassa tässä kohdassa on luetteloitu nik-
kariverstas, paja, sepänhuone ja pieni kamari. Veisto-
koulu toimi ilmeisesti näissä vuokraajan omissa ra-
kennuksissa.27 

27 Tarkastuspöytäkirja 1894, MMA.

Tiluskartta vuodelta 1862. Vanhan Karilan pihapiiri on 
merkitty punaisella värillä keltaisten peltoalueiden kes-
kelle. KA
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lut hyvä ja kuin laidunkin nyt on jo parantunut, on tulo 
karjalta ollut runsas. Maitoa ei hoideta tilalla, vaan 
viedään likeiseen Sokkalan meijeriin.”28

Fredrik Alfred Serlachius kuoli vuonna 1899 ja 
vuokraoikeus siirtyi leskirouva Gustava Charlotta 
Serlachiukselle, joka taas siirsi arentin agronomi Al-
lan Schaumanille vuonna 1903. Schaumanilta vuok-
raoikeus siirtyy vuonna 1906 agronomi Hugo Fer-
dinand Lassaukselle, jonka kuollessa vuonna 1916 
vuokraoikeus siirtyy hänen leskelleen Karin Maria 
Lassaukselle. 

28 Tarkastuspöytäkirja 1884, MMA.

Peltojen ja metsien hoidosta

Jokaisessa tarkastuspöytäkirjassa mainitaan myös 
viljelysten, niittyjen ja metsien tila. Monessa pöytä-
kirjassa annetaan ohjeita erityisesti metsänhoitoon. 
Yleensä puita on kaadettu joko liikaa (jätetty liian vä-
hän siemenpuita) tai liian vähän. Erityisesti virkata-
lon rajoista mainitaan monessa pöytäkirjassa, että 
ne ovat pusikoituneita. Vuoden 1894 pöytäkirjaan on 
kirjoitettu: ”Kuten edellä olevasta kertoelmasta huo-
mataan on arentimies pitänyt hyvän huolen virkata-
lon rakennuksista ja viljelyksistä, vaan sitä vastoin 
kokonaan laiminlyönyt metsänhoidon. ”

Peltojen viljelyä ja karjanhoitoa kuvaillaan vuo-
den 1884 pöytäkirjassa näin: ”Pellot, 18 mittatynny-
rin alaiset ovat laadultaan hiekkamultaa, ne viljel-
lään kolmivuoroisena ja ovat hoidon, viljelyksen ja 
aitojen suhteen tavallisessa kunnossa. Lannansaanti, 
apulannoituksia ja tekosonta lisänä käyttäen on riit-
tävä maan kasvivoiman edistämiseksi. Tilan hoidossa 
käytetyt kaksi hevosta ja ajanmukaiset etevät työka-
lut vastaavat tarpeisiin. Edellisen vuoden tulot ilmoit-
ti arentimies olleen 28 tynnyriä rukiita, 10 tynnyriä 
ohria, 22 tynnyriä kauroja ja 24 tynnyriä potaattia. 
Kylvössä on nyt 4½ tynnyriä rukiita, 6 tynnyriä kau-
roja ja 3 tynnyriä potaattia. Niityt 43½ mittatynnyrin 
alan suuruiset ovat hiekkapohjalla ja huononpuolei-
sessa kasvivoimassa, jonka tähden arentimies on ai-
keessa ne viljellä, osa niituista on jätetty karjanlaitu-
meksi jonka tähden ei tänä vuonna tullut muuta kuin 
noin 1 000 heiniä. Heinälatoja on 4." 
Karjanhoidosta vuoden 1884 tarkastuspöytäkirjassa 
kerrotaan: "Puustellissa on elätetty 10 lypsävää leh-
mää, 1 sonni ja muutama hieho, sekä 12 lammasta ja 
3 sikaa, kaikki sekarotua. Niiden talviruokinta on ol-
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Virkatalon rakennukset 1900-luvun alussa
Vuosien 1904, 1909 ja 1914 tarkastuspöytäkirjoissa ei 
ole merkintöjä uusista tai puretuista rakennuksista. 
Viimeinen virkatalon tarkastuspöytäkirja on kirjattu 
vuonna 1914. Siihen on kirjattu seuraavat rakennuk-
set kuntoon liittyvine merkintöineen: 
Asuinpihan rakennukset
1. Asuinrakennus, sisältäen salin, kamarin, kyökin, tu-
van ja kaksi porstuaa - tuvanpuoleinen osa on muuten 
kunnossa, mutta katettava, seinän vuoraus korjattava, 
rappuset korjattavat sekä salin ja kamarin permantoi-
hin saatava rossipohja. 
2. Rakennus sisältäen särvinaitan, kalustoliiterin ja 
hevostallin -on kunnossa muuten, mutta katettava.
3. Makki, hevostallin takana laudoista rakennettu - on 
kunnossa muuten, mutta pikimmiten katettava.
4. Halkoliiteri, laudoista - on kunnossa
Karjapihan rakennukset: 
5. Läävä – on välttävä
6. Törkylato, laudoista – on välttävä
7. Hieholäävä - on …. välttävä
Edellä mainitut kolme rakennusta ovat yhteen raken-
netut
8. Sikopahna
9. Törkylato, hirsistä
10. Toinen törkylato, laudoista rakennettu – ovat tyy-
dyttävässä kunnossa
Ulkopihan rakennukset
11. Sauna, ynnä laudoista tehty eteinen – on kunnossa
12. Jyväaitta – on hyvässä kunnossa
13 Riihi – on tyydyttävässä kunnossa
14. Perunakellari – laipio on pudonnut alas, jonka 
vuoksi kellari on pantava kuntoon.29

29 Tarkastuspöytäkirja 1914, MMA.

Vuonna 1903 tehtyyn karttaan on merkitty Karilassa silloin olleet rakennukset. LMA 
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neen vankilaan rakennettiin työhuonerakennuksia 
ja vankeja käytettiin erilaisissa ulkotöissä. 32 Vanki-
la maksoi tilasta vuokran valtiolle viljana: 16 hehto-
litraa ruista ja ohraa, ja 32 hehtolitraa kauraa vuo-
dessa.33 

Vuokratiloihin kuuluvaa lähtötarkastusta ei suori-
tettu Mikkelin lääninvankilan lähtiessä pois Vanhan 
Karilan tilalta, joten tutkimusasema ja vankila tekivät 
sopimuksen siitä miten vaihto tehtiin kesken sato-
kauden. 14. maaliskuuta vuonna 1925 kirjattuun sopi-
mukseen on kirjoitettu, että tutkimusasema luovut-
ti lääninvankilalle osaksi leikkuupalkkana ja osaksi 
korvauksena lääninvankilan vuokra-aikanaan tilal-
la suorittamista parannuksista 3/5 eli 4570 kg vuo-
den ruissadosta. Vastaavasti lääninvankila myi reilul-
la 9000 markalla tutkimusasemalle puhelinjohdon, 
Mikkelin sähkölaitokselta vuonna 1924 rakennetun 
sähköjohdonkäyttöoikeuden, tilalla olevat sähköjoh-
dot, kannonnostokoneen, linjaarityörattaat, lantarat-
taat, jousiäeksen ja 13 säkkiä fostorilannoitetta.34

32 Laitinen 1981, 196-198; Huokuna, 71
33 Vuokrasopimus 1920, MMA.
34 Sopimus 14.3.1925, MLA.

Lääninvankilan käytöstä tutkimusasemaksi
Virkatalon 50 vuoden vuokra-aika päättyi vuon-
na 1920, jolloin se vuokrattiin Vankeinhoitohalli-
tukselle viiden vuoden ajaksi.30 Helmikuussa 1923 
tuli voimaan laki ja vuonna 1924 asetus maatalou-
den koe- ja tutkimustoiminnasta. Laissa säädet-
tiin maatalouskoelaitoksesta, johon kuului seitse-
män osastoa: maanviljelyskemian ja -fysiikan osasto, 
kasvinviljelyosasto, kasvinjalostusosasto, kotieläin-
hoito-osasto, kotieläinjalostusosasto, kasvitauti-
osasto ja tuhoeläinosasto. Suomi jaettiin paikallista 
kasvinviljelystoimintaa varten piireihin, ja kuhunkin 
piiriin perustettiin koeasema. Hallintoelimenä toimi 
keskusvaliokunta. Ensimmäiset vuodet olivat orga-
nisaation luomiskautta, jolloin oikeanlaisia toiminta-
tapoja suunniteltiin ja kokeiltiin. Varsinaiset koease-
mat perustettiin nopeasti. Vuosina 1924-25 tutkittiin 
yhteensä 90 eri tilaa, joita oli tarjottu koeasemakäyt-
töön. Koeasemia oli vuonna 1925 jo viisi ja vuoden 
1935 loppuun mennessä niitä oli yhdeksän.31

Otavan kasvinviljelyskoeasema muuttui lakimuu-
toksen myötä Etelä-Savon kasvinviljelykoeasemak-
si. Otavaan Tullan tilalle vuonna 1919 perustettu ase-
ma sai uuden paikan Rantakylän Karilasta. Viimeinen 
vuokralainen tilalla oli ollut Vankeinhoitolaitoksen 
Mikkelin lääninvankila, jonka vuokrasopimus lop-
pui vuonna 1925. Lääninvankila oli käyttänyt Karilaa 
työtoiminnassaan, ja oli rakentanut ainakin yhden 
puimalarakennuksen tilalle. 1920-luvun alun vanki-
loissa oli jatkuva tarve pysyville laitospaikoille ja sa-
maan aikaan kehitettiin vankien työtoimintaa. Mo-

30 Vuokrasopimus 1920, MMA.
31 Elomaa 1978, 58-63.
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Ulkopalsta mukaan lukien Karilan tilan kokonais-
pinta-ala oli 191,25 hehtaaria, josta peltoa oli 18,24 
hehtaaria. Tutkimusaseman siirryttyä Karilaan, tilal-
la tehtiin ensin agrogeologinen tutkimus, jossa sel-
visi, että viljelyksistä puolet oli moreenimaata, noin 
5 hehtaaria suota ja loput hiekka-hietamaita. Koe-
kentiksi soveltuvaa maata oli ainoastaan 3,4 hehtaa-
ria, mutta raivaamalla katsottiin saavan koekentiksi 
sopivia melkein yhtenäisiä maa-alueita yhteensä 22, 
51 hehtaarille. Alkuun tutkimusaseman toiminta si-
joitettiin Vanhan Karilan rakennuksiin, jotka vuoden 
1926 vuosikertomuksessa kuvailtiin enimmäkseen 
hyvin huonokuntoisiksi. Vuosikertomuksen mukaan 
”ainoastaan puimala, kuivausriihi ja sauna ovat uu-
dempia ja tarkoitustaan vastaavia”. Tutkimusasemaa 
perustettaessa maaperään liittyvät tutkimukset, mai-
den raivaus ja salaojittaminen ja varsinainen koetoi-
minta olivat kuitenkin ensisijalla, joten rakennusten 
valmistuminen sai odottaa muutaman vuoden. Suu-
rin tarve oli laboratoriotiloille ja johtajan asuinhuo-
neistolle. Olemassa olevaan asuinrakennukseen eli 
ilmeisesti Vanhan Karilan päärakennukseen ei pys-
tytty järjestämään juuri minkäänlaisia laboratorio-
tiloja ja haitaksi koettiin myös se, että johtaja joutui 
asumaan Mikkelissä. Lisäksi tilalla ei kyetty pitä-
mään niin suurta karjaa kuin muuten olisi ollut mah-
dollista 35

Uutta tutkimusaseman rakennusten paikkaa var-
ten täytettiin ja salaojitettiin peltojen keskellä ollut 
kallioinen suonotkelma.36 Kun rakennustöihin ryh-
dyttiin, selvisi kuitenkin ettei tilan ulkopalsta kuu-

35 Vuosikertomus 1926, KA.
36 Huokuna 1978, 211.

lunutkaan maatalouden koetoimikunnan keskus-
valiokunnalle luovutettuun alueeseen, vaan se jäi 
metsähallituksen hallintaan. Ulkopalstalta oli tarkoi-
tus ottaa puuta rakennustöihin. Koetilan koko vähe-
ni enemmän kuin puolella, kun sen käytössä oli vain 
kotitilan 95,15 hehtaaria. Tätä ei kuitenkaan katsottu 
koetoiminnan kannalta merkittäväksi tappioksi. Ko-
titilan peltohehtaarit ja metsät riittivät toimintaan. 
Ulkopalstan metsät olisivat vain varmistaneet riittä-
vän polttopuun saannin.37

37 Asututushallitukselle 29.4.1927, MLA;Vuosikertomus 1927, 
39-40

TUTKIMUSASEMA UUTEEN PAIKKAAN
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ARKKITEHTI JUSSI PAATELA 1886–1962

Jussi Edvard Paatela (ent Pavén) syntyi Helsin-
gissä. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Helsingin suoma-
laisesta lyseosta vuonna 1906 ja valmistui arkki-
tehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1911. 
Hän työskenteli Tampereen teknillisen opiston 
opettajana vuosina 1914-1918, jonka jälkeen hä-
nen palkattiin Maataloushallituksen arkkitehdiksi. 

Jussi Paatela perusti nuoremman veljensä, ark-
kitehti Toivo Paatelan (ent Pavén) kanssa arkki-
tehtitoimiston vuonna 1919 ja he suunnittelivat 
1920-luvulla paljon rakennuksia kunnille ja val-
tiolle. Yhteinen arkkitehtitoimisto oli toiminnas-
sa vuoteen 1930 asti, jolloin Jussi Paatelasta tuli 
Lääkintöhallituksen rakennusosaston päällikkö ja 
hänet nimitettiin Teknillisen Korkeakoulun ark-
kitehtuurin professoriksi. Professuuria hän hoiti 
eläkkeelle jäämiseensä asti eli vuoteen 1949. Hän 
toimi myös Teknillisen Korkeakoulun vararehto-
rina vuodesta 1940 ja rehtorina 1943-1946. 

Jussi ja Toivo Paatelan arkkitehtuuri edus-
ti 1920-luvulla klassismia ja sen muotokieltä on 
luonnehdittu näyttäväksi ja monumentaalisek-
si. Jussi Paatelan maatalouskoulusuunnitelmista 
huomattavimpia oli Järvenpään Kotitalousopet-
tajaopisto ja siihen liittyvät emäntäkoulu, pientila, 
maatalousnormaalikoulu ja karjanhoitokoulu, Li-
mingan emäntäkoulu, Uudenkirkon maamieskou-
lu, Säämingin emäntäkoulu, Korsholman kotitalo-
uskoulu sekä Jokioisten pienviljelijäkoulu. 

1930-luvulla Jussi Paatela alkoi soveltaa funkti-
onalismin muotokieltä, josta vuonna 1939 valmis-
tunut Helsingin yliopistolle suunniteltu Metsätalo 
on hyvä esimerkki.  

Uudet rakennukset valmistuvat 1927-28

Ensiksi uudelle paikalle valmistui johtajan asunto- 
ja laboratoriorakennus eli päärakennus. Se valmis-
tui vuonna 1927. Koeaseman rakennuksien suunnit-
telijana pidetään arkkitehti Jussi Paatelaa, joka toimi 
maataloushallituksen arkkitehtina. Toisaalta monis-
sa piirustuksissa on Jussi ja Toivo Paatelan yhteisen 
arkkitehtitoimiston leima. Päärakennukseen tehtiin 
tutkimusaseman tärkeimmät tilat: laboratorio ja joh-
tajan asuintilat. Pihapiirin päärakennuksena se si-
joitettiin rinteeseen hieman ylemmäksi muita ra-
kennuksia. Päärakennus asettui kallioisen pihapiirin 
koillisosaan sillä tavoin, että sen koillisseinän veran-
nalta avautui näkymä Vanhalle Otavantielle ja pel-
loille. Aumakattoisen rakennuksen alakerta tehtiin 
sementtitiilistä ja yläkerta hirsistä. Arkkitehtuuri on 
niukkaeleistä klassismia. Pihan puolen sisäänkäyn-
ti oli detaljoitu. Johtajan asuintilojen lisäksi toisessa 
kerroksessa oli kaksi huonetta harjoittelijoita varten. 
Rakennustyöt suoritettiin kesän 1927 aikana urakal-
la. Urakoitsijana oli mikkeliläinen rakennusmestari 
K. Westerholm. Tarvittavat hirret otettiin tilan omas-
ta metsästä kevään aikana.38

Jussi Paatelan suunnitelmien mukaan rakennettiin 
myös seuraavana vuonna valmistunut kenttämesta-
rin ja karjaväen asuintalo. Arkkitehtuuriltaan vuon-
na 1928 valmistunut asuinrakennus tehtiin niukkae-
leiseksi kuten päärakennuskin. Sisäänkäyntinä pihan 
puolelle oli avokuisti. Puolitoistakerroksisen asuin-
rakennuksen ilme syntyi kuusiruutuisista ikkunois-
ta, avokuistin kannatinpylväistä ja harjakaton lunet-
ti-ikkunoista. Julkisivuja verhosi pystylaudoitus. 
Rakennuksessa oli kaksi asuinhuonetta tallimestaril-

38 Vuosikertomus 1927, 42-43, KA.

Kotieläin- ja talousrakennus valmistui vuonna 1928. 
Säterikaton alalape on jyrkkä ja rakennuksen pää-
dyissä on pyöröikkunat. SKA
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le, yksi huone karjakolle, työhuone, kaksi majoitus-
huonetta ja yhteiskeittiö. Ullakolla oli karjakon apu-
laisen asuinhuone.

Samana vuonna valmistui niin ikään Paatelan 
suunnittelema kotieläin- ja talousrakennus. Siihen 
tehtiin navetta, talli, kalustovaja ja vilja-aitta. Ulla-
kolle tehtiin koepuimala ja korsirehuvarasto. Ra-
kennus on L-kirjaimen muotoinen ja sen alakerta on 
rapattu ja yläkerran vuoraus on tehty pystyrimalau-
dasta. Säterikaton alalape on jyrkkä ja päädyissä on 
pyöröikkunat. 

1930-luvun alussa rakennettiin pieniä rakennuk-
sia kuten kaksi maakellaria, sauna, konekalustovaja, 
halkoliiteri ja heinälato. Päärakennuksen viereen si-
joitetun konekalustovajan takaosaan tehtiin käymä-
lä, sikala ja kanala. 

Vuonna 1934 valmistuivat suuri koepuimala ja pe-
runakellari. Pellonraivausta jatkettiin vielä 1930-lu-
vulla ja silloin saavutettiin 43 hehtaarin pelto-
pinta-ala. Aseman tarvitsemia koneita ja kalustoa 
hankittiin 30-luvulla runsaasti.39

Jussi Paatela suunnitteli myös vuonna 1926 val-
mistuneen Järvenpään Maatalousnormaalikoulun 
rakennuksia. Navetta on arkkitehtuuriltaan saman-
tyylinen kuin Karilaan tehty navetta. Maatalousnor-
maalikoulun navetta paloi 1940-luvulla.40

39 Huokuna 1978, 212.
40 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 2012, 33.

Ajoittamaton julkisivupiirustus vuonna 1927 valmistuneesta tutkimusaseman 
päärakennuksesta. Rakennukseen tehtiin aumakatto, jossa oli lunetti-ikkunoi-
ta. Ensimmäinen kerros, johan sijoitettiin laboratoriotilat oli sementtitiilistä. 
Toisen kerroksen pystyrimalaudoitettua julkisivua rytmittävät symmetrises-
ti sijoitetut kuusiruutuiset ikkunat. Johtajan asuintiloihin kuljettiin lasiveran-
nalta. LMA. 
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Sota-aika Karilassa

Mikkelin kaupungin tärkeä rooli päämajakaupunki-
na vaikutti myös tutkimusaseman toimintaan. Kari-
lan historia Karjalan rakuunarykmentin sotilasvir-
katalona ja nimenomaan saarnaajan virkatalona sai 
jatkoa, kun Karilaan sijoitettiin päämajan rovastin-
toimisto vuosiksi 1942-44. Rovastintoimisto oli pää-
rakennuksessa. Sitä ennen Karila oli viestiosaston 
käytössä. Jatkosodan alussa Viestipataljoona I:n nel-
jännen komppanian lähetinasema ”Karhu” oli Kari-
lassa.41 Sodan aikana koetoiminta supistettiin käsit-
tämään vain pitkäaikaisten kokeiden hoitamisen. 
Lisäksi katsottiin, että Etelä-Savon tutkimusasemal-
la tehty perunan lajikekoetoiminta oli niin merkittä-
vää, että sitä ei voitu keskeyttää.42 

41 Kuujo 1988, 204-205; Puntanen 1993, 56.
42 Huokuna 1978, 214; Huokuna ym 1995, 14-15.

Vuonna 1956 säädettiin laki maatalouden tutkimus-
keskuksesta. Lakimuutoksen myötä koetoiminnan 
keskusvaliokunnan alaisina toimineet yksiköt yhdis-
tettiin maatalouden tutkimuskeskus -nimiseksi lai-
tokseksi.43 Perunan ohella rukiin tutkiminen oli ollut 
tutkimusaseman pääasiallinen tehtävä ensimmäisinä 
vuosikymmeninä. Vähitellen koetoiminta siirtyi nur-
mitutkimuksen suuntaan, koska karjatalousvaltai-
sessa maakunnassa oli tarve rehuviljojen tutkimuk-
selle. Puna-apila oli tutkimuskohteena pitkään.44 

Tutkimusaseman johto vaihtui vuonna 1958, kun 
Erkki Huokuna tuli johtajaksi. Huokuna oli tutkinut 
erityisesti koiranheinän niittokorkeuden ja -tiheyden 
vaikutuksia, ja Karilaan perustettiin uusia kenttäko-
keita aiheesta.45

Vuonna 1959 koeaseman rakennukset siirtyivät 
Mikkelin lääninrakennustoimiston korjaushuoltoon 
ja alueella aloitettiin peruskorjaustyöt, johon kuului 
myös asuinrivitalon, kalustovajan ja ladon rakenta-
minen ja joidenkin vanhojen rakennusten (heinälato, 
puuvaja ja sauna) purku.  Asuinrakennuksien vesi- ja 
viemärijohdot uusittiin ja vanhan Karilan pääraken-
nusta lukuun ottamatta kaikkiin asuinrakennuksiin 
laitettiin öljylämmitys.46

43 Rytsä 1978, 71.
44 Huokuna ym 1995 16-18.
45 Huokuna ym 1995, 18.
46 Huokuna 1978, 211; Mikkelin lääninrakennustoimistolle 
tiedoksi, SKA.

Päärakennuksen alkuperäisiä pohjapiirustuksia 
vuodelta 1927 ei tämän selvitystyön yhteydessä löy-
tynyt, joten vertailua vuoden 1959 pohjapiirustuk-
siin ei voitu tehdä. Vuoden 1959 piirustuksissa ra-
kennuksen tulisijat on merkitty purkuviivalla. Kaksi 
makuuhuonetta tehtiin talon päätyyn, jossa ennen 
oli purkuviivoin merkityistä komeroista ja tulisijasta 
päätellen rakennuksen keittiö. Tässä peruskorjauk-
sessa ikkunajakoa muutettiin siten, että osa kuusi-
ruutuisista ikkunoista poistettiin. Johtajan asuinti-
lojen olohuoneeseen ja ruokailuhuoneeseen tehtiin 
yksiruutuiset suuret ikkunat.  

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEKSI – RAKENNUKSET 
PERUSKORJATAAN
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Vuonna 1958 alkaneessa peruskorjaushankkeessa tutkimusaseman päärakennuksen ikkunaja-
koa muutettiin niin, että johtajan asuinhuoneiston olohuoneeseen ja ruokailuhuoneeseen teh-
tiin suuret yksiruutuiset ikkunat. LMA

Tällöin rakennuksiin laitettiin öljylämmitys, joten lämmitysuuneja purettiin. SKA
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Vuonna 1959 alkaneessa peruskorjaushankkeessa 
asuinrakennuksen tiloja muutettiin vastaamaan pa-
remmin tutkimusaseman tarpeita. Paatelan vuonna 
1928 suunnittelema asuinrakennus oli tarkoitettu tal-
limestarin, karjakon ja karjakon apulaisen asuinra-
kennukseksi. Tutkimusasemalla oli kuitenkin paljon 
kausiluontoisia työntekijöitä ja harjoittelijoita, joten 
asuinhuoneita oli tarve tarjota suuremmalle joukol-
le ihmisiä. Jo sotavuosien jälkeen oli havaittu tar-
ve myös uusille perheellisten työntekijöiden asuin-
huoneistoille.47 Arkkitehti Jalmari Peltosen vuonna 
1943 suunnittelema asuinrakennus olisi ilmeises-
ti ollut tarkoitettu perheellisille työläisille, mutta 
sitä rakennusta ei koskaan toteutettu.48 Asuinraken-
nusta muutettiin arkkitehti Eero Jokilehdon vuon-
na 1963 tekemien suunnitelmien mukaan. Raken-
nuksen koillispääty muutettiin siten, että ulko-ovelta 
tehtiin käytävä, josta oli kulku kolmeen majoitus-
huoneeseen ja keittiöön. Toiseen päätyy lisättiin yksi 
sisäänkäynti, josta oli kulku pieneen huoneen ja keit-
tokomeron asuntoon. Toisesta sisäänkäynnistä pääsi 
kahden huoneen ja keittiön asuntoon. Rakennuksen 
pääsisäänkäynnin taakse sijoitettiin vain puuvaras-
to ja kattilahuone. 

47 Ministeriölle 12.5.1945, LMA.
48 Etelä- Savon koeasema, väenrakennus, 7.5.1943, Jalmari 
Peltonen, KA.

Henkilökunnalle lisää asuintiloja

Arkkitehti Eero Jokilehdon laatima Karilan pääraken-
nuksen muutospiirustus vuodelta 1963. SKA
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Sen lisäksi, että asuinrakennus muutettiin useam-
malle asukkaalle sopivaksi, tehtiin kokonaan uusi 
asuinrivitalo. Vuonna 1965 valmistunut rakennus si-
joitettiin olemassa olevasta rakennusryhmästä kat-
sottuna kaakkoon. Samalla paikalla oli ollut sodan 
aikana parakkirakennus, jossa oli parhaimmillaan 
asunut kahdeksan pappia.49 Rakennukseen tuli yksi 
80 m2 asunto, jossa oli kaksi makuuhuonetta, olo-
huone ja keittiö. Toisessa osassa oli 43 m2 asunto ja 
lisäksi toimistohuone, pukuhuone ja makuuhuone 
kahdelle harjoittelijalle. Rivitaloon sijoitettiin myös 
pesutupa, sauna ja autotalli. Päärakennuksen vie-
ressä oleva kalustovaja muutettiin autotalliksi ja sitä 
laajennettiin yhdeltä kulmalta. Kokonaan uusi kalus-
tovaja valmistui vuonna 1964 tuotantorakennuksen 
viereen. 

49 Huokuna 1989, 79.

Uuden asuinrivitalon suunnitteli Laura Jär-
vi-Larkas vuonna 1963. Alun perin ulkovuo-
rauksen väritys on ollut tummanruskea (pii-
rustus vasemmalla LMA). 

Uusi asuinrakennus sijoitettiin hieman muis-
ta rakennuksista erilleen, sillä tavoin, että 
rakennuksen koillissivulta avautuivat maise-
mat tutkimusaseman pelloille. KA  
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LAURA JÄRVI-LARKAS 1.8.1913- ?

Laura Järvi-Larkas valmistui ylioppilaaksi vuon-
na 1932 ja arkkitehdiksi vuonna 1938 Suomen tek-
nillisestä korkeakoulusta. Hänestä tuli Rakennus-
hallituksen ylimääräinen arkkitehti vuonna 1959 ja 
suunnitteluosaston toimistoarkkitehti vuonna 1961. 
Hän toimi myös yksityisenä arkkitehtina.50

50 Halila 1967, 481-482: Rakentajain kalenteri 
1963,  40 H, 107 H.

Rakennusajalleen tyypillisen asuintalon julkisivuissa on detaljiikkaa, esimerkiksi ulkovuorauksen suunnan vaihtelu. KA
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kartanoon.53 Karilan tutkimustyöhön tämä muutos ei 
tuonut uudelleen järjestelyjä. 

Omenan viljelykokeita oltiin tehty Karilan pelloil-
la vuosina 1950-59. Vuosina 1950-54 istutettiin 257 
omenapuuta Vanhan Karilan mäelle, mutta paikka 
oli ilmeisesti omenapuille sopimaton. Puut eivät kos-
kaan kehittyneet kunnolla satoa tuottaviksi, ja kun 
ne vielä kärsivät talvivaurioista, kokeet lopetettiin 
vuonna 1959. Uutena tutkimusalana Karilassa aloi-
tettiin 1960-luvun alussa marjojen lajiketutkimus. 
Kokeita tehtiin mansikalla, mesimarjalla, viinimar-
jalla ja vadelmalla. Lisäksi marjoilla tehtiin viljely-
tekniikan tutkimusta. Puutarhatutkimukset suunni-
teltiin asianomaisissa yksiköissä, ja tutkimusasema 
oli toimeenpaneva yksikkö.54 

53 Kortesuo & Poutanen 1998,39.
54 Huokuna 1978, 215-216; Huokuna ym, 1995, 31, 48.

Tuotantorakennuksessa osa tallista muutettiin 
traktoreiden säilytystilaksi ja sikalan kohdalle tehtiin 
uudet maidonkäsittelyosasto ja asioiden pesuosas-
to. Navetta muutettiin lietelantajärjestelmään vuon-
na 1966 ja vuonna 1969 navetan viereen tehtiin kak-
si vaneritornia säilörehututkimuksia varten. Lehmiä 
Karilassa oli jatkuvasti 14-18 kappaletta. Aluksi kar-
ja oli ISK-tyyppistä suomenkarjaa, ja vuonna 1964 
Pohjois-Savon koeasemalta siirrettiin Karilaan viisi 
kantavaa ayshirehiehoa, joiden pohjalta tilalle kas-
vatettiin hyvä ay-kanta. Lehmät siirrettiin Hämeen 
koeasemalle vuonna 1970.51

1960-luvulla tutkimusasemalla jatkettiin nurmi-
tutkimuksia. 1960-luvulla Karilassa alettiin pitää 
myös lampaita. Alun perin Norjasta tuotu rygjaro-
tuinen katras siirrettiin vuonna 1960 Karilaan, jossa 
se sijoitettiin 1934 valmistuneeseen koepuimalaan. 
Suomenlampaita tutkimusasemalla oli pidetty vuo-
desta 1964 lähtien, ja lisäksi oli pässejä. Lampolak-
si muutetun rakennuksen päähän valmistui laakasii-
lo säiliörehua varten vuonna 1970. Samana vuonna 
myös navetta muutettiin lampolaksi, kun lehmät oli 
siirretty pois.52 

1960-luvun lopulla maatalouden tutkimuskes-
kuksen organisaatiossa tapahtui muutoksia. Vuonna 
1969 asetettiin komitea selvittämään maataloudel-
lisen koe-, tutkimus-, ja tarkastustoiminnan hallin-
non, organisaation ja ohjelmoinnin kehitystä. Kehit-
tämistarve oli syntynyt siitä, että Tikkurilan koetilan 
maa-alueet alkoivat käydä toiminnalle liian pienik-
si ja koetilatoiminta siirrettiin vaiheittain Jokioisten 

51 Huokuna 1978, 212-213.
52 Huokuna 1978, 213-214; Huokuna ym 1995, 28.

Vuosina 1950-54 istutettiin 257 omanapuuta Vanhan Ka-
rilan mäelle. Paikka oli omenapuille kuitenkin huono, ja 
kokeet lopetettiin vuonna 1959. Tämä kuva on paratiisio-
menapuusta (ranetka purpurovaja). LMA
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Vanha Karila jäi tutkimusaseman käyttöön, vaikka 
uusi pihapiiri rakennettiin 1920-luvun lopulla. Van-
halta virkataloajalta jääneet rakennukset ja Mikkelin 
lääninvankilan tekemät rakennukset palvelivat so-
veltuvilta osin tutkimusaseman toimintaa. Ulkora-
kennuksia on voitu hyvinkin hyödyntää tutkimusase-
man toiminnassa. Vanhan Karilan päärakennuksen 
voidaan olettaa toimineen asuinrakennuksena tutki-
musaseman henkilökunnalle, harjoittelijoille, vierai-
leville tutkijoille ja kausityöntekijöille. Vanhan Karilan 
rakennuksista ei ole tämän selvitystyön yhteydessä 
löytynyt kovin montaa piirustusta. Muutospiirustuk-
sia on vuodelta 1960 ja 1972. Todennäköisesti vuon-
na 1960 on uusittu rakennuksen ulkovuoraus ja ik-
kunat on muutettu yksiruutuisiksi. Vuonna 1972 on 
tehty muutoksia sisätiloissa. Eristyksiä on lisätty ja 
entisiä tulisijoja on purettu ja rakennettu uusia.

Ilmeisesti 1990-luvulla Vanhan karilan rakennuk-
set olivat yksityisillä henkilöillä vuokralla ja ne me-
nivät huonoon kuntoon. Vanha Karila oli Mikkelin 
maalaiskunnan käytössä 1990-luvun lopulla. Mik-
kelin maalaiskunnan liikuntapalvelut teki talvisin 
”hiihtomaan” alueelle. Vanhaa Karilaa ympäröiville 
pelloille tehtiin ladut erilaisine pujotteluratoineen ja 
mäenlaskurinteineen. Liikuntapalveluita varten ra-
kennuksissa tehtiin joitain pieniä korjaustöitä, mutta 
rakennuksessa jo alkanutta kosteusongelmaa ei kor-
jattu. Entinen päärakennus toimi taukotupana ja sen 
ulko-oveen laitettiin maininta, että rakennuksessa oli 
todettu hometta. 55

55 Turunen, 30.6.2016.

Vanhan Karilan asemapiirros vuodel-
ta 1972, jolloin päärakennusta kor-
jattiin. Piirros on ainoa vihje siitä, 
millainen Vanhan Karilan pihapiiri on 
ollut tutkimusaseman käyttäessä ra-
kennuksia. SKA

Maastossa voidaan vielä erottaa 
mahdollisesti vankeinhoitolaitoksen 
vuokra-aikana rakennetun puimala-
rakennuksen kivisillat.  

VANHAN KARILAN MUUTOKSET
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Vanhan Karilan mäellä on ilmeisesti ollut myös toinen 
asuinrakennus tutkimusasemaa edeltävältä ajalta. Se 
on sijainnut Karilantien toisella puolella.  Arkistoai-
neistojen mukaan vuonna 1963 salamaniskusta läh-
tenyt tulipalo tuhosi tämän yhden huoneen ja keittiön 
käsittäneen asuinrakennuksen kokonaan. Tutkin-
tapöytäkirjan kuulustelussa tutkimusaseman silloi-
nen johtaja Erkki Huokuna kertoo, että ”oli […] läh-
tenyt aseman kenttämestarin ja työnjohtajan kanssa 
palopaikalle, jolloin todettiin keskimmäisenä sijait-
sevan rakennuksen pohjoispäädyssä, ullakon akku-
nasta liekkien lyövän noin 2-3 metrin korkeuteen.” 
Ainakin siis vielä 1960-luvun alussa tässä pihapii-
rissä oli useampia rakennuksia. Palaneeseen raken-
nukseen oli juuri tehty perusteellinen remontti, mut-
ta uudet asukkaat eivät olleet ehtineet vielä muuttaa 
siihen, joten se oli tyhjillään.56 Tuhoutuneen asuinra-
kennuksen tilalle rakennettiin uusi asuinrakennus ja 
samalla tehtiin saunarakennus Vanhan Karilan piha-
piiriin. Rakennukset valmistuivat vuonna 1965.

56 Tutkintapöytäkirjan jäljennös, SKA.

Salaman tuhoaman asuinrakennuksen tilalle teh-
tiin uusi vuonna 1965. LMA.
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TUTKIMUSASEMAN KOR-
JAUKSET 1980- JA 1990-LU-
VUILLA

Tutkimusaseman rakennuksia korjattiin 1980-luvul-
la. Päärakennuksen ensimmäisen kerroksen labora-
toriotilat muutettiin toimistoiksi ja rakennuksen jul-
kisivut maalattiin vuonna 1985. Vuonna 1987 toisen 
kerroksen asuinhuoneiston ikkunat muutettiin ta-
kaisin alkuperäisen järjestyksen mukaiseksi. Olo-
huoneen ja ruokailuhuoneen suuret ikkunat poistet-
tiin ja tilalle laitettiin kolme kuusiruutuista ikkunaa.  
Vuodesta 1987 tutkimusaseman johtajana toimi Pir-
jo Dalman. Hän oli viimeinen päärakennuksessa asu-
nut johtaja. Johtajan asuinhuoneisto muutettiin toi-
mistotiloiksi vuonna 1996. 

Asuinrakennuksen toinen pääty, jossa oli ollut kak-
si pientä asuntoa, muutettiin vuonna 1982 sellaisek-
si, että kolmelle majoitushuoneelle tehtiin yhteinen 
keittiö ja wc. Tällöin myös ullakolle tehtiin suihku-
huone. Vuonna 1996 toisen päädyn majoitushuoneet 
muutettiin jälleen takaisin yhdeksi asunnoksi. 

Navetta peruskorjattiin 1982-84. Lehmät oli siir-
retty pois Karilasta jo vuonna 1970 ja viimeiset lam-
paat lähtivät vuonna 1978 57. Navettarakennukseen 
tehtiin laboratoriotilat, toimistohuoneita, kokous-
tiloja, korjaamo, kylmiö ja sosiaalitilat. Tuotantora-
kennuksen taakse, autotallin viereen tehtiin polttoai-
nekatos vuonna 1996.

Vuonna 1985 rivitalon toisen huoneiston yleiset 
toimisto- ja pukuhuonetilat muutettiin asuinhuo-
neiksi, jolloin toinen asunto tuli suuremmaksi. 

Uusi kuivurirakennus valmistui vuonna 1987. Kui-
vurirakennukseen tehtiin viljakuivurin lisäksi varas-
totiloja. 

57 Huokuna ym 1995, 5.

Perunakellarin sisätiloja uusittiin vuonna 1993. Kel-
larikerroksen laarit oli poistettu jo vuonna 1975, ja 
tilalle oli tehty yksi suuri huone, jossa oli eteinen 
sisäänkäynnillä. Vuoden 1993 muutoksessa kellari-
kerroksen suuri huone jaettiin väliseinällä kahteen 
osaan. Toiseen päätyyn tuli perunan käsittelyhuone 
ja toinen, käsittelyhuonetta suurempi tila jatkoi edel-
leen varastointihuoneena. 

Tutkimusasema aloitti kokonaan uuden aihepiirin 
tutkimuksen 1980-luvun lopulla, kun aloitettiin yrt-
tien tutkiminen. Mausteviljelyn ja luonnonrohdos-
kasvien tutkimisen rinnalla aloitettiin 1990-luvulla 
myös yrttineuvontaa ja koulutusta.58 

Maatalouden tutkimuskeskuksen organisaatio-
ta uudistettiin 1990-luvulla kansainvälisen arvioin-
nin suositusten, maa- ja metsätalousministeriön ja 
MTT:n asettamien työryhmien ehdotusten pohjal-
ta. Vuoden 1998 alusta voimaan tulleessa organisaa-
tiossa Karilan tutkimusasema muutettiin ekologisen 
tuotannon tutkimusasemaksi. Tutkimusaseman joh-
tajaksi valittiin vuonna 1999 agronomi Harri Huhta, 
joka oli toiminut johtajan sijaisena jo ennen nimitys-
tä.59

58 Huokuna ym. 1995, 50.
59 Kortesuo & Poutanen 1998, 50.

TUTKIMUSASEMAN TOIMIN-
TA JA RAKENNUKSET  
NYKYÄÄN

Tutkimusaseman toiminta sellaisenaan kuin se ehti 
Karilassa olla yli kahdeksankymmenen vuoden ajan, 
päättyi vuoden 2012 lopulla. Asuinrakennuksista 
henkilökunta oli poistunut jo aiemmin. Viimeinen 
tutkimusasemalla asunut johtaja oli Pirjo Dalman, 
joka toimi johtaja vuosina 1987-1998. Vuonna 2016 
tutkimusaseman käytössä on vain kuivuri ja peru-
nakellari. Pelloilla on tusinan verran erilaisia kokei-
ta käynnissä, muut alueet on vuokrattu yksityiselle 
maanviljelijälle. Osa pelloista on luomuviljelykses-
sä. 60

Käytössä olevia rakennuksia käytetään pääasiassa 
erilaisten laitteiden ja tarvikkeiden varastoimiseen. 
Pihapiiri on siis käytännössä tyhjentynyt, ja tutki-
musaseman päärakennuksessa, asuinrakennukses-
sa ja tuotantorakennuksessa on viime vuonna pidet-
ty vain peruslämpöä päällä.

Vanhan Karilan päärakennuksen ovet ja ikkunat 
ovat olleet levyillä peitettyinä joitakin vuosia alueel-
la esiintyneen ilkivallan vuoksi.

60 Huhta 16.6.2016.

36 KUOPION LYSEON LUKIO, RAKENNUSHISTORIASELVITYS   │  Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy
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A1 Päärakennus (1927) 
A2 Asuinrakennus (1928)  
A3 Tuotantorakennus (1928) 
A4 Maakellari (1934) 
A5 Autotalli (1930-luku) 
A6 Maakellari (1934) 
A7 Ulkovarasto (1930-luku) 
A8 Kaivo (1920-luku) 
A9 Ulkorakennus (1930-luku) 
A10 Polttoainekatos (1996) 
A11 Kalustovaja (1964) 
A12 Rivitalo (1965) 
A13 Perunakellari (1934) 
A14 Lampola (1934) 
A15 Kuivuri (1987) 
B1 Asuinrakennus, Vanha Karila  
 (1825/1870) 
B2 Aitta, Vanha Karila (1822) 
B3 Ulkorakennus, Vanha Karila 
 (1950-luku) 
B4 Sauna, Vanha Karila (1961) 
C1 Asuinrakennus  
 (1965) 
C2 Maakellari 
 (1800-luku) 
 

KARILAN TILAN RAKENNUKSET VUONNA 2016
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Karilan tila sijaitsee Mikkelin Rantakylän kaupun-
ginosassa noin 2,5 kilometriä kaupungin keskustas-
ta lounaaseen. Tila peltoineen ja metsäsaarekkeineen 
on nykyisin liikenne- ja asuinalueiden ympäröimä. 
Pohjoisessa Karilan tila rajoittuu Vanhaan Otavan-
tiehen. Sen ja rautatiealueen pohjoispuolella on Mik-
kelin lentoasema. Koilliskulmalla myös osa Karilan 
tilasta lohkaistiin aikoinaan rautatiealueeksi. Idässä 
maisema rajautuu nykyisin Jyväskyläntiehen ja kaa-
kossa valtatie 5:en eli Lahdentiehen. Karilan peltojen 
itäpuolella kulkee myös voimalinja. Etelässä maise-
ma oli aiemmin pääosin viljeltyä Orijärven rantaan 
saakka, mutta nykyisin näkymän peittää Karilan ni-
meä kaupunginosana kantava uudehko pientaloalue. 
Lännessä Karilan tilan maat rajautuvat Rantakylän 
pientaloalueeseen.

Karilan maisemaa leimaavat avoimet, melko ta-
saiset peltoaukeamat ja metsäiset mäenkumpareet, 
jotka ovat kallioisia ja osin jyrkkäpiirteisiäkin. Mai-
seman perustaso on noin 100 m merenpinnasta. Ny-
kyiset pellot sijoittuvat pääosin korkeuskäyrien +98 
- +102 välille. Alueen korkeimman mäentöyrään, Hir-
sivuoren, korkeus on 125 metriä merenpinnasta. Hir-
sivuoren metsäinen kumpare on suojeltu luonto-
kohteena Rantakylän osayleiskaavassa merkinnällä 
SL-2.

Karilan vanha tilakeskus oli jo varhain sijoitettu ti-
lan lounaisosaan, Orijärven suuntaan laskevan rin-
teen yläosaan. Kun tutkimusasema perustettiin, sen 
uudisrakennukset sijoitettiin muutaman sadan met-
rin päähän Vanhasta Karilasta koilliseen kallioiselle 
metsäalueelle. Tilan pellot olivat 1800-luvulla nykyi-
sen Vanhan Karilan ympärillä ja osin kapeana kais-

taleena lännessä, vasten tilan Rantakylä rno 1:n rajaa. 
Pellot, jotka nykyisin muodostavat pääosan Karilan 
tutkimusaseman pelloista, olivat vielä 1800-luvun 
lopulla suopohjaista metsämaata. Nämä alueet rai-
vattiin viljelykseen vasta tutkimusaseman perusta-
misen jälkeen 1920- ja 30-luvuilla.

Karilan tutkimusaseman keskeinen pihapiiri ja 
Vanhan Karilan pihapiiri muodostavat erilliset ra-
kennetut kulttuuriympäristönsä. Tutkimusaseman 
päärakennuksen ympäristöön tehtiin istutussuun-
nitelma heti rakennusten valmistuttua vuonna 1928. 
Tässä suunnitelmassa on merkitty numeroilla erilai-
set kasvit, mutta valitettavasti numeroiden selityk-
set eivät ole pysyneet piirustuksen yhteydessä. Myö-
hemmiltä ajoilta tiedetään pihapiirissä olleen ainakin 
marjapensaita, ruusuja ja omenapuita. Pihapiiriin is-
tutettujen koristepuiden ja pensaiden menestystä on 
seurattu puutarhatuotannon tutkimuskeskuksen oh-
jeiden mukaisesti ainakin vielä 1990-luvun alussa, 
vaikka varsinaisia koristekasvien kenttäkokeita ase-
malla ei ole tehty. Pihapiirissä on ollut erityisesti ryh-
märuusuja: 1960-luvulla 31 lajiketta ja 1978-89 aika-
na 36 lajiketta.61

61 Huokuna ym. 1995, 48.
Istutussuunnitelma vuodelta 1928. LMA

KARILAN MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN PIIRTEET
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Oma merkittävä piirteensä kultuuriympäristössä 
on tilan halki pohjoisesta etelään kulkeva Karilan-
tie. Soratie on edelleen vanhalla, jo varhaisimmissa 
tiluskartoissa näkyvällä paikallaan. Loivasti mutkit-
televan, mäkiseen maastoon nousevan tien näkymis-
sä vuorottelevat avoimet peltonäkymät ja metsäiset 
alueet. Eteläpäässä tie sivuaa Vanhan Karilan piha-
piiriä. Muut alueen tiet on tehty tutkimusaseman ai-
kana.

Ulkoapäin tarkastellen merkittävimmät näkymät 
Karilan tilan peltoaukeille ja Hirsivuorelle avautu-
vat Vanhalta Otavantieltä. Myös valtatie 5:ltä näky-
vät Karilan pellot hetkellisesti. Metsän sisällä olevat 
Karilan tutkimusasema rakennukset eivät erotu kau-
konäkymissä. Vanhan Karilan pihapiiri näkyy mie-
lenkiintoisesti rinteessä olevan pellon yläpuolella 
lounaan suunnalle, uusille pientaloalueille.

Liikenneympäristöjen (tiestö, lentokenttä, rautatie) 
lisäksi Karilaa ympäröivät alueet on viime vuosikym-
menten aikana rakennettu tiiviiksi pientaloalueik-
si. Nykyisin Karilan tila peltoineen onkin Kenkäve-
ronniemen ohella ainut laajahko avoin peltomaisema 
kaupungin keskustan tuntumassa.

Näkymiä Karilantieltä kesällä 
2016. 
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NYKYTILANNE
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Tässä osassa esitellään Karilan tutkimusaseman 
alueella olevat rakennukset. Tutkimusaseman toi-
minnan kannalta tärkeimmistä rakennuksista ja ns. 
Vanhan Karilan rakennuksista esitellään suunnit-
telu- ja rakennusvaiheet, käytön pääasialliset vai-
heet sekä huomiot rakennusten arkkitehtuurista ja 
rakennustekniikasta.  Rakennusten ominaispiirteitä 
ja säilyneisyyttä esitellään kuvin, jotka on otettu in-
ventointikäyntien yhteydessä. Tutkimusasemaan liit-
tyvät talousrakennukset ja muut toisarvoiset raken-
nukset esitellään vain suppeasti.

KARILAN TUTKIMUSASEMAN VARSINAISET RAKEN-
NUKSET 

A1 Päärakennus (1927) 
A2 Asuinrakennus (1928)  
A3 Tuotantorakennus (1928) 
A4 Maakellari (1934) 
A5 Autotalli (1930-luku) 
A6 Maakellari (1934) 
A7 Ulkovarasto (1930-luku) 
A8 Kaivo (1920-luku) 
A9 Ulkorakennus (1930-luku) 
A10 Polttoainekatos (1996) 
A11 Kalustovaja (1964) 
A12 Rivitalo (1965) 
A13 Perunakellari (1934) 
A14 Lampola (1934) 
A15 Kuivuri (1987)

NS. VANHAN KARILAN RAKENNUKSET 
 

B1 Asuinrakennus, Vanha Karila (1825/1870) 
B2 Aitta, Vanha Karila (1822) 
B3 Ulkorakennus, Vanha Karila  (1950-luku) 
B4 Sauna, Vanha Karila (1961) 
C1 Asuinrakennus (1965) 
C2 Maakellari (1800-luku)



Karilan tutkimusasema, Mikkeli42

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303064

Rakennuksen muita nimityksiä

Laboratorio, johtajan rakennus, johtajan asunto- ja 
laboratoriorakennus

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1927, päiväämätön piirustuskopio, suunnittelijan lei-
ma "Jussi Paatela — Toivo Paatela Arkkitehdit".

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennuksessa on betoniset perusmuurit ja antu-
rat. Ensimmäisen kerroksen ulko- ja väliseinät on 
muurattu tiilestä. Toisen kerroksen runkorakenne on 
raamisahatusta hirrestä lyhytnurkkaan salvostettu 
hirsikehikko. Vesikaton runkorakenteena ovat saha-
tuista parruista tehdyt jalasorsiin tukeutuvat A-kat-
totuolit. Kattomuotona on aumakatto, jossa on sisä-
taite räystäillä.

Alapohja on maanvarainen betonilaatta. Välipoh-
ja on lautamuottiin valettu teräsbetonilaatta. Beto-
nilaatta on todennäköisesti yläpalkkilaatta. Yläpoh-
ja on puurakenteinen, täyttö sahanpurua.

Ensimmäisen kerroksen betonisokkelit on slam-
mattu ja tiiliseinissä on sileäksi puuhierretty rappaus. 
Toisen kerroksen julkisivut on verhoiltu rimalaudoi-
tuksella. Vesikatteena on harvalauta-alustaan asen-
nettu konesaumapeltikate.

Ikkunat ovat kaksinkertaisia ja sisään-ulos aukea-
via.

PÄÄRAKENNUS

A1

A2

A3
A6

A5

A4

A8

A15

A14

A13

A12

A11
A10

A9

A7

Ulko-ovet ovat paneeliverhoiltuja puuovia. Pää-
sisäänkäynnin ovi on ikkunaovi, muissa ovissa on 
yläikkuna oven päällä. Sisäänkäynneissä on puu-
rakenteiset katokset lukuunottamatta pääsisään-
käyntiä ja kuistia. Pääsisäänkäynnin pielien julkisi-
vurappaukseen on tehty harkotus ja oven päälle on 
muotoiltu matala lippa. Sisäänkäyntien portaat ovat 
betonia.

Rakennuksessa on varusteina vesijohto, viemäri ja 
vesikiertoinen keskuslämmitys öljykattilalla.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Rakennus edustaa 1920-luvun klassismia. Sen pitkät 
julkisivut ovat jäsentelyltään symmetriset. Ikkunat 
ovat tyypillisesti kuusi- ja neliruutuisia. Aumakaton 
räystäiden "hollantilaistaite" on eräs aikakaudella 
käytetyistä tyylikeinoista. 
Erityistä rakennuksessa on sen sijoitus rinteeseen si-

ten, että alunperin tutkimustiloina olleeseen pohja-
kerrokseen on käynti eteläsivulta ja toisessa kerrok-
sessa olleeseen johtajan asuntoon pohjoispuolella 
maantasosta. Rakennuksen sijoitus erilleen muista 
koeaseman rakennuksista ja tekeminen muutoinkin 
muita rakennuksia arvokkaammaksi korostaa sen 
asemaa.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

1959-1960 peruskorjaus: huonejako säilyi muutoin 
pääasiassa ennallaan, mutta joitakin tiloja jaettiin 
pienemmiksi, rakennukseen tehtiin wc-tilat ja keit-
tiöt modernisoitiin. Aiemmin lämmityslaitteina toi-
mineet uunit purettiin ja rakennus varustettiin vesi-
kiertoisella keskuslämmityksellä. Toisen kerroksen 
olohuoneen ja ruokailuhuoneen ikkunat suurennet-
tiin moderneiksi isoruutuisiksi ikkunoiksi. Muut ik-
kunat jäivät ennalleen.
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1. kerros

20 m50 10

2. kerros

Pohjapiirrokset 7.3.1996
Valtion kiinteistölaitos, Kaak-
kois-Suomen kiinteistöalue. 
SKA

1985: 1. kerrokseen rakennettiin pukuhuone, sauna 
ja pesuhuone. Nähtävästi samalla sisätiloissa tehtiin 
pintaremontti ja rakennuksen julkisivut maalattiin

1996: asuintilat muutettiin toimistotiloiksi. Samal-
la ilmeisesti palautettiin julkisivu vanhaan asuunta 
korvaamalla suuret ikkunat alkuperäisen kokoisilla 
ikkunoilla.

Käyttöhistoria

Rakennuksen sijoitettiin alunperin koeaseman joh-
tajan asunto ja laboratoriotiloja. Vuosina 1942-1944 
siinä toimi Päämajan rovastintoimisto. 1990-luvulta 
lähtien rakennuksessa on ollut tutkimusaseman la-
boratorio- ja toimistotiloja.
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Suunnitelmakopio
Päiväämätön suunnitelmakopio to-
dennäköisesti 1920-luvulta. Ko-
piossa on leima Jussi Paatela, Toi-
vo Paatela Arkkitehdit. Toteutunut 
rakennus on suunnitelman mukai-
nen. LMA

Valokuvat viereisellä sivulla
Ylhäällä vasemmalla. Pihasivu pohjoiseen. Kuistilta oli alunperin käynti johtajan asuntoon ja työtiloihin.

Ylhäällä oikealla. Pääty länteen. Päädystä oli alunperin sisäänkäynti palvelijan huoneeseen ja keittiöön.

Alhaalla vasemmalla. Sivu etelään, pääsisäänkäynti.   Alhaalla oikealla. Pääty itään, sisäänkäynti laboratorioon.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennuksen hahmo, julkisivujen jäsentely ja suu-
relta osin yksityiskohdatkin ovat säilyneet alkupe-
räisen kaltaisina. 

Ulko-ovet ovat alkuperäiset kuistin ovea lu-
kuunottamatta.

Vesikaton aluslaudoitus ja räystään muoto taittei-
neen ja aluslaudoituksineen on alkuperäinen. 

Arkistotiedot

LMA, SKA
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Sisäänkäynnit
Ylhäällä vasemmalla. Alunpe-
rin johtajan asunnon sisäänkäynti 
kuistilta ja keittiösisäänkäynti pää-
dystä.

Ylhäällä oikealla. Teknisten tilojen 
sisäänkäynti länsipäädyssä. Taus-
talla keittiösisäänkäynnin ovi.

Alhaalla vasemmalla. Pääsisään-
käynti. Pääovelta on käynti alaker-
ran laboratoriotiloihin ja portai-
kosta johtajan asuntona olleisiin 
tiloihin.

Alhaalla oikealla. Sisäänkäynti la-
boratoriotiloihin itäpäädyssä.
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Ylinnä. Lasikuisti portaineen.

Yllä. Kuistin ja keittiösisäänkäynnin portaissa askelmat on 
tehty betonista valetuista lankuista. Askelmien päät muo-
dostavat portaan rungon yli tulevan aiheen. Runko on 
muurattu betonitiilistä ja rapattu.

Pääsisäänkäynti
Pääsisäänkäynti on korostet-
tu julkisivurappaukseen tehdyllä 
harkotuksella ja betonista muo-
toillulla lipalla. Portaat on valet-
tu betonista.
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1. kerroksen tiloja
Yllä. Alunperin laboratoriona ollut tila itäpäädyssä, joka myöhemmin muutettiin toimistoksi.

Ylhäällä oikealla. Alunperin varastona ollut tila, joka nykyisin on pesutilojen pukuhuoneena.

Kuvat oikealla. Suihku ja sauna on tehty alunperin talouskellarina ja teknisenä tilana olleisiin 
tiloihin.
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2. kerroksen tiloja
Ylhäällä vasemmalla. Alunperin johtajan asunnon vierashuoneena itä-
päädyssä ollut tila, joka viime vaiheessa muutettiin toimistoksi.

Ylhäällä oikealla. Alunperin johtajan asunnon olohuoneena ja ruokai-
luhuoneena ollut tila, nykyisin toimisto.

Äärimmäisenä oikealla. Alkuperäisistä johtajan asunnon kahdesta 
makuuhuoneesta yhdistetty nykyinen toimistohuone. Komeroiden 
välissä olevasta aukosta on ollut ovi entiseen ruokailutilaan.

Oikealla. Lasikuistilla ovat säilyneet alkuperäiset paneeliverhoukset, 
yksinkertaisesti lasitetut ikkunat ja listoitukset. Sisäkaton levyver-
hous on uudempi.
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Ullakon porras
Portaikossa ovat säilyneet alkuperäiset pintarakenteet, listoitukset, ikkunat ja ovet. Portaikossa näkyvillä oleva hirsiseinä on listoi-
tuksesta päätellen ollut alunperinkin hirsipinnalla. Nykyinen väritys ei ole alkuperäinen.

Portaikko on huolellisesti viimeistelty siihen nähden, että ullakolla ei ole käyttötiloja. Portaassa on pyöreästä puusta tehty keskipila-
ri.

Ullakon porras liittyy ensimmäisestä kerroksesta nousevaan betonirakenteiseen kierreportaaseen.
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Ullakko
Ullakko on alunperin ollut avoin läpi rakennuksen, kevytrakenteiset komerot on tehty myöhem-
min. Ullakolle ei ole tehty lattiaverhousta. Paikoin sahanpurutäytteiden päälle on levitetty pah-
via.

Yllä. Kaareva kattoikkuna on alkuperäinen.

Vasemmalla. Kate on tehty arkkipelleistä pystysaumoin. Ilmeisesti kate on joskus uusittu, sillä ul-
lakolta löytyi vanhemman katteen palasia ja jalkakourun osia. Aluslaudoitus on alkuperäinen.
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Ikkunat
Ikkunat ulkovuorilautoineen ja sisäpuolisine listoituksineen 
ovat alkuperäisiä. Toisessa kerroksessa on vuorilaudat ik-
kunan sivuilla yksinkertaisesti maalattu rimalaudoitukseen, 
vain ikkuna ylä- ja alapuolella on varsinaiset vuorilaudat.

Alhaalla vasemmalla. Ikkuna toisessa kerroksessa, puura-
kenteisessa seinässä. Ikkuna heloineen, listoitus ja ikkuna-
penkki ovat alkuperäiset.

Alhaalla oikealla. Ikkuna ensimmäisessä kerroksessa, kivira-
kenteisessa seinässä. Ikkuna heloineen on alkuperäinen. Ik-
kunapenkkiin on lisätty  muotohöylätty levitys joskus myö-
hemmin.
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Lasikuisti
Lasikuistilla ovat säilyneet alkuperäiset ikkunat heloituksineen ja listoituksineen 
sekä seinien paneeliverhoukset listoituksineen. Lasitus on yksinkertainen, eikä kar-
missa ole kyntettä sisäpuolisille puitteille.

Kuistin ulko-ovi on uusittu mahdollisesti 1960-luvulla. Alunperin paikalla on mah-
dolllisesti ollut pariovi, joka on varastoituna ullakolle.

Vesikaton taitos räystäällä ja räystäslausoitus on toteutettu seuraavalla aukeamalla 
olevan suunnitelmapiirroksen mukaan. Räystään laudoitus on poikkeuksellinen, sa-
hatavarasta tehty lomitettu laudoitus.
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Ovet
Rakennuksessa ovat säilyneet kaikki alkuperäiset ulko-ovet ja useita alkuperäisiä välovia. 
Ylhäällä vasemmalla. Ikkunaovi pääsisäänkäynnin tuulikaapissa. 
Ylhäällä keskellä. Ovet keittiön sisäänkäynnin tuulikaapissa. 
Ylhäällä oikealla. WC 114

Räystäs
Vasemmalla. Detaljipiirroksen mukainen räystään laudoitus ja vesikaton taitos on toteutettu detaljisuunnitelman mu-
kaan. Kattotuolien päiden päälle on lisätty on kiilavaksi veistetty soiro. Kuvassa olevan kattotuolin kohdalla vesikat-
teessa on vuoto, jonka seurauksena rakenteessa on lahovaurio.

Detaljipiirustus (viereisellä sivulla)
Päiväämätön piirustus rakennuksen detaljeista (piirustuksessa on leima "Jussi Paatela, Toivo Paatela Arkkitehdit"). Pii-
rustuksessa on esitetty ikkunoiden ja ovien lisäksi räystään muoto ja rakenne, sisäänkäyntikatos, pääoven rappaukset 
ja sisäänkäyntien portaikkojen kaiteet. LMA
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Alkuperäisiä heloituksia
Rakennuksessa säilyneissä alkuperäisissä ovissa on säilynyt myös al-
kuperäistä heloitusta. Käyttölukkoja ja painikkeita on yleensä uusittu 
myöhemmin.

Äärimmäisenä ylhäällä vasemmalla. Ullakolle johtavan tuulikaapin ulla-
kon puoleinen ovi. Tuulikaappi on tehty jossain muutosvaiheessa. To-
dennäköisesti jostain tästä rakennuksesta purettu peiliovi on siirretty 
tähän. Ovessa on säilynyt alkuperäinen heloitus ja väritys. Ovessa on 
tyypillinen 1900-luvun alkupuolen painike, jossa on puinen kahvaosa. 

Kuvan alla olevassa pääsisäänkäynnin tuulikaapin oven painikkeessa 
kahvaosa on myöhemmin uusittu.

Ylhäällä keskellä. Pääsisäänkäynnin ulko-oven sisäpuolen taottu vedin.

Ylhäällä oikealla. Vedin teknisen tilan väliovessa.

Vasemmalla. Alkuperäinen ullakolle johtavan tuulikaapin portaikon 
puoleinen ovi. Ovi on avautunut suoraan ullakolle ennen kuin nykyi-
sen tuulikaappi on tehty. Vedin on veistetty puusta.

56 KUOPION LYSEON LUKIO, RAKENNUSHISTORIASELVITYS   │  Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy
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Porras 1. ja 2. kerroksen välillä
Yllä. Pääsisäänkäynnistä alunperin johtajan asuntoon johtanut portaikko. Alkuperäinen porras, jonka askel-
mat ovat elementtejä. Askelmien alkuperäinen pinta on todennäköisesti värjättyä betonia, nykyisin porras on 
peittomaalattu. Jalkalistat on tehty maalaamalla. Askelkulmalistat on lisätty myöhemmin.

Oikealla. Suunnitelmakopio "Etelä-Savon koeasema, laboratooriorakennuksen sementtiporras". Päiväämätön 
kopio, jossa suunnittelijan leima "Jussi Paatela, Toivo Paatela Arkkitehdit". Kopiossa on myös merkintä "Mik-
kelissä 12.5.1926 Yrjö K. Koskinen ja Kalle Westerholm". LMA

Askelmaelementit on kannatettu ulommista päistään upottamalla ne tiilimuurauksen sisään.
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Esineistöä ullakolla
Ylhäällä vasemmalla. Mahdollisesti rakennuksen alku-
peräiseen kiintokalustukseen kuulunut kalusteovi. Maa-
lilohkeamien perusteella oven alkuperäinen väritys on ol-
lut tummempi: kehysosa tumman harmaa ja peiliosa lähes 
musta.

Ylhäällä oikealla. Purettuja ikkunapuitteita. Puitteissa nä-
kyy todennäköisesti alkuperäinen väritys.

Alhaalla vasemmalla. Rakennusaikaista ylijäämää, alkupe-
räisen ikkuna- tai ovivuorilaudan kappale ullakolla.

Alhaalla oikealla. Todennäköisesti tästä rakennukses-
ta purettuja ovia ullakkotilassa. Kuvassa olevat ovilehdet 
ovat mahdollisesti 1960-luvun vaneripintaisia laakaovia.
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Avotakka
Ylhäällä vasemmalla. Todennäköisesti 1980-luvulla tehty avotakka. Takka näkyy vuodelta 1985 olevassa pohjapiirustuk-
sessa, kun taas vuoden 1959 piirustuksessa on tällä paikalla tulisijan purkumerkintä.

Irtokaluste
Kattilahuoneeseen viety, mahdollisesti alkuperäiseen irtokalustukseen kuulunut tuoli.

Värityskerroksia.
Kellarikerroksen seinärappauksessa näkyy nykyistä väritystä tummempi värikerros.
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Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus
303068

Rakennuksen muita nimityksiä

Kenttämestarin ja karjaväen asuintalo, väenraken-
nus, asuinrakennus.

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1928, Jussi Paatela — Toivo Paatela Arkkitehdit, päi-
väämättömiä piirustuskopiotia, osassa detaljipiirus-
tuksia hyväksymispäiväys 12.5.1926. Osa kopioista 
on kopioitu nurinpäin, ja näihin peilikuvana oleviin 
kopioihin on tehty merkintöjä ja leimaus suunnitte-
lijan leimalla.

Rakennustapa ja tekniikka

Perustukset ovat lautamuottiin valettua betonia. Ala-
pohja on tuulettuva puurakenteinen täytepohja, tuu-
letusaukot sokkelissa. Alapohja on tuettu ulkoseinille 
ja alapohjan tilassa kivien päälle asetettuihin puu-
palkkeihin. Hirsirunko on lyhytnurkkaan salvostet-
tu kehikko. Puurakenteinen yläpohja tukeutuu hir-
sikehikkoon. Vesikatto on kannatettu ulkoseinien, 
jalasorsien ja puupilareihin tukeutuvien puupalkkien 
varassa olevilla kattotuoleilla. Hirsirungon ja raken-
teiden puutavara on sahatavaraa. 

Rakennuksessa on kolme puupilareilla tuettua si-
säänkäyntikatosta. Kahdessa katoksessa on harja-
katto, yhdessä aumakatto. Sisäänkäynneille johtavat 
betonista valetut portaat ja ylätasanteet.

Julkisivuverhouksena on rimalaudoitus. Päädyis-
sä on tasakerran tasossa kerroslista ja päätykolmios-
sa rimalaudoituksen jakoa on harvennettu (leveämpi 

ASUINRAKENNUS

A1

A2

A3
A6

A5

A4

A8

A15

A14

A13

A12

A11
A10

A9

A7

aluslauta). Vesikatteena on konesaumattu peltikate.
Ikkunat ovat kaksinkertaiset, sisään-ulos aukea-

vat.
Ulko-ovet ovat puurakenteisia paneeliverhottu-

ja ovia. Kolmessa ulko-ovessa on yläikkuna samas-
sa karmirakenteessa. Yhdessä ovessa on ikkuna ovi-
levyssä.

Sisätiloissa lattiat on verhoiltu levyalustaan asen-
netuilla muovimatoilla. Seinä ja kattopinnat on pääl-
lystetty maalatuilla tai tapetoiduilla levyverhouksilla.

Varusteina ovat vesijohto, viemäri, sähkö ja vesi-
kiertoinen keskuslämmitys.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Yleisilmeeltään rakennus on yksinkertainen, klassis-
tinen asuinrakennus. Puutarhan puoleinen julkisivu 
on symmetrinen, mutta pihasivu ja päädyt ovat auk-
kojen ja katosten suhteen epäsymmetriset.

Rakennuksessa on pitkittäissuuntainen sydänseinä, 
jonka kahta puolta huonetilat on sijoitettu tarkoituk-
senmukaisella tavalla.

Julkisivuissa 1920-luvun klassismiin liittyviä de-
taljeja on säilynyt lähinnä kahdessa katoksessa, ik-
kunoissa ja ulko-ovissa. Muut suunnitellut yksityis-
kohdat, kuten ikkunoiden vuorilaudat tai räystään 
muotoilu, on muutettu nykyisiksi myöhemmin.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

1963 peruskorjaus. Puutulisijat purettiin ja raken-
nukseen asennettiin öljyllä toimiva keskuslämmi-
tys. Tilamuutoksia, wc- ja pesutiloja tehtiin. Lisäk-
si isompia huoneita jaettiin väliseinillä pienemmiksi.

1982-83 peruskorjaus. Itäpäädyn asunto muutet-
tiin majoitushuoneiksi.

1996 tilamuutos. Itäpääty muutettiin takaisin yh-
deksi asunnoksi.
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Ylinnä pihasivu luoteeseen. Huomiota kiinnittää kuistin ja ikkunoiden epäsymmetrinen 
sijainti, joka on alkuperäissuunnitelman mukainen.

Yllä oleva kaakon puoleinen julkisivu on klassistisen symmetrinen aukotukseltaan.

Ylinnä pääty lounaaseen. Sisäänkäyntikatos tehtiin, kun toinen ulko-ovi lisättiin.

Pääty koilliseen. Alkuperäinen asuntoon johtanut sisäänkäyntikatos.
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Sisäänkäyntikatokset
Yllä. Alkuperäiset sisäänkäyntikatokset 
koillispäädyssä ja pihasivulla.

Oikealla. Lounaispäädyn sisäänkäyntika-
tos on tehty vuoden 1963 muutostöissä 
kun huoneistojärjestelyissä kullekin huo-
neistolle on tehty omat ulko-ovet. 

Alapohja
Rakennuksessa on tuulet-
tuva alapohja, jonka nis-
kat tukeutuvat sokkeliin ja 
keskellä rakennusta kivien 
varaan asetetuille hirsille.

Kuvassa näkyvä vesi joh-
tuu käyttövesiputken rik-
koutumisesta putkinousus-
sa. Maasta tulevat putket 
nousevat laudoitetussa ko-
telossa huonetilaan (kuvan 
oikeassa reunassa).

Käyttöhistoria

Rakennus on toiminut koko historiansa ajan pääosin 
asunto- ja majoituskäytössä. Alunperin pääkerrok-
sessa oli karjakon ja tallimestarin asunnot sekä keit-
tiö, kaksi asuinhuonetta, joille oli oma sisäänkäyn-
tinsä päädyssä, ja työhuone. Ullakolla oli karjakon 
apulaisen huone.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Julkisivut ovat pääosin alkuperäiset. Lounaispäädyn 
sisäänkäyntikatos on uusittu sisäänkäyntejä muutet-
taessa. Ikkunat ovat portaikon ikkunaa lukuunotta-
matta alkuperäisiä, samoin ulko-ovet ovat koillis-
päädyn ovea lukuunottamatta. Ullakolla on säilynyt 
muutostöissä purettuja väliovia ja ikkunanpuitteita.
Vesikatolla alunperin olleet lunetti-ikkunat on puret-
tu, kun arkkipeltikate muutettiin konesaumakatteek-
si. Räystäillä olleet sisätaitteet poistettiin ilmeisesti 
samassa yhteydessä.
Pääosassa sisätiloja lattia, seinä ja kattopinnat on 
muutostöissä verhottu levytyksillä. Yläkerran huo-
neissa on alkuperäinen paneelikatto listoituksineen 
näkyvissä.

Arkistotiedot

LMA, SKA
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20 m50 10

Oikealla pohjapiirrokset 1920-luvulla laaditut rakennuksen pohjapiirrokset. Nurinpuolinen 
piirustuskopio, jossa pohjapiirrokset näkyvät peilikuvina. Peilikuvat vastaavat toteutunutta 
rakennusta. SKA

Yllä. Pohjapiirros, ullakko, 10.1.1983. Kymen ja Mikkelin piirirakennustoimisto.

Alla. Pohjapiirros, 1. kerros, 19.4.1996. Valtion Kiinteistölaitos, Kaakkois-Suomen kiinteistö-
alue.
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Sisätilat 1. kerroksessa
Sisätilojen ilme on 1990-luvun kunnostustöistä. Alkuperäiset pintarakenteet on purettu tai peitetty uusilla pintaraken-
teilla: lattioissa, seinissä ja kattopinnoissa on levyverhoukset, lattioihin on asennettu muovimatot, seinät on tapetoitu 
tai maalattu, katoissa on maalipinnat. Ulkoseiniin on todennäköisesti tehty sisäpuolinen lisälämmöneristys.

Rakennukseen asennettiin vesikiertoinen keskuslämmitys vuonna 1963. Patteriverkosto on uusittu todennäköisesti ker-
taalleen. Lämmityspatterien takia ikkunapenkkejä on levitetty ja niihin on tehty ilmankiertoa varten raot.
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Ullakkokerroksen asunto
Ullakkokerroksen asunnon ilme on lähes vuo-
den 1963 kunnostustöiden asussa. Alkuperäi-
nen sisäkaton paneeliverhous listoituksineen 
on säilytetty.

Ylhäällä vasemmalla. Käynti ullakon asuntoon 
on portaikon ylätasanteelta. Porras ja sisäkaton 
panelointi ovat 1920-luvulta.

Alhaalla vasemmalla. Vuoden 1963 kunnostus-
töissä asuntoja ajanmukaistettiin asentamal-
la sisä-wc:t.

Kuvat oikealla. Pieni yhden huoneen asunto. 
Asunnossa on 1960-luvun moderni varustus: 
juokseva vesi, viemäri, keskuslämmitys ja wc. 
Kuvassa näkyvä sähköliesi on mahdollisesti al-
kuperäinen.

Asuntoon liittyy myös suihkutila, jonne käyn-
ti on portaikon käytävältä kautta. Portaikosta 
johtaa lämmintä tilaa oleva käytävä kylmälle ul-
lakon osalle. 
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Ullakko
Kantavat rakenteet ja savupiiput ullakolla ovat alkuperäisiä. Tulisijat rakennuksesta on purettu, 
vain piiput ovat jääneet.

Ylhäällä vasemmalla. Yläpohjan sahanpurutäytteet peittävä laudoitus on tehty jossain vaihees-
sa myöhemmin. Lauta on mahdollisesti rakennuksesta muutostöiden yhteydessä purettua lat-
tialautaa.

Alhaalla vasemmalla. Yläpohjan täytteiden verhouksena on käytetty myös vanhoja ovia. Ovet 
ovat todennäköisesti tästä rakennuksesta muutostöiden yhteydessä purettuja peiliovia.

Ylhäällä oikealla. Vuonna 1963 tehtyyn keskuslämmitysjärjestelmään kuului vapaasti hengittä-
vä paisunta-astia, joka piti viedä järjestelmän ylimpää kohtaan. Paisunta-astialle tehtiin viemä-
röinti valurautaisista viemäriputkista. Paisunta-astia korvattiin todennäköisesti hyvin nopeas-
ti kalvopaisuntasäiliöllä.
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Esineistöä ullakolla
Ullakolle on varastoitu esineistöä, mm. ikkunapuitteita ja peiliovia. Verhoilemattomalla ullakon 
osalla yläpohjan sahanpurutäytteet ovat näkyvissä.

Ylhäällä keskellä. Todennäköisesti sisäänkäyntien muutostöistä jääneitä ikkunapuitteita ja ul-
ko-oven yläikkunan puitteita (vinoneliön muotoinen ruutujako). Kuvassa taustalla näkyy peiliovi-
lehti.

Ylhäällä oikealla. Kaari-ikkunan puitteita. 1920-luvun päiväämättömissä piirustuskopioissa on jul-
kisivuissa esitetty katonlappeella ullakolle avautuvat kaari-ikkunat. Lunetti-ikkunat on todennä-
köisesti purettu nykyistä peltikatetta tehtäessä.

Alhaalla oikealla. Lähikuva viereisellä sivulla esitetystä yläpohjaan verhoukseksi asennetuista pei-
liovilehdistä. Ovilehdet ovat kaikki samaa mallia. Ovissa on toisistaan poikkeavat maalikerrokset.
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Ikkunat
Rakennuksen sisään-ulos aukeavat ikkunat ovat lähes kaikki alkuperäisiä. Ullakon portaikon ikku-
na on tehty myöhemmin. Ikkunoiden heloitus on pääosin alkuperäinen: sormihaat ja kartiokärki-
set saranat. Pintasalpoja on mahdolisesti uusittu myöhemmin.

Puitteen kaareva höyläys poikkeaa viereisellä sivulla esitetysta detaljisuunnitelmasta.

Kuvat ylinnä. Ullakon yksinkertainen päätyikkuna koilliseen. Puitteessa on sama kaareva höyläys 
kuin alakerran kaksinkertaisissa ikkunoissa.

Kuvat yllä. Alakerran ikkunoita.
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Päiväämätön detaljisuunnitelma
Etelä-Savon koeasema, ovet ja ikkunat. Ajan tavan mukaan rakennussuunnitelmiin liittyivät yk-
sityiskohtaiset detaljisuunnitelmat puusepäntöitä varten.

Paperikopiossa on suunnittelijan leima, Jusso Paatela, Toivo Paatela, Arkkitehdit, mutta päiväys 
puuttuu. Lisäksi kopiossa on merkintä "Mikkelissä 12.5.1926 Yrjö K. Koskinen, Kalle Wester-
holm", joka todennäköisesti on hyväksymismerkintä. LMA
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Ovet
Rakennuksessa on säilynyt alkuperäisiä ulko- ja väliovia. Säilyneet ovet ovat viereisellä sivulla 
olevan detaljisuunnitelman mukaisia. Ovien helotuksia on perusteellisesti muutettu todennäköi-
sesti vuoden 1963 muutostöissä (saranamalli ja pukinsarvipainikkeet) Väliovien todennäköisesti 
alkuperäinen väritys näkyy lohkeilleessa maalipinnassa.
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Ikkunoiden ja ovien detaljisuunni-
telma
Etelä-Savon koeasema, työväenasuin-
rakennus. Päiväämätön piirustusko-
pio, jossa on suunnittelijan leima "Jus-
si Paatela, Toivo Paatela Arkkitehdit". 
LMA
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Sisäänkäyntikatokset
Koillispäädyn ja pihasivun sisäänkäyntikatokset ovat alkuperäiset. Viereisellä sivulla on detalji-
suunnitelma jossa esitetään katoksen yksityiskohtia.

Toteutus on pelkistetympi kuin suunnitelmassa esitetty. Pylvään muoto on yksinkertaisempi, 
penkkiä ei ole ja kaiteen lautojen muotoilu on kaareva.

Detaljisuunnitelma katoksesta ja rakennuksen räystäästä (viereisellä sivulla)
"Etelä-Savon koeasema, työväenasuinrakennus". Päiväämätön piirustuskopio, jossa on suunnit-
telijan leima "Jussi Paatela, Toivo Paatela Arkkitehdit". LMA

Suunnitelmassa on esitetty rakennuksen räystään taite ja lomitettu aluslaudoitus. Ne on to-
dennäköisesti purettu ja räystäs tehty nykyiseen muotoonsa nykyistä vesikatetta tehtäessä.
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Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303067

Rakennuksen muita nimityksiä

Kotieläin ja talousrakennus, tutkimusrakennus

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1928, Jussi Paatela, Maataloushallitus, Jussi Paatela 
— Toivo Paatela Arkkitehdit. Päiväämättömiä piirus-
tuskopioita. Kopiot on tehty nurinpäin, tekstit ovat 
peilikuvina. Rakennus on toteutettu tämän mukaan.

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennuksessa on betoniset perusmuurit ja antu-
rat. Alapohjat ovat maanvaraisia betonilaattoja. Na-
vettana sekä sikalana ja tallina alunperin toiminei-
den osien ulkoseinät on muurattu betonitiilistä. Tällä 
osalla välipohja on valettu betonista. Betonilaatta on 
tuettu betonista valetuille palkeille ja pilareille. Tii-
liulkoseiniin on tehty myöhemmin lisälämmöneris-
tys lämpörappauksella.

Alunperin lantalana, kalustovajana ja vilja-aittana 
olleiden osien ulkoseinissä on puurakenteinen pys-
tyrunko. Näiden osien välipohjat on tuettu järeille 
puupalkeille ja puupilareille.

Koko rakennuksen alalla on korkea varastoul-
lakko. Kattomuoto on jyrkkäkulmainen säterikatto. 
Korkean keskiosan kattotuolit on tuettu puupilarei-
den varassa olevaan pitkittäispalkistoon. Pilareiden 
yläpäissä on toisiinsa ketjuuntuvat vinotuet. Matalil-
la katon osilla on jalasorteen tukeutuvat kattotuolit.

TUOTANTORAKENNUS A3

Vesikate on harvalaudoitettuun alustaan asennettu 
konesaumapeltikate.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Rakennus edustaa 1920-luvun klassismia. Raken-
nuksen pohjakaava on L:n muotoinen siten, että ul-
kokulmaan sijoittui alunperin lantala ja sen kahta 
puolta L:n sakaroihin navetta sekä talli ja sikala. Pi-
demmän sakaran päässä oli kalustovaja ja vilja-aitta. 
Rakennuksen ulkoasua leimaa jyrkkä säterikatto, 
jonka taitekohdassa olevaan pystyosaan on sijoitettu 
pieniä ikkunoita. Julkisivuja jäsentävät kivestä tehty-
jen osien vaalea rappaus ja punaiset pystylaudoitetu-
tut seinänosat. 1920-luvun klassismiin liittyviä detal-
jeja julkisivuissa ovat myös päätyjen pyöröikkunat ja 
muiden ikkunoiden ruutujako.

A1

A2

A3
A6

A5

A4

A8

A15

A14

A13

A12

A11
A10

A9

A7

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

1960 rakennus peruskorjattiin, jolloin mm. sen ki-
virakenteiset osat varustettiin keskuslämmityksel-
lä. Sikalasta luovuttiin ja tallia pienennettiin niin, että 
tiloihin voitiin sijoittaa traktoritalli, kattilahuone ja 
uudet maidonkäsittelytilat. Ajokaluvajaan sijoitettiin 
viljan säkkikuivuri ja puurakenteiset viljasiilot.

1969 rakennettiin kaksi vanerirakenteista rehutor-
nia säilörehututkimuksia varten. Tornit on myöhem-
min purettu.

1982 osa lantavarastosta muutettiin konehalliksi.

Käyttöhistoria

Alunperin kotieläin- ja talousrakennus, koenavetta. 
Rakennuksen kivirakenteisissa osissa oli 12 lehmän 
navetta maitohuoneineen ja keittiöineen, sekä nel-
jän hevosen talli ja pieni sikala. L:n muotoisen raken-
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Ylinnä. Pääty kaakkoon kohti asuinrakennusta A2

Yllä. Pääty koilliseen kohti päärakennusta A1. Kuvassa taustalla asuinrakennus A2.

Ylinnä. Pääty luoteeseen metsään. Tästä päädystä on ajosilta ylisille.

Yllä. Pääty koilliseen ja pitkä sivu luoteeseen. Tähän päätyyn on 1982 osa varastona ol-
leesta tilasta tehty koneiden korjaushalliksi.
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nuksen luoteiskulmassa oli lantala, jonne oli yhteys 
sekä navetasta että tallista ja sikalasta. Kalustovaja 
ja vilja-aitta laareineen olivat rakennuksen luoteis-
päädyssä. 

Vuonna 1970 nautakarja vaihdettiin lampaiksi.
Vuoden 1984 jälkeen karjatilat ja lantala muutettiin 

laboratoriotiloiksi ja niihin liittyviksi, toimisto-, kyl-
miö-, varasto- ja henkilöstötiloiksi. Entisen kalusto-
vajaan sijoitettiin lannoitevarasto ja vilja-aitan koh-
dalle tehtiin koeaseman kaluston korjaustilat.

2000-luvun puolella rakennukseen on tehty ko-
neellinen ilmanvaihto, jonka konehuone ja kanavisto 
on sijoitettu ullakolle.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennuksen ulkoinen hahmo on säilynyt pääasias-
sa alkuperäisen kaltaisena. Julkisivun muutostöissä 
osa ikkunoiden ja ulko-ovien detaljiikkaa on hävin-
nyt. Julkisivun alkuperäisiä yksityiskohtia on säilyn-
yt vain ylisen ikkunoissa ja päätyjen pyöröikkunoissa 
sekä vesikatolle nousevissa tuuletuspiipuissa.

Alakerrassa huonejako, tilojen asu ja käyttötar-
koitus ovat muuttuneet perusteellisesti. Alkuperäisiä 
rakenteita on nähtävissä alunperin ajokaluvarastona 
olleessa tilassa sekä ullakon kylmillä osilla.

Arkistotiedot

LMA, SKA

Etelä-Savon koeaseman navettarakennuksen päiväämätön julkisivu- ja leikkauspiirustus. Piirustus on kopiotu peilikuva-
na ja rakennus toteutettu tämän mukaan. SKA
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Peilikuvana otettu kopio alkuperäis-
piirustuksesta. Kopiossa on leima Jus-
si Paatela, Toivo Paatela arkkitehdit. Ra-
kennus toteutettiin tämän mukaisesti. 
LMA

Karilan tuotantorakennuksen korjaus-
ta koskeva pohjapiirros vuodelta 1960. 
Työtehoseura ry:n rakennustoimisto. 
SKA
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1. kerros
MTT Ekologinen tuotanto 
Muutossuunnitelma 13.1.2006 Rakennusteknillinen suunnittelutoimisto R-Plan Oy. SKA



Karilan tutkimusasema, Mikkeli 79
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Ullakkokerros ja leikkaus
MTT Ekologinen tuotanto 
Muutossuunnitelma 13.1.2006 Rakennusteknillinen suunnittelutoimisto R-Plan Oy. SKA
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JULKISIVU KAAKKOON

JULKISIVU LUOTEESEEN

20 m50 10

Julkisivut kaakkoon ja luoteeseen
MTT Ekologinen tuotanto 
Muutossuunnitelma 10.2.2006. Rakennusteknillinen suunnittelutoimisto R-Plan Oy. SKA
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JULKISIVU KOILLISEEN

JULKISIVU LOUNAASEEN

20 m50 10

Julkisivut koilliseen ja lounaaseen
MTT Ekologinen tuotanto 
Muutossuunnitelma 10.2.2006 Rakennusteknillinen suunnittelutoimisto R-Plan Oy. SKA
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Entistä tallia
Alunperin tallina olleeseen 
tilaan on tehty laboratorion 
vastaanotto- ja käsittelytila. 
Kuvassa taustalla olevaan ti-
lan osaan oli tehty traktori-
talli vuoden 1960 muutos-
töissä.

Sisäkaton detaljikuvassa nä-
kyy betonista valettua väli-
pohjaa. Katossa on umpeen 
valettu luukku; ylisiltä on 
voitu pudottaa heiniä talliin.

Entistä navettaa
Alunperin navettana ollut 
tila on muutettu laborato-
rio- ja toimistotiloiksi.

Äärimmäisenä vasemmalla 
tutkimustila.

Vasemmalla yksi toimisto-
huoneista.

82 KUOPION LYSEON LUKIO, RAKENNUSHISTORIASELVITYS   │  Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy
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Entistä aittaa
Yllä. Entiseen vilja-aitan tilaan, jossa myöhemmin olivat viljasiilot ja mylly, tehtiin vuonna 
1982 lämmin koneiden korjaamohalli. Hallin korkea osa ulottuu ylisten tilaan.

Entistä kalustovajaa
Kuvat oikealla. Alunperin kalustovajana ollut rakennuksen osa. Tilassa näkyy ylisille varas-
toitavan materiaalin painolle mitoitettu järeä puurakenne. Vinotuettujen puupilarien va-
rassa on vahvistettu pääpalkisto. Pääpalkiston varassa ovat välipohjan kannattajat. Tilassa 
oleva betonilattia on tehty jossain myöhemmässä vaiheessa.
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Ullakko
Säterikaton muodostama korkea ullakkotila. Tila on suhteellisen valoisa vesikaton porrastuksessa olevien ikkunoiden ansiosta. Ulla-
kolle on aikoinaan varastoitu rehua ja heinää. Tavara on tuotu sisään ajosiltaa pitkin. Heinät on tiputettu karjatiloihin lattiassa olleis-
ta luukuista. Viimeisimmässä muutostyössä on ullakolle tehty IV-kanavistoa ja konehuone. Koteloitua kanavistoa näkyy katon mata-
lan osuuden alueella.

Oikealla. Hoikan pystypilarin ja sen yläpäätä jäykistävien vinotukien liitos. Liitosta on jälkeenpäin vahvistettu sivuille naulatuilla soi-
roilla. Alemmassa kuvassa matalan katto-osan kattotuolin liitos betonitiilistä muurattuun ulkoseinään.
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Ullakkohuone
Korjaamohallin korkean osan päällä oleva tila. Tilaan on varastoitu monenlaista tutkimusaseman käytöstä 
poistettua esineistöä.

Kuvat vasemmalla. Koeaseman laitteisiin kuulunut, pitkän salon päässä ollut mahdollinen tutkimuslaite.
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Ikkunoita ja ovia
Yllhäällä oikealla. Ikkuna laboratoriotilassa. 
Ikkuna on uusittu, lasitus umpiolasilla. Beto-
nista valettu ikkunapenkki on alkuperäinen.

Ylhäällä keskellä. Alkuperäinen pyöröikkuna 
korjaamohallin korkean osan päällä olevassa 
tilassa. Ikkunasta näkyy päärakennus.

Ylhäällä oikealla. Alkuperäinen ikkuna säteri-
katon porrastuksessa.

Alla vasemmalla. Ylisille on varastoitu pu-
rettuja ikkunoita ja ovia. Pinossa näkyvä pa-
rioven puolikas näyttää 1930-luvun päivää-
mättömässä detaljipiirroksessa esitetyltä 
ikkunaovelta.

Alla oikealla. Viimeisimmän muutostyön ai-
kaisia laakaovia henkilöstötilojen käytävässä.
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Esineistöä
Esineistöä korjaamohallin korkean osan päällä olevassa ti-
lassa. Esineistö on todennäköisesti muualta tutkimusase-
man tiloista tänne varastoitua.

Organisaatiomuutoksen yhteydessä vanhentunut opaste.
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A1

A2

A3
A6

A5

A4

A8

A15

A14

A13

A12

A11
A10

A9

A7

MUUT TUTKIMUSASEMAN KESKUSALUEEN  
RAKENNUKSET

Seuraavilla sivuilla esitellään tutkimusaseman keskusalueen muut asuin-, 
tuotanto- ja ulkorakennukset. Kauempana olevan ns. Vanhan Karilan 
alueen rakennukset esitellään näiden jälkeen.
Seuraavien tutkimusaseman keskusalueen rakennusten sijainti on esitetty 
viereisessä kaaviossa: 
 
A4 ja A6 Maakellarit 
A5  Autotalli 
A7 Ulkovarasto 
A8 Kaivo 
A9 Ulkorakennus 
A10 Polttoainekatos 
A11 Kalustovaja 
A12 Rivitalo 
A13 Perunakellari 
A14 Lampola 
A15 Kuivuri
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Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303065 ja 303066

Rakennuksen muita nimityksiä

Talouskellari I ja talouskellari II

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1934

Rakennustapa ja tekniikka

Kellarin ulkoseinät on muurattu kivistä. Lattiana on 
maanvarainen betonilaatta. Yläpohjana on lauta-
muottiin valettu loivasti kaareva betoniholvi. Eteisen 
väliseinä on muurattu betonitiilistä.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

--

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

--

Käyttöhistoria

Rakennukset ovat toimineet ruokakellareina.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Kellariin A6 ei päässyt sisälle. Kuvaus koskee kella-
ria A4. Kellarit ovat säilyneet alkuperäisessä asussa.

Arkistotiedot

LMA, piirustuksia

MAAKELLARIT A4 ja A6

Maakellari A4
Osittain rinteeseen upotettu ja maakerroksella peitetty, päärakennuksen pihapiirissä oleva maakellari. Sisäänkäyntisi-
vun tukimuuri on tehty lohkotuista kivistä muuraamalla. Ulko-oven päällä oleva pieni lippa on tehty puurakenteisena.
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Maakellarin A4 sisätilat
Kellarin seinät on tehty lohkotuista kivistä muu-
raamalla. Kellaritilasta on erotettu pieni eteisti-
la betonitiilistä ja lappeelleen muuratuista pu-
natiilistä muuratulla väliseinällä. Kellarin katto 
on loivasti kaarevaan muotoon valettu teräsbe-
toniholvi. Lattia on maanvarainen betonilaatta. 
Kellaritilasta on tuuletuspiippu maakumpareen 
päälle. Eteistilasta on tuuletuskanava sisään-
käyntisivun päätyseinään.
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Maakellari A6
Tämä kellari on tehty tasaiselle piha-alueelle osittain 
upottamalla ja maakumpareella peittämällä.

Päätyseinän perusteella kellari on tehty viereisessä suun-
nitelmapiirustuksessa esitetyllä tavalla betonista. Umpeen 
jäätyneen porrassyvennyksen takia inventointivaiheessa 
kellarin sisätiloihin ei päästy.

Kellarien suunnitelma (ylhäällä oik.)
Kellaria koskeva suunnitelma on esitetty koeaseman ko-
nekalustovajaa koskevassa piirustuksessa. Päiväämätön ja 
allekirjoittamaton piirustus on todennäköisesti 1930-lu-
vun alusta. 

Piirustuksessa näkyy periaate maakellareiden toteutuk-
sesta. Suunnitelmasta poiketen ainakin kellarissa A4 ul-
koseinä on tehty kivistä muuraamalla. Kellarissa A6 si-
säänkäynnin katos on toteutettu suunnitelman mukaisesti 
betonista valettuna ulokkeena. LMA
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Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303078

Rakennuksen muita nimityksiä

Konekalustovaja, autotalli

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1930-luvun alku.

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennuksen perusmuurit ovat betonia. Autotal-
lin lattiana on maanvarainen betonilaatta. Pystyrun-
kona on vinojäykistetty rankarunko. Päärungossa ja 
siipiosassa on harjakatot, joiden kantavat rakenteet 
ovat puuta. Vesikatteena on konesaumattu peltikate. 
Julkisivuverhouksena on rimalaudoitus.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Vaatimaton, tilantarpeiden mukaan suunniteltu pi-
harakennus. Klassistisena piirteenä on päädyn lunet-
ti-ikkuna. Alkuperäisessä suunnitelmassa esitettyä 
toista klassistista elementtiä, nurkkaharkotusta ei il-
meisesti koskaan toteutettu.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Liiteriosaa on laajennettu niin, että L-pohjamuo-
to on muuttunut suorakaiteeksi. Rakennuksessa pii-
rustuksen mukaan ollut uuni piippuineen on purettu, 
kun kanalan ja sikalan käyttö on loppunut. Vesikate 
on uusittu ja sisätiloihin tehty uusia pintarakenteita.

AUTOTALLI  A5

Autotallin pohjois- ja län-
sisivut

Rakennus idästä.
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Ulkorakennuksen suunni-
telma
Päiväämätön ja allekirjoitta-
maton piirustus on todennä-
köisesti 1930-luvun alusta. 

Piirustuksessa näkyy alkupe-
räinen tilajako. Julkisivupii-
rustuksessa esitettyä nurkka-
harkotusta ei ole tehty. LMA

Käyttöhistoria

Alunperin päärakennukseen liittynyt konekalusto-
vaja, jonka yhteydessä olivat liiteri, käymälä, sikala 
ja kanala. Myöhemmin käytetty autotallina ja kylmi-
nä varastotiloina.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Päärakennuksen pihapiiriin kuuluvan autotallin ul-
koinen hahmo on säilynyt alkuperäisenä lukuunot-
tamatta edellä mainittua liiteriosan laajennusta. 
Tilajako on alkuperäinen. Autotalliosan sisäpinnat on 
peitetty palonsuojaverhouksella. Ikkunat ja ovet län-
sisivun kolmea suurta pariovea lukuunottamatta al-
kuperäiset. Liiterin ovi on jossain vaiheessa levitetty 
nykyiseen kokoonsa.

Arkistotiedot

LMA
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Konekalustovaja
Yllä keskellä. Konekalustovajan sisäpinnat 
on jossain vaiheessa palonsuojaverhottu.

Ylhäällä oikealla. Sikalana ollut tila, joka jos-
sain vaiheessa on jaettu väliseinällä.

Vasemmalla. Entisen sikalan vieressä oleva 
käymälä.

Alkuperäisiä ovia
Vasemmalla. Rakennuksen 
ulko-ovet suuria pariovia 
lukuunottamatta ovat al-
kuperäisiä.
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Ullakko
Konekalustovajan päärungon kattotuolirakenteet ovat alkuperäisiä. Taustalla olevan liiteriosan vesikaton muoto on 
muutettu, liiteriä laajennettaessa. Alunperin L-muotoinen rakennuksen pohjamuoto täydennettiin suorakaiteen muotoi-
seksi.

Kuvassa oikealla näkyy välipohjan täytteistä nouseva ansas joka kantaa konekalustovajan välipohjaa. Tekemällä ansas 
on voitu tehdä yhtenäinen, pilareista vapaa, konehalli.

Kattotuoleissa ja ansaassa on käytetty pyöreää puutavaraa.

Liiteri
Liiteriosaa on laajennettu. Kuvassa keskellä lattiaa näkyvä 
kohouma on entinen ulkoseinän kohta, laajennus on ko-
houmasta taaksepäin.
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Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303069

Rakennuksen muita nimityksiä

Vaja

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1930-luku

Rakennustapa ja tekniikka

Maahan asetettujen kivien varaan tehty rankorun-
koinen vaja. Harjakatto, kolmiorimahuopakate. Ul-
koverhousena pystylaudoitus.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Asuinrakennuksen pihapiiriin kuuluva yksinkertai-
nen vajarakennus.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

-

Käyttöhistoria

Asuinrakennukseen liittynyt ulkorakennus, mahdol-
lisesti liiteri.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Asuinrakennuksen yhteyteen kuuluva vaja on ulko-
naisesti säilynyt alkuperäisessä asussa. Sisätilaan ei 
päästy inventoinnin yhteydessä.

Arkistotiedot

--

ULKOVARASTO  A7



Karilan tutkimusasema, Mikkeli 97

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

-

Rakennuksen muita nimityksiä

Kaivo

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

Todennäköisesti 1920-luvun lopulla.

Rakennustapa ja tekniikka

Puurakenteinen kaivon suojarakennus.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Kahdeksankulmainen klassistinen kaivon suojara-
kennus.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

-

Käyttöhistoria

Alunperin päärakennukseen liittynyt käyttövesikai-
vo.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Päärakennuksen edustan puutarhassa sijaitseva kai-
vo suojarakennuksineen on säilynyt alkuperäisenä.

Arkistotiedot

-

KAIVO A8
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Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

--

Rakennuksen muita nimityksiä

Ulkorakennus, paja ?

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

Todennäköisesti 1930-luku.

Rakennustapa ja tekniikka

Perustuksena ovat maahan asetetut kivet. Vinojäy-
kistetty rankorunko sahatavaraa. Pulpettikatto, kat-
topalkit sahatavaraa. Vesikate kolmiorimahuopaka-
te.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Yksinkertainen pulpettikattoinen vaja.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

-

Käyttöhistoria

Mahdollisesti ollut pajana. Nykyisin käyttämätön.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

On säilynyt alkuperäisessä asussa.

Arkistotiedot

-

ULKORAKENNUS  A9

Detaljeja
Vanhanaikaiset takorautaiset saranat ja suurikokoinen 
pintalukko on saatettu ottaa jostain vanhemmasta raken-
nuksesta. 1930-luvulla nämä ovat olleet vanhanaikaisa 
heloja. Mitä arvokasta vajassa säilytettiin, että lukittavuus 
oli tarpeen ?

Vaja
Yksinkertainen vaja. Käyttötarkoitus on vaatinut pario-
vet. Ovista on täytynyt mahtua kuljettamaan suurehko-
ja esineitä.
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Paja tai muu verstastila
Vajan takakulmassa on mahdollisesti ahjon pohjan jäänteet. Kuvassa näkyvällä pölkyllä on mahdollisesti ollut 
alasin. Verstaskäyttöön viittaa myös järeä työtaso.

Vajaan on varastoitu jostain muista rakennuksista purettua aineistoa, mm. ikkunapuitteita, tulisijojen rautaosia 
ja kaakeliuunin kaakeleita.
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Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

--

Rakennuksen muita nimityksiä

Polttoainekatos

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1996, T. Tynys, Valtion kiinteistölaitos Kaakois-Suo-
men kiinteistöalue, 30.1.1996.

Rakennustapa ja tekniikka

Maanvaraiset perustukset lautamuottiin valettua be-
tonia, lattiana maanvarainen betonilaatta. Pystyrun-
ko vinojäykisteinen rankarunko. Kattokannattajat 
puupalkkeja. Pulpettikatto, kuumasinkitty profiili-
peltikate. Julkisivuverhouksena rimalaudoitus.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Yksinkertainen pulpettikattoinen varasto.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

-

Käyttöhistoria

Polttoainekatos.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennus on alkuperäisessä asussa.

Arkistotiedot

SKA

POLTTOAINEKATOS A10
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Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303079

Rakennuksen muita nimityksiä

--

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1964, Eero Jokilehto, Mikkelin Piirirakennustoimis-
to, 26.4.1964.

Rakennustapa ja tekniikka

Perustukset lautamuottiin valettua betonia, lattia 
maanvarainen betonilaatta. Kantavana pystyrunko-
na on vinojäykisteinen rankorunko. Kattokannattajat 
paikalla tehdyt kattoristikot. Harjakatto, kuumasin-
kitty profiilipeltikate. Julkisivuverhouksena vaaka-
suora lomalautaverhous sahalaudasta.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Yksinkertainen harjakattoinen varastorakennus.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

-

Käyttöhistoria

Kalustovaja

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussa.

Arkistotiedot

SKA

KALUSTOVAJA  A11
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Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303075

Rakennuksen muita nimityksiä

--

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1965, Laura Järvi-Larkas, Rakennushallitus, ?.5.1963.

Rakennustapa ja tekniikka

Perustukset ja alapohja paikalla valettua betonia. 
Kantava pystyrunko puuta. Yläpohja ja vesikaton 
kannatus sahatavaraa. Kattomuotona on loiva har-
jakatto, vesikate bitumihuopaa. Kattoikkunat akryy-
likupuja.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Rakentamisajalle tyypillinen loivakattoinen pientalo. 
Julkisivussa, joissa korostuvat vaakasuuntaiset lin-
jat, on huolellisesti toteutettu yksinkertainen detal-
jiikka, mm. ulkoverhouslaudoituksen suunnan vaih-
telut.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Tilamuutos 1985, toimistohuone ja majoitushuone 
muutettiin asunnon ruokailu- ja olohuonetiloiksti.

Käyttöhistoria

Asuinrakennus ja toimisto. Vuodesta 1985 alkaen 
asuntokäytössä. Jätetty tyhjilleen 2000-luvun puo-
lella.

RIVITALO  A12

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Tilamuutosta lukuunottamatta rakennuksessa on al-
kuperäinen tilajako. Julkisivuissa ei ole tehty muu-
toksia väritystä lukuunottamatta. Lautaverhousten 
alkuperäinen käsittely oli tumman ruskea kuultokä-
sittelyaine.

Arkistotiedot

SKA

Yllä. Sivu länteen, kohti päärakennusta

Oikealla. Rivitalo katsottuna päärakennukselta päin.

102 KUOPION LYSEON LUKIO, RAKENNUSHISTORIASELVITYS   │  Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy
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27.11.1985

20 m50 10

Ylhäällä vasemmalla. Sivu itään, pel-
lolle, ikkunat makuu- ja olohuoneisiin.

Ylhäällä oikealla. Pääty pohjoiseen, 
keittiön ja ruokailutilan ikkunat.

Mutossuunnitelma 1985
Oikeanpuoleisen asunnon yhteydessä 
ollut toimistotila ja majoitushuone on 
yhdistetty asuntoon olohuoneeksi ja 
ruokailutilaksi.

Kymen ja Mikkelin Piirirakennustoi-
misto. SKA
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Nykyaikainen huoneisto 1960-luvulta
Tila jatkuu olohuoneesta ruokailutilan kautta keittiöön. 
Modernit kiintokalusteet, keittiössä läpiannettava kalus-
te. Voimakas värimaailma.

Seinä ja kattopinnat on verhoiltu sileiksi lastulevyllä. Lis-
toitukset on tehty huomaamattomilla kapeilla listoilla. 
Verhokappa on yhtenäinen lastulevystä tehty pinta. Lat-
tiat on päällystetty muovimatoilla.

Huoneistojen päätiloista avautuu näkymä itään tutkimus-
aseman laajalle peltoaukealle.
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Julkisivun detaljointia
1960-luvun alun modernissa rakennuksessa on saavutettu vielä suunnittelijan ja 
paikallisen toteuttajan ammattitaidon myötä huolellisesti viimeistelty detaljoin-
ti. Tavanomaisessa rakentamisessa yksityiskohtien toteutus muuttuu viimeistään 
1970-luvulla kömpelömmäksi. Julkisivun laudoituksen vaihtelut on esitetty arkkiteh-
tisuunnitelmissa.

Sauna
Saunasta on näkymä peltomai-
semaan. Materiaaliyhdistelmä-
nä puupintoja ja kalkittuja rap-
paus- ja tiilipintoja. Lauteet ja 
lattialaatoitus on uusittu jossain 
vaiheessa.
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Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303063

Rakennuksen muita nimityksiä

--

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmien päiväys

1934

Rakennustapa ja tekniikka

Perustukset, alapohja, perusmuurit, pilarit kellarikerroksessa ja välipohja ovat 
lautamuottiin valettua betonia. Maanpäällisen kerroksen ulkoseinät lyhytnurk-
kaan salvostettua hirttä. Puurakenteinen yläpohja, kate bitumihuopaa.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Hahmoltaan pelkistetty erityistarkoitukseen tehty talousrakennus. 

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Nykyinen tilajako on toteutettu vuonna 1993, jolloin kellari jaettiin kellari- ja 
perunankäsittelyosiin.

Käyttöhistoria

Perunakellari tehtiin erityisesti koeasemalla harjoitettua perunantutkimusta 
varten. Yläkerrassa oli kuivaus- ja idätyshuone, alakerrassa 16 perulaaria. Ylä-
kerran tilat ovat nykyisin konevajana.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennus on pääosin säilynyt alkuperäisenä. Ulko-ovet ja vesikate on uusittu ja 
yläkerrassa sisätilat on verhoiltu umpilaudoituksella jossain vaiheessa.

Arkistotiedot

LMA

PERUNAKELLARI  A13

Ylinnä. Pääty etelään, sisäänkäynti kellariin.

Yllä. Pääty pohjoiseen, konevajan sisäänkäynti.
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Päiväämätön suunnitelma todennäköisesti vuodelta 1930
Perunakellari on toteutettu pääosin tämän suunnitelman mukaisena. Kellarista on samalta vuodelta toinen 
Keskusosuusliike Hankkijan koneosaston tekemä suunnitelma. Hankkijan suunnitelmassa kellari on esitetty 
puolta pienempänä. LMA
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Kellari
Vasemmalla betonirakenteinen kellaritila. Pilarien väliin jäi 
keskikäytävä, johon perunalaarit avautuivat. Laarijako näkyy 
pilareissa ja ulkoseinillä laarin seinämien lautoja varten teh-
dyistä urista.

Yllä. Perunan käsittelyosasto. Nykyinen tilajako kellarissa on 
tehty vuonna 1993. Eteistilana ollutta kapeaa tilaa on laajen-
nettu kellarin puolelle niin, että nykyinen työtila on muodos-
tunut.
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Erityisiä työkoneita
Pienikokoisia, tavanomaisesta maataloustuo-
tannosta poikkeavia, tutkimusaseman toimin-
taan liittyviä maatalouskoneita, kylvökone ja 
puimuri.

Vaaka
Oikealla. Tutkimusaseman toiminnassa käytet-
ty vaaka.

Laitesovelluksia
Äärimmäinen oikealla. Pieni traktorivetoinen 
kylvökone ja maitokärrysta rakennettu työnnet-
tävä kylvökone.

Osa tutkimusaseman toimintaan liittyvistä väli-
neistä tehtiin tutkimusasemalla omana työnä.
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Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303062

Rakennuksen muita nimityksiä

Koepuimala, lampola,

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1934

Rakennustapa ja tekniikka

Betonista valetut peruspilarit on valettu kartiomai-
siin lautamuotteihin. Pystyrunkona on puuraken-
teinen rankarunko ja puupilarit. Runko on vinojäy-
kistetty orsilla. Puurakenteinen välipohjaorsisto on 
tuettu pilarilinjoilla oleviin pääkannattajiin. Vesikat-
to on tuettu ulkoseinillä ja pilarilinjoilla oleviin pal-
kistoihin. Pilarien yläpäät on tuettu vinojäykistein. 
Kolmiorimahuopakate, alusrakenne sahapintaista 
lautaa. Betonirakenteinen laakasiilo, jossa on puura-
kenteinen vesikatto.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Suurehko, ilmeeltään pelkistetty harjakattoinen, 
maatalouden tuotantorakennus ja karjasuoja. Julki-
sivujen punainen väri ja rimalautaverhous noudatta-
vat alueen muiden ulko- ja tuotantorakennusten lin-
jaa.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

1970 pohjoispäätyyn tehtiin laakasiilo lampolan tar-
peeseen..

LAMPOLA  A14

Käyttöhistoria
Koepuimala, muutettu 1960-luvulla lampolaksi, 1970 
valmistui lampolaa varten laakasiilo. Nykyisin tyhjil-
lään.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Perustukset ja runkorakenteet ovat pääsin säilyneet 
alkuperäisinä. Peruspilarien kartiomainen muoto on  
rakennusajalle tyypillistä varhaisten betonirakentei-
den muotoilua. Alakerran puupilareita ja vinojäykis-
teitä on uusittu sahatavaralla. Toisessa kerroksessa 
ovat alkuperäiset runkorakenteet pääosin säilyneet. 
Runkorakenteiden puutavara on rakentamisaikaan 
nähden valmistettu vanhanaikaisella tavalla, pilarit 
ja palkit ovat veistopintaisia. 

Arkistotiedot

MKA Peruspilari
Ulkoseinällä oleva kartiomainen betonipilari. Kuvan pilarin 
kohdalla avoin rako runkorakenteen alajuoksun ja maan-
pinnan välillä on laudoitettu umpeen kun rakennusta on 
käytetty karjasuojana.

Sivu itään.Sivu länteen.
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Yllä. Lampolan ylisille on varastoitu käyttämättömän näköisiä puuvalmiita kaari-ikkunan puittei-
ta ja jostain purettuja suorakulmaisia ikkunanpuitteita. Osassa kaari-ikkunoita on kolmiosainen 
ruutujako lasituspuitteilla, osa ikkunoista on jaottomia.

Vasemmalla ylhäällä. Lampolan ylisillä ovat säilyneet alkuperäiset veistetystä puutavarasta teh-
dyt runkorakenteet.

Vasemmalla alhaalla. Alakerrassa pilareita ja ulkoseinien runkoja on uusittu sahatulla puutavaral-
la. Kuvassa näkyy rakennuksen perustamistapa, peruspilarien verkko.
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Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303077

Rakennuksen muita nimityksiä

Kuivurirakennus

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1987, Mikkelin läänin maatalouskeskus, pääpiirus-
tukset 22.5.1985.

Rakennustapa ja tekniikka

Maanvaraiset teräsbetoniperustukset, sokkelit valet-
tu levymuottiin. Rankarakenteinen pystyrunko, vi-
nojäykistys harvalla vinolaudoituksella. Vesikatto on 
kannatettu naulalevyristikoilla. Vesikate muovipin-
noitettua profiilipeltiä. Julkisivuverhous pystyloma-
lautaa.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Yksinkertainen maataloustuotantorakennus.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

--

Käyttöhistoria

Rakennusta on käytetty viljankuivurina ja varastona.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakentamisen aikaisessa asussa.

Arkistotiedot

SKA

KUIVURI  A15

Pääpiirustus 8.5.1986 Mikkelin läänin maatalouskeskus. SKA

Kuivuri maisemassa, kuvattu rivitalon A12 suunnasta.
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Hallia ja jäänteitä tutkimusasemasta
Kuivuri- ja varastohallissa on säilynyt joita-
kin tutkimusaseman toimintaan liittyviä ko-
neita ja laitteita. Osa tutkimusaseman toi-
minnassa käytetyistä koneista ja laitteista 
poikkeaa maataloustuotannossa tavallisesti 
käytössä olevista välineistä.

Ylhäällä. Varastohalli.

Ylhäällä oikealla. Kuvassa vasemmalla eri-
koinen pienikokoinen puimuri.

Kuvat oikealla. Lakkautetun tutkimusase-
man opasteita, vaaka ja tarkkuusvaaka.
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Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303073

Rakennuksen muita nimityksiä

Vanha päärakennus

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1825, laajennus 1870 (virkatalon katselmuspöytäkir-
jojen mukaan).

Rakennustapa ja tekniikka

Kivistä ladotut perustukset. Latomus on jossain vai-
heessa myöhemmin saumattu muurauslaastilla. 
Länsipäädyssä kivilatomuksen päälle on tehty beto-
nivalu lautamuottiin.

Alapohjana oli alunperin tarkastuspöytäkirjo-
jen mukaan multapenkkirakenne. Päädyssä ole-
van rakenneavauksen perusteella alapohja on muu-
tettu maanvaraiseksi betonilaataksi mahdollisesti 
1930-1950-luvuilla. Purutäytteet ovat suoraan beto-
nilaatan päällä.

Rakennuksen runko on veistettyä hirttä. Ulkoasun 
perusteella hirsirunko on lyhytnurkkainen. Salvos-
tyyppiä ei ole varmistettu. Kehikko on kahdessa osas-
sa, alkuperäinen rakennus ja 1870 tehty jatko-osa. 
Alkuperäisen rakennuksen päädyissä ja väliseinässä 
hirsikehikko nousee vesikattoon asti. Jatkeessa ke-
hikko päättyy tasakertaan. Jatkeen runkosyvyys on 
noin puoli metriä suurempi kuin alkuperäinen. Jat-
kos on ainakin osin tehty käytetyistä hirsistä (maali-
pintoja, kirveellä tehtyjä katkoja). 

ASUINRAKENNUS B1, VANHA 
KARILA

B1
B2

B3

B4

C1

C2

Vanhimman osan julkisivut ovat olleet rapatut, 
myöhemmin kaikki julkisivut on verhottu saumari-
malaudoituksella. 

Nykyinen korotettu vesikatto on tehty alkuperäi-
siin vesikaton orsiin ja jatkoksessa vanhoihin kat-
totuoleihin tukeutuen. Kattotuolit on tehty kirveel-
lä veistetysta puutavarasta, käyttäen puutapituksella 
varmistettuja lovettuja liitoksia.

Vesikattona on kolmiorimahuopakate.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Pitkänomainen, talonpoikainen maatilan pääraken-
nus, jota on voimakkaasti nykyaikaistettu 1960-lu-
vulla silloin vallinneen rakentamistavan mukaan.  

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

1870 rakennuksen länsipäätyyn tehtiin laajennusosa, 
joka käsitti eteisen, keittiön ja suurehkon tuvan (kat-
so lähemmin luku Virkataloaika 1698-1920). Ainakin 
osittain laajennusosa tehtiin uudelleen käytetyistä, 
muualta otetuista vanhoista hirsistä ja kattotuoleista.

Nykyinen julkisivun asu on esitetty vuoden 1960 
muutossuunnitelmassa. Tuolloin vesikattoa koro-

tettiin, julkisivut laudoitettiin, ikkunat ja ulko-ovet 
uusittiin ja tehtiin sisäänkäyntikatos betonista va-
lettuine tasanteineen. Kolmiorimahuopakate alus-
rakenteineen uusittiin ja piiput muurattiin uudelleen 
todennäköisesti 1970-luvulla.

Sisätilat lisälämmöneristettiin ja verhottiin lastu-
levyllä 1960-1970 lukujen muutostöissä.

Käyttöhistoria

1825-1920 Maatilakäyttöön vuokrattu sotilasvirkata-
lo, maatilan tilakeskus
1883-1900-luvun alkuun saakka lääninmaanvilje-
lysneuvos Fredrik Alfred Serlachiuksen vuokrakau-
della tilalla toimi yksityinen miehille tarkoitettu veis-
tokoulu
1920-1925 Vuokrattu Vankeinhoitohallitukselle
1925-1928 Tutkimusasema maatalouden tutkimus- 
ja koetoiminnassa.
1928-1990-luvulle Tutkimusaseman käytössä
1990-luvun lopulla Mikkelin maalaiskunnan käytös-
sä, talvisin alueella "hiihtomaa"
noin 2012 lähtien käyttökiellossa

Ns. Vanhan Karilan rakennusten sijaintikaavio: 

B1  Asuinrakennus 
B2 Aitta 
B3 Ulkorakennus 
B4 Sauna
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Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennuksen ulkoasu ja sisätilat on merkittävästi 
muutettu 1960-luvun muutostöissä.

Alkuperäisen rakennuksen ja vuoden 1870 laajen-
nuksen runkorakenteet ovat säilyneet. Lisäksi raken-
nuksessa on säilynyt jäänteitä aikaisemmista, nyt pu-
retuista rakenteista. 

Osa rakennuksen alkuperäistä länsipäätyä on säi-
lynyt ullakolla. Hirsipääty on käsittelemätöntä veis-
tettyä hirttä. Tasakerran tasossa on tippalautana 
kirveellä veistetty lauta. Tippalaudan alapuolelta hir-
siseinässä on säilynyt jäänne julkisivurappauksesta, 
joka on tehty hirteen lyötyyn tikutukseen. Rappauk-
sen pinnassa on mahdollisesti vaalean harmaa väri-
tys. Lautakaton jäänteitä on säilynyt vesikaton ko-
rotuksen rakenteissa. Alkuperäisen rakennuksen 

ulkoasu on todennäköisesti ollut vaalean sileän rap-
pauksen ja harmaantuneiden puupintojen yhdistel-
mä.

Lautakaton jäänteiden lisäksi ullakolla on jääntei-
tä pärekatosta. Pärekatto alusrakenteineen on puret-
tu nykyistä vesikattoa tehtäessä.

Nykyiset tulisijat eli liedet ja pellitetyt pönttöuunit 
on tehty todennäköisesti 1930-1950 luvuilla.

Ullakolla on vanhoja ikkunapuitteita. Puitteet ovat 
todennäköisesti 1800-1900 lukujen vaihteesta. Puit-
teissa on kaksitasoinen ruutujako. Jako leveämmäl-
lä lasituspuitteella kolmeen, ylin ruuduista on jaet-
tu kahtia kapealla lasituspuitteella. Puitteet on koottu 
puunauloin, kulmavahvisteet ovat sileää peltiä ruu-
vikiinnityksin. Saranassa on piikkipäinen muoto. 
Puitteissa näkyy vaalea ja tumma vihreä väri.

Ullakolla on jäänteitä todennäköisesti 1910-1930 
luvulle tehdyistä sisätilojen verhouksista, sekä kat-
tolistan ja ikkunavuorilaudan kappaleita. Huoneiden 
sisäkatoissa on todennäköisesti paneeliverhoukset 
nykyisten levyverhousten alla.

Hirsirunko ja vanhat kattorakenteet ovat vielä eh-
jiä  ja kunnostuskelpoisia huolimatta lattioiden ja si-
sätilojen huonosta kunnosta.

Arkistotiedot

LMA, karttoja
MMA, katselmuspöytäkirjat
SKA, piirustuksia

Muutossuunnitelma 1972
Muutossuunnitelmassa on esitetty rakennuksen nykyinen 
tilajako. Tilat on jaettu kahdeksi huoneistoksi. Huoneisto-
jen väliseinän kohta on vuoden 1870 rakennuksen jatkok-
sen kohta, alkuperäinen rakennus vasemmalla, jatkos oi-
kealla (vertaa ajoituspiirustus sivulla 20).
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Sivu etelään, rinteeseen
Ikkunoista on ollut laaja 
näkymä aikanaan viljelty-
nä olleelle peltoalueelle.

Alkuperäinen rakennus-
oikealla, jatkos vasem-
malla. Jatkoksen kohta 
näkyy keskellä raken-
nusta.

Sivu pohjoiseen, pihalle
Alkuperäinen rakennuk-
sen osa vasemmalla, vuo-
den 1870 jatke oikealla.

Nykyinen sisäänkäynti-
katos on tehty 1960-lu-
vun alussa. Aikaisem-
mista sisäänkäyntien 
kuisteista tai katoksista 
ei ole tietoa.

1870 laajennuksen hirsiseinää
Ulkoseinään on jossain vaiheessa tehty rakenneavaus. 
Paljastuneessa hirsiseinässä on harmaantuneiden hirsien 
joukossa maalipintainen hirsi. Kyseessä on todennäköi-
sesti jostain puretusta rakennuksesta saatu hirsi, joka on 
asennettu seinään maalattu sisäpinta ulospäin. Ulkosei-
nässä on todennäköisesti ollut jokin verhous, joka on pu-
rettu nykyistä ulkoverhousta tehtäessä 1960-luvulla.
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Sivu etelään, rinteeseen
Kuva on alkuperäisen rakennuksen ja vuoden 1870 jat-
koksen kohdasta. Alkuperäisen kivijalan ladonta on huo-
lellisemmin pienemmistä kivistä tehty kuin jatkoksen ki-
vijalka.

Pääty länteen
Vuoden 1870 laajennuk-
sen pääty. Päädyn ki-
vijalan päälle on tehty 
todennäköisesti 1960-lu-
vulla betonivalu.

Pääty itään
Alkuperäisen rakennuk-
sen pääty. Kivijalkaan on 
purettu aukko jossakin 
vaiheessa.
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Asunto, alkuperäisen rakennuksen puoli
Ylhäällä vasemmalla. Keittiö, taustalla eteiskäytävä ja tuulikaappi. Keittiön komerot on tehty 
mahdollisesti 1940-1950 -luvuilla. Keittiökaapistot ja tehdasvalmisteinen hella ovat todennäköi-
sesti 1970-luvulta.

Ylhäällä keskellä. Kamari keittiön vieressä. Taustalla näkyvä ovi johtaa viereiseen kamariin.

Kuvat oikealla ylhäällä ja alhaalla. Kamari. Rakennuksen kaikki ikkunat on muutettu 1960-luvul-
la kuvassa näkyvän tyyppisiksi tehdasvalmisteisiksi ikkunoiksi. Rakennuksen kunnostustöissä 
käytetty rakennustapa on aiheuttanut lattiarakenteiden lahoamisen. Muovimaton alla rakenteet 
ovat lahonneet ja matto on painunut alapohjan täytteitä vasten.

Vasemmalla alhaalla. Eteiskäytävä, taustalla keittiöön johtava ikkunaovi. Ovi oikealla johtaa si-
vun oikeassa laidassa esitettyyn kamariin.
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Asunto, vuoden 1870 laajennuksen puoli
Kuvassa vasemmalla ylhäällä ja ylhäällä keskel-
lä kamari.

Kuvassa ylhäällä oikealla kamari. Punatiilinen 
uuni on muurattu todennäköisesti 1970-luvulla.

Kuvissa vasemmalla keittiö. Taustalla oleva ovi 
johtaa vasemmalla esitettyyn kamariin. Tehdas-
valmisteinen hella on todennäköisesti peräisin 
1960-luvun korjauksesta. 
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Alkuperäinen rakennus, ullakko ja entinen päätyjulkisivu
Ullakkotilassa on säilynyt vanhemman, 1800-luvun alussa tehdyn osan 
hirsirakenne ja vesikaton kannattajat. Vanhat vesikatteet alusrakentei-
neen on purettu. Uusi vesikate on tehty 1960-1970-luvuilla. Tällä ul-
lakon osalla välipohjan täytteinä on sammalia, pinnassa kerros sahan-
purua.

Kuvat vasemmassa reunassa. Rakennusta jatkettaessa rakennuksen al-
kuperäinen länsipääty on jäänyt ullakkotilaan sisälle. Päädyssä näkyy 
julkisivussa ollut käsittelemätön hirsipinta. Päätyräystästä kannatta-
neet katto-orsien päät tulevat hirsipäädystä yli. Tasakerran tasossa on 
veistopintainen tippalista. Tippalistan alapuolisessa hirsiseinässä on 
säilynyt vanhaa julkisivurappausta. Rappauksen tartuntana ovat hir-
teen ja varaukseen lyödyt puusäleet. Alemmasta kuvasta saa vaikutel-
man alkuperäisestä rakennuksen ulkovärityksestä.

Kuva ylhäällä keskellä. Keskellä alkuperäistä rakennusosaa oleva vesi-
kattoon ulottuva hirsiseinä.

Kuva ylhäällä oikealla. Alkuperäisen rakennusosan ullakko itäpäädys-
sä. Päätykolmio on hirttä. Kuvan keskellä näkyy jälkeenpäin välipoh-
jaan asennettu veistopintainen hirsipalkki. Palkista on pulteilla tuettu 
välipohjan kannattajia.
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1870 laajennus
Laajennusosan hirsikehi-
kon liitos alkuperäiseen ra-
kennukseen liittyvään yhdy-
sosaan. Yhdysosa on tehty 
alkuperäisen rakennuksen 
runkosyvyyteen, uudempi 
kehikko on leveämpi. Uhdy-
sosan ylin veistetty hirsi on 
katkaistu kirveellä.

Kattotuolirakenne
Vanhemman osan vesikatto on tehty pyöreitä puista teh-
dyn orsiston varaan. 1870-luvun laajennuosan kehikossa 
on kattotuolit. Kattotuolit on joko siirretty jostain toises-
ta rakennuksesta kuten hirsikehikko tai ne on tehty laa-
jennusosaa tehtäessä. Alemmassa kuvassa näkyy aikai-
semman vesikaton ruoteiden takonauloja.Kattotuoli laajennusosan länsipäädyssä. Laajennusosan länsipääty, taustalla ullakkotilaan vietyjä 

vanhoja ikkunanpuitteita..
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Ikkunapuitteita 1800-1900-lukujen vaihteesta
Ullakolla on muutamia vanhoja todennäköisesti tästä rakennuksesta purettuja ikku-
napuitteita. Puitteissa on kolmijakoinen perusjako, lisäksi yksi ruuduista on puolitet-
tu.

Puitteissa on säilynyt vanhoja maalikerroksia. Nähtävissä on kaksi väritysvaihetta, 
vaalean vihreä ja tumman vihreä. Tummempi vihreä on maalattu puitteen ulkopin-
taan vaalean vihreän päälle.
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Hirsipinta, vuoden 1870 laajennuksen puoli
Kamarissa joskus aikaisemmin tehdyssä rakenneavauksessa näkyy veistopintainen hirsiseinä. Hir-
siseinän varaukset ovat olleet täytettyjä ja hirsissä on maalikerroksia.

Jäänteitä ullakolla
Vasemmalla ylhäällä. Kattopäreitä ja kattolistan kappale. Holkkalistan leveys on noin 10 cm. Lis-
toja on käytetty sisäkattojen paneeliverhouksissa.

Vasemmalla alhaalla ikkuna- tai ovilistan kappale todennäköisesti 1920-30 luvulta. Listan leve-
ys on noin 10 cm.
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Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303071

Rakennuksen muita nimityksiä

Vilja-aitta

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1822 (virkatalon katselmuspöytäkirjojen mukaan).

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennus on perustettu kallioiseen maastoon kivis-
tä ladotuille nurkkakiville.

Aitan runko on salvottu veistetyistä hirsistä pit-
känurkalle. Välipohja ja vesikatto on tuettu pyöreil-
lä vuoliaisilla.

Alapohjan lattialankut ovat kirveellä veistettyjä. 
Lankut on liitetty ulkoseinillä hirsikehikkoon veistet-
tyyn uraan (vilja-aitta). Välipohjan lattialaudat van-
hoja vesikattolautoja, jotka on asennettu urapuo-
li alaspäin. 

Vesikatto alusrakenteineen on uusittu jossakin 
vaiheessa. Aluslaudoitus ja kattotuoleina olevat soi-
rot ovat sahatavaraa. Vesikatteena on kolmiorima-
huopakate.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Harjakattoinen, pohjaltaan neliömäinen, hirsinen 
vilja-aitta (katselmuspöytäkirjojen mukaan aitan si-
sämitta on 8 x 8 kyynärää eli noin 4,8 x 4,8 metriä ja 
sivuseinien korkeus 6 kyynärää eli noin 3,6 metriä).

Aitan seinät ovat suorat eikä niissä itäpäädyssä 

AITTA B2, VANHA KARILA

olevaa ovea ja päätyjen tuuletusreikiä lukuunotta-
matta ole muita aukkoja. Molemmissa päädyissä on 
sivuseinien ylimpiä hirsiä jatkettu niin, että ne tuke-
vat räystäitä. Aitassa on ollut alunperin joko lauta- 
tai malkakatto.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Vesikatto ja ulko-ovi on uusittu ja pitkänurkat ver-
hottu laudoituksella jossain vaiheessa.

Käyttöhistoria

Vilja-aitta. Myöhemmin muuna varastona. Nykyisin 
käyttämätön.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Aitta on ulkonaisesti ja sisätiloiltaan säilynyt lähes 
alkuperäisenä. Suurin muutos on lauta- tai malkaka-
ton korvaaminen nykyisellä huopakatolla. Aitan lau-
taovi on uusittu jossain vaiheessa. Uuteen oveen on 
siirretty vanhaa heloitusta. Pintalukko ja takosaranat 
ovat todennäköisesti 1800-luvun lopulta.

Arkistotietojen mukaan kyseessä on Karilan 
alueen vanhin rakennus. Aitan kunto on huono, mm. 
katto vuotaa, ja rakennus vaatisi siksi pikaisia korja-
ustoimia.

Arkistotiedot

LMA, karttoja
MMA, katselmuspöytäkirjat
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Yllä aitanpohjoissivu, taustalla Vanhan 
Karilan asuinrakennus. Rungon pitkänur-
kat on verhottu jossain vaiheessa laudoil-
la. Hirsiseinissä on eri puolilla lahovau-
rioita.

Oikealla luoteisnurkan kiviperustus.

Ylinnä aitta lounaasta.

Yllä länsipäätyä, jossa näkyvät vesikattoa kannattaneet vuoliaiset. Si-
vuseinien kolme ylintä hirttä on tehty muita pidemmiksi kannatamaan 
osaltaan vesikattoa.
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Aitan alakerta
Vasemmalla ylhäällä aitan ovipääty. Ulkopuolelta sään syömät ja halkeilleet hirret ovat sisäpin-
naltaan ehjät. Hirsipinta on kirveellä veistetty. Välipohjaorret ovat pyöreitä vuoliaisia.

Vasemmalla alhaalla aitan ovi. Ovilehti on jossakin vaiheessa uusittu kaksinkertaisesti laudoite-
tulla rakenteella. Saranat voivat olla alkuperäisen oven takorautasaranat. Ovessa näkyvä pelti-
kuorinen pintalukko on mahdollisesti 1800-luvun lopulta. Ovi ja oven karapuut ovat huonokun-
toiset.

Ylhäällä keskellä aitan lattiaa. Vilja-aitan rakenteet on pyritty tekemään tiiviiksi. Lankut on huo-
lellisesti sovitettu toisiinsa ja liitetty hirsiseinään tehtyyn uraan.

Ylhäällä oikealla portaat, jotka saattavat olla aitan alkuperäiset portaat. Puutavara on kirveellä 
veistettyä, myös katkaisupinnat.
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Aitan yläkerta
Kuvat ylhäällä. Välipohjassa on käytetty vanhoja vesikattolautoja. Oikealla pääty länteen.

Vasemmalla. Porrasaukon pieli ja portaan yläpää askelmineen.

Kuvat alla. Aitan vähäistä esineistöä: lukittava kaappi ja naulakko.
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Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303072

Rakennuksen muita nimityksiä

--

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

Mahdollisesti 1950-luku

Rakennustapa ja tekniikka

Betonista valetut pilariperustukset. Rankorunkoinen 
puurakenne, vinojäykisteet. Kolmiorimahuopakate.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Yksinkertainen talousrakennus. 

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Kunnossapitohuollot, ei muutoksia.

Käyttöhistoria

Vaja- ja käymälärakennus. Nykyisin käyttämätön.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Aitan lisäksi ainoa säilynyt pihapiirin talousrakennus. 
Rakennettaessa on käytetty jostain muusta raken-
nuksesta otettuja tarvikkeita, kuten runkorakentei-
den orsia, kaari-ikkuna ja takorautaisia heloituksia.

Arkistotiedot

--

ULKORAKENNUS B3, VANHA KARILA

Yllä rakennuksen eteläsivu, alla 
pohjoissivu.
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Kierrätystä?
Rakennuksen länsipäädyssä ole-
va lunetti-ikkuna on mahdollises-
ti peräisin jostain vanhemmasta 
rakennuksesta, samoin joidenkin 
ovien saranat. 
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Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303080

Rakennuksen muita nimityksiä

--

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1961, Eero Jokilehto, Mikkelin Piirirakennustoimis-
to, 9.10.1960.

Rakennustapa ja tekniikka

Perustamistapa on erikoinen: kantava sokkelipalkki 
ja syvemmälle ulottuvat peruspilarit on valettu lau-
tamuotissa yhdysrakenteeksi. Alapohja on maan-
varainen kerrosrakenteinen, eristetty (Tojax) beto-
nilaatta. Rakennuksen runko on vinolaudoituksella 
jäykistetty rankarakenne. Vesikatto on kannatettu 
puurakenteisella paikalla tehdyllä kattoristikolla.

Julkisvuverhous on vinovuorilautaa. Nurkissa 
lautaverhous on jiirattu puskuun, vuorilautoja ei ole. 
Vesikatteena on kolmiorimahuopakate.

Sisätilojen verhoukset ovat pääosin lakattuja pa-
neeliverhouksia. Palomuurit ovat sileäksi puuhierret-
tyjä. Eteis- ja pukutilojen lattioissa on lautaverhous. 
Pesu- ja saunatilojen lattiat ovat käsittelemättöntä 
teräshierrettyä betonia.

Ikkunat ovat kaksinkertaiset, sisään aukeavat. 
Ovet ovat puurakenteisia ja paneeliverhottuja.

Varusteina ovat vesijohto, viemäri ja sähkö. Läm-
mitys puutulisijoilla: kamina, muuripata ja kiuas.

SAUNA B4, VANHA KARILA

Pesutuvassa on suurikokoinen betonista paikalla 
valettu allas.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Rakentamisajalle tyypillinen huolellisesti detaljoi-
tu  ja laadukkaasti toteutettu yksinkertainen talous-
rakennus.

Räystäät korostuvat koteloinnin takia. Julkisivun 
omintakeinen piirre on päälappeen alle päädyssä si-
joitettu sisäänkäynti ja vilvoittelukuisti. Kuisti on ala-
osastaan umpeen laudoitettu muun julkisivun mu-
kaisesti, avoin vain ylhäältä.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Pesuhuoneeseen on jossain myöhemmässä vai-
heessa tehty laudoituksella verhottu eristetty koppi 
pumppua varten.

Käyttöhistoria
Käytössä ollessaan toiminut saunana, nykyisin ra-
kennus on käyttämätön.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennus on lähes rakentamisen aikaisessa asussa.

Arkistotiedot

SKA

Sauna, sisäänkäyntisivu vanhan Karilan pihapiirissä. Vilvoittelukuisti
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Aikansa laadukkaita pesutiloja
Kuvat vasemmalla: paneeliverhoiltu pukuhuone. Pukuhuonetta on lämmitetty pie-
nellä kamiinalla. Alemmassa kuvassa taustalla eteistila, josta on käynti "pilkevaras-
toon".

Kuvat oikealla, pesutilat. Ylemmässä kuvassa näkyvät veden lämmitykseen käytetty 
muuripata ja suurikokoinen betonista valettu pyykinpesuallas. 

Alemmassa kuvassa näkyy pesuhuoneeseen jossain myöhemmässä vaiheessa ra-
kennettu lämmöneristetty käyttövesipumpun tehty koppi. Alkuperäiseen piirustuk-
seen vuodelta 1960 on merkitty kylmävesihanat, paineen tuottomenetelmä ei ilme-
ne.
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Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

(ei tiedossa)

Rakennuksen muita nimityksiä

"Nousiainen"

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1965, pääpiirustukset 21.2. ja 13.3.1964, S. Marila(?), 
Omarakenne Oy Helsinki

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennus on todennäköisesti talotehtaan tyyppiin 
perustuva puuelementtitalo, joka on pienin muutok-
sin sovitettu Karilan tarpeisiin.
Perusmuurit ovat lautamuottiin valettua teräsbeto-
nia. Alapohja on puurakenteinen ja alta tuulettuva. 
Kantavana runkona on puurakenne (puurunkoiset 
elementit), ulkoverhouksena vinovuorilaudasta pai-
kan päällä tehty vaakalaudoitus. Vesikattona on loiva 
harjakatto, kate bitumihuopaa.

Sisätiloissa seinäverhoukset ovat maalattua tai ta-
petoitua lastulevyä. Sisäkatossa on maalattu puukui-
tulevylaatoitus. Ikkunat ovat kaksinkertaiset ja si-
säänaukeavat. Väliovet ovat kovalevyllä verhottuja 
laakaovia.

Piirustuksissa vuodelta 1964 ja 1976 on esitetty ra-
kennuksen eteen maahan upotettu öljysäiliöiden tila, 
mutta öljykattilan sijainti ei käy ilmi. Nykyisin raken-
nuksessa on suora sähkölämmitys pattereilla.

ASUINRAKENNUS C1

B1
B2

B3

B4

C1

C2

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Rakennusajalle tyypillinen pieni, yksikerroksinen, 
puinen asuinrakennus. Rakennuksen pohjaratkai-
sun moduulijako on 60 cm. Huoneisto käsittää keit-
tiön ruokailutiloineen, makuuhuoneen, olohuoneen, 
eteisen, pesuhuone-wc:n ja vaatehuoneen. Huoneis-
ton jakaa rakennuksen pituussuuntainen seinä. Keit-
tiössä ruokailutila on erotettu läpiannettavalla ka-
lusteella. Julkisivun erityispiirre on pilareille tuettu, 
laajahko avokatos.

Rakennus on todennäköisesti valmistalo, jonka on 
toimittanut Omarakenne Oy. Omarakenne Oy toimi 
vuosina 1949-1985.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Rakennuksessa on tehty vain tavanomaista kunnos-
sapitoa. Sisäpintoja on maalattu ja tapetoitu. Raken-
nuspiirustusten mukaan aluksi eteistilassa sijainnut 
kamina on siirretty olohuoneeseen.

Käyttöhistoria

Rakennus on toiminut tutkimusasemalla henkilö-
kunnan asuntona. Myöhemmin rakennus vuokrat-
tiin ulkopuoliselle asunnoksi. 2015 sattuneen vie-
märiputkien jäätymisestä johtuneen vaurion jälkeen 
rakennus on ollut käyttämättä ja kylmillään.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennus on säilynyt sisätilojen pintaverhouksia lu-
kuunottamatta lähes rakentamisen aikaisessa asus-
sa.

Arkistotiedot

LMA, piirustuksia, SKA, piirustuksia, ELKA, Omara-
kenne Oy:n historiikki

Rakennusten C1 ja C2 sijainti
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13.8.1976

Rakennus lännestä, alarin-
teen puolelta
Yksinkertainen tilojen 
käyttötarkoitusta ilmen-
tävä aukotus, olohuoneen 
suuret ikkunat, makuuhuo-
neen pienempi ja wc-tilo-
jen yläikkunat.

Sisäänkäyntisivulla sokkeli 
on matala, rinteen laskies-
sa sokkeli muodostuu kor-
keammaksi.

Oik. yllä rakennus idästä, 
ylärinteen puolelta
Pienelle rakennukselle an-
taa ilmettä suurehko si-
säänkäyntikatos.

Pohjapiirros, 1. kerros
Muutossuunnitelma 13.8.1976. Kymen 
ja Mikkelin piirirakennustoimisto. LMA
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Aikanaan trendikäs keittiö ja ruokailutila
Vasemmalla ylhäällä: keittiössä ruokailutilan erottaa läpiantokaapisto. Kiin-
teät kalusteet ovat todennäköisesti alkuperäiset.

Vasemmalla alhaalla ruokailutila. Kuvassa näkyvät seinien koristemaalaukset 
ovat rakennuksen viimeisen käyttäjän ajalta. Ruokailutilan valaisin on alkupe-
räinen.

Olohuone
Muuhun asuntoon nähden suurehko olohuone. Nykyisin olohuoneessa oleva 
Porin Matti-kamina oli vanhojen piirustusten perusteella ensin eteistilassa.

Alapohjan tila
Rakennuksessa on tuulettuva alapohja.
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Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303074

Rakennuksen muita nimityksiä

Kellari, Vanha Karila

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

Todennäköisesti 1800-luvulta.

Rakennustapa ja tekniikka

Kivistä muurattu maakellari. Kiviosaan on tehty ko-
rotus lautamuottiin tehdyllä betonivalulla. Puura-
kenteinen yläosa, julkisivu rimalaudoitusta, vesikat-
to bitumihuopaa.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Ulkoasultaan vaatimaton talousrakennus.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Puurakenteinen yläosa, ulko-ovi ja betonista valetut 
osat on tehty mahdollisesti 1950-1960-luvuilla.

Käyttöhistoria

Maakellari, nykyisin käyttämätön.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Kellari kuuluu Vanhan Karilan 1800-luvulta peräisin 
oleviin rakennuksiin. Ajoitus vaatii lisätutkimuksia, 
sillä rakennukseen ei päästy sisälle.

Arkistotiedot

-

MAAKELLARI C2

Pihapiiri
Kellari taustalla rintee-
seen upotettuna asuinra-
kennuksen pihapiirissä.

Arkistotietojen mukaan 
paikalla on ollut useam-
pia rakennuksia. Kellari 
on ollut osa tuota piha-
piiriä jo 1800-luvun lo-
pulla.

Kellari
Sisäänkäyntipääty osit-
tain rinteeseen upotet-
tuun kellariin.

Kivestä muuratut osat 
ovat alkuperäisiä. Puura-
kenteinen yläosa ja beto-
nista valettu korotus on 
tehty myöhemmin.
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YHTEENVETO JA ARVIOINTI
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KARILAN TUTKIMUSASEMAN VAIHEET JA RAKENNUSHISTORIA TIIVISTETYSTI

Ilmakuva 1990-luvulta viereisellä sivulla. LMA

Karilan tila ennen tutkimusasemaa

-Tila ollut viljelyksessä ainakin 1600-luvulta lähtien, 
todennäköisesti jo sitä ennen – naapurissa on rauta-
kautinen asuinpaikka Orijärven Kihlinpelto.
-Mikkelin seudulla paljon sotilasvirkataloja – Kari-
la tuli Karjalan rakuunarykmentin saarnaajan virka-
taloksi vuonna 1698. Viimeisenä sotilasvirkamiehenä 
talossa asui kenttärovasti Alexander Cajan kuole-
maansa vuoteen 1810 asti. 
-Vuosina 1810-1920 tila oli valtion vuokratilana. 
-Tilalla toimi veistokoulu vuodesta 1886 1900-luvun 
alkuun
-Mikkelin lääninvankilan käytössä 1920-25. 

Karilan tutkimusaseman vaiheet ja raken-
nushistoria tiivistetysti

- Etelä-Savon koeasema oli perustettu vuonna 1919 
Mikkelin Otavaan, joka osoittautui olosuhteiltaan 
huonoksi. Pääasialliset tutkimuskohteet olivat peru-
na ja ruis. 
- Tutkimusasema muutti vuonna 1925 Karilaan, jossa 
se toimi alkuun Vanhan Karilan rakennuksissa
- Tutkimusasemalle valmistui uudet rakennukset 
1920-luvun lopulla: päärakennus (1927), asuinraken-
nus (1928) ja tuotantorakennus (1928)
- 1930-luvulla tehtiin useita apu- ja ulkorakennuk-
sia: perunakellari (1934), ilmariihi, myöhemmin lam-
pola (1934), ulkovarasto (1930-luku), ulkorakennus 
(1930-luku), maakellarit (1934) ja autotalli (1930-
luku)
- Karilassa toimi päämajan rovastintoimisto sota-ai-
kana vuosina 1942-44. Jatkosodan alussa Viestipa-
taljoona I:n neljännen komppanian lähetinasema 
”Karhu” oli Karilassa. 
- Rakennukset siirtyivät Mikkelin lääninrakennus-
toimiston korjaushuoltoon vuonna 1959, jolloin aloi-
tettiin tutkimusasemalla peruskorjaustyöt. 
- Vuonna 1961 valmistui sauna Vanhaan Karilaan ja 
vuonna 1965 korvattiin salaman aiheuttaman tulipa-
lon tuhoaman pieni asuinrakennus uudella Vanhan 
Karilan mäellä. 
- Vuonna 1965 valmistui asuinrivitalo tutkimusase-
man henkilökunnalle.
- Tutkimusaseman rakennuksia peruskorjattiin 
1980-luvulla. Uusi kuivurirakennus valmistui 1987. 
- Viimeisin peruskorjaus tutkimusaseman rakennuk-

siin tehtiin 1990-luvun puolivälissä
- Laaja tutkimustoiminta päättyi Karilassa vuoden 
2012 lopulla. Vuonna 2016 tutkimusaseman käytössä 
on vain kuivuri ja perunakellari. Pelloilla on noin tu-
sinan verran erilaisia kokeita käynnissä. 
- Vanha Karila on jäänyt käyttämättömäksi jo paljon 
aiemmin. Päärakennuksen ikkunat ja ovet ovat olleet 
levyillä peitettyinä joitakin vuosia. 
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Asetuksen perusteella varjellut Karilan rakennukset
Yllä vasemmalla tutkimusaseman asuinrakennus A2, 
sen takana tuotantorakennus A3. Kuvan vasemmas-
sa laidassa näkyy myös pihapiiriin kuuluva ulkovaras-
to A7, joka ei kuuluu asetuksen perusteella suojeltui-
hin rakennuksiin.

Yllä tuotantorakennuksen itäsivua.

Vasemmalla tutkimusaseman päärakennus A1 puutar-
hoineen.
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KARILAN RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ

Lähellä Mikkelin keskustaa, Rantakylässä sijaitseva 
Karilan tila peltoineen ja metsäsaarekkeineen on ny-
kyisin liikenne- ja asuinalueiden ympäröimä. Kari-
lan maisemaa leimaavat avoimet, melko tasaiset pel-
toaukeamat ja metsäiset mäenkumpareet, jotka ovat 
kallioisia ja osin jyrkkäpiirteisiäkin. 

Karilan tilan rakennukset oli aikoinaan sijoitet-
tu tilan lounaisosaan, Orijärven suuntaan laskevan 
rinteeseen. Kun tutkimusasema perustettiin, sen uu-
disrakennukset sijoitettiin muutaman sadan met-
rin päähän Vanhasta Karilasta koilliseen kallioiselle 
metsäalueelle. Siten Karilan tutkimusaseman keskei-
nen pihapiiri ja Vanhan Karilan pihapiiri muodosta-
vat erilliset rakennetut kulttuuriympäristönsä. 

Tilan pellot olivat 1800-luvulla nykyisen Vanhan 
Karilan ympärillä ja osin kapeana kaistaleena län-
nessä, vasten tilan Rantakylä rno 1:n rajaa. Pellot, 
jotka nykyisin muodostavat pääosan Karilan tutki-
musaseman pelloista, raivattiin viljelykseen tutki-
musaseman perustamisen jälkeen 1920- ja 1930-lu-
vuilla.

Oma merkittävä piirteensä kultuuriympäristössä 
on tilan halki pohjoisesta etelään kulkeva Karilantie. 
Soratie on edelleen vanhalla, jo varhaisimmissa tilus-
kartoissa näkyvällä paikallaan. Muut alueen tiet on 
tehty tutkimusaseman aikana. 

Hirsivuoren metsäinen kumpare on suojeltu luon-
tokohteena Rantakylän osayleiskaavassa merkinnäl-
lä SL-2.

Ulkoapäin tarkastellen merkittävimmät näkymät 
Karilan tilan peltoaukeille ja Hirsivuorelle avautu-
vat Vanhalta Otavantieltä. Myös valtatie 5:ltä näky-

vät Karilan pellot hetkellisesti. Metsän sisällä olevat 
Karilan tutkimusasema rakennukset eivät erotu kau-
konäkymissä. Vanhan Karilan pihapiiri näkyy pellon 
takana Karilan kaupunginosan pientaloalueelle.

Liikenneympäristöjen (tiestö, lentokenttä, rauta-
tie) lisäksi Karilaa ympäröivät alueet on viime vuo-
sikymmenten aikana rakennettu tiiviiksi pienta-
loalueiksi. Nykyisin Karilan tila peltoineen onkin 
Kenkäveronniemen ohella ainut laajahko avoin pel-
tomaisema kaupungin keskustan tuntumassa.

Tutkimusaseman alueen vanhin ra-
kennus, Vanhan Karilan vuonna 
1822 tehty vilja-aitta.
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KARILAN MERKITTÄVIMMÄT RAKENNUKSET

Nykyisin Karilan huomattavimmat rakennukset ovat 
selvityksemme perusteella tutkimusasemaa varten 
1920-luvulla rakennetut päärakennus A1, asuinra-
kennus A2 ja tuotantorakennus A3 sekä ns. Vanhan 
Karilan 1800-luvulta olevat asuinrakennus, aitta ja 
kellari. Muita kulttuurihistoriallisesti ja miljöön osi-
na merkittäviä rakennuksia ovat mielestämme eräät 
tutkimusaseman pihapiiriin kuuluvat ulkorakennuk-
set (A5, A7 ja A8) ja asemalla tehdyn tutkimustyön 
kannalta merkittävä perunakellari A13.

Tutkimusaseman keskeisten rakennusten suunnit-
telijana pidetään arkkitehti Jussi Paatelaa, joka toi-
mi virkamiehenä maataloushallituksessa. Toisaalta 
monissa Karilaa koskevissa piirustuksissa on leima 
”Jussi ja Toivo Paatela Arkkitehdit”. Karilan raken-
nusten piirustuksia laadittiin siis myös veljesten yk-
sityisessä arkkitehtitoimistossa, eikä tekijää voida lo-
pullisesti yksilöidä. 

Päärakennus A1, asuinrakennus A2 ja tuotantora-
kennus A3 on varjeltu valtion rakennusten suojelusta 
annetun asetuksen 480/85 perusteella vuonna 1989. 
Niillä on huomattava kulttuurihistoriallinen merki-
tys sekä käyttöhistoriansa että arkkitehtuurinsa pe-
rusteella.

Muista tutkimusaseman 1920-1990-lukujen ra-
kennuksista pidämme merkittävinä seuraavia:
- Autotalli A5 päärakennukseen liittyvänä, käyttönsä 
ja miljöön kannalta merkittävänä rakennuksena
- Kaivorakennus A8 päärakennuksen pihamiljööseen 
kuuluvana rakennuksena
- Vaja A7 asuinrakennuksen A2 pihamiljööseen kuu-
luvana rakennuksena

- Perunakellari A13 tutkimusaseman toiminnan kan-
nalta merkittävänä talousrakennuksena.

Muita tutkimusasemaa varten tehtyjä rakennuk-
sia pidämme arkkitehtonisesti ja kulttuurihistorialli-
sesti vähemmän merkittävinä, vaikkakin esimerkiksi 
1960-luvun asuinrakennukset ovat sinänsä mielen-
kiintoisia.

Vanhan Karilan asuinrakennuksen ja aitan raken-
nusaika voitiin selvityksessämme varmistaa: asuin-
rakennuksen vanhempi osa on vuodelta 1825 ja län-
sipää vuodelta 1870. Vilja-aitta puolestaan on jopa 
hieman vanhempi eli vuodelta 1822. Lisäksi Vanhan 
Karilan alueella on kivirakenteinen kellari, jonka ikää 
ei voitu varmistaa, mutta joka epäilemättä on ajalta 
ennen tutkimusaseman perustamista. Kellari vaatisi 
lisätutkimuksia, sillä siihen ei päästy sisälle (on edel-
leen edellisen asukkaan käytössä).

Varsinkin kun tilalla on pitkä historia virkatalona 
jo tätä aiemmin, katsomme Vanhan Karilan asuin-
rakennuksella ja aitalla olevan huomattava kult-
tuurihistoriallinen merkitys Karilan ja laajemminkin 
seudun vaiheiden kannalta. Myös rakennushisto-
riallisesti ne ovat kiinnostavia: asuinrakennukses-
ta löytyi mm. jäänteitä 1800-luvun alkupuolen kat-
torakenteista ja julkisivun rappauksesta. Koska myös 
kellari kuuluu Vanhan Karilan vanhimpiin rakennuk-
siin, on sekin arvioitu kulttuurihistoriallisesti merkit-
täväksi rakennukseksi.
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