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ESIPUHE

Selvitys koskee Mikkelin Vuolingon kylässä sijaitse-
vaa entistä Koivikon koulukotia. Koulukotitoiminta 
lakkasi Koivikossa alkuvuodesta 2014. Selvitystyötä 
tehtäessä rakennukset olivat olleet noin kaksi vuotta 
tyhjillään. 
Selvityksen tilaajana on Senaatti-kiinteistöt, jonka 
edustajana työtä on valvonut myyntipäällikkö Asko 
Taskila. Kohteen selvityksen tekijöille on esitellyt 
kiinteistöpäällikkö Marianne Seppälä. 
Selvitys perustuu arkisto- ja kenttätöihin. Kohteen 
dokumentointi tehtiin 26.-27.4.2016, jolloin kohdetta 
oli esittelemässä kiinteistöhuoltoyhtiö ISS:n huolto-
mies. 
Selvityksen on laatinut Arkkitehtitoimisto Hannu 
Puurunen Oy, jossa vastuuhenkilönä on toiminut 
arkkitehti Hannu Puurunen. Tehtävään ovat osal-
listuneet FM Eeva Martikainen ja suunnittelija Reijo 
Myllynen. Kiitämme Senaatti-kiinteistöjen ja eri ar-
kistojen henkilökuntaa sekä muita tietoja antaneita 
henkilöitä

Lapinlahdella 31.5.2016

Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy

Hannu Puurunen
arkkitehti SAFA

Eeva Martikainen
FM

Reijo Myllynen
suunnittelija

Vasemmalla sivulla esitetty Koivikon sijainti Mikkelin kaupunkiin nähden. 
Koivikko sijaitsee noin kahdeksan kilometriä Mikkelin keskustasta luo-
teeseen. Koulukodin sijainti on merkitty karttaan mustalla pisteviivalla.

Maanmittauslaitoksen maastokarttarasteri 1:50 000. © MML 05/2016
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KOIVIKON KOULUKOTI JA SEN RAKENNUKSET

Koivikon koulukoti sijaitsee Mikkelissä Vuolingon 
kylässä noin kahdeksan kilometriä kaupungin kes-
kustasta luoteeseen. Koulukoti perustettiin Koivikon 
tilan maille, jonka metsät, peltoalueet ja maalaismai-
sema latoineen ja navettarakennuksineen ympäröi-
vät koulukodin rakennusryhmää edelleen. 

Koivikon alueella on yhteensä 26 rakennusta, jois-
ta 10 on ollut joko opetus- asumis- tai vapaa-ajan 
toimintojen käytössä. Muut rakennukset ovat maan-
viljelykseen, jätehuoltoon yms. tarkoitettuja raken-
nuksia. 

Koivikon koulukoti toimi lasten ja nuorten turva-
paikkana 140 vuoden ajan. Se perustettiin vuonna 
1874 ja toiminta lopetettiin vuonna 2014. Koivikosta 
on aikojen kuluessa käytetty erilaisia nimiä johtuen 
lähinnä lainsäädännön muutoksista. Se perustettiin 
Koivikon turvakotina, vuonna 1922 otettiin käyttöön 
nimitys Koivikon kasvatuslaitos ja vuonna 1947 Koi-
vikon koulukoti. Tässä selvityksessä käytetään nimi-
tystä Koivikon koulukoti. 

Koulukoti perustettiin 30 poikaoppilasta varten. 
Vuonna 1969 koulukoti muutettiin vain tyttöjen käyt-
töön ja vuodesta 1987 lähtien koulukodissa oli sekä 
tyttöjä että poikia. Kun Koivikon koulukoti lopetet-
tiin vuonna 2014, sen oppilaat siirrettiin Mikkelin 
toiseen koulukotiin, Sairilaan, jonka kanssa Koivikko 
oli yhdistynyt hallinnollisesti vuonna 2000. Vuosina 
2000-2014 Koivikon ja Sairilan koulukodeista käy-
tettiin nimitystä Kasvun Yhteisöt. 

Kuvan taakse on kirjoitettu teksti: Koivikon väkeä yhteis-
kuvassa 20-luvun alussa. KKA
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Ensimmäinen koulukotia varten tehty uusi rakennus 
valmistui Koivikkoon vuonna 1875. Koulukoti hyö-
dynsi ensimmäisinä toimintavuosinaan myös Koi-
vikon tilan entisiä rakennuksia. Vähitellen kouluko-
dille tehtiin lisää rakennuksia. Uusia rakennettaessa 
vanhoja rakennuksia purettiin ja lisäksi alueelta on 
tuhoutunut tulipaloissa monta rakennusta. Tällä het-
kellä alueen vanhimmat rakennukset ovat vilja-aitta 
ja ns. Punainen mökki, joiden historia voidaan jäljittää 
1800-luvun lopulle asti. Vuonna 1909 valmistuneen 
navetan ensimmäisen kerroksen kiviset seinät ovat 
edelleen lämpökeskus- ja käsityökoulurakennuksen 
pohjakerroksen julkisivuina. Koulukodin johtajalle 
tehty Johtolana tunnettu rakennus on vuodelta 1912 
ja asuin- ja leipomorakennukseksi tehty ja nykyi-
sin pihaperhekotina tunnettu rakennus on vuodelta 
1935. Oppilasasuntola- ja ruokalarakennus ja kou-
lurakennus ovat valmistuneet peräkkäisinä vuosina 
1940-luvun lopulla, 1948 ja 1949. Koulukodin käyt-
töön on rakennettu kolme rivitaloa 1970-luvulla, ne 
valmistuivat vuonna 1979. Uusin koululle tehty ra-
kennus on Neliapilan nimellä tunnettu kouluraken-
nus, joka valmistui vuonna 1998. 

Toiminnallisesti rakennukset jakautuvat kolmeen 
ryhmään. Koulukodilla oli luonnollisesti koulun-
käyntiin liittyviä tiloja: luokkahuoneita, voimistelu-
sali, ruokala keittiöineen jne. 

Toiseen ryhmään kuuluu asuinkäytössä olleet tilat. 
Koulukodin oppilaat asuivat alueella ja lisäksi hyvin 
pitkään myös henkilökunta asui koulukodin raken-
nuksissa. Omien asuinhuoneiden lisäksi oppilaille oli 
varattu myös vapaa-ajan tiloja. 

Kolmas tilaryhmä on erilaiset talousrakennukset 
ja ulkorakennukset. Koivikon rakennuksiin kuuluu 
edelleen navetta, viljankuivaamo, erilaisia latoja ja 
ulkorakennuksia. 

Aikanaan Koivikko on ollut lähes omavarainen 
yhteisö. Juureksia on viljelty omalla pellolla ja oppi-
laiden valvojiksi eli katsastajiksi on palkattu ihmisiä, 
jotka ovat olleet perehtyneitä kirvesmiehen, puuse-
pän, sepän tai puutarhurin töihin. Koivikon syrjäi-
sestä sijainnista johtuen alueelle on pitänyt rakentaa 
omaa infrastruktuuria. 1940-luvulla alueelle raken-
nettiin vedenpumppaamo ja 1970-luvulla jäteveden-
puhdistamo. 

Tilan pitkäaikainen historia maanviljelyksessä ja 
puutarhanhoidossa näkyy alueella vielä nykyäänkin. 
Jo 1800-luvun lopulta löytyy kartta, johon on mer-
kitty hyötypuutarha, puukuja ja puisto. 1930-luvulla 
alueelle tehtiin muotopuutarhasuunnitelma. 

SIJAINTIKAAVION RAKENNUKSET

A Oppilasasuntola ja ruokala
B Pihaperhekoti
C Koulurakennus
D Ylärivitalo 1
E Ylärivitalo 2
F Johtola
G Punainen mökki
H Vilja-aitta
I Alarivitalo
J Lämpökeskus ja käsityökoulu
K Autotalli
L Koulurakennus Neliapila
M Kuivaamo 
UA Pumppuhuone
UB Jätevedenpuhdistamo
UC Patjankuivausrakennus
UD Jätekatos
UE Autokatos
UF Kellari
UH Hakevarasto
UI Autovaja
UJ Kalustovaja
UK Ent navetta
UL Lato
UM Liiteri
UN Lato
UO Sauna
UP Venevaja
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sen teoksen Kuksteri, jossa hän kertoo myös vuosis-
taan Koivikon koulukodissa (teoksessa koulukodin 
nimi on muutettu Männiköksi). Romaanissa mai-
nitut rakennuksiin ja paikkoihin liittyvät kuvaukset 
voidaan todentaa vanhojen rakennuspiirustusten ja 
karttojen perusteella. Muista valtion koulukodeista 
on tehty rakennushistoriaselvityksiä ja osa niistä on 
saatavilla sähköisenä. 

puolella valmistuneista rakennuksista ei tämän sel-
vitystyön yhteydessä löytynyt alkuperäispiirustuk-
sia. 1910-luvulla alueen kaikista rakennuksista on 
tehty piirustukset, mutta valitettavasti nämä Raken-
nushallituksen kokoelmissa olevat piirustukset ovat 
melko huonoja kopioita. Ne ovat signeerattomia ja 
ajoittamattomia. Tästä rakennusvaiheesta löytyy sen 
sijaan paljon tekstiaineistoa, erilaista kirjeenvaihtoa 
ja kustannusarvioita.

Mikkelin historian lähteenä on ollut muutamat 
siitä kirjoitetut kirjat sekä Mikkelin kaupungin mu-
seoiden ja kirjaston hallinnoima seutu.wikimikkeli.fi  
-sivusto.

Koivikosta on tehty oma historiakirjansa. Heikki 
Vainiokankaan kirjoittama Kotina ja kouluna, suu-
riruhtinaan maan turvakodista tietokoneaikaan, 
Koivikon koulukodin värikkäät vaiheet 125 vuoden 
aikana -teos on ilmestynyt vuonna 2000 ja siinä on 
paljon tietoa koulukodin vaiheista ja rakennuksista. 
Vainiokangas esittelee kirjassaan skannattuna myös 
joitain alkuperäisiä arkistolähteitä, joita valitettavas-
ti ei enää tätä selvitystä tehdessä löytynyt Koivikon 
koulukodin arkistosta, vaikka ne olivat sieltä peräisin. 
Suomalaisesta lastensuojelusta on kirjoitettu jonkun 
verran, ja tärkeimpänä lähdeteoksena tässä selvityk-
sessä on ollut Suomen lastensuojelun historia, jonka 
ovat kirjoittaneet Panu Pulma ja Oiva Turpeinen. Li-
säksi Suomen kirjallisuuden seuran julkaisema kirja-
sarja Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historia on 
hyvä lähde suomalaisten lasten maailmaan kasva-
tuksen näkökulmasta. Poikkeuksellisesti tässä selvi-
tyksessä on käytetty lähteenä myös kaunokirjallista 
teosta. Jorma Viiki on kirjoittanut omaelämäkerralli-

Tässä selvityksessä esitellään Koivikon koulukodin 
rakennushistorian tärkeimmät vaiheet, nykyisten 
rakennusten ominaispiirteet ja niiden säilyneisyys. 
Selvitys kattaa Mikkelin Vuolingon kylässä olevan 
kiinteistön (kiinteistötunnus 491-411-5-15), joka ra-
jautuu lännestä Verijärveen. Selvityksessä esitellään 
ensin tiivistetysti Suomen koulukotien historiaa. Sen 
jälkeen esitellään Koivikon koulukodin rakentumi-
nen vuodesta 1874 sen lakkauttamiseen eli vuoteen 
2014 saakka. 

Tämän jälkeen esitellään erikseen jokainen ra-
kennus. Koulukodin toiminnan kannalta tärkeim-
mistä rakennuksista esitellään pääasialliset suun-
nittelu- ja rakennusvaiheet ja käytön pääasialliset 
vaiheet sekä huomiot rakennusten arkkitehtuurista 
ja rakennustekniikasta. Rakennusten ominaispiirtei-
tä ja säilyneisyyttä esitellään kuvin, jotka on otettu 
inventointikäynnin yhteydessä. Koulukotiin liittyvät 
talousrakennukset ja muut toisarvoiset rakennukset 
esitellään vain suppeasti. Sen jälkeen esitellään Koi-
vikon maiseman ja puutarhan vaiheita. Lopuksi esi-
tetään yhteenveto ja selvitystyössä käytetyt lähteet. 

Tätä selvitystä varten on koottu ja tutkittu alueen 
karttoja, rakennuspiirustuksia, vanhoja valokuvia ja 
kustannusarvioita ja muuta arkistomateriaalia sekä 
kirjallisia lähteitä. Rakennuspiirustuksia on tutkittu 
Kansallisarkiston Rakennushallituksen kokoelmista, 
Senaatti-kiinteistöjen Kouvolan arkistosta ja Mik-
kelin toimipisteestä, Mikkelin kaupungin rakennus-
valvonnan arkistossa ja Koivikon koulukodin arkis-
tossa. Viimeksi mainittu aineisto oli tätä selvitystä 
tehdessä Sairilan koulukodin hallussa odottamassa 
siirtoa Mikkelin maakunta-arkistoon. 1800-luvun 

SELVITYKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖN ESITTELY JA KÄYTETYT LÄHTEET
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KAAVATILANNE JA TEHDYT INVENTOINNIT

Koivikon koulukodin alueella on voimassa ranta-
osayleiskaava, joka koskee Korpijärven, Ylänteen ja 
osan Puulavettä1. Kiinteistö on merkitty julkisten pal-
velujen ja hallinnon alueeksi (PY). Osa kiinteistöstä 
on rajattu merkinnällä ma-1, joka kaavamääräysten 
mukaan on ”rantaan rajautuva maa- ja metsätalo-
usvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, 
perinnemaisema-arvoja. Alueen pellot tulisi säilyttää 
avoimina ja viljelykäytössä. Uudisrakentaminen tulee 
sijoittaa joko nykyisten talouskeskusten yhteyteen nii-
tä eheyttäen tai metsäalueille reunavyöhykkeen ulko-
puolelle. Uudisrakennukset on sovitettava kulttuuri-
maisemaan huolellisesti, perinteiseen rakennustyyliin 
sopeutuviksi. Peltoja reunustavia metsänrajoja tulisi 
erityisesti suojella. Näkymät järvimaisemaan tulee 
säilyttää.” 

Osa tästä maisema-alueesta on rajattu sr-merkin-
nällä, joka kaavamääräyksen mukaan on ”alueen osa, 
joka sisältää suojeltavan rakennuksen tai rakennus-
ryhmän. Rakennuksia ei saa purkaa eikä niissä saa 
tehdä niiden rakennushistoriallista arvoa tärveleviä 
korjaus- tai muutostöitä.” Lisäksi Verijärven rannas-
ta on rajattu kaksi aluetta sellaiseksi alueen osaksi, 
”jolla sijaitsee tai jolle saa rakentaa olevaan asuntoon 
tai kantatilaan liittyvän saunan rakennusjärjestyksen 
säännösten mukaan. Alueesta ei voi muodostua itse-
näistä kiinteistöä.” 

1 1031 Korpijärvi, Ylänne, Puulaveden osa ym. vesistöjen ranta-
osayleiskaava sekä Otavan yleiskaavan muutos 22.7.2010. www.
mikkeli.fi /yleiskaavat.

Koivikon koulukodin alue on inventoitu osana 
Korpijärven rantaosayleiskaavan valmistelutyötä. 
Vuonna 2006 tehdyn inventoinnin pohjalta tehtiin 
kulttuurimaisemaselvitys alueen merkittävistä maa-
seutuympäristöistä.2

Koivikon koulukodin alueella on tehty inventoin-
nin tarkistus vuosina 2013-2015, jolloin koottiin Ete-
lä-Savon kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet 
yhteen tietokantaan3. Monet inventointitekstissä 
kerrotut asiat ovat tarkentuneet tämän selvitystyön 
tuloksena. Kohteen kuvauksessa kerrotaan, että kou-
lukotia varten ostettiin 1870-luvulla kaksi rakennus-
ta, joista toinen on yhä käytössä. Tämän selvitystyön 

2 Mikkelin kaupunki 2006.
3 www.esku.fi .

yhteydessä on kuitenkin selvinnyt, että vain muu-
tama 1800-luvun lopun ulkorakennus on säilynyt 
alueella (Punainen mökki, s. 112 ja Entinen vilja-ait-
ta, s. 114). Ilmeisesti tähän 1870-luvun rakennukseen 
viitataan osayleiskaavan sr-merkinnällä, mutta sen 
rajaamalla alueella sijaitsee vuonna 1912 koulukodin 
johtajalle valmistunut asuinrakennus, joka tunnetaan 
nimellä Johtola (s. 98). 

Mikkelin alueella on tehty teemallisia inventoin-
teja, esimerkiksi Mikkelin seudun kulttuuriperintö-
ohjelma -hankkeen tuloksena julkaistiin Modernin 
jäljillä – Alueinventointeja Mikkelin seudulla. Täs-
sä inventoinnissa ei käsitellä Koivikon koulukodin 
aluetta.

Etualalla aitta, joka on todennäköisesti alueen vanhin rakennus. Taustalla oikealla näkyy oppilasasuntola ja ruokalara-
kennus, vasemmalla vanha koulurakennus ja mäen päällä ylärivitalot. 
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Maisema Koivikontieltä koulukodin alueelle tultaessa huhtikuussa 2016 ja todennäköisesti 1980-luvun talvipäivänä. Talvikuva KKA.
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MUSEOVIRASTON LUOVUTUSLAUSUNTO

Museovirasto on antanut Koivikon koulukodin luo-
vutusasiasta lausunnon Ympäristöministeriölle hel-
mikuussa 2016.4 Museovirasto nostaa lausunnossaan 
esille kolme näkökulmaa koulukotia tarkasteltaessa. 
Ensinnäkin lausunnossa arvioidaan Koivikkoa osana 
valtion koulukotien kulttuuriympäristöjä. Osa Suo-
men valtion koulukotien rakennuksista on suojeltu 
historiallisten vankiloiden/kasvatuslaitostenraken-
nussuojeluarvoja tunnistettaessa ja erityisesti val-
tion rakennusten suojelun yhteydessä 1990-luvulla. 
Koivikko sijoittuu Museoviraston mukaan muiden 
koulukotien joukkoon näin: "Koivikolla on huomat-
tavan pitkä yhtäjaksoinen käyttöhistoria valtion kas-
vatuslaitostoiminnan varhaisvaiheista lastensuoje-
lutyön nykypäivään. Se sisältää rakennettuna alueena 
esimerkkejä ja hyvän läpileikkauksen lastensuojelun 
laitostoiminnan kehityksestä, sen toimintaympäris-
töstä ja toimitiloista. Maamme koulukotien suhde ym-
päristöön on ollut yleisesti vahva ja erityinen. Perusta-
misestaan 1870-luvulta lähtien Koivikon oli tarkoitus 
toimia henkilökunnan ja oppilaiden ylläpitämänä 
omavaraisena maatilana; tästä kehitys kulki kohti 
toimintaympäristön kasvatuksellisen ja kuntouttavan 

4 Mikkeli, Koivikon koulukodin luovutusasia 
MV/2/05.01.02/2016, 29.2.2016.

merkityksen tietoisempaa ymmärtämistä, päätyen lo-
pulta 1970-luvun miljööterapeuttisiin oivalluksiin."

Toiseksi lausunnossa otetaan esille asiat, jotka tulisi 
huomioida rakennusten suojelun kannalta. Lausun-
nossa mainitaan alueen vanhimmista rakennusvai-
heista jäljellä olevat rakennukset ja kerrotaan teh-
dyistä inventoinneista. Suojelutarpeesta kirjoitetaan: 
"Koivikon koulukodin erityispiirteistä oppilaitos- ja 
maatilarakentamista edustavien 1890-1940-luvuilla 
valmistuneiden rakennusten hyödyntämiseen ja nii-
den keskeisten ominaispiirteiden säilyttämiseen on 
hyvät perusteet pyrkiä laajemmin ja monipuolisem-
min, kuin mihin yleiskaavan rakennussuojelumää-
räys ohjaa. Yksityiskohtainen suojelutarve ja suojelun 
kohdentuminen on luontevaa ratkaista muutos- ja 
korjaustarpeiden suunnittelun ja mahdollisten kaa-
vahankkeiden yhteydessä." Museovirasto pitää tar-
peellisena Koivikon rakennetun alueen sisältämistä 
historiallisista, rakennushistoriallisista ja maisellisis-
ta piirteistä tehtävää selvitystä.  

Kolmanneksi lausunnossa otetaan esille mah-
dollisten muinaisjäännösten esiintyminen Koivikon 
alueella: Kohteessa ei ole tehty arkeologista inven-
tointia, mutta on mahdollista, että paikalla on säily-
nyt vanhoja rakenteita sekä kerrostumia, jolloin tilan 
alueella voi olla muinaismuistolain (295/63) rauhoit-
tamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeo-
logista kulttuuriperintöä. Tämä tulee ottaa huomioon, 
jos alueeseen kohdistuurakentamista. Alueella olisi 
hyvä tehdä - joko erillinen tai muuhun kulttuuriym-
päristöinventointiin kytkeytyvä - arkeologinen selvitys 
ennen kiinteistön myyntiä."K
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KOULUKODIT SUOMESSA
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1800-luvulla yhteiskunta alkoi suhtautua lapsuuteen 
omana ikäkautenaan. Sen lisäksi, että lapset alettiin 
ymmärtää omana ihmisryhmänään, heitä alettiin 
myös jaotella eri lapsiryhmiin. Suomessa seurattiin 
Euroopan kehitystä hyvin tarkkaan. Nuori teolo-
gian opiskelija Selim Gustav Dahlström matkusteli 
1880-luvun puolivälissä Pohjoismaissa ja Keski-Eu-
roopassa tutkimassa lasten ja nuorten hoitoon eri-
koistuneita laitoksia. Näissä lapset jaoteltiin turvat-
tomiksi, pahantapaisiksi, ruumiillisesti tai henkisesti 
viallisiksi (kuurot, mykät ja tylsämieliset) ja lapsiin, 
jotka olivat osoittaneet törkeää pahantapaisuutta tai 
olivat jo syyllistyneet rikokseen. Muun Euroopan ta-
voin myös Suomeen ryhdyttiin perustamaan kouluja 
ja laitoksia erilaisille lapsille. Suomen ensimmäinen 
lasten kasvatuslaitos perustettiin vuonna 1829 Vii-
purin lähellä sijainneeseen Kylliälään. Lapsia oli 
1800-luvulla ilman hoitoa vanhempien kuoleman, 
köyhyyden tai nälän vuoksi. 1800-luvun puolivälissä 
alettiin lainsäädännön kautta auttaa ihmisiä. Syy sii-
hen, että viranomainen puuttui lasten elinoloihin oli 
joko turvattomuus tai pahantapaisuus. Vaivaishoito-
asetuksessa vuodelta 1852 valtion rajasi lastenhuol-
tovastuunsa ns. pahantapaisiin lapsiin. Ensimmäinen 
suora lastenhuollon muoto oli Kylliälän kasvatuslai-
toksen lisäksi valtion antama rahallinen tuki kasva-
tusvanhemmille lasten holhoamista varten. Myös 
seurakunnat tekivät oman osuutensa turvattomien 
lasten hoitamisessa ja lisäksi 1800-luvun puolivälis-
sä perustettiin ympäri maata rouvasväenyhdistyksiä, 
jotka keskittyivät köyhien lapsien kouluttamiseen.5 

5 Pulma 1987, 45, 80, 87; Vehkalahti  2011, 391.

Opetus ja kasvatus tulivat olennaisiksi osiksi lap-
suutta. Keisari Aleksanteri II antoi vuonna 1858 julis-
tuksen, jolla kansakoulujen perustaminen tuli mah-
dolliseksi, ja vuonna 1866 annettu kansakouluasetus 
tarkensi kansakoulun tavoitteita ja tehtäviä. Aika-
naan radikaalin kansakouluajatuksen lähtökohtana 
oli antaa kaikille lapsille säätyyn tai sukupuoleen 
katsomatta pohjakoulutus, jonka sisältö olisi sa-
manlainen. Kaupungeissa kansakouluista vastasivat 
kunnallishallinto, mutta maaseudulla kansakoulu 
oli osittain kirkollishallinnon hoitamaa ensimmäiset 
vuosikymmenet ja muutenkin maaseudulla kansak-
ouluja perustettiin hitaammin.6

1800-luvun puolivälin jälkeen myös lapsen rikos-
oikeudellinen asema määriteltiin uudelleen rikos-
lain uudistamisen yhteydessä. Lapset irrotettiin ai-
kuisväestöön kohdistuvasta oikeudenkäytöstä ja 
rikosoikeudellisista toimenpiteistä, ja rikosoikeudel-
lisen vastuun alaikäraja syntyi. Se on vielä vuonna 
2016 sama, joksi se vuonna 1889 vahvistetussa rikos-
lainkokonaisuudessa säädettiin eli 15 vuotta. Lain 
mukaan alle 15-vuotiaana rikoksen tehneet eivät 
joudu oikeuteen eikä heitä rangaista, mutta heihin 
voidaan käyttää lastensuojelullisia toimenpiteitä.7 

Tärkeä lastensuojelullisten laitosten perustamiseen 
vaikuttanut asia oli 1860-luvun nälkävuodet. Lapsia 
jäi orvoksi ja heitteille, joten kuntien oli pakko ratkai-
sta orpolapsien ongelma. Kuopion läänin kuvernööri 
Johan August von Essen teki ehdotuksen erityisten 
turvakotien eli kasvatuslaitosten perustamisesta 
heitteille jääneiden lasten sijoituspaikaksi. Senaatti 

6 Leino-Kaukiainen, Heikkinen 2011, 22-25.
7 Vehkalahti  2011, 390.

ryhtyi perustamaan kasvatuslaitoksia kuitenkin vas-
ta kun kenraalikuvernööri Nikolai Adlerberg teki asi-
asta esityksen. Turvattomien lasten kasvatusyhdistys 
perustettiin vuonna 1870. Yhdistyksen tehtävänä oli 
auttaa kunnallista vaivaishuoltoa pitämään huolta 
turvattomista lapsista ja edesauttaa lasten kasvam-
ista kunnollisiksi ja hyödyllisiksi kansalaisiksi. 8

Yhdistystä johti keskuskomitea Helsingissä ja sen 
alaisena toimi kunkin läänin pääkaupungissa ku-
vernöörin johtamana haarakomitea. Yhdistys perusti 
Suomeen kahdeksan kasvatuslaitosta 1870-luvulla. 
Mikkelin Koivikkoon vuonna 1874 perustettu kas-
vatuslaitos oli 30-paikkainen ja nimenomaan pojille 
tarkoitettu. Yhdistyksen sanotaan olleen edelläkävijä 
suojelukasvatuksen alalla, vaikka käsitettä ei silloin 
tunnettukaan. Yhdistys teki tiivistä yhteistyötä rou-
vasväenyhdistysten kanssa, ja monet alkuaikojen las-
tenkodit olivat kummankin yhdistyksen ylläpitämiä. 
Toimintaa tarkastettiin kenraalikuvernööriviraston 
puolesta vuonna 1904, jolloin turvattomien last-
en kasvatusyhdistykselle myönnetyn viisivuotisen 
määrärahan kausi lähestyi loppuaan. Tarkastuksen 
seurauksena yhdistyksen toiminta lopetettiin ja kou-
lukodit siirrettiin senaatin siviilitoimituskunnan hal-
lintaan.9

8 Pulma 1987, 96-97; Vainiokangas 2000, 23-30.
9 Pulma 1987, 96-101.

1800‐LUVUN TURVATTOMAT LAPSET

Koulukodeissa suoritettiin myös rippikoulu. Kuvassa Koi-
vikon rippikoululaisia 1920-luvulta. KKA. 
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1900-luvun alussa Turvattomien lasten kasvatus-
yhdistyksen perustamat laitokset ymmärrettiin pa-
hantapaisten lasten turvakoteina. Siviilitoimitus-
kunta vahvisti vuonna 1909 säännön, jonka mukaan 
näihin turvakoteihin voitiin sijoittaa 7-15 -vuotiaita 
pahantapaisia poikia. Raja lasten pahantapaisuuden 
ja rikollisuuden välillä säilyi pitkään. Vankeinhoito-
hallituksen alaisena toimi kasvatuslaitokset, jotka oli 
tarkoitettu alaikäisille lainrikkojille ja siviilitoimitus-
kunnan alaisena pahantapaisten lasten turvakodit. 
Vähitellen raja rikollisuuden ja pahantapaisuuden 
välillä alkoi häipyä. Juridisesti raja poistui vuonna 
1918, jolloin suojelukasvatuksen hallinto siirrettiin 
kouluylihallituksen alaisuuteen perustettavan las-
tensuojeluosastoon. Tällöin aiemmin vankeinhoi-
tohallinnon alaiset kasvatuslaitokset siirrettiin kou-
luhallitukselle. Näitä olivat Koivula (1890), Vuorela 
(1890), Kotiniemi (1905), Sippola (1909) ja Ihantala 
(1913). Siviilitoimituskunnan alaisuudesta koulu-
hallitukselle siirtyivät Käyrä (1875), Koivikko (1874), 
Östensö (1910) ja Kylliälä (1831). Sittemmin sosiaali-
ministeriön lastensuojelun ylitarkastajaksi nimitetty 
Adolf von Bonsdorff määrättiin kouluylihallituksen 
esityksestä perustetun lastensuojelukomitean pu-
heenjohtajaksi ja komitea ryhtyi toimiin tavoittee-
naan saada aikaiseksi laaja lastensuojelun laki. 10

10 Harrikari 2004, 32-3; Pulma 1987, 144-145, 177.

Itsenäistymisen jälkeen lastensuojelun 
lainsäädäntöä uusittiin ja vuonna 1922 voimaan-
astunut laki valtion kasvatuslaitoksista ja niissä 
toimivien henkilöiden eläkeoikeuden perusteista 
määritteli valtion kasvatuslaitoksiksi yleiset kasva-
tuslaitokset, turvakodit ja vastaanottolaitokset, joi-
hin voitiin ottaa hoidettavaksi 7-15 -vuotiaita lapsia, 
jotka oli joko lainrikkojina määrätty yleiseen kasva-
tuslaitokseen tai muutoin olivat siveellisessä kehityk-
sessään vaaranalaisia tai harhaanjohtuneita. Tässä 
yhteydessä kaikkia kasvatuslaitoksia ja turvakoteja 
ryhdyttiin nimittämään valtion kasvatuslaitoksiksi. 
Vuonna 1924 säädettiin laki valtion kasvatuslaitok-
sista, jossa määriteltiin laitosten hallintoa, laitokseen 
ottamisen perusteita ja prosesseja. Tässä yhteydessä 
laitokset siirtyivät kouluylihallituksen alaisuudesta 
sosiaaliministeriölle. 11

11 Harrikari 2004, 35-36.

1900‐LUVULLA VASTUU SIIRTYY VALTIOLLE
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Ensimmäinen lastensuojelulaki tuli voimaan vuonna 
1937. Laitokseen sijoittaminen määriteltiin yhdeksi 
lastensuojelun välineeksi. 1940-luvulla nimitettiin 
monta eri komiteaa pohtimaan kasvatuslaitoksia 
koskevia asioita ja vuonna 1946 valmistui kasva-
tus- ja työlaitoskomitean mietintö, jossa määriteltiin, 
että lapset tulisi jaotella laitoksiin iän, kotiseudun, 
älyllisen kehitystason, pahantapaisuutensa ja psyko-
paattisuutensa tuloksena. Mietinnön mukaan laitos-
ten toiminta tuli saada vastaamaan kodin elämää ja 
yleistä nuorten sielunelämää ja heidän toiminta- ja 
askartelutarpeitaan. Järjestys ja kuri oli kaiken pe-
rustana. Tämän mietinnön pohjalta syntyi myös 
koulukoti-nimi. Vuoden 1947 alusta myös Koivikkoa 
alettiin kutsua koulukodiksi.12 

Ruumiillinen kuritus oli ollut kasvatuksen 
välineenä koulukotien alkuajoista lähtien. Toinen 
varsin yleinen rangaistuskeino oli eristäminen. Koi-
vikon koulukodin rakennuspiirustuksissa esiintyy 
eristämiseen käytetyt tilat eri nimillä: karsseri, kop-
pi, aresti, putka. 1950-luvulla havaittiin, että näiden 
rangaistusmuotojen kasvatuksellisia ja mielenter-
veydellisiä vaikutuksia ei oltu tutkittu riittävästi. 
Kurinpitojärjestelmää koskevan tutkimuksen teet-
tämistä pidettiin tarpeellisena. Asiasta oli sinänsä 
puhuttu jo pitkään. Ensimmäisen kerran vuonna 1911 
valtiopäivillä oli tehty aloite ruumiillisen kurittamis-
en poistamisesta rangaistusmuotona laitoksista. 
Kuitenkin aina 1960-luvun puoliväliin asti oltiin sitä 
mieltä, ettei ruumiillista kuritusta voitaisi kokonaan 
poistaa vaikeasti kasvatettavan aineksen vuoksi. So-

12 Harrikari 2004, 27-39.

siaaliministeriö lähetti vuonna 1965 koulukodeille 
kiertokirjeen, jossa suositeltiin ruumiillisen kuristuk-
sen poistamista kasvatuksen välineenä. 13

1960-luvun puolivälissä lainsäätämisen käytän-
nöissä alettiin painottaa yksilön oikeuksia ja 
kansalaisten tasa-arvoista asemaa. Useita kouluko-
tien toimintoja parantavia lainsäädäntöaloitteita te-
htiin valtiopäivillä.  Koulukotien määrä on vaihdellut 
eri aikoina. Vuonna 1962 oli toiminnassa kahdeksan 
pojille tarkoitettua koulukotia: Järvilinna, Koivikko, 
Kotiniemi, Kylliälä, Käyrä, Pernasaari, Sippola ja Ös-
tensö, ja kolme tytöille tarkoitettua koulukotia: Vuo-
rela, Yläne ja Sairila.14 

13 Harrikari 2004, 39-44.
14 Harrikari 2004, 45.

LASTENSUOJELULAKI JA RUUMIILLINEN KURITUS

Kuvan taakse on kirjoi-
tettu teksti: 

Virkku valjaissa. Joht. Ee-
mil Eskola ohjaksissa läh-
dössä viemään sos. mi-
nisteriön tarkastajia 
Vuolingon asemalle ju-
naan. (Kaislajärven tal-
vitie). Ylitarkastajat Sulo 
Santeri Salmensaari, Tun-
kelo. 30-luku.
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Koulukodeissa käydään peruskoulua. Koivikon vuonna 1998 valmistuneessa koulurakennus Neliapilassa on tavallisten luokkahuoneiden lisäksi muun 
muassa puutyöluokka. Ompelu- ja kutomaluokat on sijoitettu entisen navetan paikalle tehtyyn käsityökouluun. 



KOIVIKON KOULUKOTI, MIKKELI 21KOIVIKON KOULUKOTI, MIKKELI 21

Uusi lastensuojelulaki säädettiin 1980-luvun alussa 
ja se tuli voimaan 1983. Tässä laissa lapsesta tai nuo-
resta tuli täysivaltainen kansalainen, jota oli kuultava 
häntä koskevia päätöksiä tehtäessä. Laissa painotet-
tiin yhteystyötä vanhempien kanssa ja koulukodeis-
sa alettiin tehdä perhetyötä. 1980-luvulla käsitys 
lastenkotiin sijoitettavasta lapsesta alkoi muuttua. 
Alettiin ymmärtää, että lastenkoteihin sijoitettavat 
lapset tarvitsevat monenlaista apua elämässään eikä 
kyse ole yksittäisen rikoksen tehneistä lapsista. 15

1990-luvun yleisen taloudellisen tilanteen heik-
keneminen vaikutti koulukoteihin sillä tavoin, että 
niiden tarpeellisuutta ja oikeaa hallinnoijatahoa 
pohdittiin. Vaihtoehtoina esitettiin koulukotien yk-
sityistämistä, säätiöittämistä tai muuttamista liike-
laitoksiksi. Lopulta päädyttiin kuitenkin siihen, että 
koulukotien tulee olla valtion hallinnon alaisena, 
mutta ne muutettiin tulosvastuullisiksi yksiköiksi ja 
kolme koulukotia lopetettiin. Lastensuojelussa oli 
ollut jo useamman vuosikymmenen vallalla kehitys, 
jossa pyrittiin panostamaan ennaltaehkäisyyn ja per-
hehoitoon. Tämä kehitys katkesi 1990-luvun lamaan, 
koska silloin ennaltaehkäisevistä toimista leikattiin. 
Nuorten mielenterveysongelmat, päihdeongelmat tai 
syrjäytyminen eivät olleet lastenkodeille uusia ilmi-
öitä, mutta 1990-luvulla niiden määrällinen lisäänty-
minen oli suuri haaste.16

Nykyinen lastensuojelulaki tuli voimaan vuon-
na 2008. Lain mukaan valtion koulukodit ovat val-

15 Kihlman & Rauti ainen 2010,25; Pulma 1987, 245.
16 Kihlman & Rauti ainen 2010, 26-27; Känkänen 2012, 48-50.

takunnallisia lastensuojelulain (686/78) mukaisia 
lastensuojelulaitoksia, ja niiden toiminnasta sää-
detään asetuksella valtion koulukodeista (769/78). 
Tällä hetkellä toimivia koulukoteja on Suomessa 
kahdeksan, joista valtion ylläpitämiä on kuusi – 
Sairila, Sippola, Lagmansgården, Harviala, Vuorela ja 
Limingan koulutuskeskus. Yksityisiä koulukoteja on 
kaksi – Pohjolankoti ja Lausteen perhekuntoutusk-
eskus. 17

Koulukotien elämää rytmittää edelleen kou-
lunkäynti. Jokaisessa koulukodissa on oma perus-
koulu, jossa opiskelu tapahtuu pienissä ryhmissä. 
Nuoret asuvat koulukodissa erilaisissa asumismuo-
doissa sen mukaan, millainen hoidon tarve kullakin 
on. Nuori voi asua osastohoidossa, jossa hänellä on 
oma huone ja paljon harrastusmahdollisuuksia. Jos 
nuorella on esimerkiksi vakava päihde- tai rikos-
kierre tai jos hän jotenkin muuten on vaaraksi omalle 
terveydelleen, hänet voidaan sijoittaa asumaan erit-
yisen huolenpidon osastolle. Pitkiin sijoituksiin sopii 
perhekoti, jossa lapsi voi kasvaa kotiympäristössä. 
Koulukodit tarjoavat lisäksi itsenäistymisharjoittelua 
nuorille, jotka ovat siirtymässä itsenäiseen elämään. 
Nuori voi tällöin asua koulukodin läheisyydessä si-
jaitsevassa yksikössä ja saada tiivistä tukea aikui-
selta vahvistettaessa itsenäiseen elämään tarvittavia 
taitoja. 18

17 www.oph.fi /opetushallitus/valti on_oppilaitokset/valti on_kou-
lukodit.
18  www.valti onkoulukodit.fi /palvelut.html.

LASTENSUOJELU NYKYÄÄN

Amerikkalaisen runoilijan Mary Oliverin sitaatista tehty 
taideteos Koivikon koulukodin seinällä.  
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KOIVIKON RAKENNUSTEN HISTORIA
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KOIVIKON TILA ENNEN KOULUKOTIA

Koivikon tilan vaiheet on selvitetty 1500-luvulle asti. 
Hannele Wirilander on teoksessaan Mikkelin pitäjän 
historia koonnut kaikkien Mikkelin tilojen vaiheita 
aina 1500-luvulta lähtien. Koivikon tila nro 5 Vuo-
lingon kylässä on muodostanut jakokunnan Tiena-
rin tilan nro 6 kanssa. Talojen omistajina on 1500- ja 
1600 -luvulla Wirilanderin selvitysten mukaan ollut 
Pistisiä. Koivikko kuului Richard Magnus von der 
Pahlein läänitykseen. 19 

Historiallisesti Koivikon tila oli tyypillinen Korpi-
järven alueen asuinpaikka. Rakennukset oli sijoitettu 
epäsäännöllisenä ryhmänä kallioisen mäen kaak-
koon suuntautuvalle ylärinteelle ja peltoalueet sijoit-
tuivat ympäröivään kumpuilevaan maastoon.20 

Koivikon tila oli 1800-luvulla maanmittarien su-
vulla. Tila on merkitty 1800-luvun maakirjoihin ni-
mellä Mölleri tilaa asuttaneiden Müllerien mukaan. 
Koivikossa tehtiin verollepano lokakuun 12. päivä 
vuonna 1829 ja isojako toimitettiin marraskuussa 
1830. Isojaon kartan liitetiedoissa kerrotaan toi-
mituksessa paikalla olleen komissionimaanmittari 
Berndt Johan Müllerin, ja hänen leskensä Fredrika 
Miltopaein puolesta heidän poikansa maanmittaus-
auskultantti Johan Fredric Müller. Karl Henrik Müller 
osti tilan perintötilaksi kesäkuussa 1860. Sitä ennen 
tila oli ollut kruununtila eli Müllerit olivat olleet siinä 
vuokralla. Myös Karl Henrik Müller oli ammatiltaan 
komissionimaanmittari. 21

19 Wirilander 1982, 658.
20 Mikkelin kaupunki 2006, 13.
21 Maakirjat vuosilta 1845, 1875, 1905, Digitaaliarkisto; Isojaon-
kartt a 1830, KA.

Isojaon karttaan vuo-
delta 1830 on merkitty  
Koivikon ja Tienarin ti-
lojen maat. KA. 



KOIVIKON KOULUKOTI, MIKKELI24 KOIVIKON KOULUKOTI, MIKKELI24

200 m500 100

1873

Rakennuskanta

1

2

5

3
4

7

8

9

6

1 Koivikon tilan päärakennus
2 Navetta
3 Lampola
4 Ulkorakennus
5 Tavaraliiteri
6 Vilja-aitta
7 Olkiliiteri
8 Pesutupa
9 Riihi

Kaavio on tehty vuoden 1876 palovakuutusasiakir-
jan perusteella. Rakennusten mitat ja niiden etäisyy-
det toisistaan perustuvat tekijöiden arvioon.

KOIVIKON RAKENNUKSET ENNEN KOULUKOTIA VUONNA 1873
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Pitäjänkartassa Koivikon tilan kohdalle on kirjoi-
tettu Fredricksdahl, joten ilmeisesti tila on tunnettu 
joskus myös tällä nimellä. Pitäjänkartan perusteella 
nimityksen ajoitusta on vaikea määritellä. 22

Koivikko esiintyy tilan nimenä vuoden 1875 maa-
kirjassa ja samoin vuoden 1905 maakirjassa. Mainin-
toja tilan silloisista isännistä ei vuoden 1875 tai 1905 
maakirjassa ole, joten niiden kautta ei pääse kiinni 
siihen, miten tila siirtyi Müllereiltä Henrik Kiiskiselle, 
joka on myynyt tilan Turvattomain lasten kasvatus-
yhdistykselle vuonna 1874. Koska tila oli perintötila, 
voidaan olettaa, että Henrik Kiiskinen tuli vävyksi 
Koivikkoon joskus 1860-1870-luvuilla. 23

Koivikon tilalla on ollut kaksi torppaa, joista  Män-
nistö on ainakin vuonna 2010 ollut edelleen asuttuna 
ja viljeltynä. Loukkuan torpan rakennuksista on vain 
rauniot jäljellä.24

22 Pitäjänkartastot on laaditt u vuosina 1840-1865 käytt äen 
pohjana 1700-luvun geometrisiä kartt oja, jotka oli tehty maanmit-
tausten yhteydessä. Pitäjänkartt oja täydennetti  in ja tarkastetti  in 
1940-luvulle asti . Arkistojen portti  , Pitäjänkartasto. 
23 Maakirjat vuosilta 1875 ja 1905,Digitaaliarkisto; Vainiokangas 
2000, 33-35 (kopio kauppakirjasta vuodelta 1874).
24  Mikkelin kaupunki 2006 (Koivikko).

Pitäjänkartassa Koivikko esiintyy Fredricksdahl -nimellä. Paikka ympyröity karttaan mus-
talla pisteviivalla. Pitäjänkartasto, Digitaaliarkisto.
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Tämän selvitystyön yhteydessä ei selvinnyt, että miksi 
nimenomaan Koivikon tila ostettiin koulukodin sijoi-
tusta varten. Sijainti oli ilmeisen hyvä lähellä läänin 
keskuskaupunkia Mikkeliä. Luonnonläheisyys ja val-
miina olevat maatalouden rakennukset ovat varmas-
ti olleet osasyynä. Koivikon koulukoti mitoitettiin 30 
poikaoppilaalle, joille tuli olla opetus- ja asuintilat. 
Kuten yleensä 1800-luvun valtionlaitoksissa, koulu-
kodin oli tarjottava asuintilat myös henkilökunnalle. 
Vuonna 1876 koulukodin henkilökuntaan kuuluivat 
johtaja ja tämän vaimo, joka toimi koulukodin emän-
nöitsijänä, työnjohtaja, sihteeri ja renki.25 Kouluun 
otettavat pojat mukaan lukien koulukodin tuli tarjota 
tilat noin neljällekymmenelle ihmiselle. 

Koivikon koulukodin arkistossa säilyneistä palo-
vakuutusasiakirjoista saa hyvän kuvan koulukodin 
alkuaikojen käytössä olevista rakennuksista. Koivi-
kon koulukodin rakennukset oli vakuutettu kaupun-
kien yleisessä paloapuyhtiössä. Vuonna 1876 koulu-
koti oli jo toiminnassa ja siltä vuodelta on koulukodin 
arkistossa ensimmäinen palovakuutusasiakirja. Do-
kumenttiin on merkitty kaksitoista rakennusta sekä 
kunkin rakennuksen mitat ja luonnehdinta raken-
nuksen iästä. Rakennuksen numero 1 kohdalla ker-
rotaan, että se on valmistunut vuonna 1875. Se on siis 
uusi ja koulukotia varten tehty rakennus. 

Ensimmäinen koulurakennus tehtiin alkuperäises-
tä Koivikon tilan pihapiiristä koilliseen. Etäisyys en-
tisestä tilan päärakennuksesta on palovakuutukseen 
liitetyn piirustuksen mukaan 154 kyynärää26. 

25 Vainiokangas 2000, 38.
26 Kyynärän oletetaan olevan ruotsalainen kyynärä eli 59,3 cm. 

KOIVIKON KOULUKODIN ENSIMMÄISET VUOSIKYMMENET

Vuoden 1876 palovakuutuksessa on piirros alueen rakennuksista, jotka ovat 1: Koulu-
rakennus, 2: Vanhempi asuinrakennus, 3: Vanhempi navetta, 4: Vanhempi tavaraliiteri, 
5: Vanhempi Lampola, 6: Vanhempi ulkorakennus, 7: Uudempi olkiliiteri, 8: Pesutupa, 9: 
Riihi, kuusi vuotta vanha, 10: Vilja-aitta, 11: Vanha ränsistynyt liiteri, 12: Kellari 

1

2

8
7

11

46

5
123

9

10



KOIVIKON KOULUKOTI, MIKKELI 27KOIVIKON KOULUKOTI, MIKKELI 27

Alkuperäiseen Koivikon tilan pihapiiriin voidaan 
tulkita kuuluneet muut piirustuksessa esitetyt raken-
nukset sillä perusteella, että rakennus nro 1 eli kou-
lurakennus on ainoa, josta palovakuutusasiakirjassa 
mainittiin rakentamisvuosi. Muista rakennuksista 
mainitaan vain ovatko ne uudempia vai vanhempia, 
paitsi rakennuksesta nro 9, josta sanotaan, että se on 
valmistunut kuusi vuotta aiemmin eli 1870.  

Koivikon tilan entinen päärakennus (nro 2) oli hir-
sinen, laudoittamaton ja maalaamaton L-kirjaimen 
muotoinen talo, jossa oli kolme asuinhuonetta ja 
eteinen, keittiö sekä lämmin ja kylmä ruokavarasto, 
joihin oli kulku läpikuljettavan eteisen kautta. Asuin-
siivessä oli olevan neljä tulisijaa ja keittiönliesi sekä 
leivinuuni. Lisäksi tuvassa oli tulisija ja leivinuuni. 
Tämä rakennus ajoitetaan palovakuutusasiakirjassa 
vanhempien rakennusten joukkoon.27 

Päärakennuksen itäpuolella sijaitsi talousraken-
nuksia: navetta, tavaraliiteri, lampola ja suurempi 
ulkorakennus, jossa talli, tavaraliiteri, sikala ja käy-
mälä. Päärakennuksen eteläpuolella hieman kauem-
pana oli olkiliiteri, pesutupa, riihi, kaivo ja vilja-aitta. 

Päärakennuksen pohjoispuolella oli kellari ja toi-
nen kaivo. Navetan ja lampolan välistä kulki tie Ve-
rijärven rantaan. Palovakuutusasiakirjan lopussa 
on maininta, että kellari ja ränsistynyt liiteri (nro 11) 
eivät kuulu vakuutukseen ole, kellarin katsottiin si-
jainneen tarpeeksi kaukana asutuista rakennuksista. 
Lisäksi asiakirjassa mainitaan, että tilan pääraken-
nuksen läheisyydessä sijaitsee marjapensaita, mutta 
ne ovat ränsistyneessä tilassa. 

27 Palovakuutusasiakirja 6.11.1876, KKA.

Kaksi kuvaa alkuperäisestä koulurakennukses-
ta. Ylempi on todennäköisesti vanhempi. Siinä 
hirsirakennus on vuorattu vaakalaudalla ja to-
dennäköisesti jo maalipinnalla, mutta vuorilau-
tojen ja seinän värin ero on ollut hillitty. Alem-
pi kuva on todennäköisesti otettu 1910-luvulla. 
Vuonna 1911 laaditussa rakennusten korjaus-
ten kustannusarviossa kerrotaan, että vanha 
maali poistetaan ulkoseinistä ja seinät maala-
taan kolmeen kertaan öljyvärillä. Kustannus-
arviossa mainitaan myös, että lahonnut porras 
poistetaan ja rakennetaan uusi suurempi. Tämä 
portaiden ero näkyy hyvin kuvissa. Suurin osa 
rakennuksen sisälattioista uusittiin ja pärekatto 
vaihdettiin huopakattoon. KKA.
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käynti yksinkertaisempi kuin koulurakennuksessa. 
Samaan aikaan tehtiin myös suuri puuliiteri vasta-
päätä verstasrakennusta. Se oli ristikkorunkoinen 
maalattu lautarakennus, jossa oli lautakatto. 

Vuonna 1881 valmistui johtajan ja tämän perheen 
asuinrakennus (nro 13). Palovakuutusasiakirjaan 
liitetyn piirustuksen mukaan rakennukseen tehtiin 
kolme asuinhuonetta, sali, ruokasali, keittiö, maito-
huone ja eteinen. Samana vuonna tehtiin myös uusi 
hirsinen vilja-aitta (nro 14).

Vuoden 1881 palovakuutuksessa on merkintä, että 
aiemmin vakuutetun rakennuksen nro 2 eli entisen 
Koivikon tilan päärakennuksen pitempi siipi pu-
retaan. Vakuutuksessa kerrotaan, että se on ollut jo 
käyttökelvoton. Ilmeisesti suuri tupa, joka oli L-kir-
jaimen muotoisen rakennuksen lyhyemmässä ja le-
veämmässä siivessä kuitenkin vielä säilytettiin. 

Koulua perustettaessa sitä varten rakennettiin siis 
varsinaisesti vain yksi rakennus. Uuteen koulura-
kennukseen tuli kaksi suurta huonetta: luokkasali ja 
nukkumahuone, joissa kummassakin oli kaksi uunia 
rakennuksen lämmittämistä varten. Niiden välissä 
rakennuksen keskellä oli eteinen ja sen takana kama-
ri. Eteisen nurkassa on ollut pieni pesuhuone, jossa 
on ollut jonkinlainen viemärikaivo. Rakennuksen 
toisessa kerroksessa mainitaan olevan pieni lämmit-
tämätön huone, joka on tarkoitettu vaatekappaleiden 
säilytykseen. Vuonna 1876 kirjoitetun palovakuutuk-
sen mukaan rakennuksessa ei ollut ulkovuorausta 
eikä sitä oltu maalattu. Alkuperäinen ristikkorunkoi-
nen lautakuisti koristeellisine ikkunoineen mainitaan 
vakuutuksessa. Rakennukseen tehtiin suuret 18-ruu-
tuiset ikkunat. Rakennuksen vaakasuuntainen lauta-
vuoraus ja seinäpintaa jakavat pilasterit laitettiin il-
meisesti joitakin vuosia rakennuksen valmistumisen 
jälkeen. Koivikon tilan vanhassa päärakennuksessa 
ja mahdollisesti muissakin rakennuksissa on luulta-
vimmin tehty joitain muutoksia koulukotia varten. 

Yhdellä koulurakennuksella päästiin koulukotielä-
män alkuun, mutta tilaa tarvittiin heti lisää. Vuonna 
1878 valmistui verstasrakennus koulurakennuksen 
viereen. Hirsirunkoiseen ja pärekattoiseen rakennuk-
seen tehtiin veistoluokka, renginhuone, sairashuone 
ja lisäksi kaksi karsseria eli eristyshuonetta, joista 
käytettiin myös nimitystä koppihuone. Arkkitehtuu-
riltaan verstasrakennus on ollut samantyylinen kuin 
joitain vuosia aiemmin valmistunut koulurakennus. 
Hirsirunko on vuorattu vaakalaudoituksella ja ra-
kennuksen perustana on luonnonkivijalka. Koristelu 
on maltillisempaa, ikkunat ovat pienemmät ja sisään-

Vuonna 1881 valmistunut rakennus tehtiin koulukodin 
johtajan asunnoksi. Kun johtajalle rakennettiin uusi asuin-
rakennus vuonna 1912, tämä asuinrakennus muutettiin 
koulun muun henkilökunnan asunnoiksi ja sitä ryhdyttiin 
kutsumaan katsastajarakennukseksi. Rakennusta myös 
jatkettiin toisesta päädystä kahdella huoneella vuonna 
1912. KKA. 
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Vuoden 1881 palovakuutusasia-
kirjaan on merkitty johtajan asuin-
käyttöön valmistuneen rakennuk-
sen huonejako. KKA.

Rakennusta laajennettiin vuonna 
1912 ja se muutettiin muun henki-
lökunnan asuinrakennukseksi. KA.

1910-luvun laajennusvaiheen suunnittellut arkkitehti Otto F. Holm teki vuonna 1912 myös mittauspiirustuksen vuonna 1878 valmistuneesta verstasrakennuksesta. KKA. 
Todennäköisesti 1930-luvulla otetussa kuvassa näkyy verstasrakennuksen pellon puolen julkisivu. KKA.
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KOIVIKON KOULUKODIN RAKENNUKSET VUONNA 1893

G Leivintupa (1893)
H Vilja-aitta (1881) 

1 Koulurakennus (1875)
2 Verstas (1878)
3 Asuinrakennus (1881)
4 Puuliiteri (1879)
5 Navetta (1893)
6 Riihi (1893)

Kaavio on tehty palovakuutusasiakirjojen vuosilta 
1876, 1879, 1881 ja 1893 perusteella. Rakennus-
ten mitat ja niiden etäisyydet toisistaan perustuu 
tekijöiden arvioon. Kirjaimella merkityt rakennuk-
set ovat olemassa edelleen. Kirjain viittaa tätä 
raporttia varten tehtyyn rakennusten nimeämi-
seen. Suluissa oleva vuosiluku on arvio valmistu-
misvuodesta.
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Suomalaisessa 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun 
koulukotirakentamisessa on nähty keskieurooppalai-
sen laitosrakentamisen piirteitä. Koivikon koulukotia 
on kuitenkin hankala verrata suurten, jopa satojen 
oppilaiden laitoksiin, joita Keski-Euroopassa tehtiin. 
Tämä panopticon-mallina tunnettu laitosrakentami-
sen malli perustui vankilarakentamisen ideaan, jossa 
keskitetty hallinta ja valvonta mahdollisti suurten 
ihmisjoukkojen sijoittamisen samaan rakennukseen. 
Tämän mallin lähin esikuva oli Ruotsissa sijainnut 
Åkerbrukskoloni Hall. Sen tiedetään olleen esiku-
vana Kotiniemen vuonna 1905 perustettuun poika-
kotiin, johon tehtiin tilat 160 pojalle. Toinen euroop-
palainen malli oli perhemalli, joka tarkoitti laitoksen 
jakautumista pienempiin yksiköihin siten, että jokai-
sessa pienemmässä yhteisössä oli oma valvojansa. 28 
Tämäkin malli soveltuu Koivikkoon melko huonos-
ti, koska koulukoti oli varsin pieni ja ensimmäisinä 
vuosikymmeninä kaikille oppilaille oli käytettävissä 
yksi luokkahuone ja yksi makuuhuone. 

Tämän selvitystyön yhteydessä ei ole löytynyt al-
kuperäispiirustuksia vuonna 1875 valmistuneesta 
koulutalosta, vuonna 1878 valmistuneesta verstasra-
kennuksesta eikä vuonna 1881 valmistuneesta asuin-
rakennuksesta, joten niiden suunnittelijoista ei siten 
ole tietoa. Koulurakennuksen julkisivussa voidaan 
nähdä piirteitä G.� . Chiewitzin Suomeen 1850-lu-
vulla tuomasta sveitsiläistyylistä. Koristeellinen 
kuisti rakennuksen sisäänkäyntinä on samantyy-
listä koristeellista puuleikkausarkkitehtuuria, josta 
Chiewitz tuli tunnetuksi. 

28 Vehkalahti  2011, 394.

ALKUAIKOJEN ARKKITEHTUURIN ESIKUVAT

Vaikka Suomessa jo 1800-luvun lopulla kehitettiin 
yhteisiä sääntöjä kouluarkkitehtuurille, ei ole toden-
näköistä, että Koivikon koulukodin ensimmäinen 
koulutalo olisi tehty tiettyjen mallipiirustusten mu-
kaan. Sen ajan maaseudun kansakouluarkkitehtuu-
ri oli vielä hyvin heterogeenistä ja Josef Stenbeckin 
laatima mallipiirustuskokoelma kansakouluraken-
nusten suunnitteluperiaatteista ilmestyi vasta 1892.29 
Lisäksi koulukotien rakentamista ohjasivat varmasti 
erilaiset asiat kuin tavallisen kansakoulurakennuk-
sen rakentamista. Koulukodissa tuli ottaa huomioon 
se, että oppilaat myös asuivat koululla. Koivikon ti-
lan vanhat rakennukset voitiin hyödyntää johtajan ja 
opettajan asuintiloina, koulukodin ruokahuollon to-
teutukseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. 

Koulukodin sijoittaminen nimenomaan maaseu-
dulle oli taas sen ajan yleisten käsitysten mukaista. 
Maatalouden harjoittamisen ja luonnonläheisyyden 
parantavan voiman ajateltiin olevan hyväksi hoito-
laitosten asukkaille. Vastaavilla periaatteilla esimer-
kiksi Niuvanniemen mielisairaala sijoitettiin Kuopi-
on kaupungin ulkopuolelle. 

29 Lilius 1982, 123-124.

Tässä arkkitehti Otto F. Holmin vuonna 1912 laatimas-
sa piirustuksessa koulukodin ensimmäisestä vuonna 
1875 rakennetusta koulurakennuksesta näkyy julkisivun 
ja etenkin sisäänkäynnin koristeelliset puuleikkaukset. 
1910-luvulla portaat uusittiin. Yksityiskohta piirustuk-
sesta, KKA.

31 KUOPION LYSEON LUKIO, RAKENNUSHISTORIASELVITYS   │  Arkkitehti toimisto Hannu Puurunen Oy



KOIVIKON KOULUKOTI, MIKKELI32 KOIVIKON KOULUKOTI, MIKKELI32

PUNAISEN MÖKIN JA VILJA‐AITAN AJOITUKSESTA

Koska 1800-luvun palovakuutusasiakirjoihin liite-
tyissä käsivaralta piirretyissä sijaintipiirustuksissa 
rakennukset eivät asetu mihinkään mittakaavaan, 
piirustuksen vertaaminen nykyiseen asemapiirrok-
seen on hankalaa. Nykyisen ”Punaisen mökin” ja 
vilja-aitan rakentaminen voidaan kuitenkin ajoittaa 
1800-luvulle. Hirsinen vilja-aitta mainitaan ensim-
mäisen kerran vuoden 1876 palovakuutusasiakirjas-
sa30. Se on merkitty sijaintipiirustukseen numerolla 
10 ja sen kerrotaan olevan uudempi hyväkuntoinen 
rakennus. Myöhemmin tämä rakennus esiintyy myös 
nimellä ruoka-aitta. Vuonna 1881 kerrotaan toisen 
vilja-aitan rakentamisesta31. Tämä vilja-aitta esiin-
tyy palovakuutuksissa numerolla 14. Vuoden 1893 
palovakuutusasiakirjassa kerrotaan, että vilja-aitta 
nro 10 siirretään pois huonokuntoisuutensa takia32. 
Kuitenkin vuonna 1910 tehdyissä luonnoksissa, jot-
ka on laadittu uuden talousrakennuksen ja uuden 
johtajan asuinrakennuksen sijoittamiseksi alueella, 
esiintyy kaksi aittaa suunnilleen samalla alueella, 
joilla aitat nro 10 ja 14 sijaitsivat33. Ne on kumpikin 
tässä suunnitelmassa merkitty siirrettäväksi lähelle 
vuonna 1909 valmistunutta navettaa. Talousraken-
nusta ei sijoitettu tämän luonnoksen mukaan, joten 
on epäselvää miten aittoja siirrettiin. Joka tapauk-
sessa nykyään alueella olevan vilja-aitan rakenteista 
ja yksityiskohdista voidaan päätellä, että se on alun 
perin rakennettu 1800-luvulla. Se on siten raken-

30 Palovakuutusasiakirja 6.11.1876, KKA.
31 Palovakuutusasiakirja 21.10.1881, KKA.
32 Palovakuutusasiakirja 23.11.1893, KKA. 
33 Koivikon kasvatuslaitoksen asemakartt a, RakH, KA. Kuva 
tämän selvityksen sivulla 34. 

nettu joko ennen vuotta 1876 (aitta nro 10), mutta 
todennäköisemmin vuonna 1881 (aitta nro 14). Ait-
ta on siirretty jossain vaiheessa kaivon yhteyteen. 
Vuoden 1910 asemapiirroksessa kaivo on merkitty 
likakaivoksi, mutta tuntuu epätodennäköiseltä, että 
alkujaan likakaivona ollut kaivo olisi muutettu myö-
hemmin puhtaan veden kaivoksi. Lisäksi varsinaisia 
viemäreitä ei koulukodilla ollut vielä pitkään aikaan, 
vaikka rakennuskohtaisia likakaivoja varmasti oli. 
Sotasairaalan ollessa koulun tiloissa vuonna 1941 
kerrotaan vain vuonna 1910 valmistuneessa talous-
rakennuksessa olevan vesi- ja viemärijohto, mutta 
ainakin vielä seuraavalla vuosikymmenellä likavedet 
on ajautuneet saostuskaivon kautta suolle. 34

Uusina rakennuksina 1893 palovakuutusasiakir-
jassa mainitaan leivintupa (nro 15) ja ulkorakennus, 
jossa on liiteri, talli, kanala, sikala ja lampola (nro 16). 
Leivintuvan kerrotaan olevan kooltaan 7,2 x 5,4 met-

34 Vainiokangas 2000,131 ;Viiki 2013, 166-167.

riä, joka sopii hyvin nykyisen Punaisen mökin mittoi-
hin. Vuoden 1887 kartassa on kolmen huoneen pieni 
rakennus tulisijalla suunnilleen leivintuvan kohdalla, 
mutta todennäköistä on, että kyseessä on Koivikon 
tilan entisen päärakennuksen pääty, joka mainitaan 
purettavaksi vuoden 1893 palovakuutusasiakirjan 
lopussa eli rakennus nro 2 (tästä osa oli purettu jo 
aiemmin). Väitettä tukee myös se, että vanhan pää-
rakennuksen tuvan koko ei vastaa nykyisen punaisen 
mökin mittoja. Vuoden 1876 palovakuutuksessa pää-
rakennuksen lyhyemmän siiven kerrotaan olevan 21 
kyynärää pitkä ja 10 kyynärää leveä, mikä tarkoittaisi 
rakennuksen olleen 12,45 x 5,93 metriä ruotsalaisella 
kyynärän mitalla laskettuna. 

Tämä vanha kuva Punaises-
ta mökistä on otettu todennä-
köisesti 1950-luvulla. Taustalla 
näkyy vuonna 1948 valmistu-
nut oppilasasuntola- ja ruoka-
larakennus. KKA.
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Vuoden 1893 palovakuutusasiakirjassa on piirros koulu-
kodin sen hetkisistä rakennuksista, joita olivat 1: Koulu-
rakennus, 9: Riihi, 11: Asuinrakennus, 12: Puuliiteri,  13: 
Asuinrakennus, 14: vilja-aitta: 15: Leivintupa, 16: Navet-
ta ja talli. Kahdella rakennuksella ei ole numerointia täs-
sä piirroksessa. Oikeassa reunassa kolmas ylhäältä oleva 
rakennus on merkitty vilja-aitaksi ja vasemmassa laidassa 
oleva rakennus pesu- ja kylpytuvaksi. KKA.
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Antti Korpimäen vuonna 1887 tekemä kartta Koivikon alueesta. KKA.
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UUDELLE VUOSISADALLE 

Vuonna 1904 turvattomien lasten kasvatusyhdistys 
lopetettiin, ja koulukodit siirrettiin senaatin siviili-
toimituskunnan alaisiksi. Vapaaherra Adolf von Bon-
sdorff vieraili Koivikon koulukodissa vuonna 1909 
tarkoituksenaan tutkia koulukodin tiloja ja toimin-
taa. Senaatti oli valtuuttanut von Bonsdorffi n teke-
mään opintomatkan ulkomaille ja tarkastusmatkan 
suomalaisiin kasvatuslaitoksiin. Hän laati tarkastuk-
sestaan tilannearvion, jolla laitosten jatkoa arvioitiin. 
von Bonsdorff kertoo, että laitoksen kolme suurinta 
rakennusta ovat käyttökelpoisessa kunnossa. Maata-
louden rakennuksista von Bonsdorff mainitsee, että 
ne on rakennettu ilman suunnitelmaa, ja osa niistä on 
erittäin huonossa kunnossa. Hän suositteli, että uusi 
talli- ja navettarakennus tulisi tehdä viipymättä. Li-
säksi von Bonsdorffi n suosituksen mukaan johtajalle 
tulisi rakentaa oma asuinrakennus ja toinen raken-
nus, johon tulisi sijoittaa henkilökunnan asuintiloja, 
keittiö ja ruokasali ja pojille makuuhuone ja päivä-
huone. 35

Ilmeisesti toimeen tartuttiin heti von Bonsdorffi n 
käynnin jälkeen. Suomen virallisessa lehdessä oli 
helmikuun 23. päivänä vuonna 1909 ilmoitus, että 
siviilitoimituskunta on myöntänyt varat navetan 
rakentamiseksi Koivikon koulukotiin. Uusi navet-
ta on rakennettu vielä saman vuoden aikana, koska 
vuonna 1910 laaditussa asemapiirroksessa navetta 
on merkitty jo olemassa olevaksi rakennukseksi. Sa-
massa piirroksessa vanha navetta on merkitty puret-
tavaksi. 

35 Harrikari 2004, 33;Vainiokangas 2000, 77-79.

Kustannusarvioon on liitetty luonnos asemakar-
tasta, johon on merkitty eri väreillä kaikki ra-
kennukset sen mukaan, onko ne siirrettäviä, 
korjattavia, poistettavia vai uusia. Uutta talous-
rakennusta on suunniteltu suunnilleen sille koh-
din, missä entinen Koivikon tilan päärakennus 
oli ollut. Sen tilalta on merkitty siirrettäväksi 
pois ruoka-aitta, joka olisi muutettu navetan lä-
helle ja yhdistetty samalla siirrettävän vilja-ai-
tan kanssa. Talousrakennuksen paikka kuitenkin 
vaihtui suunnitelmien edetessä, ja siksi aittoja-
kaan ei todennäköisesti siirretty. Ilmeisesti pa-
jarakennus on sen sijaan siirretty tämän suun-
nitelman mukaan, koska vuonna 1956 tehdyssä 
rakennusten sijaintikartassa paja on suunnilleen 
samalla kohdalla kuin tässä suunnitelmassa esi-
tetään. RAkH, KA. 
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Senaatin siviilitoimituskunta ohjeisti koulukodin 
johtokuntaa ottamaan myös lisää henkilökuntaa: 
emännöitsijä, maanviljelyskoulun käynyt katsastaja 
(jonka tulisi oppilaiden avulla hoitaa sen maanvilje-
lystä ja puutarhaa sekä muun muassa ottaa osaa op-
pilaiden valvomiseen, hoitamiseen ja ohjaamiseen) 
ja toinen katsastaja, joka olisi perehtynyt kirvesmie-
hen, puusepän ja mikäli mahdollista myös taontatöi-
hin. Siviilitoimikunta lisäksi ohjeisti, että koulukotiin 
olisi saatava työhuoneita ammattiopetusta varten. 
Siviilitoimituskunnan kirjeessä mainitaan, että lue-
tellut muutokset vaativat rakennustöitä ja korjaus-
töitä, joihin tulisi laatia kustannusarviot. Koulukodin 
oppilasmäärä kasvatettiin 30 oppilaasta 40:een.36  
Tarve ottaa suurempi määrä oppilaita oli selväs-
ti olemassa, koska vuoden 1913 kustannusarviossa 
vaate- ja ruokamenot on jo laskettu 40 oppilaalle.37 

36 Mikkelin läänin kuvernööriviratolle 21.3.1910, kopio KKA.
37 Menosääntöehdotus Koivikon turvakodille vuodeksi 1913, 
KKA.

Maakansa -lehdessä huhtikuus-
sa vuonna 1910 ilmestynyt il-
moitus, jossa haetaan maanvil-
jelystyönjohtajaa Koivikkoon.38  
38 Kansalliskirjaston digitoidut 
aineistot.

OTTO FERDINAND HOLM 1867‐1927
Holm valmistui Suomen Polyteknillisestä opistosta 
arkkitehdiksi vuonna 1889. Hän opiskeli Berliinin 
teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1892. Holm 
toimi Yleisten rakennusten ylihallituksen ylimääräi-
senä arkkitehtina vuodesta 1889, palkkiolla vuodes-
ta 1908 ja kolmantena arkkitehtina vuodesta 1918. 
Vuodesta 1918 hän toimi myös Oulun lääninraken-
nuskonttorin esimiehenä.39 

39  Halila 1976, 480.

Johtolaksi kutsuttu koulukodin johtajalle tarkoitettu rakennus valmistui vuonna 1912. 
KKA.
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F Johtola (1912)
G Leivintupa (1893)
H Vilja-aitta (1881)
UF Kellari (1910)
UL Lato (n. 1912)
UN Lato (n.1913)

1 Talousrakennus (1912)
2 Perunakellari
3 Paja
4 Puuliiteri
5 Käymälä
6 Riihi
7 Lato
8 Öljyaitta
9 Navetta
10 Sauna
11 Pesutupa

Kaavio on tehty 1800-luvun palovakuutusasia-
kirjojen ja 1910-luvulla tehdyn asemapiirroksen 
perusteella. Kirjaimella merkityt rakennukset 
ovat olemassa edelleen. Kirjain viittaa tätä 
raporttia varten tehtyyn rakennusten nimeämi-
seen. Valmistumisvuosi on merkitty vain, jos siitä 
on tieto. 
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Mikkelin läänin rakennuskonttorin esimies Nikolai 
Meder ja Otto F. Holm laativat suunnitelmat uudesta 
johtajan asuinrakennuksesta ja talousrakennuksesta. 
Suunnitelmiin sisältyi lisäksi katsastajarakennuksen 
laajentaminen ja muiden rakennusten parannus- ja 
korjaustöitä. Suunnitelmat lähetettiin Yleisten ra-
kennusten ylihallitukselle joulukuussa 1910.40 

Talousrakennukseksi kutsuttuun rakennukseen 
suunniteltiin yleinen keittiö ruokasäilytystiloineen, 
ruokasali, joka toimisi myös rukoussalina 80 hengel-
le, päivähuone oppilaita varten, kaksi makuuhuonet-
ta 40 oppilasta varten, pesu- ja pukuhuone, käytävä, 
jolla tilaa päällysvaatteille, emännöitsijän asuintilat 
omalla sisäänkäynnillä, palvelijan huone kahdella 
sängyllä, kaksi karsseri- eli eristyshuonetta, kahden 
hengen sairashuone, vierailijoille tarkoitettu huone 
ja varasto sekä rakennuksen alle kellari ja maitohuo-
ne. 

Rakennus tehtiin hirsistä ja siihen laitettiin päre-
katto. Se vuorattiin laudoituksella ulkoa. Rakennuk-
sesta ei ole tämän selvitystyön yhteydessä löytynyt 
yhtään valokuvaa. Jos rakennus tehtiin piirustusten 
mukaan, julkisivut ovat olleet vaakalaudoituksella 
verhottuja ja jokaisen sivun katseenvangitsijana on 
ollut puolipyöreä koristeaihe. 

Signeerattuja alkuperäispiirustuksia ei tämän sel-
vitystyön yhteydessä löydetty, mutta arkkitehti Otto 
F. Holm on allekirjoittanut kaikki tämän rakennus-
vaiheen kustannusarviot, ja lisäksi hänen piirtä-
miään luonnoksia on olemassa. Yleisten rakennusten 
ylihallituksessa suunnitelmat on hyväksynyt ensim-
mäinen arkkitehti Hugo Lindberg.  

40 Yleisten rakennusten Ylihallitukselle 12.12.1910, RakH, KA.

Koska 1910-luvulla valmistuneet uudet 
rakennukset ja entisten korjaukset on 
suoritettu Yleisten rakennusten ylihalli-
tuksen toimeksiannosta, on varmasti laa-
dittu piirustukset, joissa on myös ylihal-
lituksen viralliset allekirjoitukset. Näissä 
versioissa on yleensä myös rakennukset 
suunnitelleen arkkitehdin allekirjoitus. 
Kansallisarkistossa Rakennushallituksen 
kokoelmissa olevat rakennuspiirustukset 
ovat kopioita ja varsin huonokuntoisia 
sellaisia. RakH, KA.

Tästä toisen kerroksen pohjapiirroksesta 
näkyy näkyy rakennuksen pohjan muo-
to. Yläkertaan oli sijoitettu suuret ma-
kuuhuoneet, pesuhuone, valvojan huone 
ja varastoja. Piirustus on vuodelta 1945. 
RakH, KA.  
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tuskokoelmassa on sarja Koivikon koulukodin pii-
rustuksia 1910-luvulta. Ne ovat kopioita alkuperäi-
sistä eikä niissä ole allekirjoituksia eikä mainintaa 
laatimisajankohdasta. 1910-luvulle ne voidaan ajoit-
taa siksi, että sarjassa esiintyvät silloin rakennetut 
talousrakennus ja johtajan asuinrakennus. Kouluko-
titoiminta siirrettiin 1900-luvun alussa Turvattomien 
lasten kasvatusyhdistykseltä valtion siviilitoimitus-
kunnan alaisuuteen, joten luultavasti myös siksi teh-
tiin koko alueen rakennuksista piirustukset. 

Koska uusia tiloja rakennettiin, oli mahdollista 
muuttaa olemassa olevien rakennusten tilajärjeste-
lyjä. Verstasrakennuksessa tehtiin väliseinämuutok-
sia. Uuteen talousrakennukseen tuli sairashuone ja 
eristyshuoneet, joten nämä aiemmin verstasraken-
nuksessa olleet tilat voitiin ottaa muuhun käyttöön. 
Verstasrakennukseen tehtiin tilat suutarille ja räätä-
lille. Opettajalle tehtiin yksi huone ja yhdestä huo-
neesta tehtiin varasto. 

Entistä johtajan asuinrakennusta laajennettiin, ja 

Toinen tarvittava uusi rakennus oli johtajan asuin-
rakennus. Siihen tehtiin kansliahuone, salonki, etei-
nen ja käytävä, ruokasali, makuuhuone, lastenhuone 
ja keittiö pienemmällä palvelijanhuoneella. Salon-
kiin ja ruokasaliin laitettiin kaakeliuunit ja kaikkiin 
asuinhuoneisiin laitettiin tapetit, ja katot ja lattiat 
maalattiin. 

Lisäksi uusina rakennuksina kustannusarviossa 
esitetään pyykinhuuhtomisvaja rantaan, kaksi lika-
kaivoa ja aitaus. Vuodelle 1910 päivätyssä asema-
piirroksessa monta pientä rakennusta on merkitty 
siirrettäväksi, mutta on mahdotonta tietää miten 
suunnitelmat käytännössä toteutuivat. Todennäköi-
sesti ainakin puuliiteri, joka esiintyy vuoden 1881 
palovakuutuksessa numerolla 12 siirrettiin toiseen 
paikkaan. Arkkitehti Otto F. Holm mainitsee liiterin 
siirron kirjeessään Yleisten rakennusten ylihallituk-
sen arkkitehti Hugo Lindbergille.41 Holm otti myös 
esille, että talousrakennukseen tulisi ehdottomas-
ti sijoittaa ruokakellari. Käymälä ja paja kehotettiin 
siirrettäväksi, koska ne sijaitsivat liian lähellä asuin-
rakennuksia ja olivat muutenkin sopimattomalla pai-
kalla. Nämä rakennukset todennäköisesti siirrettiin. 
Noin vuodelta 1956 löytyy käsin piirretty sijaintikaa-
vio, jossa paja on merkitty koulukodin rakennusten 
luoteispuolelle kohti järveä. Puuliiteri, ruoka-aitta, 
uimahuone ja kylpyhuone korjattiin. Leivintupara-
kennukseen suunniteltiin kustannusarvioissa tehtä-
vän yksi huone lisää, johon olisi sijoitettu mankeli-
huone. Tämä muutos ei ilmeisesti toteutunut. 

Kansallisarkistossa Rakennushallituksen piirus-

41 Förste Arkitekten Herr Hugo Lindberg 16.9.1911, RakH, KA.

Johtajan asuinrakennuksen eli Johtolan ajoittamaton 
pohjapiirustus. RakH, KA. 
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se muutettiin kahdeksi erilliseksi asunnoksi, joista 
toinen oli varattu opettajalle ja toinen katsastajalle. 
Katsastajalle tehtiin yksi huone ja keittiö ja opettajal-
le kolme huonetta ja keittiö. 1910-luvun korjauksiin 
kuului luonnollisesti myös vanhan koulurakennuk-
sen ajanmukaistaminen. 

Sekä vuonna 1910 päivätyssä kustannusarviossa 
että siihen liittyvässä kirjeenvaihdossa 1910-luvun 
rakennustöihin mainitaan toistuvasti, että kouluko-
din oppilaat osallistuvat rakennustöihin, mikä näkyy 
myös rakennustöiden kustannuksissa niitä laskien. 
Talousrakennukseen ja johtajan asuinrakennukseen 
tarvittavat hirret otettiin valtion metsästä, mutta lau-
dat ja lankut ostettiin sahalta. 42

Osa koulukodin rakennustöissä eri aikoina tarvi-
tuista laudoista on sahattu omalla sahalla. Osittain 

42 Förste Arkitekten Herr Hugo Lindberg 16.9.1911, RakH, KA.

romahtanut saharakennus on vielä jäljellä. Kun joh-
tajan asuinrakennusta laajennettiin 1920-30 -luku-
jen vaihteessa, kustannusarviossa on maininta, että 
tarvittavat hirret, piirut ja laudat, myöskin höylätyt, 
saadaan laitoksen metsästä. Tästä voidaan päätellä, 
että rakennustöitä tehtiin myös täysin omista tar-
peista. Sahalla on ollut myös sirkkeli klapien tekoon. 
Polttopuiden tekeminen oli yksi koulukodin oppilai-
den tehtävistä ainakin 1950-luvulla. 43 

Uusien rakennusten lopputarkastus suoritettiin 
23. päivä syyskuuta vuonna 1912. Tarkastuksessa 
oli läsnä laitoksen johtokunnan puheenjohtaja V.A. 
Markkula, laitoksen johtaja, maisteri R.V. Lundahl, 
arkkitehdit Otto F. Holm ja Armas Rankka, joiden 
kerrotaan valvoneen rakennusten teettämistä - Holm 
työn alusta 1.6.1912 asti ja Rankka siitä loppuun. Li-

43 Kustannusarvio 1929, KKA; Viiki 2013, 142.

säksi paikalla oli rakennukset urakalla tehnyt raken-
nusmestari F.F. Wickström. Rakennustyöt oli tehty ri-
vakasti, koska sopimus Wickströmin kanssa oli tehty 
9.12.1911. Lopputarkastuspöytäkirjassa sanotaan, että 
talousrakennuksen alle suunniteltu kellari ei ollut to-
teutunut, vaan tiloihin oli sijoitettu pesutupa varus-
tettuna tulisijalla ja muuripadalla. 

1910-luvun lopun ainoa rakennushanke kouluko-
dilla oli saunan ja venevajan rakentaminen. Saunara-
kennus tehtiin ilmeisesti jonkun vanhan rakennuksen 
entisistä hirsistä, koska kustannusarviossa lasketaan 
kustannukset vanhan hirsiseinän ajamisesta raken-
nuspaikalle. Sauna ja venevaja tehtiin Korpijärven 
rantaan 44

Ensimmäinen maailmansota ja Suomen itsenäis-
tymisen vuodet vaikuttivat koulukodin toimintaan 
lähinnä sillä tavoin, että henkilökunnasta, lamppuöl-
jystä ja elintarvikkeista oli puute. Koivikon syrjäinen 
sijainti Mikkelin kaupunkiin nähden takasi sen, että 
koulukoti sai olla rauhassa. Mikkeli oli jo 1700-luvul-
la muodostunut sotilashallinnolliseksi keskukseksi, 
joten oli luonnollista, että myös 1910-luvun sotata-
pahtumat näkyivät kaupungissa. Esimerkiksi ensim-
mäisen maailmansodan aikana Venäläiset sotajoukot 
käyttivät Mikkelin kasarmialuetta väliaikaisena si-
joituspaikkanaan ja C.G. Mannerheim piti päämajaa 
Mikkelin kaupungissa huhti- ja toukokuussa 1918.45  

44 Kustannusarvio 2.12.1919, KKA.
45 Kuujo 1988, 429-439; Mikkelin seutuwiki.

Todennäköisesti 1980- tai 1990-luvul-
la kuvattu saha on sittemmin raunioi-
tunut. KKA.
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1920‐ JA 1930‐ LUKUJEN MUUTOKSET KOULUKODISSA

Vuonna 1912 valmistuneeseen Johtolaan tehtiin laa-
jennussuunnitelma 1920-luvun viimeisenä vuotena. 
Vuodelta 1929 on olemassa kustannusarvio Johtolan 
laajentamiseksi kahdella huoneella, jolloin saatiin ti-
lat myös kellarikerrokseen sijoitetulle saunalle. En-
tisen päädyn kivijalka hyödynnettiin laajennuksessa 
siten, että pihanpuolimmainen kulma tehtiin kivistä 
ja pellolle päin oleva kulma valettiin betonista. Li-
säksi kustannusarviossa on jälleen merkintä, että 
puuaines otetaan omasta metsästä. Samaan aikaan 
rakennettiin myös Johtolan viereen pellon puolelle 
kasvihuone, jonka korkeus oli 2,3 metriä ja pinta-ala 
40 neliötä. Tämä kasvihuone purettiin vuonna 1960. 
46

1930-luvulle tultaessa koulukodin vanha leivin-
tupa oli käynyt auttamattoman pieneksi. Suunnitel-
mat uudesta leipomo- ja asuinrakennuksesta teh-
tiin 1930-luvun alussa. Rakennukseen tuli keittiön, 
asuinhuoneen, makuuhuoneen ja eteisen käsittävä 
asunto ja leivintupa sekä käsityöhuone. Tämän ra-
kennuksen kivijalkaan tehtiin suuri perunakellari, 
johon tehtiin lämmityskanavat ja uuni sen lämmit-
tämistä varten. Rakennus on Mikkelin lääninraken-
nuskonttorin esimies Kalle Kontion allekirjoittamat, 
piirtäjäksi on merkitty Erkki E. Ahvenainen. 

Vuonna 1938 koulukodin henkilökuntaan kuului 
työntekijöitä 13 nimikkeellä: johtaja, opettaja, opet-
tajatar, emännöitsijä, kanslia-apulainen, käsityökat-
sastaja, maanviljelykatsastaja, puutarhurikatsastaja, 
ylimääräinen katsastaja, karjakko, leipoja, keittäjä ja 

46 Kustannusarvio, työselitys 1929 ja perusti etokortti   (rak. no 
13), KKA

työmies.47 Katsastajat toimivat koulukodin oppilai-
den valvojina. Kuten aiemmin on tullut esille, asuk-
kaat osallistuivat erilaisiin koulukodin töihin. Koi-
vikko on ollut lähes omavarainen yhteisö, jossa oli 
hyötypuutarha, kasvatettiin perunaa, viljaa ja pidet-
tiin eläimiä. Työnteko toimi yhtenä oppilaiden hoi-
tomuotona. 

47 Vainiokangas 2000, 116.

Nykyisin pihaperhekotina tunnettu rakennus valmistui vuonna 1935. Kuva 
taakse on kirjoitettu teksti: "Alkuperäisessä muodossaan 30-luvulla". KKA,
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Talvisota ja jatkosota näkyivät Koivikon koulu-
kodin arjessa sillä tavoin, että opettajista oli jälleen 
pulaa, kun miehiä lähetettiin rintamalle. Lisäksi 
koulukodin tiloissa toimi sotasairaala ensin vuosi-
na 1939-40 ja uudelleen vuonna 1941. Sotasairaala 
otti käyttöönsä käytännössä kaikki asuin- ja koulu-
rakennukset. Koivikon koulukodille oli suunnitel-
tu väistöpaikkaa 16 kilometrin päässä sijaitsevasta 
Harjumaan kansakoulusta. Kuitenkin kävi niin, että 
syystä tai toisesta siirtoa kansakoululle ei toteutettu. 
Koulukoti oli saanut käskyn siirtyä pois, mutta käy-
tännössä se oli mahdotonta. Ratkaisuna koulukoti 
siirtyi maatalouden rakennuksiin. Poikien makuusali 
sijoitettiin navetan ylisille. Sotasairaalan tiloiksi kou-
lukoti ei ollut kovin hyvä. Vesi- ja viemärijohto ei 
tullut kuin talousrakennukseen eikä lämmintä vettä, 
kylpyhuoneita tai wc:tä ollut ollenkaan. Lämmityk-
senä oli uunit ja rakennukset olivat melko huonossa 
kunnossa. 48

Koulun johtajana vuonna 1942 toiminut Ilmari 
Wisakanto kävi rakennushallinnon Kuopion piiri-
konttorilla esittelemässä koulukodin huonoa vesiti-
lannetta. Piirikonttorin esimies Ilmari Launis tiedotti 
rakennushallitusta kirjeellä, jossa hän kirjoittaa, että 
”vesi ruokataloutta, karjataloutta, pesua ja puhdis-
tusta varten on haettava hevosella noin puolen ki-
lometrin päästä. Kuusi ajoa päivittäin on suoritet-
tava, mikä tuntuvasti vähentää turvakodin vähäistä 
hevosvoimaa. Vakavinta kuitenkin asiassa on se, että 
tulipalon päästessä alulle mahdollisuudet sen sam-
muttamiseen ovat hyvin vähäiset. ”49

48 Vainiokangas 2000, 122-131.
49 Rakennushallitukselle 3.10.1942, KKA.

jä ja uusimaan sähköjohdot. Näyttäisi siis siltä, että 
edellisenä vuonna rakennushallituksen myöntämät 
varat sähköjohtojen uusimiseen eivät vielä olleet 
toteutuneet. Palotarkastaja asetti kuivaushuoneen 
uunin käyttökieltoon ja kirjoitti, että eristyshuone  
olisi siirrettävä toiseen paikkaan, koska se oli sur-
manloukku. Lopuksi palopäällikkö totesi, että ”ottaen 
rakennuksen yleiskunnon ja vaaranalaisuuden huo-
mioon, olisi koko rakennus uusittava, jolloin voitaisiin 
ottaa huomioon välttämättömät turvallisuuskohdat, 
sillä 50 oppilaan asettaminen näin vaaranalaisiin 
oloihin on mielestäni edesvastuutonta ja siitä johtuva 
vastuu vahingon sattuessa asianomaisille liian ras-
kas.” 52

Tulipalo tuhosi talousrakennuksen heinäkuun 5. 
päivä vuonna 1946. Palon syttymissyy ei selviä tut-
kimastamme aineistosta. Tulipalon seurauksena op-
pilaita sijoitettiin yksityiskoteihin, ja koulurakennus 
otettiin osittain opetus- ja ruokailutiloiksi. 53 Toden-
näköisesti 1940-luvun puolivälin suunnitelmia tar-
peellisista korjauksista ei toteutettu, vaan aloitettiin 
suunnitelmat uusien rakennusten tekemiseksi kou-
lukotia varten. Uuden oppilas- ja talousrakennuksen 
piirustukset oli laadittu jo tammikuussa vuonna 1946 
eli puoli vuotta ennen vanhan talousrakennuksen tu-
lipaloa. Piirustuksissa, jotka tammikuussa 1946 laa-
dittiin, rakennuksen runko on kauttaaltaan puuta. 
Saattaa olla, että heinäkuun tulipalo, jossa edellinen 
talousrakennus paloi perustuksiaan myöten, on vai-
kuttanut siihen, että oppilas- ja talousrakennuksesta 

52 Johtaja Viljakaisen pyynnöstä... 18.6.1945, KKA.
53 Vainiokangas 2000, 148.

1940-luvun puolivälissä kirjeenvaihtoa rakennus-
hallituksen ja piirikonttorin kesken käytiin ahkerasti. 
Koulukodin pärekattoiset rakennukset aiheuttivat 
ilmeisen tulipalon vaaran, varsinkin yhdistettynä 
rapistuneisiin lämmitysuuneihin. Pärekattoja suun-
niteltiin peitettäväksi palamattomalla aineella. Ke-
säkuussa 1944 rakennushallitus myönsi rahat päre-
kattojen päällystämiseen sementtipaanuilla, yhden 
lieden korjaamiseen, sähköjohtojen uusimiseen ja 
korjaamiseen ja vesi- ja viemärijohtojen korjaami-
seen. Suunnitelmia tai tietoa korjaustöiden suoritta-
misesta ei kuitenkaan ollut. 50 

Jo saman vuoden lokakuussa Launis kirjoittaa 
uuden kirjeen rakennushallitukselle, jossa hän listaa 
talousrakennuksen puutteita. Launis mainitsee, että 
rakennuksen uunit ovat huonot ja epätarkoituksen-
mukaisesti muuratut. Launis käsitteli kirjeessään 
myös koulurakennusta kirjoittamalla, että se oli alun 
perin huonosti rakennettu, eikä siten vastaa turvako-
din vaatimuksia. Kelvollista siinä oli vain ulkoseinien 
salvokset ja vesikatto, joka olisi korotettava, jotta sen 
alle mahtuisi toinenkin kerros. Toiseen kerrokseen 
olisi saatava sijoittumaan myös käsityöhuoneet. Li-
säksi Launis listasi joitain pienempiä korjauskohtei-
ta.51

Seuraavana kesänä tehtiin talousrakennuksen 
palotarkastus, jonka pöytäkirjassa kerrotaan, että 
rakennus oli puurakennukseksi luvattoman suuri. 
Palopäällikkö A. Pulliainen kehotti uusimaan kaikki 
uunit palomuureineen, lisäämään varauloskäynte-

50 K. Herra Johtaja Jalmari Wisakanto 13.5.1944, KKA; K. Herra 
Johtaja Jalmari Wisakanto 6.6.1944, KKA.  
51 Rakennushallitukselle 10.10.1944, KKA.
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laadittiin uudet piirustukset toukokuussa 1947, joissa 
oppilaiden asuinhuoneet käsittävä siipi olikin kivi-
runkoinen.54 

Palopäällikkö A. Pullinen suoritti palotarkastuk-
sen myös koulurakennuksessa elokuussa 1947. Pa-
lopäällikkö kirjoittaa pöytäkirjassaan, että ”koulu-
talo on vanha, ehkä noin 70 vuotta ja se on osittain 
kaksikerroksinen rakennus. Alakerroksessa sijaitsevat 
luokkahuoneet, jotka ovat tilavuudeltaan noin 4300 
m3. Kummassakin luokassa on kaksi peltiuunia sekä 
eteisessä ja opettajainhuoneessa yksi kummassakin, 
nämä ovat jo hyvin vanhat ja loppuun palaneet, joten 
niiden lämmitysteho on varsin olematon. Kun raken-
nuksen perustus on myöskin liikkunut niin paljon, 
että lattiata kannattavat vasat ovat kokonaan pudon-
neet alas, on siitä seurauksena, että palomuurit ovat 
useista kohdin murtuneet ja murtuvat rakennuksen 
liikkuessa edelleen niin, että kun pakkolämmitystä 
joudutaan talvisin käyttämään, on tulipalon vaara 
ilmeinen. Myöskin sähköjohdot ovat vanhat ja puut-
teelliset ja vaativat pikaisen uusinnan”. 55

Palopäällikön kirjoittaessa lausuntoaan vanhasta 
koulurakennuksesta uuden oppilas- ja ruokalara-
kennuksen rakennustyöt olivat jo käynnissä. Lau-
sunto paljastaa hyvin koulutalon rapistuneen kun-
non, ja ehkä on todettu, että näin huonokuntoista 
rakennusta ei kannata enää korjata. 

54 RakH, KA.
55 Allekirjoitt anut on tänään... 26.8.1947, KKA.

Vuonna 1944 otetussa ilmakuvassa näkyy koulukodin 
rakennusryhmä ja laajat viljelmät ympäröivine metsi-
neen (osa ilmakuvasta). MML.
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UUDET RAKENNUKSET VALMISTUVAT 1940‐LUVUN LOPULLA

Oppilasasuntola- ja ruokalarakennus on arkkitehti 
Kerttu Tammisen suunnittelema. Se on L-kirjaimen 
muotoinen. Sen toiseen siipeen sijoitettiin oppilaille 
asuinhuoneet ja toiseen ruokala keittiöineen. Asuin-
huoneiden siipi tehtiin kivirakenteiseksi ja keitti-
ösiipi puurakenteiseksi. Rakennuksen ulkoasu oli 
kuitenkin yhtenäinen, koska se rapattiin vaaleaksi 
kauttaaltaan. Rakennus valmistui vuonna 1948. 

Koulurakennuksen piirustukset laati rakennushal-
lituksessa arkkitehti Onni Ermala. Koulutalo muo-
dostuu kahdesta rakennusmassasta, joista toinen on 
hieman toista suurempi. Tähän suurempaan osaan 
sijoitettiin suuri juhla- ja voimistelusali siihen liitty-
vine näyttämöineen ja varastoineen ja kaksi luokka-
huonetta. Koulutalon ullakkokerrokseen sijoitettiin 
vesisäiliö ja arkisto. Pienemmässä osassa oli ensim-
mäisessä kerroksessa kanslian tiloja ja vierailijan 
huone, ja toisessa kerroksessa asuinhuoneisto. 

Uusien rakennusten valmistuttua koulu kutsui 
lehdistöä tutustumiskäynnille joulun 1949 aikaan. 
Vapaus-lehdessä ilmestyi juttu 10.1.1950 otsikolla: 
"Koivikon ajanmukaisessa koulukodissa ollut toi-
mivuotenaan 573 oppilasta – yli 30 milj. markkaa 
maksaneet asuntorakennus ja koulutalo tehokkaassa 
käytössä". Mikkelin sanomat otsikoi samana päivänä 
ilmestyneen juttunsa ”Koivikon koulukodissa tehty 
menestyksellistä kasvatustyötä. Rakennuskompleksi 
saanut uudenaikaisuuden leiman asuntolan ja kou-
lutalon valmistuttua”.56

56 Lehti leikekirja, KKA.

Oppilasasuntola- ja ruokalaraken-
nus korvasi valmistuessaan tulipa-
lossa tuhoutuneen talousrakennuk-
sen. KKA. 

1950-luvulla Koivikon koulukoti säilytti edelleen 
perusluonteensa, jonka mukaan oppilaat kävivät 
koulua, osallistuivat maatilan töihin ja jumalanpal-
velukseen sunnuntaisin. Kesäisin, kun opetusta ei 
ollut oppilaat osallistuivat täysipäiväisesti maata-
louden töihin. Pelloilla kitkettiin lanttu-, porkkana-, 
kaali- ja naurisrivejä, tallissa luotiin lantaa tai ajettiin 
ulkokäymälän tuotoksia pellolle. Perunakellarissa 
lajiteltiin perunoita, ja karviaispensaista poimittiin 
marjoja. Suolla kaivettiin ojia ja sahalla tehtiin läm-
mityspuita.  Peseytymässä käytiin järvessä ja puhtaat 
vaatteet vaihdettiin lauantaisin.57

Työtekoa ei ajateltu rangaistuksena vaan elimelli-
seksi osaksi lapsen kasvatustyötä. Arkinen ja osittain 
mekaaninen ja fyysisesti raskas työ navetassa, pel-

57 Viiki 2000, 142, 151, 160 214-215.

lolla tai sahalla koulivat ahkeruuteen, nöyryyteen ja 
käytännöllisyyteen. Maatalouden painottaminen oli 
eurooppalaisten esikuvien mukaan keskeinen piirre 
koulukodeissa vielä pitkälle toisen maailmansodan 
jälkeiseen aikaan. Erityisesti Suomessa maatalouteen 
painottuminen oli historiallisista luonnollista. 58

1950-luvulla päärakennukset olivat vielä suhteel-
lisen uudet ja tarvetta suurempiin remontteihin ei 
ollut. Johtolassa tehtiin joitain korjaustöitä ilmeisesti 
jo 1940-luvun lopulla ja toinen pääty rakennuksesta 
korjattiin naisopettajan asunnoksi 1950-luvun alus-
sa. 

Koivikon koulukotia koettelivat jälleen tulipalot 
1960-luvun alussa, kun puimala ja navettaraken-
nus tuhopoltettiin vuonna 1961. Koska maatalous oli 

58 Vehkalahti  2011, 402.
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KOIVIKON KOULUKODIN RAKENNUKSET VUONNA 1949

A Oppilasasuntola ja ruokala (1948)
B Pihaperhekoti (1935)
C Koulurakennus  (1949)
F Johtola (1912)
G Punainen mökki (1893)
H Vilja-aitta (1881)
J Navetta (1909)
UA Pumppaamo (1948)
UF Kellari (1910)
UL Lato (n. 1912)
UN Lato (n.1913)
UO Sauna (1920)

1 Puimalan laajennus

Koko Koivikon alueen asemapiirrosta 1940- tai 
1950 -luvuilta ei löytynyt tämän selvitystyön yh-
teydessä. Vuonna 1944 otetun ilmakuvan (s. 42) 
perusteella ulkorakennuksia on ollut enemmän 
kuin tässä kaaviossa, mutta niitä ei merkitty, 
koska niistä ei ole muuta tietoa.  Kirjaimella mer-
kityt rakennukset ovat olemassa edelleen. Kirjain 
viittaa tätä raporttia varten tehtyyn rakennusten 
nimeämiseen. Valmistumisvuosi on merkitty vain, 
jos siitä on tieto. 
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ONNI ERMALA 1904‐1958

Ermala opiskeli Viipurin Taiteeenystävien pii-
rustuskoulussa vuosina 1920-24. Hän toimi 
Rakennushallituksen piirtäjänä vuosina 1929-
1943, suunnitteluosaston ylimääräisenä arkki-
tehtina 1943-1950 ja Kemin kaupunginarkki-
tehtina 1950-1958.62

KERTTU TAMMINEN 1898‐?

Tamminen valmistui arkkitehdiksi Suomen 
Teknillisestä Korkeakoulusta vuonna 1924. 
Hän toimi piirtäjänä eri arkkitehtitoimistoissa 
vuosina 1924-1945, rakennushallituksen suun-
nitteluosaston piirtäjänä vuonna 1946, ylimää-
räisenä arkkitehtina vuodesta 1947 ja toimisto-
arkkitehtina vuodesta 1961.63

62 Järveläinen 3.3.2016.
63 Halila 1967, 496-497.

edelleen olennainen osa koulukodin toimintaa, uusi 
navettarakennus rakennettiin hyvin pian entisen tu-
houduttua. Piirustukset uuteen navettaan ovat huh-
tikuulta 1962. Uusi navetta tehtiin hieman kauem-
maksi rakennusten keskusryhmästä ja sen yhteyteen 
tehtiin myös kalustovaja. Entisen navetan kiviset 
ulkoseinät hyödynnettiin uudessa lämpökeskus- ja 
käsityökoulurakennuksessa, joka valmistui vuonna 
1968.

1960-luvulla rakennettiin myös koulukodille uusi 
kasvihuone. Entinen Johtolan vieressä ollut kasvi-
huone purettiin vuonna 1960 ja uusi valmistui 1967. 
Kasvihuoneessa kasvatettiin kurkkua ja tomaattia. 
1960-luvun lopulla marjapensaita ja omenapuita 
uudistettiin, osittain omista taimista. Omenapuita is-
tutettiin 20 kappaletta, jotka olivat kaikki koulukodin 
mailla kasvatettuja. Mansikkamaan alue kasvatettiin 
kolmesta aarista kuuteen aariin. Lisäksi viljeltiin sa-
laattia ja kukkia. Etenkin erilaisiksi juhlapyhiksi kas-
vatettiin kukkia: jouluksi, pääsiäiseksi, äitienpäiväksi 
ja pyhäinpäiväksi. Kukantaimia kasvatettiin myös 
hautausmaiden käyttöön. 59

59 Vainiokangas 2000, 168.

1960-luvun lopulla koulukodissa tapahtuu suu-
ri muutos, kun oppilaat vaihtuivat pojista tyttöihin. 
Alkuvuodesta 1969 poikia ryhdyttiin sijoittamaan 
Suomen muihin koulukoteihin ja huhtikuussa kou-
lukodin asukkaaksi saapui ensimmäinen tyttö. 60 
Toinen merkittävä muutos 1960-luvun lopulla oli se, 
että koulukoti luopui lypsylehmien pidosta vuonna 
1969. Navetassa kasvatettiin sen jälkeen jonkun aikaa 
teuraskarjaa. 61

60 Vainiokangas 2000, 170.
61 Vainiokangas 2000, 173.



KOIVIKON KOULUKOTI, MIKKELI46 KOIVIKON KOULUKOTI, MIKKELI46

siirryttäessä jääneet tyhjilleen. Koulurakennuksen 
puutteena nähtiin se, että siellä ei ollut ollenkaan 
suihkutiloja. Ullakkokerrokseen oli jo pitkään suun-
niteltu kahta asuntoa. 65

Sen lisäksi, että vanhat koulurakennukset oli-
vat peruskorjausta vailla, henkilökunnalle ei ollut 
alueella tarpeeksi asuntoja. Mikkelin kaupungin kat-
sottiin olevan varsin kaukana, ja uuden Jyväskylätien 
valmistumisen katsottiin vaikuttavan siihen, että lin-
ja-autoliikenne siirtyisi suuremmalle tielle. Kouluko-
dissa oli avoimena olevia virkoja ja tarvetta perustaa 
uusia, joten uusille henkilökunnan asunnoille oli to-
dellinen tarve. Uutta henkilökuntaa palkattaessa tar-
vittaisiin myös lisää toimistotilaa. 66

Koska rakentamis- ja korjaustarpeet olivat näin 
suuret, tässä yhteydessä mietittiin myös kouluko-
din siirtämistä lähemmäksi Mikkelin keskustaa tai 
koulukodin yhdistämistä Sairilan koulukotiin. Kou-
lukodin sijainnilla katsottiin kuitenkin olevan hoidon 
kannalta merkitystä, ja yhteistyötä Sairilan kanssa oli 
jo monella tavalla. 

65 Perustamissuunnitelma Koivikon koulukodin koulurakennuksen 
ja oppilas- ja ruokalarakennuksen saneeraustöistä sekä henkilökun-
nan asuntojen uudisrakennuksesta. 21.2.1975, KKA
66 Perustamissuunnitelma Koivikon koulukodin koulurakennuksen 
ja oppilas- ja ruokalarakennuksen saneeraustöistä sekä henkilökun-
nan asuntojen uudisrakennuksesta. 21.2.1975, KKA

UUDISRAKENTAMINEN JA PERUSKORJAAMINEN 1970‐LUVULLA

1970-luvun lopulla rakennettiin kolme uutta rivitalora-
kennusta. Ylärivitaloiksi kutsuttujen rakennusten paikalta 
purettiin 1800-luvun lopulla valmistuneet verstas- ja kat-
sastajarakennukset. KKA.

1970-luvun puolivälissä koulukodin oppilas- ja ruo-
kalarakennus ja koulurakennus olivat vanhentuneet 
sen aikaisiin vaatimuksiin nähden ja ne olivat kor-
jauksen tarpeessa. Tilajärjestelyiltään oppilasasun-
tolan huonejärjestys koettiin hankalaksi, koska 
huoneita ei pystytty jakamaan erillisiksi osastoik-
si. Huoneita oli lisäksi liian vähän. Tilat soveltuivat 
vain 1-osastoiseen koulukotiin, mutta tarve oli siir-
tyä 4-osastoiseen käytäntöön, jossa olisi ollut kaksi 
avo-osastoa, yksi vastaanotto-osasto ja yksi suljettu 
osasto. Suljettu osasto haluttiin tehdä sellaiseksi, että 
siellä olisi pelkästään yhden hengen huoneita. Kou-
lukoti oli ollut jo jonkin aikaa tyttöoppilaiden käytös-
sä, mutta wc-tilat ja suihkut olivat heidän käyttöön 
huonosti sopivia ja niitä oli liian vähän.  Koulukodin 
elämä ei ollut enää niin omavaraista kuin joitain vuo-
sikymmeniä aiemmin. Oppilaiden työpanosta käytet-
tiin maatalouden sijasta puutarhatöissä ja oppilailla 
oli enemmän vapaa-aikaa kuin ennen. Varsinaisia 
vapaa-ajan tiloja ei ollut. Oppilasasuntolan molem-
missa kerroksissa oli vain kahvi- ja tv-huoneet. Op-
pilasasuntolan ullakkotilaa haluttiin hyödyntää va-
paa-ajan tilojen tekemiseen ja kellariin suunniteltiin 
uima-allasta. 64

Koulurakennuksen kohdalta peruskorjauksen tar-
ve oli yhtä ilmeinen kuin oppilas- ja ruokalaraken-
nuksen. Koulurakennuksessa katsottiin olevan tilaa, 
jota voitaisiin käyttää toisin. Koulurakennukseen 
oli aikoinaan tehty halkolämmitystä varten suuret 
varastotilat, jotka olivat aluelämpöön vuonna 1968 

64 Perustamissuunnitelma Koivikon koulukodin koulurakennuksen 
ja oppilas- ja ruokalarakennuksen saneeraustöistä sekä henkilökun-
nan asuntojen uudisrakennuksesta. 21.2.1975, KKA. 
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KOIVIKON KOULUKODIN RAKENNUKSET VUONNA 1979

A Oppilasasuntola ja ruokala (1948)
B Pihaperhekoti (1935)
C Koulurakennus  (1949)
D Ylärivitalo 1 (1979)
E Ylärivitalo 2 (1979)
F Johtola (1912)
G Punainen mökki (1893)
H Vilja-aitta (1881)
I Alarivitalo (1979)
J Lämpökeskus - käsityökoulu (1909/1968)
K Autotalli (1968)
M Viljankuivaamo (1960-luvulla)
UA Pumppaamo (1948)
UB Jätevedenpuhdistamo (1977)
UC Patjankuivaushuone (1954)
UF Kellari (1910)
UE Autokatos (1970-luku)
UI Autovaja (1960-luku)
UJ Kalustovaja (1960-luku)
UK Vanha navettarakennus (1960-luku)
UL Lato (n. 1912)
UM Liiteri (1960-luku)
UN Lato (n.1913)
UO Sauna (1920)
UP Venevaja (1950- tai 1960-luku)

Kirjain viittaa tätä raporttia varten tehtyyn ra-
kennusten nimeämiseen. Sulkuihin on merkitty 
rakennuksen valmistumisvuosi. 
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Suunnitelman perusteella tehtiin kolme uutta ri-
vitaloa koulukodin käyttöön. Katsastajanrakennus ja 
verstasrakennus, jotka oli rakennettu vuosina 1878 ja 
1881 purettiin, ja suunnilleen niiden paikalle koulura-
kennuksen viereen tehtiin kaksi rivitaloa: ylärivitalo 
1 ja 2. Kolmas rivitalo, jota kutsutaan nimellä alari-
vitalo sijoitettiin urheilukentän viereen. Nykyisten 
rakennusten välissä olevat pihtakuusi ja koivu olisi 
pyrittävä säilyttämään. 

Samaan aikaan esiintyi tarve korjata myös työhön-
harjaannuttamisen kannalta olennainen kasvihuone 
ja johtola, jota oli viimeksi korjattu vuonna 1957. 

Kunnallistekniikka tehty uudelleen ja samoin jäte-
vedenpuhdistamo vuosina 1977-78. 

Oppilasasuntola- ja ruokalarakennuksessa sekä 
koulurakennuksessa on tehty muutoksia ja huolto-
korjauksia noin kymmenen vuoden välein 1975-1995. 
Oppilas- ja ruokalarakennuksen julkisivurappaus 
uusittiin 1990-luvun puolivälissä. Pääosin korjauk-
set on tehty ilmenneen tarpeen mukaan ja osittain 
korjaukset on suoritettu kiinteistönhoitajan puolesta. 
Korjaukset ovat olleet pääasiassa sisätilojen pintare-
montteja ja tilojen käyttötarkoitusten muutoksia.67 

67 Inspecta Oy 2001, 7-8.

1980-luvulla yksi syy tehdä tilamuutoksia on var-
masti ollut se, että vuonna 1987 koulukotiin ryhdyt-
tiin ottamaan jälleen myös poikia.68 

1990-luvun alussa Verijärven rantaan rakennettiin 
savusauna. Se on tuhoutunut tulipalossa sittemmin.

68 Vainiokangas 2000, 186.

Vasemmalla matalat rivita-
lorakennukset pellolta näh-
tynä. KKA.

Vieressä kuva vuonna 
1967 valmistuneesta ja 
1980-1990-luvuilla pure-
tusta kasvihuoneesta. KKA

Oikealla piirustus savusaunan sijainnista. Se teh-
tiin Verijärven rannalle noin 140 metriä nykyisestä 
saunarakennuksesta pohjoiseen. Rakennus on tu-
houtunut tulipalossa. SKA.

Savusaunalta oli näkymä järvelle. KKA.
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Neliapilaksi kutsuttu koulurakennus valmistui vuonna 1998, jolloin suurin osa opetuksesta siirrettiin rakennuk-
seen. 

KOULURAKENNUS NELIAPILA VALMISTUU VUONNA 1998

Entisen navetan kivijalan päälle rakennettu lämpö-
keskus- ja käsityökoulurakennus tarjosi käsitöihin 
tiloja vain rajoitetusti. Kun käsityökoulua tehtiin en-
tisen navetan toiseen kerrokseen 1960-luvun lopulla, 
koulukodissa oli vain tyttöjä oppilaina. Käsityökou-
luun oli siten tehty ompeluluokka ja kutomaluok-
ka. 1980-luvun lopulla koulukoti muutti taas luon-
nettaan, kun tyttöjen lisäksi koulukotiin ryhdyttiin 
ottamaan jälleen poikia. Alkuperäinen 1800-luvulta 
ollut verstasrakennus oli muutettu jo 1960-luvulla 
asunnoiksi ja lopulta se purettiin 1970-luvulla uusien 
rivitalojen tieltä. Eräässä vuoden 1976 asemapiirrok-
sessa esiintyy pieni rakennus urheilukentän laidalla. 
Se on toiminut ainakin jossain vaiheessa poikien kä-
sityöhuoneena.69 

Kun maatalouden työtkin jäivät vähitellen pois op-
pilaiden päivittäisestä ohjelmasta, tarvetta erityisesti 
käsitöiden tekemistä varten oli olemassa. Tätä tar-
vetta varten tehtiin Koulurakennus Neliapilaksi kut-
suttu rakennus samalle paikalle, jossa vuonna 1967 
valmistunut kasvihuone oli ollut. Neliapilaan tehtiin 
tavallisten luokkahuoneiden lisäksi puutyöluokka, 
metallityöluokka, konehuone ja tilat hitsaukselle 
ja maalaukselle varastoineen. Rakennus valmistui 
vuonna 1998. Neliapilan valmistuttua koulukodin 
opetus siirtyi pääsääntöisesti sinne.70 

69 Viiki 2013, 229.
70 Kukkonen, 30.5.2016. 
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KASVUN YHTEISÖT JA KOIVIKON KOULUKODIN LOPETTAMINEN

Koivikon koulukoti ja Sairilan koulukoti siirret-
tiin hallinnollisesti samaan yksikköön vuoden 2000 
alusta. Tämän jälkeen koulukodeista käytettiin yh-
teistä nimitystä Kasvun yhteisöt. Puhekielessä kui-
tenkin käytettiin jatkossakin kummankin koulukodin 
omaa nimeä. Kun uusi koulurakennus valmistui, en-
tisestä koulurakennuksesta jäi käyttöön liikuntasali 
ja alakerran luokkatilat. Asuinhuoneistoja käytettiin 
vierasastuntoina ja itsenäistymisasuntoina. 71

Johtolaa uusittiin vuosituhannen vaihteessa vaih-
tamalla siihen uudet ikkunat ja tekemällä sisätiloissa 
pintaremonttia. Muutoin koulukodin rakennuksissa 
ei tehty 2000-luvun alussa remontteja. Ajan edetes-
sä asumisyksiköt alettiin kokea vanhentuneiksi ja oli 
selvää, että laajoille korjauksille oli tarvetta sekä Koi-
vikossa että Sairilassa. 72

Koulukotien tiloista teetettiin kuntoarvio vuon-
na 2010 ja sen perusteella Koivikon alueen raken-
nuksissa olisi pitänyt suorittaa mittavia korjauksia. 
Suurimpia saneeraustoimia olisi ollut lähes kaikkien 
rakennusten ikkunoiden uusiminen ja pesutilojen sa-
neeraaminen nykyaikaisten vaatimusten mukaisek-
si. Ne katsottiin energiateholtaan huonoksi ja lisäksi 
niissä todettiin käyntiongelmia. Lisäksi salaoja- ja 
sadevesijärjestelmä olisi kaivannut kuntoarvion mu-
kaan uusimista ja julkisivut ja katot huoltomaalausta. 
Harrastekeskuksena toimivan vanhan koulun ja joh-
tolan tilat katsottiin tilajärjestelyiltään huonoiksi ja 
epäkäytännöllisiksi. Vanhassa koulurakennuksessa 
oli ollut keväällä 2010 vesivahinto, kun useita kym-

71 Kukkonen, 19.5.2016;30.5.2016.
72 Kukkonen 30.5.2016.

meniä kuutioita lämmintä vettä oli päässyt leviä-
mään kellarin lattioille ja varastokoppeihin. Tämän 
seurauksena tiloihin oli syntynyt kosteutta, joka oli 
aiheuttanut sisäilmaongelmia. Sisäilma oli todettu 
huonoksi myös ylärivitalossa ja Johtolassa. Näiden 
korjaustarpeiden seurauksena tehtiin päätös, että 
Koivikon koulukodin toiminta lakkautetaan ja siellä 
olevat oppilaat siirretään Sairilan koulukotiin.73

Koivikon koulukodin lopettamisella ja toiminto-
jen keskittämisellä Sairilaan katsottiin turvaavan 
strategian mukainen ja toimitilojen käytön kannal-
ta tehokas toiminta pääosin nykyaikaisissa tiloissa. 
Koivikon rakennuksista vain vuonna 1998 valmis-
tunut koulu katsottiin asianmukaiseksi koulukodin 
käyttöön. Sairilaan keskitettyyn koulukotiin olisi 
suunnitelmien mukaan tullut 33 hoitopaikkaa, kun 
ennen Koivikon lopettamista Kasvun yhteisöissä 
oli 56 paikkaa. Vähentyneet hoitopaikat tarkoittaisi 
myös henkilöstön vähentämistä. Suunnitelmissa ar-
vioitiin, että henkilöstöä voisi vähentää noin 30 hen-
kilöllä. Sairilaan tulisi kuitenkin rakentaa lisää tilaa, 
jotta myös Koivikosta siirtyvät oppilaat mahtuisivat 
sinne. 74

Sairilaan rakennettiin kolme uutta rakennusta 
vuosina 2012-2014. Neitola, Vaativan hoidon osasto 
ja Keltainen talo I tehtiin oppilasasuntolarakennuk-
siksi.75

73 Haahtela-kehitys Oy 2011, 11; Inspecta Oy 2010, valokuva-
liite, 11.
74 Valti on koulukodit / Kasvun Yhteisöjen investointi hanke, 
21.2.2012; Vuokravaltuuksien myöntäminen Valti on koulukodit / 
Kasvun Yhteisöjen toimiti loihin 13.2.2012.
75  Arkkitehti toimisto ark-byroo 2015, 65-66.
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KOIVIKON KOULUKODIN RAKENNUKSET VUONNA 2016
A Oppilasasuntola ja ruokala (1948)
B Pihaperhekoti (1935)
C Koulurakennus  (1949)
D Ylärivitalo 1 (1979)
E Ylärivitalo 2 (1979)
F Johtola (1912)
G Punainen mökki (1893)
H Vilja-aitta (1881)
I Alarivitalo (1979)
J Lämpökeskus - käsityökoulu (1909/1968)
K Autotalli (1968)
L Neliapila -koulurakennus (1998)
M Viljankuivaamo (1960-luvulla)
UA Pumppaamo (1948)
UB Jätevedenpuhdistamo (1977)
UC Patjankuivaushuone (1954)
UD Jätekatos (1990-luku)
UE Autokatos (1970-luku)
UF Kellari (1910)
UG Jätekatos (1990-luku)
UH Hakevarasto (1990-luku)
UI Autovaja (1960-luku)
UJ Kalustovaja (1960-luku)
UK Vanha navettarakennus (1960-luku)
UL Lato (n. 1912)
UM Liiteri (1960-luku)
UN Lato (n.1913)
UO Sauna (1920)
UP Venevaja (1950- tai 1960-luku)

Kirjain viittaa tätä raporttia varten tehtyyn ra-
kennusten nimeämiseen. Sulkuihin on merkitty 
rakennuksen valmistumisvuosi. 



KOULUKODIN RAKENNUKSET
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KESKEISET RAKENNUKSET

A Oppilasasuntola ja ruokala
B Pihaperhekoti
C Koulurakennus
D Ylärivitalo 1
E Ylärivitalo 2
F Johtola
G Punainen mökki
H Vilja-aitta
I Alarivitalo
J Lämpökeskus ja käsityökoulu
K Autotalli
L Koulurakennus Neliapila
M Kuivaamo 
UA Pumppuhuone

Tässä osassa esitellään Koivikon koulukodin raken-
nukset. Koulukodin toiminnan kannalta tärkeim-
mistä rakennuksista esitellään pääasialliset suun-
nittelu- ja rakennusvaiheet ja käytön pääasialliset 
vaiheet sekä huomiot rakennusten arkkitehtuurista 
ja rakennustekniikasta. Rakennusten ominaispiirtei-
tä ja säilyneisyyttä esitellään kuvin, jotka on otettu 
inventointikäynnin yhteydessä. Koulukotiin liittyvät 
talousrakennukset ja muut toisarvoiset rakennukset 
esitellään vain suppeasti. 

MUUT RAKENNUKSET

UB Jätevedenpuhdistamo
UC Patjankuivausrakennus
UD Jätekatos
UE Autokatos
UF Kellari
UH Hakevarasto
UI Autovaja
UJ Kalustovaja
UK Ent navetta
UL Lato
UM Liiteri
UN Lato
UO Sauna
UP Venevaja
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A  OPPILASRAKENNUS JA RUOKALA

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303081

Rakennuksen muita nimityksiä

Talous- ja oppilasrakennus.

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1948; arkkitehti Onni Ermala, rakennushallitus, 
31.1.1946, marraskuu 1946.

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennuksen anturat ja perusmuurit ovat teräsbe-
tonia. Asuntolasiiven ja nivelosan seinärakenteet on 
muurattu tiilestä, ruokalasiipi on puurunkoinen. Vä-
lipohjat ovat puurakenteisia. Kaikki julkisivut ovat 
rapattuja. Vesikaton rakenteet ovat puuta, pääkatto-
jen katteena on nykyisin aaltomineriitti, väliosassa 
on saumattu peltikate. 

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Oppilasasuntola ja ruokala on L-kirjaimen muotoi-
nen kaksikerroksinen rakennus, jonka pääsisään-
käynti sijaitsee siipiä yhdistävässä matalassa nivelo-
sassa.

Hahmoltaan, aukotukseltaan ja julkisivujen käsit-
telyltään rakennus on leimallisesti "1940-1950-luku-
lainen" valtion rakennus. Ilmeeltään ja rakennustek-
niikaltaan samantyyppisiä rakennuksia suunniteltiin 
rakennushallituksessa koulujen ja valtion virastojen 
ohella mm. postin tarpeisiin. Rakennuksen julkisi-
vujen koristelu on ollut niukkaa. Ainoastaan pääsi-
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Oikealla uuden oppilasasuntola- ja ruokalarakennuksen 
31.1.1946 päivätty luonnospiirustus. Rakennus oli aluksi tar-
koitus tehdä kokonaan puurakenteisena. Paloturvallisuussyis-
tä asuntolasiiven seinärakenteet päädyttiin kuitenkin muuraa-
maan tiilestä, mutta välipohjat ja ruokalasiiven runkorakenteet 
tehtiin puusta, mutta senkin julkisivut rapattiin. 

Alemmassa kuvassa marraskuussa 1946  laadittu versio, jossa 
kaikki julkisivut ovat rapattuja.

Molemmat vaiheet suunnitteli rakennushallituksessa arkkiteh-
ti Onni Ermala. KA.
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säänkäyntiä pilareineen ja portaineen on detaljoitu 
enemmän. Pihasivulla pääportaikon yhteydessä on 
ajalle tyypillinen tuuletusparveke. 

1990-luvulla uusittu julkisivurappaus muistuttaa 
alkuperäistä, mutta asuntolasiipeen lämpörappauk-
sena tehty lisälämmöneristys paksuntaa ulkoseinän 
rakennetta. Ikkunat jäävät julkisivussa syvennyksiin 
alkuperäiseen asemaansa nähden. 

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Oppilasasuntolasiiven ensimmäisessä kerroksessa 
tehtiin joitain väliseinämuutoksia vuonna 1961, kun 
kaksi huonetta, sairashuone ja lääkärin huone yhdis-
tettiin yhdeksi isoksi viiden pojan huoneeksi. Vuon-
na 1967 tehtiin väliseinämuutoksia ensimmäisessä 
ja toisessa kerroksessa, kun päädyssä olleita pieniä 
huoneita yhdistettiin. Samalla tilojen käyttötarkoi-
tuksia muutettiin.

Vuonna 1964 kellarikerroksen saunatiloja muu-
tettiin ja vuonna 1967 kellariin tehtiin toinen hieman 
entistä pienempi sauna.

Ruokalasiiven julkisivujen rappaus korvattiin Mi-
neriitti -verhouksella 1960-luvun lopussa (suunni-
telma vuodelta 1968). Ilmeisesti puurunkoisen ruo-
kalasiiven ulkorappaus oli siihen mennessä päässyt 
huonoon kuntoon. Mineriitti oli aikakauden uusi 
"huoltovapaa" materiaali.

1970-luvun loppupuolella rakennuksessa tehtiin 
laaja peruskorjaus, jolloin vaihdettiin lähes kaik-
ki ikkunat, rakennettiin koneellinen ilmanvaihto ja 
vesi- ja viemärijohtoja korjattiin. Oppilasasuntolasii-
ven ullakkokerrokseen tehtiin kaksi suurta huonetta 
vapaa-ajantiloiksi. Päätyihin tehtiin tällöin uusia ik-
kunoita. Samaan aikaan tehtiin huonekohtaiset kyl-
pyhuoneet ja pintoja uusittiin.

Ruokalasiivessä uusittiin vesi- ja viemärijohtoja 
vuonna 1966. Ensimmäisen kerroksen keittiön, lei-

pomon, opetuskeittiön ja ruokasalin tilat uusittiin 
kokonaan 1985.

Valmistuskeittiön teräsrakenteinen kuormasilta ja 
päädyn sisäänkäynnin teräsrakenteinen kaareva ka-
tos on tehty 1990-luvulla.

Käyttöhistoria

Rakennus toimi koulukodin aikana alkuperäisissä 
käyttötarkoituksissaan oppilasasuntolana ja ruoka-
lana. Ullakolle lisättiin 1970-luvulla vapaa-ajantiloja 
ja valokuvalaboratorio.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennuksen hahmo ja julkisivut ovat säilyneet pää-
osin alkuperäisinä, mutta materiaaleja ja yksityis-
kohtia on uusittu ja muutettu. Julkisivun aukotus on 
säilynyt lähes alkuperäisenä, mutta melkein kaikki 
päätilojen ikkunat on uusittu 1970-luvulla. Alunperin 
symmetrinen keskeltä jaettu puitejako on uusituissa 
ikkunoissa muuttunut toispuoleiseksi ja tuuletusluu-
kulliseksi. 1990-luvun korjausvaihe näkyy mm. ruo-
kalan päädyn koristeaiheessa.

Pääsisäänkäynnin ja parvekkeen ovet sekä par-
vekkeen putkikaiteet ovat alkuperäisiä.

Ruokalasiivessa tilajaot ovat säilyneet lähes alku-
peräisinä. Tilojen käyttötarkoituksissa on tapahtunut 
muutoksia.

Asuntolasiivessä aulatilat ja porrashuoneet ovat 
säilyneet lähes alkuperäisinä. Majoitustilojen tilaja-
ko on muutettu 1970-luvun muutostöissä. Majoitus-
tiloissa ollut kapea keskikäytävä on avarrettu ja on 
muodostettu avoimia oleskelutiloja. Kellarikerrok-
sessa polttopuuvarastoina, kattilahuoneena ja auto-
tallina olleet tilat on otettu lämpimiksi käyttötiloiksi 
1960-luvulla. Kolmannen kerroksen tilat on tehty 
1970-luvulla asuntolasiiven ullakkotilaan.

Käytävissä, porrashuoneissa ja huonetiloissa pin-

takerrosten säilyneisyys vaihtelee. Erityisiä alkupe-
räisiä tai varhaisia pintakerroksia ovat esimerkiksi 
seuraavat:

- asuntolasiiven porrashuoneissa ja pääsisään-
käynnin aulassa 1940-luvun pintarakenteet väritystä 
lukuunottamatta ovat pääosin säilyneet

- pääsisäänkäynnin aulatilojen seinissä on säilynyt 
alkuperäinen paneeliverhous listoituksineen.

Alkuperäisiä ovia ja ikkunoita on säilynyt ainakin                             
seuraavasti:

- pääovi sekä porrashuoneiden ulko- ja parvekeo-
vet heloituksineen

- aula- ja ruokalatilojen puurakenteiset ikkuna-
ovet

- ruokalasiiven väliovet (tasareunaisia peittomaa-
lattuja laakaovia)

- pääosa kellarikerrosen puurakenteisista välio-
vista

- sisään-ulos aukeavia kaksinkertaisia ikkunoita 
kellarikerroksessa ja porrashuoneissa

- ruokalasiiven ullakon yksinkertaiset ikkunat.

Arkistotiedot

KA, rakennuspiirustukset
KKA, rakennusten perustietokortit (rak. no 9)
MKA, rakennuslupia
SKA, rakennuspiirustuksia
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Asuntola-ruokalarakennuk-
sen asemapiirros ja kellarin 
pohja. Päiväämätön piirus-
tus on ilmeisesti vuodel-
ta 1946.

Nykyisestä poiketen ruoka-
lasiipeen on esitetty leipo-
mo ja asuntolasiipeen kat-
tilahuone puuvarastoineen. 
Asuntolasiipeen on esitet-
ty lisäksi autovaja, ompe-
luverstas ja puusepän työ-
huone. KA.
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Ensimmäisen kerrok-
sen pohjapiirros vuodel-
ta 1985. Kymen ja Mikke-
lin piirakennustoimistossa 
laaditussa piirustukses-
sa näkyy rakennuksen ny-
kyinen tilajako muutamia 
pieniä myöhempiä muu-
toksia lukuunottamat-
ta. KA.
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Yllä asuntolasiiven ullak-
kokerroksen pohjapiir-
ros vuodelta 1976, jolloin 
tehdyn korjauksen yhtey-
dessä rakennukseen mm. 
asennettiin koneellinen il-
manvaihto. 

Oikealla rakennuksen toi-
sen kerroksen pohjapiir-
ros samalta vuodelta. Mo-
lemmat piirustuksen on 
laadittu Kymen ja Mikke-
lin piirakennustoimistos-
sa. KA.
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Yllä rakennuksen lounaissivu al-
kuvuosina. Oppilasasuntolasiiven 
katolla on useita piippuja, koska 
huoneiden ilmanvaihto oli aluksi 
painovoimainen. KKA.

Yllä oikealla rakennus 1980-luvul-
la. Koneellisen ilmanvaihdon asen-
tamisen yhteydessä 1976 suurin 
osa piipuista purettiin. Ruoka-
lasiiven julkisivujen rappaus oli 
1960-luvun lopussa korvattu Mi-
neriitillä ja päätyyn tehty nauha-
mainen ikkuna. Huomaan myös 
asuntolasiiven ikkunamuutokset. 
KKA.

Oikealla rakennuksen nykyasu: 
ruokalan ikkunat ja seinien rappa-
us palautettiin vuonna 1995 teh-
dyn suunnitelman mukaan. Ruo-
kala päädyn yläosan postmoderni 
koristeaihe kertoo suunnitelman 
ajankohdasta.
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Julkisivupiirustus vuodelta 1976. Rakennus varustet-
tiin tällöin koneellisella ilmanvaihdolla. Piirustukseen 
on merkitty vanhojen ilmanvaihtoa palvelleiden tiili-
piippujen poisto asuntolasiiven katolta. Ruokalasiiven 
julkisivussa näkyy vuonna 1968 tehdyn suunnitelman 
mukaan toteutettu ikkunoiden muutos. SKA.

Rakennus lännen suunnalta joskus 1980-luvulla. KKA. Samasta suunnasta otettu nykykuva.
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Aulatilat ja käytävät
Kuva yllä. Pääsisäänkäynnin aulatilan pintarakenteet ovat pääosin säilyneet alkuperäisinä. Lattian 
kvartsivinyyliverhous ja valvomotila on tehty 1990-luvulla.

Kuvat vasemmalla. Asuntolasiiven tilat 1990-luvun kunnostustöissä saamassaan asussa. Nykyinen 
huonejako on tehty vuoden 1976 suunnitelmien mukaan, pintarakenteet on uusittu 1990-luvulla. 
Vuoden 1947 piirustukseen on merkitty 10 majoitushuonetta ja 35 vuoteen paikkaa. Nykyisin ma-
joitushuoneita on 7.
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Pääportaikko
Ruokala- ja asuntolasiiven yhdyskohdassa oleva por-
taikko. Alkuperäisessä suunnitelmassa vuodelta 1946 
porrashuone oli avoimessa yhteydessä asuntolan tiloi-
hin, väliovet avautuivat pääaulaan. Nykyinen tilajako 
palo-osastoivilla ikkunaovilla on tehty 1970-luvulla.

Yllä olevassa kuvassa näkyy taustalla alkuperäiset pihan 
puolen sisäänkäynnin ovet.

Kuva oikealla yllä. Porrastasanne 1. ja 2. kerroksen välil-
lä. Tasanteelta on käynti tuuletusparvekkeelle.

Kuva oikealla. Vuoden 1976 suunnitelmien mukaan teh-
ty portaikon jatkos alunperin ullakkona olleeseen tilaan 
tehtyihin vapaa-ajantiloihin. Seinä- ja kattopinnat on 
verhottu lastulevyllä.

Asuntolasiiven porras
Asuntolasiiven kerrostasot yhdistävä portaikko. Portai-
kossa ovat säilyneet alkuperäiset ulko-ovet, ikkunat ja 
portaan kaiteet käsijohteineen.



KOIVIKON KOULUKOTI, MIKKELI64 KOIVIKON KOULUKOTI, MIKKELI64

Ruokasali
Ruokasali tilajako on alkuperäinen. Käynti ruokalaan on pääaulasta alkuperäisenä säilyneiden pariovien ja ikkunallisten 
taitto-ovien kautta. Ikkunat, seinien lastulevyverhous ja lattian mattoverhous ovat 1970-luvulta.

Katto ja kattolistat ovat alkuperäiset. Keittiöön johtava ovi vasemmalla on alkuperäisellä paikalla. Päätyseinässä on 
alunperin ollut astianpesutiloihin johtanut ovi.

Nykyiset valaisimet ovat todennäköisesti 1960-1970-luvulta. Alkuperäinen valaisin on saattanut olla hyvin samankaltai-
nen. Ullakolla on tämän mallin mukaisia valaisimen varsia ja muutamia lieriömäisiä valaisimen laseja.

Asuntolasiiven yhteistiloja
Vuoden 1976 suunnitelmien mukaan muutettiin asun-
tolasiiven tilajakoa. Alunperin keskikäytävältä oli käyn-
ti molemmilla sivuilla olleisiin majoitushuoneisiin. Muu-
tostyössä keskikäytävää avarrettiin, majoitushuoneita 
yhdistettiin ja tehtiin huonekohtaiset wc-suihkutilat. 
Kummassakin kerrostasossa on kaksi keittiö-oleskelutilaa 
ja kuusi majoitushuonetta.

Ylempi kuva. Tupakeittiö 2. kerroksessa.

Alempi kuva. Tupakeittiö 1. kerroksessa.
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Kolmas kerros
Vuoden 1976 suunnitelmien mukaan teh-
tiin laajennus kolmanneksi kerrokseksi 
alunperin ullakkona olleeseen tilaan. Laa-
jennus tehtiin korottamatta alkuperäistä 
kattorakennetta. Pintarakenteita on uusit-
tu 1990-luvulla. Vuoden 1976 suunnitel-
missa tilat on nimetty vapaa-ajantiloiksi, 
tupakointihuoneiksi ja valokuvalaboratori-
oksi. Nykyisin tupakointitilat on muutettu 
varastoksi ja IV-konehuoneeksi.

Kuva yllä. Vapaa-ajantila pääporrasta vas-
taan.

Kuva oikealla. Valokuvalaboratorio.

Käyttötarkoituksen muutoksia kellarissa
Kuva yllä. Lämmitysmuodon muutoksen myö-
tä polttopuuvarastoina olleet kellarin osat muu-
tettiin vuoden 1985 suunnitelmien mukaan va-
paa-ajantiloiksi.

Kuva oikealla. Vuoden 1985 suunnitelmassa esi-
tetään aiemmin autovajaksi, myöhemmin varas-
toksi, nimettyyn tilaan putka. Varastona ollutta 
tilaa on todennäköisesti aiemmin käytetty eris-
tyshuoneena. Vuoden 1985 suunnitelmassa put-
kassa on wc-varustus. Myöhemmin wc on ero-
tettu väliseinällä putkasta.
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Opetuskeittiö ja valmistuskeittiö
Vuoden 1946 suunnitelmassa kylmäsäiliön ja henkilökunnan ruokailutilan paikalle on vuoden 1985 suunnitelmien mu-
kaan tehty opetuskeittiö, valmistuskeittiö ja leipomo. Tilat ovat säilyneet lähes silloisessa asussaan.

Leipomo tehtiin 1935 Pihaperhekotirakennukseen. Vuoden 1947 suunnitelmissa leipomo on esitetty Oppilas- ja ruoka-
larakennuksen kellarikerrokseen. Vuoden 1985 suunnitelmassa leipomo esitetään alunperin astianpesuun varattujen ti-
lojen paikalle.

Kuva yllä. Opetuskeittiö.

Kuva ylhäällä oikealla. Valmistuskeittiö katsottu kohti kellarin porrashuonetta.

Kuva oikealla. Valmistuskeittiön toimintaa kuuluvaa juuresten käsittelyä on tehty kellarikerroksessa. Kuvassa perunan-
kuorimakone.
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Majoitustiloja
Kuva vasemmalla ylhäällä. Vuoden 
1947 suunnitelmassa emännöitsijän 
kahden huoneen asunnoksi merkitty 
tila valmistuskeittiön yhteydessä. Vuo-
den 1985 suunnitelmassa muodoste-
taan nykyinen yhden huoneen ja keit-
tiön huoneisto. Huoneiston ulko-ovi ja 
kuvassa näkyvä komero ovat säilyneet 
lähes alkuperäisenä.

Kuva vasemmalla. Vuoden 1947 suun-
nitelmassa karjakon yhden huoneen 
asunnoksi merkitty tila on nykyisin yh-
distetty edellä kuvattuun asuntoon.

Oppilaiden nykyisiä majoitustiloja
Kuvat yllä jä ylhäällä keskellä. Asuntolasiiven asuinhuoneita on kor-
jattu eri vaiheissa, viimeksi vuonna 1995. Majoitushuoneiden tilaja-
ko ja huonekohtaiset wc-suihkutilat on tehty vuoden 1976 suunnitel-
mien mukaan.
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Vaatehuolto
Kuva yllä. Pyykkitupa on säilynyt vuoden 1947 suunnitel-
mien mukaisella paikalla. Tilan pintaverhouksia on muutet-
tu myöhemmin.

Kuva ylhäällä oikealla. Pyykkituvan ikkuna on alkuperäi-
nen.

Kuva oikealla. Alkuperäissuunnitelmissa mankeli- ja leipo-
motiloina olleet tilat on myöhemmin yhdistetty yhtenäi-
seksi tilaksi.

Pesutiloja
Kuvat vasemmalla. Alunperin puusepän työhuoneena ja 
ompeluverstaana olleisiin tiloihin vuoden 1952 luonnok-
sen mukaan tehty saunaosasto. Tiloja on kunnostettu myö-
hemmin. Lattian laatoitukset ovat mahdollisesti 1960-lu-
vulta, muut pinnat ovat uudempia.
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Ruokalasiiven ullakko
Portaikko ruokalasiiven ullakolle kertoo 
rakentamisajasta: 1940-luvun lopulla ra-
kennustarvikkeiden saatavuus oli rajoitet-
tua. Ullakkoportaan pintarakenteita ei ole 
viimeistelty ja laudoituksissa on käytettyä 
puutavaraa.

Ullakko on ollut käyttöullakko varastoti-
lana. Ullakolle on jäänyt jotain esineistöä 
koulukodin toiminnan eri vaiheista.

Viimeisin muutos ullakolla on ruokala- ja 
keittiötiloja palvelevan ilmanvaihtolaitteis-
ton rakentaminen, konehuone ja kanavat 
ullakolla.
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1940-luvun pintarakenteita ja detaljeja
Tekoajalle tyypillisiä paneeliverhouksia on säilynyt pääaulassa ja ruokalan tiloissa. Sisäkatoissa on 
pyöristettykulmainen ponttilaudoitus. Kattolistat ovat kapeahkoja holkkalistoja. Ruokalassa kattolis-
tat ovat osittain peittyneet seiniin 1970-luvulla tehtyyn lastulevyverhoukseen.

Seinissä on pyöristettykulmainen ja uritettu ponttilautaverhous. Alkuperäinen ovien vuorilistoitus 
on poikkeuksellisesti tehty upotettuna paneeliverhouksen tasoon. Paneelit on päätetty puskuun lis-
tan kylkeen. Alkuperäinen oven vuorilista on muotohöylätty kapea lista. Muualla rakennuksessa on 
saman levyisiä mutta sileitä alkuperäisiä ovien listoituksia.

Kuva oikealla ylhäällä. Ruokasalin ja alunperin kerhotilaksi nimetyn tilan välissä on ikkuna-aukolli-
nen neljälehtinen taitto-ovi. Tässä ovessa ja aulan muissa vanhoissa ovissa on säilynyt alkuperäinen 
heloitus lähes kokonaisuudessaan. Kuvassa näkyy kerhotilassa oleva vanha ripustettu valaisin. Valai-
sin on siirretty tähän rakennukseen todennäköisesti jostakin alueen vanhemmasta rakennuksesta.
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Ikkunat
Kuvat ylhäällä. Rakennuksessa on säilynyt alku-
peräisiä sisään-ulos aukeavia kaksinkertaisia ikku-
noita. Kivirakenteisissa seinissä ikkunapenkit ovat 
betonia. Ikkunoissa on säilynyt vaihtelevasti alku-
peräisiä pintaheloituksia. Kuvassa oikealla ylhäällä 
alkuperäinen kiristävä pintasalpa ja vetimet.

Kuva vasemmalla. Ruokalan ullakolla alkuperäinen 
yksinkertainen ikkuna. Ikkunassa on alkuperäiset 
sormihaat. Rakennuksen kaikki ikkunat olivat to-
dennäköisesti alunperin kuvan mukaisesti käsitelty 
kuultavalla ruskealla maalauskäsittelyllä.

Kuva oikealla. Pääosa rakennuksen ikkunoista on 
kuvan mukaisia kuultokäsiteltyjä sisään aukeavia 
kolmilasisia ikkunoita. Ikkunat on vaihdettu tämän 
mallisiksi 1970-luvulla.
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1940-luvun ovien heloituksia
Rakennuksessa säilyneiden alkupe-
räisten ovien heloitukset ovat pääosin 
säilyneet. Käyttölukituksia lukkorun-
koineen ja pintaheloineen on uusittu 
ABLOY-tuotteilla.

Kuvat oikealla. Kellarikerroksen välio-
via. Pystypaneloidussa ovessa on pai-
nike alumiinivalua. Kellarin peiliovessa 
1940-luvulla vakiintunut uusi sarana-
malli ja vanhakantainen pintalukko. 
Peiliovet kellarissa on asennettu ilman 
listoituksia.

Kuva alla. Kuvan mukaisia pukinsarvi-
painikkeita on säilynyt useissa välio-
vissa. Kuvan ovi on varastoitu ullakol-
le. Ovessa on säilynyt alkuperäinen 
käyttölukko.

1940-luvun kiintokalustusta
Rakennuksessa on säilynyt joitakin alkuperäisiä kiintokalus-
teita tai niiden osia. Kalusteet ovat todennäköisesti olleet 
kuvassa oikealla näkyvän tyyppisiä vaneriviilutettuja ja lakat-
tuja. Kalusteiden ilmeen luojana on ollut lakkapinnoista hy-
vin erottuvat mustaksi maalatut puiset vetimet. Pöytätasojen 
kannet ovat olleet laminaattipintaisia tasoja. Tasot on reuna-
listoitettu lakatuilla listoilla.

Kuvan kaluste on kellarikerroksessa polttopuuvarastosta va-
paa-ajantiloiksi muutetussa tilassa, viimeksi tyttöjen kerho-
tilana.
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Sähkölaitteita 1940-luvulta
Rakennuksessa on säilynyt alkuperäisten sähköasennusten kojeita ja ka-
lusteita.

Kuva oikealla. Ullakolle varastoituja eri-ikäisiä valaisimien laseja. Lieriö-
mäiset lasit ovat mahdollisesti ruokalan alkuperäisten valaisimien laseja. 
Pienemmät lasit ovat todennäköisesti uudempia.

Kuvat alla. Alunperin emännöitsijän asuntona olleen tilan mittari- ja su-
laketaulu.

Uppoasennettu maadoittamaton pistorasia ja pinta-asennettu kaksikyt-
kiminen painettava valaisinkytkin valmistuskeittiön majoitustilassa.

Pinta-asennettu kierrettävä valaisinkytkin kellarikerroksessa.
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B  PIHAPERHEKOTI
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Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303083

Rakennuksen muita nimityksiä

Leipomo- ja asuinrakennus, Katsastajainrakennus 
n:o 2. 

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1935, arkkitehti Kalle Kontio, rakennushallitus, Mik-
kelin lääninrakennuskonttori, 1.3.1933 ja maaliskuu 
1935.

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennuksen perusmuurit ovat säästöbetonia. Sei-
nät ovat hirsirakenteiset, verhottu ulkoa vaakalau-
doituksella. Harjakatto, saumattu rivipeltikatto. 

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Leipomo- ja asuinrakennus tehtiin korvaamaan 
liian pieneksi jäänyt leivintupa, joka oli rakennet-
tu vuonna 1893. Rakennuksen pääkerrokseen teh-
tiin leipomohuone ja pakkaushuone, joihin oli oma 
sisäänkäyntinsä. Toisessa päädyssä oli alun perin 
makuuhuoneen, olohuoneen ja keittiön sisältävä 
asunto. Rakennuksen kellarikerrokseen tehtiin suuri 
perunakellari. Perunakellariin tehtiin ilmalämmitys-
järjestelmä. Lisäksi kellarissa oli mankelihuone. 

Julkisivut on vuorattu vaakalaudoituksella, joka 
nykyisin on väriltään vaalean keltainen. Ovien ja ik-
kunoiden vuorilaudat sekä nurkkalaudoitukset ovat 
valkoiset, ovet ovat pastellinvihreät. Pihanpuoleisel-

la julkisivulla on kolme ja metsänpuoleisella julkisi-
vulla kaksi 12-ruutuista ikkunaa. Rakennus sijoittuu 
pitkittäissuunnassa rinteeseen siten, että kellariin on 
sisäänkäynti koillispäädyn verannan alta. 

Rakennuksen ulkoasu ja pohjaratkaisu ovat vari-
aatio 1920-luvulla yleistyneestä työväenasuntotyyp-
pistä. Vastaavan tyyppisiä kahden perheen asunnoik-
si tarkoitettuja taloja tehtiin useille tehdasalueille 
sekä mm. Sukevan ja Konnunsuon vankiloiden yh-
teyteen. Talotyyppi muistuttaa Ruotsin kaupunkilii-
ton vuonna 1920 julkaisemassa mallipiirustuskoko-
elmassa "Praktiska och hygieniska bostäder" olevia, 
arkkitehti Osvald Almqvistin suunnittelemia asuin-
rakennustyyppejä.

Rakennus idästä, Op-
pilasasuntola-ruokala-
rakennuksen suunnal-
ta kuvattuna.
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Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Rakennuksessa tehtiin muutoksia vuonna 1961. Lei-
pomon pääty muutettiin asuinhuoneistoksi, yläker-
taan tehtiin asuinhuone ja rakennukseen tehtiin kyl-
pyhuoneet ja wc:t. Tässä yhteydessä suuri leivinuuni 
purettiin ja asuntoihin tehtiin lämmitysuunit.

Vuonna 1977 rakennuksen sisätiloja kunnostettiin. 
Lämmitysuunit on saatettu purkaa jo aiemmin, kos-
ka Koivikkoon tuli aluelämpö vuonna 1968. Viimei-
simmät pintakorjaukset wc-suihkutiloissa on tehty 
1990-luvulla.

Lounaispäädyn kuisti on madallettu todennäköi-
sesti 1960-luvulla kun ullakolle tehtiin majoitus-
huone. Lisäksi kuistia on laajennettu 1970-luvulla. 
Koillispäädyn kuistia on korotettu ja laajennettu 
1970-luvulla, kun ullakolle johtanut alkuperäinen 
portaikko muutettiin pesu- ja wc-tiloiksi. Kuistia 
laajennettaessa on ullakon alkuperäinen kaari-ikku-
na siirretty kuistin päätyyn.

Rakennuksen huonejako on 1970-luvun muutos-
töistä. Tällöin tehtiin nykyinen porras toisen ker-
roksen majoitushuoneeseen (alkuperäisen ullakolle 
johtanut porras purettiin), nykyinen wc-pesutilaja 
alkuperäiseen leivintupaan ja suureen asuinhuonee-
seen nykyinen tilajako kevytrakenteisilla väliseinillä.

Luoteissivun julkisivun aukotusta muutettiin 
1970-luvulla uusitun huonejaon takia. Symmetrinen 
kolmeaukkoinen julkisivu muutettiin kaksiaukkoi-
seksi. Kaksi vanhoista ikkunoista siirrettiin nykyisille 
paikoille.

Arkkitehti Kalle Kontion Mik-
kelin lääninrakennuskonttoris-
sa 1.3.1933 päiväämä Koivikon 
leipomo-asuinrakennuksen pii-
rustus.KKA.
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Sisäpuolinen lisälämmöneristys on tehty todennä-
köisesti jo 1970-luvulla vaikka suunnitelmissa lisä-
lämmöneristystä ei ole esitetty. Lisälämmöneristys 
on 5 cm mineraalivillaa, ilmansulkuna musta raken-
nusmuovi ja sisäverhouksena avosaumaan tehty las-
tulevyverhous.

Käyttöhistoria

Rakennus on toiminut leipomona ja asuinraken-
nuksena vuoteen 1961 asti, jonka jälkeen se on ollut  
asuinkäytössä. Koulukodin viimeisinä vuosina ra-
kennuksessa toimi perhekoti, jossa osa lapsista pys-
tyi asumaan perheympäristössä. 

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennuksen julkisivut ovat säilyneet pääosin al-
kuperäisinä päätyjen kuisteja lukuunottamatta. 
Julkisivun muotoaiheet ovat alkuperäisiä: tippa- ja 
kerroslistoitukset, ikkunavuorilaudat, ulkonurkkien 
rimoitetut pilasteriaiheet ja räystäiden kääntö pää-
tyjulkisuille.

Sisätilojen seinien ja sisäkattojen lastulevyverhous 
peittää mahdolliset vanhat pintarakenteet. Ulkosei-
nään tehdyn rakenneavauksen perusteella näyttää, 
että vanhat pintaverhoukset on purettu.

Kellarikerros on säilynyt lähes alkuperäisenä.
Rakennuksen ikkunat ovat ullakkohuoneen ikku-

naa lukuunottamatta alkuperäisiä. Ullakkohuoneen 
ikkuna on jostain siirretty vanha ikkuna. Ikkunoiden 
heloitus on pääosin alkuperäinen. Osa ikkunoiden 
lasituksista on rikottu.

Kellarikerroksessa ovet listoituksineen ja heloitus 
pääosin ovat alkuperäisiä. Kellaritilan väliovet ovat 
nelipeilisiä peiliovia. Peiliovet on listoitettu huolelli-
sesti muotohöylätyillä listoilla. Ovissa ja listoissa on 
alkuperäinen tumma ruskea väritys. Tilan alkuperäi-
seen käyttötarkoitukseen nähden ovien painikkeet 
ovat olleet huomattavan arvokkaat.

Pääkerroksessa on säilynyt kaksi nelipeilistä al-
kuperäistä väliovea ullakolle johtavan portaikon 
kuistilla. Ainakin portaaseen johtava ovi on siirretty 
jostakin muualta rakennuksesta nykyiselle paikalle.

Arkistotiedot

KA, rakennuspiirustuksia
KKA, Kustannusarvioita, perustietokortti (rak. no 8)
MKA, rakennuslupa
SKA, rakennuspiirustuksia
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Pihaperhekodin keskuspihaan päin oleva kaakkoissivu. Koillispääty, jonka kuistia korotettiin 1970-luvulla. Muutoksessa vanha ullakon 
päätyikkuna siirrettiin kuistin päätykolmioon.

Rakennuksen lounais- ja luoteissivut. Lounaispääty. Kuistia madallettiin todennäköisesti 
1960-luvulla.

Nurkkadetalji.
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Alkuperäisiä ikkunoita
Rakennuksen ikkunat ovat ullakkohuonetta lu-
kuunottamatta alkuperäisiä. Ikkunat ovat si-
sään-ulosaukeavia ja kaksinkertaisia.

Kuvat äärimmäisenä oikealla. Muotohöylä-
tyt puiteprofiilit ovat koristeellisemmat kuin 
1940-luvulla valmistuneiden Oppilas- ja Koulu-
rakennuksen alkuperäisissä ikkunoissa. Osaan 
puitteita on myöhemmin asennettu upotetut ik-
kunasalvat irtopainikkeilla.

Kuva oikealla. Ullakon portaikon alla kuistin ko-
merossa säilynyt yksinkertainen ikkuna. Kar-
missa on heloitus tuplaikkunalle, sisäpuitetta ei 
kuitenkaan ole.
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Huonetilat
Huonetilojen nykyinen asu on toteutettu 1970- 
ja 1990-lukujen muutos ja kunnostustöissä. 
Lattioiden muovimattoverhoukset, seinien las-
tulevyverhoukset ja lastulevyrakenteiset kiin-
teät kalusteet ovat 1970-luvulta. Majoitus-
huoneiden sisäkattojen pinnoitettua huokoista 
puukuitulevyä oleva verhous on tehty todennä-
köisesti 1970-luvulla.

WC- ja pesutiloja on kunnostettu 1990-luvulla.
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Perunakellari
Kellarikerroksen tilajako on säilynyt alkuperäisenä.

Kuva vasemmalla. Osa varsinainaista perunakellaria. Keskilattialla olevan 
lankkuverhouksen alla on lämminilmakanavisto. Laarijako oli kuvassa nä-
kyvien puupilarien mukaan, laarien laudat on poistettu. Perunat tuotiin 
kellariin ulkoseinässä näkyvistä luukuista.

Lämmin ilma tuotettiin viereisissä huonetiloissa olleessa uunissa. Uunin 
lämmittämä ilma puhallettiin lattian alle kanavistoon sähköisellä puhalti-
mella.

Kuvat alla. Kellaritilan väliovet (5 kpl) ovat tilan käyttötarkoitukseen näh-
den epätavallisen huolellisesti tehtyjä puisia peiliovia. Leveät vuorilaudat 
ovat muotohöylättyjä. Ovien heloitus on ollut laadukas. Painikkeet ovat 
kromattua messinkiä, kädensija on ollut puuta. Painikkeen peitekilvet ja 
avainkilpi ovat ajalle tyypilliset.
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Ullakko
Kuva oikealla ylhäällä. Ullakon tila portaikon puoleisessa päädyssä.

Kuvat oikealla. Ullakon portaikon kuisti on korotettu nykyiseen korkeu-
teensa 1970-luvulla, jolloin ullakon päätyikkuna jäi kuistin sisälle. Alun-
perin ullakolle noussut porras oli rakennusrungon sisäpuolella ja portaan 
yläpää saavutti ullakon tason alkuperäisen kaari-ikkunan kohdalla. Vanha 
ikkunapuite on siirretty kuistin laajennuksen julkisivuun.

Entinen mankelihuone
Vuoden 1935 piirustuksessa mankelihuoneeksi nimetty tila kellarissa.
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C  KOULURAKENNUS

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303084

Rakennuksen muita nimityksiä

Vanha koulu.

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1949, arkkitehti Kerttu Tamminen, rakennushallitus, 
22.4.1948 ja 29.4.1949.

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennuksen anturat ja perusmuurit ovat teräsbeto-
nia. Ulkoseinät ovat 1 1/2 kiven tiiliseiniä, lisäksi si-
säpuolella on 10 cm kevytbetonimuuraus. Välipohjat 
ovat puurakenteiset. Vesikaton kantavat rakenteet 
ovat puuta, kate Vartti-levyä.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Koulurakennus muodostuu kahdesta hieman eri-
kokoisesta rakennusmassasta, jotka porrastetusti 
liittyvät toisiinsa. Julkisivut ovat vaaleankeltaiseksi 
rapatut. Näkyvä perusmuurin osa sekä ovien ja ik-
kunoiden smyygit on maalattu harmaiksi. Raken-
nuksessa on pitkät avoräystäät.

Ikkunakoko vaihtelee tilan käyttötarkoituksen 
mukaan. Lisäksi ilmettä antamassa on käytetty kuu-
sikulmaisia pieniä ikkunoita. Vaihteleva ikkunoiden 
koko tuo julkisivuun ilmettä.

Pääsisäänkäynnin katos on korostettu julkisivun 
aihe. Katos on taitteiseen muotoon valettua betonia. 
Rakenteellisesti katos on uloke, pilareita ei ole.
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Rakennukseen asuntoihin on oma sisäänkäynti 
myös rakennuksen takaa. Sisäänkäynnin portaikkoa 
on korostettu liuskekiviverhoilulla. Asuntojen si-
säänkäynnin porrashuoneesta on käynti parvekkeel-
le. Parveke on kahdelta sivulta tuettu uloke. Parvek-
keelle johtaa  portaan välitasanteelta puurakenteiset 
ikkunaovet,  pariovet. Parvekkeen kaide on teräsrun-
koon harvaan vaakalaudoitettu.

Kellarikerroksen luokkatilojen puoleiseen osas-
toon on käynti koillispäädystä.

Rakennuksen korkeammassa osassa sijaitsee en-
simmäisessä kerroksessa kaksi luokkahuonetta ja 
niiden päällä toisessa kerroksessa voimistelusali. 

Koulurakennuksen pää-
julkisivu kaakkoon ja lou-
naispääty. 

Julkisivun aukotus on säi-
lynyt alkuperäisenä lu-
kuun ottamatta päädyn 
kolmannen kerroksen ik-
kunaa, jonka paikalla oli 
aiemmin pieni kuusikul-
mainen ikkuna. 
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Rakennuksen matalammassa osassa oli alun perin 
ensimmäisessä kerroksessa kansliatilat ja toisessa 
kerroksessa henkilökunnalle tarkoitettu asunto. Ny-
kyisin matalan osan tilat ovat olleet majoituskäytös-
sä.

Kuten rakennus A, koulurakennus on hahmoltaan, 
aukotukseltaan ja julkisivujen käsittelyltään leimal-
lisesti "1940-1950-lukulainen" valtion rakennus. Il-
meeltään ja rakennustekniikaltaan samantyyppisiä 
rakennuksia suunniteltiin rakennushallituksessa 
koulujen ja valtion virastojen ohella mm. postin tar-
peisiin. 

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

1960-luvun alussa koulurakennukseen suunniteltiin 
lisäsiipeä, johon olisi sijoitettu uusi voimistelusa-
li. Tässä muutoksessa alkuperäisen voimistelusalin 
tilalle olisi tehty yksi luokkahuone ja pieni asunto. 
Tämä suunnitelma ei toteutunut.

Vuonna 1968 kellariin tehtiin suihkuhuone puku-
huoneineen, wc-tila ja sauna, jossa oli erilliset pesu- 
ja pukuhuoneet. 

1970-luvun puolivälin jälkeen koulurakennusta 
peruskorjattiin. Kellarikerrokseen tehtiin sauna ja 
sosiaalitilat ja ullakolle kaksi asuinhuoneistoa. 

Käyttöhistoria

Rakennuksessa on sen koko historian ajan ollut sekä 
opetustiloja että asuintiloja. Asuinhuoneistoja tehtiin 
ullakolle lisää 1970-luvulla ja kellarin alkuperäisiin 
polttopuuvarastona ja muuna varastona olleisiin ti-
loihin on tehty saniteettitiloja. 

Koivikon koulurakennuksen 29.4.1948 
päivätyt pohjapiirustukset. Arkkitehti 
Kerttu Tamminen, rakennushallitus. KA
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Yllä vasemmalla julkisivupiirustus vuodelta 1949, 
rakennushallitus, arkkitehti Kerttu Tamminen. KA.

Yllä pääsisäänkäynti katoksineen. Katos on ulok-
keeksi valettu teräsbetonilaatta. Katoksen alapuo-
lelle on muotoiltu keventävä porrastus.

Pääsisäänkäynnin ovipieliin on tehty sileäksi rapatut 
leveät muotorappaukset. Ikkunoissa on vastaava ka-
peampi muotorappaus. 

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Julkisivut ovat säilyneet alkuperäisinä lukuunotta-
matta vesikatetta. Nykyinen sementtikuitulevykate 
on tehty todennäköisesti 1970-luvulla alkuperäisen 
betonitiilikaton tilalle.

Tilajako on säilynyt alkuperäisenä lukuunottamat-
ta kellarikerroksen saunaosastoa, eteisaulan wc-ti-
laa ja kolmanteen kerrokseen ullakkotiloihin tehtyjä 
majoitushuoneita. Alunperin henkilökunnan asun-
noiksi tehdyissä tiloissa on pieniä tilamuutoksia kun 
alkuperäisiä kiinteitä komeroita on purettu.

Ullakkotiloihin 1970-luvulla tehtyjä majoitushuo-
neita lukuunottamatta ikkunat ovat alkuperäisiä si-
sään aukeavia kaksinkertaisia ikkunoita. Ikkunoissa 
on säilynyt pääosin alkuperäinen heloitus, upotetut 
ikkunasalvat irtopainikkeilla ja kiristävät sormihaat. 
Alkuperäisissä ikkunoissa ovat säilyneet mustasta 
graniitista tehdyt ikkunapenkit. Asuintilojen porras-
huoneessa on säilynyt yksi kuusikulmainen ikkuna.

Ulko-ovet, parvekeovet ja asuntojen tasareunaiset 
laakaovet ovat alkuperäisiä. Ovien heloitus on säilyn-

yt alkuperäisenä lukuunottamatta käyttölukitukseen 
tehtyjä muutoksia. Pääsisäänkäynnin ulko-ovessa on 
kivikynnys graniittia. Säilyneissä väliovissa on yleen-
sä säilynyt alkuperäinen listoitus. Ovilistoituksia on 
kahta tyyppi, kapea ja sileäksi höylätty listoitus ja ka-
pea muotohöylätty listoitus.

Asuntoja palvelevassa kellariosastossa on ala-
pohjan tilaan johtava puurakenteinen peiliovi. Ovi 
on siirretty jostakin alueen vanhasta rakennuksesta 
nykyiselle paikalleen tätä rakennusta rakennettaessa. 

Porrashuoneissa ovat säilyneet alkuperäiset pui-
set käsijohteet ja teräsrakenteiset kaiteet. Portaat on 
tehty toisistaan poikkeavalla detaljoinnilla.

Arkistotiedot

KA, rakennuspiirustukset
KKA, perustietokortti (rak. no 9)
SKA, rakennuspiirustukset
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Julkisivuja
Kuva yllä: kaakkoissivu ja koillispääty. Päädystä on si-
säänkäynti kellarikerroksen toiseen osastoon.

Kuva oikealla. Julkisivun roiskerappaus on alkuperäi-
nen. Rappaukseja sokkelin rajassa on sileä sisäänpai-
nettu viimeistely. Betonisokkeli on porrastettu maas-
ton mukaan.

Kuvat äärimmäisenä oikealla. Rakennuksen takasi-
vu luoteeseen. Luokka ja salitilan ikkunat sekä asun-
tojen oma sisäänkäynti parvekkeineen avautuvat täl-
le sivulle.
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Pääportaikko
Porras yhdistää ensimmäisen kerroksen luokkatilat ja toisen kerroksen liikuntasa-
lin. Porras kaiteineen ja käsijohteineen on alkuperäinen. Portaan muovilaattapääl-
lystys ja muoviset askelmakulmalistoitukset on tehty myöhemmin, mahdollises-
ti 1970-luvulla.

Käsijohteen profiili ja kaiteen teräsrakenteet poikkeavat asuntosiiven porrashuo-
neen vastaavista.

Portaikon seinissä on nykyisin sävyrajaus. Alkuperäisestä värityksesta tai rajauksis-
ta ei ole tietoa.

86 KUOPION LYSEON LUKIO, RAKENNUSHISTORIASELVITYS   │  Arkkitehti toimisto Hannu Puurunen Oy
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Asuntosiiven porras
Portaaseen on käynti pääsisäänkäynnin eteisestä ja rakennuksen takasivun sisäänkäynnistä. Portaasta on käynti asuinti-
loihin ja asuntoja palveleviin kellaritiloihin.

Kuva yllä kolmannen kerroksen tasanteelta kohti välitasannetta. Portaat johtivat alun perin ullakkotiloihin. 1970-luvulla 
entisiin ullakkotiloihin tehtiin majoitustiloja. Välitasanteelle avautuu ainoa säilynyt kuusikulmainen ikkuna. Välitasanteel-
ta on ovi liikuntasaliin. Tasoero välitasanteen ja liikuntasalin välillä on noin metri, portaita ei ole.

Kuva ylhäällä keskellä. Porras käsijohteineen ja teräskaiteineen on alkuperäinen. Kaiteessa on vain pystypinnoja. Pääpor-
taikon vinoa jäykistävää aihetta ei ole. Portaan muovimattoverhoilu ja muoviset askelkulmalistoitukset on tehty todennä-
köisesti 1970-luvulla.

Kuva oikealla ylhäällä. Parvekeovi ja patterisyvennys välitasanteella. Patteri ei ole alkuperäinen.

Kuva oikealla alhaalla. Porrasaskelmien kantti on työnnetty ulos porrassyksyn pinnasta.
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Opetustilat
Kuvat oikealla. Ensimmäisessä 
kerroksessa on kaksi luokkatilaa.

Kuva yllä. Liikuntasali toisessa 
kerroksessa. Puuverhoukset eivät 
ole alkuperäisiä.

Kuva vasemmalla. Pääaula. Aulas-
ta on käynti luokkatiloihin ja pää-
portaikon kautta toisen kerrok-
sen liikuntasalin.
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Asuin ja majoitustilat
Kuvat yllä ja ylhäällä keskellä. Koulurakennuksessa oli 
alunperin opetustilojen lisäksi yksi asunto. Ensimmäisen 
kerroksen kansliatilat on 1970-luvulla muutettu asunnok-
si. Asunnot olivat päällekkäin ensimmäisessä ja toisessa 
kerroksessa.

Kuva ylhäällä oikealla. Matalan rakennuksenosan ullakko-
tilaan 1970-luvulla tehty majoitustila.

Kuvat oikealla. Korkean rakennuksen osan ullakolle 
1970-luvulla tehty majoitustila. Majoitustilaa on kahdes-
sa tasossa. Ylempi taso on korkean liikuntasalin päällä.
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Kellaritilat luokkasiivessä
Varastotila kellarissa on säilynyt lähes alkuperäisenä. Ik-
kuna ja ikkunapenkki ovat alkuperäiset. Ikkunapenkki on 
betonia. Tilassa on säilynyt alkuperäinen keskuslämmitys-
verkoston patteri.

Jäänne
Alapohjan tilaan johtava ovi on 
siirretty jostakin alueen vanhas-
ta rakennuksesta tälle paikalle. 
Ovi on saranoitu 1940-luvun sa-
ranoilla.

Oven väritys kertoo vanhoissa 
rakennuksissa olleesta värimaail-
masta.

Alapohjan tila asuinsiiven porrashuoneen alla
Rakennus on perustettu suoraan kallion päälle. Ensimmäi-
sessä kerroksessa tilojen tasoero saattaa johtua kallion 
mukaan tehdystä maastosovituksesta.

Alapohja on teräsbetonivalu, alapalkkilaatta. Perusmuuria 
on nostettu tiilimuurauksella suoraan kalliopinnasta.

Keskuslämmityksen putkilinjat on tekoajalle tyypillises-
ti eristetty putkien ympärille aaltopahvissa kiedotulla as-
bestimatolla. Pahvit on sidottu köydellä putkiin.
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Ikkunat

Kolmannen kerroksen laajennusta lukuunottamatta raken-
nuksessa ovat säilyneet alkuperäiset 1940-luvun ikkunat.

Alla olevassa kuvassa 1970-luvulla ullakolle tehtyjen tilo-
jen ikkuna.
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Ulko-ovet
Rakennuksen ulko-ovet ovat alkuperäisiä 1940-luvun ovia.

Äärimmäisenä vasemmalla pääsisäänkäynnin tamminen ulko-ovi. 
Alunperin ovi on ollut lakattu. Putkivetimet ja ABLOY-lukon pintahela 
ovat alkuperäiset. Ovessa on kivikynnys.

Kuvat vasemmalla keskellä: asuntosiiven portaikon välitasanteel-
la oleva kaksinkertainen parvekkeelle johtava pariovi. Ovi heloituksi-
neen on alkuperäinen.

Yllä kellariosaston pystypaneloitu ulko-ovi.
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Väliovet
Useimmat väliovet ovat alkuperäisiä vaneriverhoiltu-
ja tasaraunaisia laakaovia. Yleensä ovissa on säilynyt al-
kuperäinen listoitus. Ylemmässä kuvassa on vaatimat-
tomampien tilojen sileä lista. Alemmassa kuvassa on 
edustavampien tilojen muotoon höylätty lista.

Kuva ylhäällä keskellä: tasareunainen vaneripintainen laa-
kaovi alkuperäisessä värityksessään. Ovessa on alkuperäi-
set pintahelat ja lukkorunko. Lukkorungon tyyppi RUKO.

Alkuperäisiä irtokalusteita
Rakennuksessa on säilynyt joitakin 1940-1950-lukujen 
kalusteita.

Kuvan vanerituoli on pinoutuva malli.

Kuva yllä. Alkuperäinen sivuttain keinuva 
valokatkaisija 1940-luvulta.
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Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303103

Rakennuksen muita nimityksiä

Toimistorakennus.

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1979, Erkki Aho, piiriarkkitehti, Kymen ja Mikkelin 
piirirakennustoimisto, 31.1.1979.

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennus on tehty maanvaraisen, reunavahvistetun 
teräsbetonilaatan varaan. Seinien kantava runko on 
puuta. Julkisivut on verhottu poltetulla modulitiilellä 
ja samaa tiiltä on käytetty myös huoneistojen välisis-
sä kaksinkertaisissa seinissä. Julkisivujen yläosassa 
on tumma pystylautaverhous. Sisäseinät ja -katot on 
verhottu lastulevyllä. Joidenkin huoneiden katoissa 
on paneeliverhous. Vesikattorakenteet ovat puuta. 
Loiva harjakatto on katettu Vartti-levyillä.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Ylärivitalo 1 on yleisvaikutelmaltaan matala tavan-
omainen 1970-luvun rivitalo. Kellanruskea poltettu 
tiili antaa julkisivuille laadukkaan leiman. Tumman-
ruskeat ikkunat, ovet ja puuverhoilut ovat ajankoh-
dalle tyypillinen modernistinen piirre.

Rakennukseen tehtiin alun perin kaksi asuntoa ja 
yksi toimistohuoneisto. Toimisto-osa on myöhem-
min muutettu asuinkäyttöön ja kaikki kolme asuntoa 
on yhdistetty toisiinsa puhkomalla oviaukot välisei-

niin. Rakennuksessa on sekä asuintiloja että henki-
lökunnan käyttöön tarkoitettuja huoneita. Vuonna 
1878 rakennettu verstasrakennus purettiin 1970-lu-
vun lopussa pois tämän rivitalon tieltä. 

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Rakennuksessa on tehty joitain pintaremontteja, vä-
liseinämuutoksia ja uusia oviaukkoja. 

Käyttöhistoria

Rakennus on toiminut toimistona ja asuinrakennuk-
sena. 

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Ylärivitalo 1 on säilynyt pitkälti alkuperäisessä asus-
saan.

Arkistotiedot

SKA, rakennuspiirustukset
Inspecta Oy, kuntoarvioraportti

D  YLÄRIVITALO 1

Rakennuksen julkisivumateriaaleina on kellanruskea modulitiili ja tummanruskeaksi maalattu puu.
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Huoneistojen välinen, julkisivutiilestä muurattu seinä. Ku-
vassa näkyvästä asunnon olohuoneesta on erotettu väli-
seinällä käytävä silloin kun asuntoja on yhdistetty toisiin-
sa puhkomalla ovia niiden väliin. Kaikkien kolmen vuonna 
1979 valmistuneen rivitalorakennuksen sisätiloissa tois-
tuu olohuoneessa keltatiiliseinä. Joissain asunnoissa se 
on myöhemmin maalattu valkealla maalilla.

Ylärivitalo 1:n sisätilat ovat 
pääosin 1970-luvun asussa. 
Huonetilat ovat nykyään väri-
tykseltään vaaleita ja tiloihin on 
jäänyt joitain koulukodin kalus-
teita. Oikealla vapaa-ajan viet-
toon tarkoitettu tv:n katselu-
huone, joka on alun perin ollut 
keittiönä. 

Ylärivitalo 1:n alkuperäinen pohjapiirustus vuodelta 1979. Rakennuksen runko on 9,7 
metriä syvä ja 25,36 metriä pitkä. SKA.
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E  YLÄRIVITALO 2

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303102

Rakennuksen muita nimityksiä

--

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1979, Erkki Aho, piiriarkkitehti, Kymen ja Mikkelin 
piirirakennustoimisto, 31.1.1979

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennus on tehty maanvaraisen, reunavahvistetun 
teräsbetonilaatan varaan. Seinien kantava runko on 
puuta. Julkisivut on verhottu poltetulla modulitiilellä 
ja samaa tiiltä on käytetty myös huoneistojen välisis-
sä kaksinkertaisissa seinissä. Julkisivujen yläosassa 
on tumma pystylautaverhous. Sisäseinät ja -katot on 
verhottu lastulevyllä. Joidenkin huoneiden katoissa 
on paneeliverhous. Vesikattorakenteet ovat puuta. 
Loiva harjakatto on katettu Vartti-levyillä. 

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Ylärivitalo 2 on rivitalo 2:n tapaan yleisvaikutelmal-
taan matala tavanomainen 1970-luvun rivitalo. Kel-
lanruskea poltettu tiili antaa julkisivuille laadukkaan 
leiman. Tummanruskeat ikkunat, ovet ja puuverhoi-
lut ovat ajankohdalle tyypillinen modernistinen piir-
re.

Rakennuksen tilat on jaettu kolmeen asuntoon ja 
lisäksi toisessa päädyssä on varastotiloja. Asunnot 
on myöhemmin yhdistetty toisiinsa puhkomalla ovi-

aukot väliseiniin. Vuonna 1881 rakennettu asuinra-
kennus purettiin pois tämän rivitalon tieltä. 

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Rakennuksessa on tehty joitain pintaremontteja, vä-
liseinämuutoksia ja uusia oviaukkoja. Myös keittiöi-
den kalusteita on uusittu.

Käyttöhistoria

Ylärivitalo 2 on ollut asuinkäytössä. 

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennus on säilynyt pitkälti alkuperäisessä asus-
saan.

Arkistotiedot

SKA, rakennuspiirustukset
Inspecta Oy, kuntoarvioraportti
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Asunnoilla on aidalla rajatut pi-
ha-alueet, joilla ei ole nykyisin 
ole erityisiä istutuksia, nurmik-
koa lukuunottamatta.
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Keltatiiliverhoilua on käy-
tetty myös rivitalojen eteis-
tiloissa. Joissain eteisissä 
tiiliseinät on maalattu val-
koisiksi. 

Ylärivitalo 2:n alkuperäinen pohjapiirustus vuodelta 1979. Rakennuksen runko on 9,7 metriä 
syvä ja 29,47 metriä pitkä. SKA.

Kolmen vuonna 1979 valmis-
tuneen rivitalon wc-tilat ovat 
ulkoasultaan hyvin samanlai-
sia keskenään. 

Joissain asunnoissa keittiöiden kalusteita on uusittu. 
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F  JOHTOLA

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303085

Rakennuksen muita nimityksiä

Johtajan asunto.

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1912, arkkitehti Otto F. Holm, yleisten rakennusten 
ylihallitus.

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennus on sijoitettu rinteen yläosaan siten, että 
alarinteen puolella on korkeat perusmuurit. Sisään-
käyntejä on kellarikerroksen tasosta ja ensimmäisen 
kerroksen tasosta.

Rakennuksen perusmuuri on tehty lohkopintai-
sista harmaista graniittipelkoista. Luoteispäädyssä 
saunatilojen kulmauksessa perusmuuri on lauta-
muottiin tehtyä betonivalua. Hirsirunkoinen raken-
nus on verhottu pystylaudoituksella. Rakennuksessa 
on harjakatto, vesikate muovipinnoitettua tiilijäljitel-
mäpeltiä. Räystäät ovat pitkät avoräystäät.

Julkisivuvu on rimalaudoitettu tasakertaan asti. 
Tasakerran yläpuolella päätykolmioissa on pontat-
tu vaakalaudoitus. Julkisivut on maalattu keltaisiksi. 
Ikkunoiden ja ovien vuorilaudat, nurkkien harkotus 
ja räystäslaudat on maalattu valkeiksi.

Kellarikerroksen tasossa rakennuksen alla on ki-
vistä muuraten ja holvaten tehty maakellari.
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Arkkitehtuurin luonnehdinta
Hahmoltaan melko tavallinen pitkänomainen, har-
jakattoinen asuinrakennus, joka kuitenkin selvästi 
poikkeaa maaseudun rakennustavasta. Alkuperäi-
sessä asussaan rakennus muistutti aikakauden pui-
sia kaupunkitaloja. Pitkällä sivulla ollut pariovi, jos-
ta pääsi johtajan kansliaan, vastasi kaupunkitalojen 
katuovea.

Rakennusta jatkettiin 1930-luvulla alkuperäistä 
arkkitehtuuria mukaillen. Nykyisissä julkisivuissa on 
edelleen alkuperäistä, jugendhenkistä viimeistelyä. 
Ulkonurkkia on korostettu ponttilaudasta tehdyllä 
harkotusaiheella. Ullakon ikkunoiden vuorilaudoi-
tuksessa on kaareva muotoilu ja ikkunoiden päällä 
pystyssä olevat vuorilaudat muodostavat hilan julki-
sivun vaakalaudoituksen kanssa.

Pihanpuolella perusmuurin yläreuna on lähel-
lä maanpintaa ja kasvimaiden puolella betonisessa 
perusmuurissa on ovi ja ikkunoita kellarin sauna-
tiloihin. Rakennuksen pääsisäänkäynti on nykyisin 
rakennuksen kaakkoispäädyssä. Pihanpuolelta eli 
lounaissivulta on myös sisäänkäynti ja pellonpuolel-
ta sisäänkäynnit sekä kellariin että saunatiloihin. 
Alun perin rakennus tehtiin koulukodin johtajan 
asunnoksi. Rakennukseen tuli myös johtajan kanslia. 
Huonetilat oli järjestetty siten, että pihanpuolen si-
säänkäynnistä oli kulku eteisen kautta kansliaan 
ja päivähuoneeseen, josta pääsi pienen käytävän 
kautta keittiöön ja makuuhuoneeseen. Asuinhuo-
neisiin kuului lisäksi lastenhuone. Kaakkoispäädys-
sä sijainneeseen keittiöön oli oma sisäänkäyntinsä. 
1930-luvun alussa rakennusta laajennettiin lounais-
päädystään kahdella huoneella. Samalla tehtiin ra-
kennuksen kellariin tiloja. 

Yksityiskohta piirustuksesta. KA.
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on tehty todennäköisesti 1930-luvulla.
Rakennusta jatkettaessa 1930-luvulla kellarike-

rokseen muodostui huonetiloja. Tästä vaiheesta ovat 
säilyneet saunaosaston ikkunat. 1930-luvun tilojen 
käytöstä ei ole tietoa. Nykyinen saunaosasto kella-
rikerroksessa on tehty 1950-luvulla. Saunaosaston 
tilajako ja portaikko pintarakenteineen on säilynyt 
tuolta ajalta. Puku- ja pesutilojen pintarakenteita on 
uusittu myöhemmin.

Ensimmäisen kerroksen nykyinen tilajako on pää-
osin muodostunut 1950-luvun lopulla. Erillisistä 
asuinhuoneistoista muodostettiin yhtenäinen huo-
neisto ja toisen kerroksen majoitushuoneisiin johtava 
portaikko rakennettiin. Alkuperäiset seinien pintara-
kenteet purettiin ja nykyiset puukuitulevyverhoukset 
tehtiin todennäköisesti 1970-luvulla. Alkuperäisen 
osan sisäkatot on verhottu puukuitulevyillä. 1930-lu-
vulla tehdyssä jatkoksessa ovat säilyneet sisäkat-
tojen helmipontilaudoitukset ja kattolistoitukset. 
Kaakkoispäädyn kuistin seinissä ja sisäkatoissa ovat 
säilyneet alkuperäiset paneeliverhoukset listoituksi-
neen. Kuistilla ja ullakolle johtavassa portaikossa on 
säilynyt alkuperäisiä ovia sekä ikkuna helotuksineen 
ja listoituksineen. 1950-luvulla tehdyt ikkunaovet ja 
osa laakaovista ovat säilynyt heloituksineen ja listoi-
tuksineen.

Toisen kerroksen tilat ovat säilyneet lähes 1950-lu-
vun asussa.

Vanhalla osalla ullakko on säilynyt lähes alkupe-
räisessä asussaan. 1930-luvulla tehdyn rakennuksen 
jatkamisen jäljilta ullakkotilassa on alkuperäisen ra-
kennuksen päädyn rakenteita. Säilyneissä osissa on 
nähtävissä rakennuksen alkuperäinen ruskea julkisi-

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Rakennusta jatkettiin luoteispäädyssä. 1930-luvun 
alussa. Jatkeeseen tuli kahden huoneen asunto.

1950-luvun alussa tehtiin ullakolle kaksi asuin-
huonetta. Toinen huoneista tuli luoteispäätyyn. 
Toista huonetta varten lounaissivun katonlappeelle 
tehtiin korotus ikkunaa varten. Nykyinen sisäporras 
yläkerran huoneisiin tehtiin todennäköisesti jo tässä 
vaiheessa. Aineistossa porras esitetään nykyasus-
saan vasta 1977. Keskuslämmitysjärjestelmä on ra-
kennettu 1950-luvulla. Tässä yhteydessä puutulisijat 
purettiin.

1970-luvun alussa rakennuksessa uusittiin wc-ti-
lat ja keittiö.

Sisäpintoja uusittiin 1990-luvun alussa. Viimeisin 
muutos on ikkunoiden uusiminen sisään aukeaviksi 
umpiolasi-ikkunoiksi 2000-luvulla. Kaikki päätilo-
jen ikkunat vaihdettiin uusiin.

Käyttöhistoria

Rakennus on ollut alun perin johtajan asuinraken-
nus, sittemmin henkilökunnan asuinrakennus. Ny-
kyisin ensimmäisen kerroksen tilat ovat toimistoti-
loja, yläkerran tilat majoitushuoneita.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Hirsirungon mukainen tilajako on säilynyt. Tilojen 
välisiä yhteyksiä on muutettu eri aikoina käyttötar-
koitusten muuttuessa. Nykyisin tilat ovat yhtä huo-
neistoa.

Maakellari on säilynyt lähes alkuperäisenä. Sisään-
käynnin betoniaskelmat ja kellarin lattian betonointi 

vuväritys.

Arkistotiedot

KA, rakennuspiirustukset ja kustannusarviot
KKA, rakennusten perustietokortti (rak. no 12)
SKA, rakennuspiirustukset
Inspecta Oy, kuntoarvio
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Yllä Koivikon johtajan asuinrakennuksen signeeraamaton suunnitelma, jonka laatija on todennäköisesti Otto F. Holm. 
Hän laati 1910-luvulla Koivikon rakennuksille kustannusarvioita ja piirustuksia. KA.

Johtolan pohjapiirros vuodelta 1991, jossa näkyy 
1930-luvulla tehty laajennus ja rakennuksen nykyi-
nen tilajako. SKA.
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Julkisivut koilliseen ja kaakkoon
Kuva yllä. Keskeiselle piha-alueelle suuntautuva pitkä sivu koilliseen. Rakennuksen vanha osa on 
vasemmalla. 1930-luvulla tehty jatke on sisäänkäynnistä oikealle. Sisäänkäyntikatos on alkupe-
räinen, ulko-ovet on tehty 1950-luvulla. Sisäänkäynnistä oli alunperin käynti johtajan kanslia-
tiloihin. Laajennuksen jälkeen sisäänkäynnistä kuljettiin myös muodostuneeseen toiseen asun-
toon.

Kuva oikealla ylhäällä. Pääty kaakkoon. Pääty on pääosin alkuperäisessä asussa.

Kuvassa oikealla alkuperäistä julkisivuverhouksen viimeistelyä. Ullakon ikkuna on alkuperäinen, 
lasitus yksinkertainen. Ikkunan ylävuorilaudassa on kaareva aihe ja julkisivulaudoituksessa ikku-
nan yläpuolella on hilamainen aihe. Vaakalaudoituksen päälle on tehty harva pystylaudoitus. Ny-
kyisessä värityksessä vain ikkunan vuorilaudoitus on korostevärillä.
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Julkisivu lounaaseen
Yllä Johtola alkuperäisessä asussa. Kuvassa rakennus on vielä hirsipinnalla. Ikkunavuori-
laudat ovat valkeat. Ikkunapuitteissa on jokin tummahko väri. Ikkunoissa lasituspuitteil-
la tehty pieniruutuinen jako. Kuistin portaiden kaide poikkeaa nykyisestä. Pitkän sivun 
ikkunajako on epäsymmetrinen. Vasemmassa päädyssä näkyy kapea ikkuna, joka pois-
tettiin 1930-luvulla. KKA.

Kuva vasemmalla ylhäällä. Sivu lounaaseen nykyisin. 1930-luvun laajennusosa on va-
semmalla. Kaksi vasemmalla näkyvää ikkuna-aukkoa on tehty tuossa vaiheessa. Katon-
lappeella näkyy 1950-luvulla majoitushuoneen ikkunoita varten tehty korotus.

Vasemmalla 1930-luvun laajennusvaiheen saumakohta. Kuvassa alkuperäisen ulkonur-
kan kiviä ja laajennuksen lautamuottiin tehtyä betonivalua. Ikkunat ovat todennäköises-
ti 1930-luvulta, saunaosaston ulko-ovi 1950-luvulta.
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Kellarin tiloja
Kuvat ylhäällä vasemmalla ja keskellä. Holvattu kellari on säilynyt pääosin alku-
peräisenä. Sisäänkäyntikatoksen betoniportaat ja lattian betonointi on tehty to-
dennäköisesti 1930-luvulla.

Kuva vasemmalla. Alapohjan tila maakellarin ja saunaosaston välillä. Alapoh-
jan puurakenteet ovat alkuperäisiä. Alapohjaan on kertynyt käytöstä pois pan-
tua esineistöä.

Kuva oikealla ylhäällä. Saunaosaston eteinen ja portaikko ensimmäiseen kerrok-
seen on säilynyt 1950-luvun asussa.

Kuva oikealla alhaalla. Pesutilat on tehty 1950-luvulla. Pintarakenteet on uusit-
tu myöhemmin. Kuvassa näkyvä ikkuna ja betonista tehty ikkunapenkki ovat to-
dennäköisesti 1930-luvulta. Ikkunassa on säilynyt tekoajan heloitus.
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Yhdistettyjä tiloja
Alunperin johtajan asunnon päivähuone. Nykyisen 1950-luvulla tehdyn portaan vieressä oikealla ole-
vassa seinässä oli pariovet eteiseen. Käynti johtajan kansliaan asunnon puolelta oli oikealla nurkas-
sa olleesta ovesta. Kuvassa oikealla olevan 1950-luvulla tehdyn parioven paikalla oli palomuuri ja suu-
rehko uuni. Seinien ja sisäkaton kuitulevyverhoukset ovat 1970-luvulta. Laminaattilattia ja seinien 
pintaverhoukset ovat uudempia.

Kuva oikealla ylhäällä. 1950-luvulla tehdyssä portaassa askelmat on tehty taivevanerista.

Kuva oikealla. Alunperin johtajan asunnon ja kanslia eteinen. Ikkunaovet ovat 1950-luvulta.

105 KUOPION LYSEON LUKIO, RAKENNUSHISTORIASELVITYS   │  Arkkitehti toimisto Hannu Puurunen Oy
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Toimisto ja aputiloja
Kuva ylhäällä vasemmalla. 2000-luvulla kunnostettu keittiötila, 
alun perin johtajan asunnon lastenhuone.

Kuva vasemmalla. 2000-luvulla kunnostettu wc-suihkutila.

Kuvat ylhäällä keskellä ja oikealla. 1930-luvun laajennusosas-
sa oleva toimistohuone. Vuoden 1951 suunnitelmassa tila on ni-
metty osaksi naisopettajan asuntoa.

1930-luvun laajennuksen pintarakenteista on säilynyt sisäkaton 
helmiponttilaudoitus listoituksineen. Osa sähköasennusten ka-
lusteista, rasioita ja katkaisimia on 1930-luvulta.

Seinien kuitulevyverhoukset ovat 1970-luvulta. Tapetointi on 
uudempi.

2000-luvulla ikkunat on vaihdettu umpiolasi-ikkunoiksi ja latti-
aan on asennettu uusi laudoitus.
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1950-luvulla tehtyä majoitustilaa ullakolla
Ullakkotilaan tehtiin kaksi majoitushuonetta. 1930-luvun laajennuosan päälle tulleeseen huonee-
seen tehtiin ikkuna rakennuksen päätyyn. 

Kuva vasemmalla ylhäällä. 1930-luvun laajennuosan ullakolle sijoittuva majoitushuone. Tila on säi-
lynyt lähes tekoaikansa asussa. Kuvassa vasemmanpuoleinen ovi avautuu alakerrasta nousevaan 
portaaseen ja portaasta on käynti toiseen majoitushuoneeseen. 

Kuva ylhäällä oikealla. Keskelle rakennusta tehty majoitushuone. Ikkunaa varten vesikattoon on 
tehty korotus. Ikkunan alla on ainoa säilynyt alkuperäinen 1950-luvulla rakennetun keskuslämmi-
tysjärjestelmän ripapatteri. Tila on lähes tekoaikansa asussa.

Kuva vasemmalla. Majoitushuoneiden portaikon sisäkatto portaan yläpäässä.
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Ullakon porras päädyn kuistilla
Ullakon portaikossa on säilynyt alkuperäiset pintarakenteet, ikkuna ja 
väliovet heloituksineen.

Kuva yllä. Ullakon portaikko kuistilla. Alkuperäiset helmiponttipane-
loinnit ja kattolista ovat säilyneet. Tilan alkuperäinen harmaa väritys 
näkyy puretun mittaritaulun taustassa.

Kuvat oikealla. Ikkuna on säilynyt väritystä lukuunottamatta alkupe-
räisenä. Ikkunasalpa on tavanomaisesta poikkeava, pellistä valmistet-
tu irtopainikkeella toimiva pinta-asennettu salpa. Saranat ja sormihaat 
ovat 1900-luvun alulle tavanomaisia.
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Eteinen päädyn kuistilla
Eteinen oli alun perin johtajan asunnon keittiön sisäänkäynti. Eteisessä on säilynyt alkuperäiset pintarakenteet, ikkuna 
ja väliovi heloituksineen.

Kuvat vasemmalla. Ikkunaovi 1950-luvulta ja peiliovi 1910- luvulta. Ikkunaovi on tehty vanhaan karmiin, molemmissa 
ovissa on alkuperäiset listat.

Kuva ylhäällä keskellä. Ulko-oven päällä oleva yksinkertainen ikkuna. Ikkuna on yksi harvoista säilyneistä alkuperäisis-
tä ikkunoista.

Kuva ylhäällä oikealla. 1910-luvun heloitusta. Hyvin säilyneet painikkeet ja peitekilvet. ABLOY-pintahela on 2000-lu-
vulta.
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Ullakko
Rakennuksessa on alunperin ollut johtajan asuntoon liittynyt varastoullakko. Yllä olevassa kuvassa näkyvä seinä on 1950-luvulla 
tehdyn majoitushuoneen ulkoseinä. Majoitushuoneesta on kaksinkertaiset ovet ullakolle. Ullakon puoleinen ovi on jostain muualta 
tästä rakennuksesta siirretty alkuperäinen ovi.

Kuva ylhäällä vasemmalla. Rakennuksen alkuperäistä päätyjulkisivua 1930-luvun laajennuksen saumakohdassa. Rakennuksen alku-
peräinen ulkoväritys on ollut ruskea.
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Detaljeja
Kuva ylhäällä vasemmalla. Rakennuksen vanhat pahviverhoukset on purettu sisäverhouksia uudistettaessa. Ullakon 
komerossa on säilynyt 1950-luvulla tehdyn majoitushuoneen rakenteissa on käytetty muualta rakennuksesta puret-
tua tavaraa. Laudassa on säilynyt pinkopahvia ja boordinauhaa.

Kuvat yllä. Alkuperäinen lukittava ullakkokomero ja komeron salpa.

Kuva vasemmalla. Vanhojen sähköasennuksen jälkiä. Avojohdinjärjestelmän kannake posliinia ullakon kuistilta nouse-
vassa portaikossa. Alempana putkilankaa todennäköisesti 1930-luvulta.
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G  STUDIO ELI PUNAINEN 
MÖKKI

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303087

Rakennuksen muita nimityksiä

Leipomatupa, asuinrakennus., musiikkistudio, Pu-
nainen mökki.

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1893, ei suunnitelmia

Rakennustapa ja tekniikka

Hirsirunkoinen yksikerroksinen rakennus, kuistis-
sa tolpparunko. Päärungon perustukset lohkokiveä, 
kuistissa betonipilarit. Ulkoporras puuta. Vesikatos-
sa kattotuolirakenne, kate sementtitiiltä. Ulkoseinät 
verhottu vaakalaudoituksella. Tulisijat purettu, savu-
piippu säilynyt. Keskuslämmitys (kaukolämmössä), 
sähköt. 

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Harjakattoinen pieni rakennus. Harjakattoinen kuisti 
liittyy päärunkoon kaakkoissivulla. 

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Vuonna 1937 leivintupa muutettiin rengin asunnoksi, 
joka käsitti eteisen, huoneen ja keittiön. Suuri leivi-
nuuni purettiin ja väliseinät rakennettiin nykyisille 
paikoilleen.

Peruskorjattu 1948, jolloin ilmeisesti mm. raken-
nettiin nykyinen kuisti, seinät verhottiin nykyisellä 
laudoituksella ja rakennus katettiin sementtitiilillä. 
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Sisätilojen kaksi huonetta on ääneneristetty viime 
vuosikymmenien aikana. Samalla ikkunat on suljettu 
eristeellä sisältä päin. Myös huoneiden ovet on eris-
tetty molemmin puolin.

Käyttöhistoria

Toimi alusperin leivintupana, 1930-luvulta lähtien 
asuinrakennuksena. Viime vaiheessa ollut kouluko-
din oppilaiden musiikkiharjoituskämppänä.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennus on ulkonaisesti vuoden 1948 peruskor-
jauksen mukaisessa asussa. Ikkunat on uusittu to-
dennäköisesti 1940-luvun jälkeen, mutta ruutujako 
on säilytetty (nykyisin ikkunoita peittää maalattu 
maski). Kuistin pieniruutuiset ikkunat on ulkoapäin 
peitetty levyillä.

Sisätiloista kuistilla ja eteisessä ovat säilyneet 
1940-luvun verhoukset ja ovet. Mahdollisesti pinta-
kerrokset ovat muissakin huoneissa säilyneet ääne-
neristysverhousten alla.

Arkistotiedot

KKA, rakennusten perustietokortit (rak. no 14), kus-
tannusarviot, vanhat valokuvat.

"Punainen mökki" lounaasta (ylempi kuva) ja idästä näh-
tynä.

Rakennuksen nykyinen ulkoasu on peräisin 1930- ja 
1940-lukujen muutoksista, jolloin mm. tehtiin kuisti, ul-
koverhous ja tiilikatto.
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Punainen mökki ilmei-
sesti 1950-luvulla ote-
tussa valokuvassa. KKA.

Ristikarmityyppisissä ik-
kunoissa näkyvät vielä 
vanhat vuorilaudat. Vuo-
rilaudat on myöhemmin 
vaihdettu ja ikkunat uu-
sittu. Nykyisin ikkunoi-
ta peittää levy, johon 
on maalattu puitejako 
(alempi kuva).

Ullakolla näkyvät van-
hat kattotuolit. Aluska-
te kiinnityslautoineen on 
asennettu viime vuosi-
kymmenien aikana.

1940-luvulle tyypillistä lakattua panelointia on säilynyt 
eteisessä ja kuistilla, joiden ovet heloineen ovat mahdolli-
sesti 1930-luvun lopulta.

Rakennuksen kaksi varsinaista huonetta on muutettu mu-
siikkistudioksi viime vuosikymmenien aikana. Ikkunat on 
peitetty eristeillä ja ovet eristetty molemmin puolin. (kuva 
alla)
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H  ENTINEN VILJA‐AITTA

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303088

Rakennuksen muita nimityksiä

Makasiini; aitta ja pumppuhuone.

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

Mahdollisesti 1881, ei suunnitelmia. 

Rakennustapa ja tekniikka

Aitta ja siihen liitetty verstashuone ovat hirsirunkoi-
sia. Vertasosassa on todennäköisesti hyödynnetty 
jonkin puretun rakennuksen hirsiä. 
Aitta on kaksikerroksinen, verstas yksikerroksinen. 
Aitassa on betoniperustukset ja puulattia, verstaas-
sa betoninen perusmuuri ja betonilattia. Vesikatoissa 
on kattotuolirakenne, katteena on kolmiorimahuo-
pakate. Punamullatut ulkoseinät ovat hirsipinnalla. 
Nurkat on verhottu laudoituksella. Rakennuksessa 
on sähköt. 
Aitan koillispäädyssä on korkea vellikellon teline ka-
toksineen. Vellikello saattaa olla sama, joka vanhassa 
valokuvassa näkyy 1970-luvulla puretun verstasra-
kennuksen päädyssä.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Harjakattoinen aittarakennus, jonka koillispäädyssä 
on vellikello. Matalampi harjakattoinen verstas on 
liitetty aitan lounaispäätyyn. 

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet
Rakennus ei näy vanhoissa asemapiirroksissa. Siksi 
on mahdollista, että se on siirretty nykyiselle paikal-
leen 1900-luvun puolella.

Koillispäädyn hirsiosa liitettiin aittaan vuonna 
1958 ja se toimi pumppuhuoneena. Tällöin ilmeisesti 
rakennus katettiin huopakatolla. Aitan alakertaan on 
jossain vaiheessa lisätty lukittava komero.

Pumppuhuoneen sisäseinät ja -katto on lämmö-
neristetty ja verhottu laudoituksella. Verstaan ul-
ko-ovena ja sisempänä ovena on käytetty vanhoja 
peiliovia, joita on madallettu. Ulko-ovi on paneloitu 
ulkopinnaltaan.

Käyttöhistoria

Aitta toimi alunperin vilja-aittana. Vilja säilytettiin 
aitan yläkerrassa. Tämän käytön loputtua aittaa on 
käytetty varastona. Pumppuhuoneeksi rakennettu 
osa on käytön loputtua ollut verstaana.
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Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys
Rakennus on ulkonaisesti vuoden 1958 laajennuksen 
mukaisessa asussa. Aitan ovi karmeineen on alkupe-
räinen lukuunottamatta ulkopuolen paneelia, joka 
on uusittu. Aitan yläkerran päätyikkuna on ilmeisesti 
alkuperäinen. Vellikello telineineen on mahdollisesti 
asennettu aitan päätyyn 1970-luvulla. Verstasosa on 
rakentamisaikansa asussa. 

Arkistotiedot

KKA, palovakuutusasiakirjat, rakennusten perustie-
tokortit (rak. no 15).

Vilja-aitta H pohjoisesta, oppilasrakennuksen puolelta 
nähtynä.
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Vellikello telineineen 
1980-1990-luvulta olevassa 
valokuvassa. KKA

Vilja-aitan lounaanpuoleisessa 
päässä on hirsirunkoinen enti-
nen pumppuhuone, joka kou-
lukodin loppuaikoina oli va-
rasto- ja verstaskäytössä.

Alla verstaan sisätilaa. 

Vasemmalla näkyvät ulko-ovet 
on tehty vanhoista peiliovista 
ovilehtiä madaltamalla.

Rakennuksen pääosan muodostaa 1895 
rakennettu aitta, joka joskus 1900-luvun 
puolella todennäköisesti siirrettiin nykyi-
selle paikalleen. Vilja-aitan sisätila on säi-
lynyt lähes alkuperäisessä kunnossa. 

Aitan ovi on kaksinkertainen lautaovi, jon-
ka sisempi laudoitus, pienat, saranat ja 
lukko ovat alkuperäiset.
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I  ALARIVITALO

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303104

Rakennuksen muita nimityksiä

--

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1979, Erkki Aho, piiriarkkitehti, Kymen ja Mikkelin 
piirirakennustoimisto, 31.1.1979.

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennus on tehty maanvaraisen, reunavahvistetun 
teräsbetonilaatan varaan. Seinien kantava runko on 
puuta. Julkisivut on verhottu poltetulla modulitiilellä 
ja samaa tiiltä on käytetty myös huoneistojen välisis-
sä kaksinkertaisissa seinissä. Julkisivujen yläosassa 
on tumma pystylautaverhous. Sisäseinät ja -katot on 
verhottu lastulevyllä. Joidenkin huoneiden katoissa 
on paneeliverhous. Vesikattorakenteet ovat puuta. 
Loiva harjakatto on katettu Vartti-levyillä.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Ylärivitalo 1 on yleisvaikutelmaltaan matala tavan-
omainen 1970-luvun rivitalo. Kellanruskea poltettu 
tiili antaa julkisivuille laadukkaan leiman. Tumman-
ruskeat ikkunat, ovet ja puuverhoilut ovat ajankoh-
dalle tyypillinen modernistinen piirre.
Rakennuksessa on viisi asuntoa ja lisäksi toisessa 
päädyssä on saunatilat ja varastotiloja. Kolme kes-
kimmäistä asuntoa on myöhemmin yhdistetty toi-
siinsa puhkomalla oviaukot väliseiniin. 
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Peruskorjaus- ja muutosvaiheet
Rakennuksessa on tehty joitain pintaremontteja, vä-
liseinämuutoksia ja uusia oviaukkoja. Myös keittiöi-
den kalusteita on uusittu. 

Käyttöhistoria

Rakennus tehtiin henkilökunnan asunnoiksi. Koulu-
kodin viime aikoina rakennusta käytettiin myös op-
pilaiden majoitukseen.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Alarivitalo on säilynyt pitkälti alkuperäisessä asus-
saan.

Arkistotiedot

SKA, rakennuspiirustukset
Inspecta Oy, kuntoarvioraportti

Alarivitalo sijaitsee urheilukentän ja pellon välissä hieman erillään muista rakennuksista. 
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Huoneiden seinät on maalattu vaaleilla sävyillä ja lattiois-
sa on muovimatot. 

Alkuperäinen pohjapiirustus tammikuulta 1979. Alarivitalo on syvyydeltään sama kuin ylärivitalot (9,7 met-
riä). Pituutta alarivitalolla on 46,6 metriä. SKA.

Oikealla kuva toisen päädyn 
saunatiloista. 

Vasemmalla olohuone, josta on 
väliseinällä jaettu tilaa käytä-
välle, kun asuntoja on yhdistet-
ty toisiinsa väliovilla. Väliseinä 
on osittain rikkoutunut. 
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J  LÄMPÖKESKUS ‐ KÄSITYÖ‐
KOULU

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303100

Rakennuksen muita nimityksiä

Navetta, karjakartano (1910-1961).

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

Navetta, jonka kiviosat ovat säilyneet nykyisessä 
rakennuksessa, valmistui 1910. Navetasta on O.E.(?) 
Pesosen suunnitelma huhtikuulta 1908, mutta ra-
kennusta ei toteutettu aivan tämän mukaan. Toteu-
tussuunnitelma on signeeraamaton. On mahdollista, 
että suunnittelija on Otto. F. Holm, joka samoihin ai-
koihin laati piirustuksia Koivikon muista rakennuk-
sista.

Navettarakennus tuhopoltettiin 22.10.1961. Uu-
desta rakennuksesta laati luonnospiirustukset ark-
kitehti Laura Järvi-Larkas rakennushallituksessa 
marraskuussa 1963. Rakennukseen oli tarkoitus tulla 
lämpökeskus, kiinteän ja nestemäisen polttoaineen 
varastot sekä muita varasto- ja verstastiloja. Suunni-
telmaa ei kuitenkaan toteutettu tällaisenaan.

Kun laitos muutettiin 1960-luvun lopulla tyttöjen 
koulukodiksi, tuli tarpeelliseksi saada uusia opetus-
tiloja. Ompelu- ja kudontaluokat päätettiin sijoittaa 
navetan paikalle rakennettavan lämpökeskuksen 
yläkertaan. Piirustukset laati arkkitehti Matti Kos-
kinen rakennushallituksessa vuoden 1968 lopulla ja 
rakennus valmistui todennäköisesti seuraava vuon-
na.

Rakennustapa ja tekniikka

1910 rakennetun navetan ulkoseinät olivat luonnon-
kiveä, lattiat betonia, välipohjat ja yläkerran raken-
teet puuta. 

Navetan kiviset ulkoseinärakenteet hyödynnet-
tiin uudessa lämpökeskus-koulurakennuksessa. 
Rakennuksen ala- ja välipohjat ovat teräsbetonia. 
Lämmityskattilat on sijoitettu lattiatason alapuo-
lelle kaivettuun, betonirakenteiseen syvennykseen. 
Rakennuksen lounaispäädyssä on erillisenä korkea 
tiilestä muurattu savupiippu.

Toisen kerroksen runko kattorakenteet ovat puu-
rakenteiset. Toisen kerroksen sisäseinät ja -katot on 
verhottu rakennuslevyillä. Alakerran julkisivut ovat 
luonnonkivimuureja, yläkerrassa on pystylautaver-
hous. Loiva harjakatto on katettu saumatulla pellillä.

Arkkitehtuurin luonnehdinta
Rakennus edustaa niukkaeleistä, 1960-luvun hyö-
tyrakennukselle tyypillistä suunnittelua. Ulkoasuun 
on mielenkiintoisella tavalla liitetty vanhan navetan 
kiviseinät. 

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

1910 valmistunutta navettaa laajennettiin vuonna 
1955. 

Nykyisen rakennuksen korjausvaiheista ei ole tie-
toja. Polttoaine on jossain vaiheessa muutettu puus-
ta ja öljystä hakkeeksi (hakevarasto on rakennuksen 
vieressä).

Sisätilat näyttävät olevan monin osin lähes alku-
peräisessä, 1960-luvun lopun asussaan. Opetusti-
loissa on uusittu pintakerroksia. 

Käyttöhistoria

Ennen vuonna 1961 tapahtunutta paloa rakennuk-
sessa oli navetta, talli, sikala ja näiden aputiloja, li-
säksi ullakolla oli rehusuoja.

Uuden rakennuksen alakertaan sijoitettiin katti-
lahuoneen ohella polttoainevarasto, metalliverstas, 
sähköpääkeskus, vesisäiliön ja painesäiliön tilat ja 
yläkertaan johtava porrashuone, jonka yhteydessä 
alakerrassa on saniteettitilat.
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Rakennus etelästä nähtynä. Lämpökeskus on alakerrassa, 
opetustilat rakennuksen toisessa kerroksessa. Vasemmal-
la viime vuosikymmeninä tehty hakevarasto.
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Yllä arkkitehti Laura Järvi-Larkaksen 1963 laatima suunnitelma Koivikon lämpökeskukses-
ta. Lämpökeskusrakennuksen toiseen kerrokseen piti luonnoksen mukaan tulla mm. trak-
torin korjaustila sekä paja ja puutyöhuone aputiloineen (pohjapiirros alla). SKA Arkkitehti Matti Koskisen rakennushallituksessa 1968 laatimat lopulliset, toteutuneet 

julkisivupiirustukset. Alla rakennuksen toisen kerroksen opetustilojen pohjapiirros to-
teutuneessa muodossaan. SKA
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Toiseen kerrokseen tulivat aula, ompelu- ja kuto-
maluokat aputiloineen sekä opettajainhuone.

Ensimmäisen kerroksen tiloista polttoainevarasto 
on muutettu ajoneuvojen säilytystilaksi. Muutoin ra-
kennuksen tilat säilyivät alkuperäisessä käytössään 
koulukodin lopettamiseen saakka.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennus on ulkonaisesti 1960-luvun lopulla saa-
massaan asussa. Ulkoseinien alaosana ovat 1900-lu-
vun alun navettarakennuksen luonnonkivimuurit, 
joiden aukotusta ei ole muutettu.

Ensimmäisen kerroksen 
ulkoseininä ovat vuonna 
1961 tuhoutuneen na-
vetan kivimuurit. Ovi- ja 
ikkuna-aukot ovat enti-
sillä paikoillaan. Vanhas-
sa kuvassa olevat ovi ja 
ikkunat näkyvät alla ole-
va kuvan oikeassa reu-
nassa. KKA

Sisätilojen huonejako on alkuperäinen (1960-lu-
vun lopulta), ja myös pintakerrokset ovat säilyneet 
alkuperäisinä ainakin porrashuoneessa ja aulassa. 

Arkistotiedot

KKA, rakennusten perustietokortit (rak. no 17).

Lämpökeskusrakennuk-
sen 1. kerroksen poh-
japiirros toteutuneessa 
muodossaan. Kattila-
huone ja savupiippu oi-
keassa laidassa, keski-
osassa metalliverstas 
sekä vesi- ja painesäi-
liön tilat, vasemmalla 
polttoainevarasto / au-
totalli sekä yläkertaan 
johtava porras eteisi-
neen ja wc-tiloineen.

Arkkitehti Matti Kos-
kinen, rakennushallitus 
1968. SKA
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Osaa ensimmäisen kerroksen tiloista on käytetty ajoneu-
vosuojana sekä varasto- ja verstastiloina.

Osittain lattiatason 
alapuolelle upotettu 
lämpökeskus sijaitsee 
rakennuksen lounais-
päässä.

Oikealla toinen ope-
tustilojen sisäänkäyn-
nin yhteydessä olevis-
ta wc:stä.

Toisen kerroksen seinä-, lattia- ja kattorakenteiden leik-
kaus. Matti Koskinen, rakennushallitus, 1968. SKA.
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Kuvissa yllä toiseen kerrokseen johtava porras ja yläker-
ran aulatila. Tilat pintakerroksineen ovat rakentamisaikan-
sa eli 1960-luvun lopun asussa.

Toisessa kerroksessa on kaksi opetustilaa, kutomaluok-
ka ja ompeluluokka sekä näiden aputiloja. Kutomaluokka 
(kuvat yllä) saa luonnonvaloa luoteissivun suurista ikku-
noista ja kaakkoissivun yläikkunoista.

Ompeluluokka saa luonnonvaloa kaakkoon olevista suu-
rista ikkunoista.
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Ompeluluokan kaapisto. Opettajien työtila, josta on ikkuna kumpaankin luokkaan Kutomaluokan yhteydessä oleva värjäyshuone.

1960-luvun lo-
pun ikkuna-
tyyppi ja ovien 
heloituksia.

Tyttöjen maailmaa...
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K  AUTOTALLI

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303101

Rakennuksen muita nimityksiä

--

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1968, Rakennushallituksessa Matti Koskinen, 
12.8.1968.

Rakennustapa ja tekniikka

Betonilaatan päälle tehty puurunkoinen, paneeliver-
hottu, toisesta päästä avonainen katos. Peltikate. 

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Rakennus on yksinkertainen autotalli. 

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Rakennusta on myöhemmin jatkettu kahden auton 
katoksella. Alun perin rakennuksen ulkovuoraus on 
ollut ruskea väriltään. Jossain vaiheessa rakennus on 
maalattu punaiseksi. 
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Käyttöhistoria

Rakennus on toiminut autotallina. 

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Autotalli on säilynyt pitkälti alkuperäisessä asussaan.

Arkistotiedot

KA, rakennuspiirustukset
SKA, rakennuspiirustukset
MKA, rakennuslupa
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Autotalli on suunniteltu samaan aikaan rakennushallituksessa kuin käsityökoulu. Sen suunnitte-
li arkkitehti Matti Koskinen. KA.
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L  KOULURAKENNUS NELIAPILA

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

306654

Rakennuksen muita nimityksiä

--

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1998, Kimmo Hagman / JRS Ky, 12.9.1997.

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennuksena perusmuuri on tehty kevytsorahar-
kosta, jonka maanpäällinen osa on slammattu. Jul-
kisivut ovat vaaleiksi maalattua vaakapanelia yhdis-
tettynä pystylomalautaan. Kate on sinkittyä peltiä.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Neliapila -koulurakennuksen kaksi pohjaltaan ne-
liömäista luokkahuoneosaa on yhdistetty toisiinsa 
matalalla osalla, johon sijoittuu kirjasto ja kahvio. 
Julkisivussa hallitseva piirre on harjakaton suuret 
kattopinnat. Rakennuksen sisäänkäynnit on toisessa  
päädyssä ja matalassa keskiosassa. 

Toisessa päädyssä on neljä luokkahuonetta, joi-
den keskelle on sijoitettu wc-tilat ja käytävä. Toiseen 
päätyyn on sijoitettu käsityöluokat: puutyöluokka, 
metallityöluokka, konehuone, kuumakäsittelyhuone, 
maalaushuone ja erilaisia varastotiloja. 

Ilmastointikonehuone sijaitsee ullakolla, johon on 
portaat metallityöluokasta.  
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Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Rakennuksessa ei ole tehty korjauksia tai muutoksia 
sen välmistumisen jälkeen. 

Käyttöhistoria

Rakennus on toiminut opetuskäytössä. 

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennus on alkuperäisessä asussaan. 

Arkistotiedot

SKA, rakennuspiirustukset
Inspecta Oy, kuntoarvio
MKA, rakennuslupa
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Vuonna 1998 valmistuneessa Neliapila -koulurakennuksessa on tavallisia 
luokkahuoneita ja esimerkiksi puutöiden tekoon varattuja tiloja. Luokka-
tiloja yhdistävässä käytävässä on tiiliverhoilu. 

Harjakattoisen rakennuksen käsityöluokissa on kor-
kea viistokatto. Oikealla kuva maalaushuoneesta. 
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M  VILJANKUIVAAMO

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303090

Rakennuksen muita nimityksiä

--

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

Vanha puimalato oli palanut tuhopoltossa vuonna 
1961. Uusi kuivaamo rakennettiin pian tämän jälkeen. 
Suunnitelmia ei ole löydetty. Mahdollisesti on käytet-
ty tyyppipiirustusta.

Rakennustapa ja tekniikka

Kuivaamo rakennettiin lämminilmakuivuriksi. Rin-
teeseen sijoitetussa rakennuksessa on ylemmällä 
tasolla tila, josta vilja voitiin kaataa traktorin lavalta 
kuiluun, jonka pohjalta elevaattori nosti jyvät kuivat-
tavaksi. Vilja esipuhdistettiin ja kuivattiin terässiilo-
kuivurilla, jonka lämmönlähteenä oli öljyllä toimiva 
uuni. Kuivattu vilja lajiteltiin ja siirrettiin kuuteen 
siiloon. Siiloista jyvät voitiin laskea alle ajettuun kär-
ryyn tai säkittää. Koivikossa tuotettiin rehu- ja sei-
menviljaa.

Rakennuksen perustukset ja osa 1. kerroksen ti-
loista on betonirunkoisia. Muutoin rakennus on puu-
runkoinen, laudoituksella verhottu kylmä varastora-
kennus. Kattotuolit puuta, kate profi ilipeltiä. Siilot 
ovat teräsrakenteiset.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Rinteeseen sijoitettu harjakattoinen, ulkoasultaan 
pelkistetty talousrakennus. Eteläsivulla on pieni pul-
pettikattoinen kylkiäinen. Julkisivut ovat punamul-
latut.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Harkkoelementeistä muurattu piippu on lisätty myö-
hemmin. Laitteistoja on uusittu.

Käyttöhistoria

Rakennus on toiminut viljankuivaamona ja viljava-
rastona.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennus on alkuperäisessä asussaan.

Arkistotiedot

--
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Oikealla yllä kuivaamon toinen kerros, johon kuivattava 
vilja tuotiin. Alakuvassa tila siilojen alla alakerrassa.
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Kuivaamo on sijoitettu siten 
rinteeseen, että vilja voi-
daan tuoda yläkautta. Ala-
kerran pariovista pääsee sii-
lojen alle, joista kuivattu 
vilja voidaan valuttaa kuor-
maan tai säkkeihin.

Rakennuksen eteläsivu. Kuivaamon laitteita: lajittelija ja 
kuivaussiilo.
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MUUT RAKENNUKSET

U-alkuiset rakennukset: 
UA Pumppuhuone
UB Jätevedenpuhdistamo
UC Patjankuivausrakennus
UD Jätekatos
UE Autokatos
UF Kellari
UH Hakevarasto
UI Autovaja
UJ Kalustovaja
UK Ent navetta
UL Lato
UM Liiteri
UN Lato
UO Sauna
UP Venevaja

Tässä osassa esitellään alueen talousrakennukset 
ym. vähempiarvoiset rakennukset. Jokaisesta raken-
nuksesta ei ole omaa sijaintikaaviota, vaan kaikkien 
rakennusten sijainti esitetään yhdessä kaaviossa tällä 
sivulla. 
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UA  PUMPPUHUONE UB  JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303082

Rakennuksen muita nimityksiä

--

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1948, Kaivo ja pumppuhuone ehdotus 8.10.1946 

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennuksessa on betonisokkeli, puurakenteinen 
runko ja käsittelemätön ulkovuoraus. 

Arkkitehtuurin luonnehdinta

--

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

--

Käyttöhistoria

Rakennus on toiminut pumppuhuoneena. .

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

--

Arkistotiedot

KKA, rakennusten perustietokortit (rak. no 6). 
Raeknnuslupapiirustukset, MKA.

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303105

Rakennuksen muita nimityksiä

--

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1977, Viemäriveden puhdistamo 30.9.1976, Insinööri-
toimisto Savon suunnittelu Ky 

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennuksessa on betonisokkeli, puurakenteinen 
runko ja metsänvihreäksi maalattu ulkovuoraus.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

--

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

--

Käyttöhistoria

Rakennus on toiminut jätevedenpuhdistamona .

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

--

Arkistotiedot

MKA, Rakennuslupapiirustukset.

Jätevedenpuhdis-
tamo UB. 

Pumppuhuone UA.
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Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

--

Rakennuksen muita nimityksiä

--

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1954

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennuksessa on betonisokkeli, puurakenteinen 
runko, harjakatto ja punaiseksi maalattu ulkovuo-
raus. 

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Rakennus on yksinkertainen ulkorakennus.  

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

--

Käyttöhistoria

Rakennuksessa on kuivattu patjoja ja sen betonises-
sa alaosassa on ollut tuhka-ja rikkasäiliöt.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennus on pahasti ränsistynyt.

Arkistotiedot

KKA, rakennusten perustietokortit (rak. no 7).

UC  PATJANKUIVAUSHUONE

Patjankuivaushuoneen (UC) toisen pää-
dyn lattia on romahtanut ja toiseen pää-
tyyn ei ollut inventointikäynnillä mahdol-
lista mennä, koska ovelle johtavat portaat 
olivat huonossa kunnossa ja ovi lukossa. 
Ulkoseinän reiästä otetusta kuvasta (alin-
na) näkee, että rakennuksesta on romahta-
nut myös katto sisään. 
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UD  JÄTEKATOS UE  AUTOKATOS

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

Rakennuksen muita nimityksiä

--

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys
1990-luku? 

Rakennustapa ja tekniikka

Betonilaatan päälle tehty puurunkoinen, paneeliver-
hottu, osin avonainen katos. Kate profi ipeltiä.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

--

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

--

Käyttöhistoria

Rakennus on toiminut jäteastioiden säilytyskatokse-
na.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

--

Arkistotiedot

--

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

Rakennuksen muita nimityksiä

--

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys
1970-luku? 

Rakennustapa ja tekniikka

Maapohjalle tehty puurunkoinen, paneeliverhottu, 
osin avonainen katos. Kate profi ipeltiä.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

--

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

--

Käyttöhistoria

Rakennus on toiminut autokatoksena.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

--

Arkistotiedot

--

Jätekatos UD sijaitsee Oppilasasuntola- ja ruokalara-
kennuksen keittiösiiven päässä. 

Autokatos UE sijaitsee vuonna 1948 val-
mistuneen koulurakennuksen vieressä. 
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UF  KELLARI

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303089

Rakennuksen muita nimityksiä

Juurikaskellari.

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1910, ei suunnitelmia. 

Rakennustapa ja tekniikka

Kellarin lattia on betonia, seinät ovat tiilimuurausta 
ja välipohjana on ratakiskojen varaan tehty betoni-
holvi. Rakennuksen päällys ja sivut on peitetty maal-
la. Koillissivulla on sisäänkäynti, jonka seinät, katto 
ja porras ovat betonia. Eteisen ohella kellarissa kaksi 
huonetta, joihin on ollut eteisestä omat käyntinsä. 
Ulko-ovi on teräsrakenteinen, ovilevy verhottu ve-
sivanerilla. 

Arkkitehtuurin luonnehdinta

--

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Rakennuksen päällä on saattanut alunperin olla ra-
kennus tai katos, joka poistettiin kun kellaria korjat-
tiin vuonna 1969 (näkyy vuoden 1963 asemapiirrok-
sessa). Nähtävästi kellarin veden- ja lämmöneristeet 
uusittiin tällöin, minkä vuoksi katos ei enää ollut tar-
peellinen. Myös kellarin sisäosia korjattiin 1969.

Käyttöhistoria

Rakennus on toiminut peruna- ja juurikaskellarina.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennus on vuoden 1969 korjausten mukaisessa 
asussa. Ilmeisesti ollut käyttämättömänä vuosikau-
sia. Maakumpareen päällä kasvaa nykyisin kookkaita 
koivuja ja pihlajia.

Arkistotiedot

KKA, rakennusten perustietokortit (rak. no 16).

Kellarin katto ja lat-
tiat ovat betonia, 
seinät tiilimuurausta.
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UG  JÄTEKATOS

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

Rakennuksen muita nimityksiä

--

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys
1990-luku? 

Rakennustapa ja tekniikka

Betonilaatan päälle tehty puurunkoinen, paneeliver-
hottu, osin avonainen katos. Kate profi ipeltiä.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

--

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

--

Käyttöhistoria

Rakennus on toiminut jäteastioiden säilytyskatokse-
na.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

--

Arkistotiedot

--

UH  HAKEVARASTO

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

Rakennuksen muita nimityksiä

--

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys
1990-luku?

Rakennustapa ja tekniikka

Puurunkoinen, profi ilipellillä verhottu kylmä varas-
torakennus. Kattotuolit puuta, kate profi ilipeltiä. Si-
säpinnat on verhottu fi lmivanerilla.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Harjakattoinen, pelkistetty peltihalli, jonka lounais-
päädyssä pulpettikattoinen osa ja koillispäädyssä 
suuret pariovet.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

--

Käyttöhistoria

Rakennus toimii lämpökeskuksen hakevarastona.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Alkuperäisessä asussaan.

Arkistotiedot

--

Jätekatos UG.

Lämpö-
keskuksen 
vieressä si-
jaitseva 
hakevaras-
to UH.
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UI  AUTOVAJA

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303094

Rakennuksen muita nimityksiä

--

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1960-luku?

Rakennustapa ja tekniikka

Puurunkoinen, vaakalaudoituksella verhottu pieni 
autovaja. Kattotuolit puuta, huopakatto, pariovet. 

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Harjakattoinen vaatimaton autovaja.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

--

Käyttöhistoria

Rakennus on toiminut Johtolaan liittyneenä yhden 
auton tallina. Viime vuosikymmenet ollut käyttämät-
tömänä.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Alkuperäisessä asussaan. Kunto huono.

Arkistotiedot

--

UJ  KALUSTOVAJA

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

Rakennuksen muita nimityksiä

--

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys
1960-luku. Suunnittelija todennäköisesti Vilho O. 
Nieminen, Työtehoseura. 

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennuksen perustukset ja lattiat ovat betonia, 
kantavat pystyrakenteet ja kattorakenteet puuta. 
Julkisivut on verhottu pystylaudoituksella. Katteena 
on aaltomineriitti. Osassa tiloja on liukuovet, osa on 
avokatoksena.

Vaatimaton, pitkään käytöstä poissa ollut auto-
vaja UI.

1960-luvun navetan vieressä oleva 
pitkä, pulpettikattoinen kalustovaja 
UJ, josta osa on avokatosta.
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Arkkitehtuurin luonnehdinta

Vaatimaton pulpettikattoinen vajarakennus. Liittyy 
arkkitehtuuriltaan viereiseen navettarakennukseen.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

--

Käyttöhistoria

Rakennus on toiminut kalustovajana ja varastona. 
Rakennus on ollut pitkään lähes tyhjillään ja päässyt 
rappeutumaan.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

--

Arkistotiedot

--

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303106

Rakennuksen muita nimityksiä

--

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1960-luku. Suunnittelija Vilho O. Nieminen, Työteho-
seura, 30.4.1962.

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennuksen eri osat on toteutettu teknisesti eri ta-
voin: ydinosa, joka käsittää navetan ja karjakeittiön 
aputiloineen on pääosin kivirakenteinen (tiili- ja be-
toniseiniä), talli-lantalasiipi ja sikalasiipi lantaloineen 
on tehty puurunkoisina, lämmöneristetty ja verhottu 
ulkoa mineriittilevyillä. Itäpuolella oleva rehuvaras-
tosiipi on kylmä puurunkoinen, pystylaudoituksella 
verhottu varasto. Rakennuksen perustukset ja lattiat 
ovat teräsbetonia. Katteena kaikissa osissa on aalto-
mineriitti.

Katososan puurakenteita.

UK  ENTINEN NAVETTARAKENNUS
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Arkkitehtuurin luonnehdinta

Ajankohdalleen tyypillinen moderni karjarakennus, 
jonka tilasuunnittelussa on kiinnitetty huomiota toi-
minnallisuuteen ja koneiden hyödyntämiseen (suun-
nitelman mukaan mm. koneellinen lannanpoisto na-
vetassa).

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Rakennukseen on tehty joitakin muutoksia, kuten 
uusia oviaukkoja ja väliseiniä.

Käyttöhistoria

Rakennus tehtiin Koivikon karjarakennukseksi enti-
sen tuhouduttua tulipalossa. Rakennuksessa oli alu-
perin puimala, rehuvarasto, talli, navetta, lantala ja 
sikala aputiloineen. Lehmien pidosta luovuttiin 1969, 
sen jälkeen navetassa kasvatettiin teuraskarjaa. Kou-
lukodin loppuaikoina joitakin tiloja käytettiin vers-
taana ja harrastustiloina. Muut osat rakennuksesta 
ovat olleet tyhjillään tai toisarvoisessa varastokäy-
tössä.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennus on pääosin alkuperäisessä asussaan. Eten-
kin kevytrakenteiset olleet osat ovat pahasti rappeu-
tuneet.

Arkistotiedot

SKA_K, rakennuspiirustukset
Ylinnä navetan itäsivua. Vasemmalla sikalapää, keskellä 
navetan tiilipääty ja oikealla laudoitettu puimala.

Alla entisen navetan sisätilaa.

Ylinnä puimalan puurakenteita, alla sikalan huonetila ny-
kyisin.
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Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303093

Rakennuksen muita nimityksiä

Lato 2, Peltolato.

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

Arviolta 1912 (perustietokortti). 

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennus on perustettu betonipilareille ja osin kal-
liolle. Kantavat rakenteet ovat veistettyä parrua, ul-
koverhous raamisahalautaa, katteena on bitumihuo-
pa kolmiorimakiinnityksellä, jonka alla pärekatto. 
Lattia puuta.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Pitkänomainen harjakattoinen latorakennus 

1900-luvun alkupuolelta. Pariovet pitkillä sivuilla. 
Lähes samanlainen kuin lato UN.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Korjattu 1956, jolloin ilmeisesti perustukset, ulkover-
hous ja vesikate uusittiin.

Käyttöhistoria

Rakennus on toiminut heinälatona, myöhemmin toi-
sarvoisessa varastokäytössä. 

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennus on ollut pitkään tyhjillään ja päässyt rap-
peutumaan. Vesikatto vuotaa kauttaaltaan.

--

Arkistotiedot

KKA, rakennusten perustietokortit (rak. no 24).

UL  LATO

Ylinnä ladon eteläsivu, 
keskellä sisätilaa.

Ladon kantavat raken-
teet on tehty veistetyis-
tä parruista ja seinissä 
on käytetty raamisahat-
tua lautaa. Lautaver-
hous on ilmeisesti pe-
räisin vuoden 1956 
peruskorjauksesta.

139 KUOPION LYSEON LUKIO, RAKENNUSHISTORIASELVITYS   │  Arkkitehti toimisto Hannu Puurunen Oy
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Arkkitehtuurin luonnehdinta
Harjakatoinen, leveärunkoinen vajarakennus. 

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

--

Käyttöhistoria

Rakennus on toiminut puuliiterinä, myöhemmin toi-
sarvoisessa varastokäytössä. 

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennus on ollut pitkään tyhjillään ja päässyt rap-
peutumaan. Vesikatto vuotaa.

--

Arkistotiedot

--

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus
303092

Rakennuksen muita nimityksiä

Puuvaja.

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

Todennäköisesti 1960-luku.  Ei suunnitelmia.

Rakennustapa ja tekniikka

Suuri, leveärunkoinen rakennus on perustettu be-
tonipilareille. Rakennuksen keskellä on kaksi pi-
tuussuuntaista pilarilinjaa. Kantavat rakenteet ovat 
sahattua parrua, ulkoverhouksena harvalaudoitus. 
Katteena on bitumihuopa kolmiorimakiinnityksellä. 
Maalattia. 

UM  LIITERI

Vasemmalla ylhäällä liiterin luoteissivu, sen vieressä lou-
naispääty, yllä sisätilaa.
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UN  LATO

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303091

Rakennuksen muita nimityksiä

Lato 1.

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

Todennäköisesti 1913 (perustietokortti).

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennus on perustettu kivipilarien varaan. Kan-
tavat rakenteet ovat veistettyä parrua, ulkoverhous 
raamisahalautaa, katteena on bitumihuopa kolmio-
rimakiinnityksellä, jonka alla pärekatto. Lattia puuta.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Pitkänomainen harjakattoinen latorakennus 
1900-luvun alkupuolelta. Pariovet pitkillä sivuilla. 
Lähes samanlainen kuin lato UL.

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Korjattu 1956, jolloin ilmeisesti perustukset, ulkover-
hous ja vesikate uusittiin.

Käyttöhistoria

Rakennus on toiminut heinälatona, myöhemmin toi-
sarvoisessa varastokäytössä. 

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys
Rakennus on ollut pitkään tyhjillään ja päässyt rap-
peutumaan. 

--

Arkistotiedot

KKA, rakennusten perustietokortit (rak. no 26).

Vasemmalla ladon luoteispääty, sen vieressä sisätilan 
veistetyistä parruista ja riuúista tehtyjä rakenteita. Yllä la-
don kiviperustuksia.
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UO  SAUNA

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303096

Rakennuksen muita nimityksiä

Rantasauna.

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

1920 (perustietokortti). Ei suunnitelmia.

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennus on perustettu lohkokivisen perusmuurin 
varaan. Saunassa on hirsirunko, joka on pohjoispää-
tyä lukuunottamatta verhottu pystylaudoituksella. 
Saunakamarin seinät ovat rankorakenteiset. Kattee-
na on bitumihuopa kolmiorimakiinnityksellä. Sisä-
seinät ja -katot on verhottu paneloinnilla. Saunassa 
on betonilattia, saunakamarissa puulattia. Saunassa 
puulämmitteinen kiuas ja vesipata, saunakamarissa 
tiilestä muurattu takka. Yläosaltaan pellitetty savu-
piippu on muurattu tiilestä.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Järven rannassa sijaitseva, saunakamarin ja saunan 
käsittävä harjakattoinen vaatimaton puurakennus. 
Järven puolella on puurakenteinen terassi. 

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Korjattu 1955, jolloin ilmeisesti sisäpinnat, ulkover-
hous ja vesikate uusittiin. Saunakamarin sisäpinnat 
ja takka on uusittu viime vuosikymmenien aikana, 

jolloin myös terassi on tehty.

Käyttöhistoria

Rakennus on toiminut koko ajan alkuperäisessä käy-
tössään. 

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Säilynyt pääosin 1950-luvun korjausten mukaises-
sa asussa. Saunakamarin sisus ja terassi ovat viime 
vuosikymmeniltä.

Arkistotiedot

KKA, rakennusten perustietokortit (rak. no 29), van-
hat valokuvat. Saunan eteläpääty ja itäsivu.

Sauna lännestä. Terassi on tehty viime vuosikymmenien 
aikana.

Saunarakennus joskus 1940-1950-luvuilla. Saunan seinät 
ovat vielä verhoamatta laudoituksella, saunakamariosassa 
on vaakalaudoitus. KKA
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UP  VENEVAJA

Senaatti-kiinteistöjen rakennustunnus

303095

Rakennuksen muita nimityksiä

--

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunnitelmi-
en päiväys

Mahdollisesti 1950-1960-luku. Ei suunnitelmia.

Rakennustapa ja tekniikka

Järven puolelta avoin katos on sijoitettu aivan ve-
sirajaan. Pystyrakenteet on tuettu rakennuksen pi-
tuussuuntaisten painekyllästettyjen tukkien varaan. 
Pystyrakenteet ja kattorakenteet ovat sahattuja par-
ruja. Seinissä on pystylautaverhous ja katteena pro-
fi ilipelti.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Aivan veden äärellä oleva pulpettikattoinen vaati-
maton vaja. 

Peruskorjaus- ja muutosvaiheet

Katemateriaali uusittu viime vuosikymmeninä. Pelti-
katon alla on aiempi huopakatto.

Käyttöhistoria

Rakennus on toiminut koko ajan venevajana. 

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Säilynyt alkuperäisessä asussaan, katemateriaalia 
lukuunottamatta.

Arkistotiedot

--

Ylinnä saunan sisätila nykyisessä asussaan. Yllä saunatu-
pa takkoineen. 



KOIVIKON MAISEMA JA VILJELYKSET
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MAISEMA JA LUONTO

Koivikon tila sijaitsee Vuolingon kylässä noin kah-
deksan kilometriä Mikkelin keskustasta luoteeseen. 
Mikkelin seudulle on tyypillistä vesistöjen pilkko-
ma, kumpuileva ja metsäinen maasto. Koivikon tila 
rajautuu lännessä noin kahden kilometrin pituiseen 
Verijärveen, joka on yhteydessä suurempaan ve-
sistöön. Tilan itäpuolella on Kaislajärvi-niminen 
pienempi järvi. Tilan mailla esiintyy useita maasto-
tyyppejä kuivista kalliokumpareista kuusivaltaisiin 
metsäalueisiin, reheviin notkoihin sekametsineen, 
kuiviin mäntykankaisiin ja savipohjaisiin viljelys-
käyttöön muokattuihin maihin.

Koivikon tilan rakennusryhmä ja pellot sulkeutu-
vat keskelle metsäistä maisemaa. Kumpareella si-
jaitsevasta keskusalueesta ei nykyisin ole näkymiä 
järvelle, vaikka Verijärvi on vain muutaman sadan 
metrin päässä rakennusryhmästä. Myöskään ulko-
puolelta ei avaudu näkymiä Koivikon rakennusryh-
mään tai peltoalueille.

Tilan rakennukset oli jo varhain, ennen koulukodin 
perustamista, sijoitettu muuta maastoa hieman kor-
keammalle alueelle, jossa paikoin on kallio näkyvis-
sä. Tilan pellot on raivattu kumpareen länsi-, etelä- ja 
itäpuolilla olevaan loivasti kumpuilevaan maastoon. 
Aiemmin peltoja on ollut myös rakennusryhmän 
luoteispuolella. Rakennusryhmää ja peltoaukeita 
ympäröivät metsät vaihtelevat rehevistä sekametsis-
tä kuusivaltaisiin havumetsiin ja Verijärven rannan 
tuntumassa olevaan kuivaan mäntykankaaseen.

Koivikon tilan kumpuilevaa 
peltomaisemaa (kuva edel-
lisellä sivulla). 

Yllä Verijärven rantamaise-
maa. Vasemmalla pääpihan 
luoteispuolella oleva kos-
tea, reheväkasvuinen not-
kelma.

Oikealla ylhäällä kalakuk-
komainen kalliokumpa-
re viljankuivaamon lähellä, 
keskellä Verijärven ran-
nan kuivaa mäntykangasta, 
alimpana kilpikaarnapetäjiä 
ja pusikon valtaamaan met-
sää keskeisen pihapiirin lai-
tamilla.
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VILJELYKSET JA PUUTARHA

Koivikon tilan historiaa tunnetaan 1500-luvulta 
lähtien, mutta tilan rakennuksista ja viljelyksistä on 
ennen 1800-lukua niukkoja tietoja. Isojaon kartassa 
selostuksineen vuodelta 1832 ja 1800-luvulla laadi-
tussa pitäjänkartassa on kuvattu tilan rakennusryh-
mä ja pellot. 1800-luvun alkukymmenillä viljelyk-
sessä olevat alueet rakennusryhmän ympärillä ovat 
kooltaan huomattavasti pienempiä kuin myöhem-
min koulukodin aikaan. 

Varhaisesta puutarhanhoidosta kertoo maininta, 
että Koivikon tilan siirryttyä koulukodin käyttöön 
päärakennuksen länsipuolella sanotaan olleen rap-
piolle päässyt puutarha, jonka paikalle oli palova-
kuutuskirjan mukaan 1870-luvun alussa istutettu 
marjapensaita.76

Vuoden 1887 kartta

Koivikon aluetta esittävään, Antti Korpimäen Koivi-
kossa heinäkuussa 1887 päiväämään karttapiirrok-
seen on merkitty mm. puisto, puutarha, kasvimaat ja 
puukuja. On epäselvää esittääkö kartta toteutunutta 
tilannetta vai sisältyykö siihen myös suunnitelmia.
Alueelle koillisesta tulevaa tietä reunustaa pitkä 
puukuja. Puut ovat nähtävästi koivuja, paikan nimen 
mukaan. 

Koivukujan ja pääpihan eteläsivulla, näiden ja pel-
lon välissä oleva alue on merkitty puistoksi. Vierek-
käin olevien kahden suurehkon rakennuksen (vers-
tas ja asuinrakennus) lounaispuolella ovat puutarha 
ja kasvimaat. 
Koulukodissa oli puutarha ja viljelyksiä tilan omiin 

76 Palovakuutusasiakirja 6.11.1876, KKA.

Fredricksdahlin, myöhemmän Koivikon tilan rakennusryh-
mä ja viljelyksiä 1800-luvun pitäjänkartassa. KA. (peltojen 
kohdalle lisätty kirjain a)

Osa kartasta "Kartta Koivikon turvakodin maista, metsä-
talouden järjestelyä varten laatinut Juho Seppälä" (1911).

Keltaisella värillä on merkitty peltoalueet, joita 1800-lu-
kuun nähden on huomattavasti laajennettu.

KKA
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tarpeisiin. Puutarhanhoito ja peltotyöt kuuluivat 
myös opetusohjelmaan. 
-Kasvillisuutta. Koivikon kasvatuslaitoksen puutar-
hassa on tänä kesänä kasvanut 8 kiloa painavia kur-
pitsiä. 77

Vuoden 1937 suunnitelma

E.J.Väyrysen 26.7.1937 päiväämä ”Koivikon Turva-
kodin Puutarhasuunnitelma” koskee johtajan asuin-
rakennuksen ja henkilökunnan asuinrakennuksen 
välistä aluetta. Suunnitelma esittää muotopuutarhaa, 
jossa ei kasva hyötykasveja. Alueen keskiosassa on 
pitkänomainen, pensasaidan rajaama puisto, jon-
ka kaakkoispääty on puoliympyrän muotoinen, kun 
taas luoteispää on muotoiltu aluetta kiertävien tei-
den mukaan. Puiston keskiosassa on käytäväakseli 
kohtisuoraan henkilökunnan asuinrakennuksen jul-
kisivua päin. Akselin katkaisee ”kukkaympyrä”, jonka 
kohdalle on sijoitettu istuimet oleskelu varten. Puis-
ton toisessa päässä on toinen poikittainen akseliaihe 
”kivikkoryhmineen”. Puiston puina on omenapuita ja 
koivuja. Keskiosan puistossa ja alueen reunoilla ole-
villa nurmikentillä on myös paljon ruusuistutuksia, 
sireenejä ja muita pensaita sekä kukkapenkkejä. Ra-
kennusten seinustoille on merkitty köynnöskasveja.

Puisto ilmeisesti rakennettiin ainakin pääpiirteis-
sään suunnitelman mukaan. Viime vuosikymmeninä 
tästä puutarhan osasta on käytetty nimitystä Ovaali, 
sen muodon perusteella. Nykyisinkin puiston perus-

77 Kansalliskirjaston digitoidut aineistot, http://digi.kan-
salliskirjasto.fi ,Maakansa, 13.4.1910.

Koivikon tilan maita vuodelta 1944 olevassa ilmakuvassa. Peltoalueiden koko on suunnilleen sama 
kuin edellisen sivun kartassa. Rakennusryhmän lounaispuolella erottuu laaja puutarha kasvimai-
neen. Vuonna 1937 tehtyä muotopuutarhaa rajaavat tiet näkyvät hyvin. MML
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muoto on nähtävissä: käytävät ovat suunnitelman 
mukaisilla paikoilla ja keskusosaa kiertää orapihla-
ja-aita, joka tosin on jäänyt vuosikausiksi leikkaa-
matta. Muutoin alkuperäiset istutukset näyttävät 
ainakin suurimmalta osin hävinneen. Puiston kes-
kusosan puina on nykyisin vaahteroita. 

Puistosuunnitelma 1948

E. Kivivuoren 10.12.1948 päiväämä, kartan ja työ-
selostuksen sisältävä suunnitelma käsittää uuden 
oppilasrakennuksen ja koulurakennuksen lähiym-
päristöt sekä näiden ja aiempien rakennusten välil-
le muodostuneen puistoalueen (suunnitelmasta on 
huonolaatuinen kopio Koivikon koulukodin arkis-

Ilmeisesti 1940-luvun lopulta oleva uuden kouluraken-
nuksen asemapiirros, jossa näkyy myös rakennuksen 
edustan aukiota rajaava, kaareva terassi. KA

Osa Antti Korpimäen heinäkuussa 1887 laatimaa Koivikon 
tilan karttaa. Rakennusten yläpuolella näkyy laaja kasvi-
tarha, alapuolen alue on merkitty puistoksi. KKA

Oikealla yllä E.J. Väyrysen vuonna 1937 laatima muoto-
puutarhan suunnitelma. Piirroksen yläosassa Johtolan ra-
kennuksen hahmo, alareunassa katsastajarakennuksen. 
KKA

tossa; raporttiin kuvaa siitä ei voitu ottaa).
Puistoalueiden, käytävien ja polkujen ohella suun-

nitelma sisältää mm. istuinryhmiä, kivisen terassin, 
urheilukentän ja tenniskentän. Rakennusten lähelle 
ja niiden välille jäävälle alueelle on esitetty paljon 
erilaisia istutuksia. Urheilukentän lähellä on avoi-
mempia nurmikenttiä. Hyväkuntoiset vanhat puut, 
etenkin koivut ja männyt, on merkitty säilytettäviksi. 
Uusia puita ovat koivujen ohella mm. pihtakuuset ja 
lehmukset (lehmuksia on suunnitelmassa 26 kappa-
letta). Alueita ja käytäviä rajaamaan on esitetty paljon 
erilaisia pensasaitoja.

Oppilas-ruokalarakennuksen pohjoispuolella 
olevaan rinteeseen on suunniteltu oma melko laaja 



KOIVIKON KOULUKOTI, MIKKELI 149KOIVIKON KOULUKOTI, MIKKELI 149

puistonsa, jossa olisi sekä vanhaa puustoa että uu-
sina pihlajia, hopeasalavia ja runkomaisia orapihla-
jia. Lisäksi käytävien varrella on täälläkin lehmuksia. 
Ruokalasiiven ja tulotien väliin jäävälle kolmiomai-
selle alueella Kivivuori on sijoittanut laajan ruusu-
tarhan.

Keskusalueen puiston yläosassa oleva terassi kaa-
revine muureineen esiintyy ensimmäisen kerran 
vuodelta 1940 olevassa, rakennushallituksessa laa-
ditussa uuden koulurakennuksen asemapiirrosluon-
noksessa. Muodoltaan muuriaihe liittyy 1920-luvun 
klassismiin. 

Muuri on ladottu lohkotuista kivistä. Kivivuori on 
suunnitelmassaan lisännyt sen keskelle portaat, joille 
johtaa oppilasrakennukselta laatoitettu suora polku. 
Terassilla nykyisin kasvavat pylvästuijat eivät sisälly 
Kivivuoren suunnitelmaan, ne on lisätty myöhem-
min.

Kivivuoren laaja, paljon erilaisia puita ja pensaita 
sisältävä puistosuunnitelma oli mitä ilmeisimmin 
liian kallis ja voitiin siksi toteuttaa vain pieniltä osin. 
Varsinkin oppilasrakennuksen pohjoispuolen puisto 
näyttää jääneen rakentamatta, vain joitakin lehmuk-
sia ja hopeasalavia istutettiin käytävien varrelle. Ra-
kennusten väliin jäävän keskusalueen osalta on vai-
kea sanoa, miltä osin suunnitelmaa toteutettiin. Jos 
uusia puita ja pensaita istutettiin, suurin osa niistä 
on aikojen myötä hävinnyt. Näkyvimmät merkit Ki-
vivuoren suunnitelmasta ovat nykyisin keskusalueen 
kiviterassi ja urheilukentän reunan koivurivi.

Myöhemmät vaiheet

Asiakirjoissa ei esiinny 1940-luvun jälkeen tietoja 
puutarhojen tai puistojen suunnittelusta. Esimerkiksi 
1970-1990-luvuilla toteutettujen rivitalojen ja koulu-
talo Neliapilan ympäristöön ei suunnitelmissa esitetä 
muita istutuksia kuin nurmi. 

Viheralueiden hoidosta huolehti koulun puutar-
huri, jollainen koululle oli palkattu opetustehtäviin 
1900-luvun alusta lähtien. Oppilaita käytettiin apuna 
puutarhatöissä. Kasvimaista ja puutarhoista huolehti 
osaltaan alueella asuva henkilökunta.

Edellä kuvattujen puutarhasuunnitelmien jälkeen 
toteutettuja, harkittuja ja selvästi erottuvia istutuk-
sia ovat muun muassa edellä mainitut kiviterassin 
pylvästuijat, rivitalo D:n lounaispuolen surukuuset, 
Johtolan länsipuolen rinteen visakoivut ja vuonna 
1967 istutettu Suomen 50-vuotisen itsenäisyyden 
juhlakuusi, Kotikuusi.

Rakennusten väliin jäävää puistoaluetta on vii-
me vuosikymmenien kuluessa paljon harvennettu. 
Alueella näkyvät kannot kertovat, että huonokuntoi-
sia tai liian suuriksi kasvaneita, lähellä rakennuksia 
olevia puita on säännöllisesti poistettu. Uusi puita ei 
viime aikoina ole juurikaan istutettu. Puutarhanhoito 
näyttää rajoittuvan lähinnä ruohonleikkuuseen kes-
kuspihan alueella.

E.J. Väyrysen vuonna 1937 laatiman suunnitelman mu-
kaan tehty, Johtolan edustalla oleva muotopuutarha ny-
kyisin. Vuosien myötä suurin osa istutuksista ja käytävis-
tä on hävinnyt. 

Muotopuutarhan orapihlaja-aitaa ja käytävää reunustavia 
vaahteroita. Taustalla näkyy myös muutamia surukuusia, 
jotka on istutettu viime vuosikymmenien aikana.
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Ylinnä keskusalueen puistoa nykyisin. Puustoa on huomattavasti harvennettu viime vuosikymmeninä. Puiston yläosassa, kuvan keskellä näkyy 1930-1940-lu-
vuilla tehty kiviterassi. Alhaalta suoraviivaisesti terassille johtavan polun hahmo erottuu nurmikossa.

Alemmissa kuvissa terassin istutuksia ja portaat. Tuijat on todennäköisesti lisätty myöhemmin, sillä Kivivuoren 1948 tekemässä puutarhasuunnitelmassa niitä 
ei ole.
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KOIVIKON MAISEMA, VILJELYKSET JA PUUTARHA NYKYISIN 
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YHTEENVETO JA ARVIOINTI

Maanmittauslaitoksen ortoilmakuva Koivikosta. © MML, 05/2016
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KOIVIKON KOULUKODIN VAI‐
HEET JA RAKENNUSHISTORIA 
TIIVISTETYSTI

-Koivikon koulukoti perustetaan 1874; koulukoti 
on tarkoitettu pojille, joita tiloihin mahtui yhteensä 
30

-Ensimmäinen hirsinen koulurakennus rakenne-
taan vuonna 1875, verstas 1878 ja johtajan asuinra-
kennus (sittemmin katsastajarakennus) 1881

-Vuonna 1909 valmistuu navetta, vuonna 1912 ta-
lousrakennus ja Johtola 

-Vuonna 1935 valmistuu leipomo- ja asuinraken-
nus (nykyisin pihaperhekoti)

-Jatkosodan aikana koulukodin tilat otettiin Mik-
keliin sijoitetun 17. sotasairaalan käyttöön

-Talousrakennus tuhoutuu tulipalossa 1946
-Uusi oppilasasuntola- ja ruokalarakennus val-

mistuu vuonna 1948
-Vanha hirsinen koulu puretaan ja sen tilalle val-

mistuu uusi koulurakennus vuonna 1949
-Navetta ja puimala tuhoutuvat tulipalossa vuon-

na 1961
-Uusi navetta valmistuu vuonna 1962, vanhan na-

vetan perustalle valmistuu käsityöluokat ja lämpö-
keskus vuonna 1968

-Koulukoti muutetaan tyttöjen käyttöön 1969
-Kolme rivitaloa (ylärivitalot 1 ja 2, alarivitalo) val-

mistuu 1979. Ylärivitalojen tieltä puretaan hirsiset 
verstas- ja katsastajarakennus

-Koulukoti muutetaan tytöille ja pojille 1987
-Koulurakennus Neliapila valmistuu vuonna 1998
-Koivikko yhdistetään Sairilan koulukodin kanssa 

Kasvun Yhteisöiksi vuonna 2000
-Koivikon koulukodin toiminta lopetetaan vuonna 

2014.

Koivikon historia koulukotina oli pitkä. Koivikosta 
poistui viimeiset asukkaat alkuvuodesta 2014, jolloin 
tuli 140 vuotta täyteen siitä kun Koivikon tila ostet-
tiin koulukodin perustamista varten. Muita 1870-lu-
vulla turvakoteina perustettuja Turvattomien lasten 
kasvatusyhdistyksen laitoksia ei enää ole jäljellä. 
Koulukodin aika asettuu kuitenkin vain osaksi Koi-
vikon historiaa, joka on todennäköisesti alkanut jo 
1500-luvulla. Ajanjaksosta ennen koulukotia on luul-
tavasti jälkiä maastossa. 

Koivikon koulukodin rakennukset ovat tarjonneet 
suojaa niille, jotka eivät ole syystä tai toisesta pys-
tyneet omassa kodissaan elämään. Aika koulukodis-
sa on ollut monelle käänteentekevä jakso elämässä. 
Toiset ovat sen jälkeen pystyneet löytämään itselleen 
kodin ja perheen, toiset ovat jatkaneet elämäänsä 
jossain toisessa laitoksessa. 1950-luvulla Koivikossa 
elänyt Jorma Viiki on muotoillut Koivikon vaikutuk-
sen omaan elämäänsä näin: 

”Itse säästyin vankilalta, koska päätin että jos sinne 
joutuu, elämä on ohi. Sinänsä kasvatuslaitos siis toi-
mi, koska se pelästytti minut kunnolliseksi.”78 Elämä 
Koivikossa ei varmasti ole ollut missään vaiheessa 
kovin hiljaista tai tyyntä, mutta sen rakennukset ovat 
säilöneet seiniinsä paljon hiljaista historiaa, toiveita 
paremmasta elämästä. Koivikon kumpuilevat pellot, 
Verijärven selkä ja ympärillä humisevat metsät ovat 
jättäneet muistijäljen monien ihmisten elämään. 

78 htt p://yle.fi /uuti set/50-luvun_lastenkoti arki_oli_valtapelia_ja_
seksuaalista_hyvaksikaytt oa/6789049.

TURVATTOMIEN LASTEN KOTI

Koivikon tila sijaitsee noin kahdeksan kilometrin 
päässä Mikkelin keskustasta sen luoteispuolella. Koi-
vikon rakennusryhmä ja pellot sulkeutuvat keskelle 
metsäistä maisemaa Verijärven läheisyydessä. Kum-
pareella sijaitsevasta keskusalueesta ei nykyisin ole 
näkymiä järvelle, vaikka Verijärvi on vain muutaman 
sadan metrin päässä rakennusryhmästä. Myöskään 
ulkopuolelta ei avaudu näkymiä Koivikon rakennus-
ryhmään tai peltoalueille.

Tilan rakennukset oli jo varhain, ennen koulukodin 
perustamista, sijoitettu muuta maastoa hieman kor-
keammalle alueelle, jossa paikoin on kallio näkyvis-
sä. Tilan pellot on raivattu kumpareen länsi-, etelä- ja 
itäpuolilla olevaan melko tasaiseen, loivasti kumpui-
levaan maastoon. Rakennusryhmää ja peltoaukeita 
ympäröivät metsät vaihtelevat rehevistä sekametsis-
tä kuusivaltaisiin havumetsiin ja Verijärven rannan 
tuntumassa olevaan kuivaan mäntykankaaseen.

Koulukodin keskeiset rakennukset oli 1800-luvun 
lopulla sijoitettu maaston korkeimmalle kohdalle. 
Niiden koillispuolella oli puita kasvava, loivasti las-
keva piha-alue ja lounaispuolella puutarha. 1930- ja 
1940-luvun uudisrakennukset sijoitettiin pihan lai-
doille. 

Koska koulukoti perustettiin vanhalle maatilalle, 
maatilan osaa vanhoista rakennuksista hyödynnet-
tiin aluksi koulukodin tarpeisiin. Nykypäiviin van-
han maatilan rakennuksia ei ole kuitenkaan säilynyt, 
vaan kaikki alueella nykyisin olevat rakennukset on 
rakennettu koulukodin aikana. Tarpeen mukaan ra-
kennuksia on purettu, vanhoja korjattu ja rakennettu 
uusia. Tämä ajallinen kerroksellisuus leimaa nykyisin 
Koivikon rakennusryhmää.

KOIVIKON RAKENNETTU 
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
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Koulukodin ensimmäisistä rakennuksista ei ole 
säilynyt piirustuksia eikä niiden suunnittelijoita tie-
detä. 1910-luvulla Johtolan ja eräiden muiden kou-
lukodin rakennusten suunnitelmia laati yleisten ra-
kennusten ylihallituksessa arkkitehti Otto F. Holm. 
Leipomo-asuinrakennuksen (myöh. Pihaperheko-
din) piirsi Mikkelin lääninrakennuskonttorissa ark-
kitehti Kalle Kontio 1930-luvulla. 1940-luvun lopulla 
oppilasasuntola-ruokalarakennuksen suunnitelmat 
laati rakennushallituksessa arkkitehti Onni Ermala 
ja koulurakennuksen suunnitelmat arkkitehti Kerttu 
Tamminen. 1970-luvun rivitalojen suunnitelmat on 
allekirjoittanut piiriarkkitehti Erkki Aho.

Keskeisen pihapiirin merkittävimmiksi rakennuk-
siksi nousevat nykyisin 1940-luvulla tehdyt Oppi-
lasrakennus-ruokala (A) ja Koulurakennus (C). Ne 
kertovat Koivikon koulukodin toiminnasta yli 60 
vuoden ajalta ja samalla ne edustavat tyypillistä toi-
sen maailmansodan jälkeistä koulu- ja laitosrakenta-
mista maassamme.

Oppilasasuntola-ruokalarakennuksen ja Koulu-
rakennuksen ulkoasu on hyvin säilynyt ja myös si-
sätiloissa on tietyin osin merkittävää säilyneisyyttä. 
Keskeisen pihapiirin muut merkittävät, historialli-
sen ulkoasunsa hyvin säilyttäneet rakennukset ovat 
1930-luvulla tehty Pihaperhekoti (B) sekä 1890-lu-
vulta olevat ns. Punainen mökki (G) ja entinen vil-
ja-aitta (H). Myös 1970-luvun kolme rivitaloa (D ja E 
sekä I pihapiirin ulkopuolella) ovat sinänsä ulkoasul-
taan alkuperäisiä. 

Keskeisen pihapiirin lounaispuolella oleva, alun-
perin 1910-luvulla rakennettu Johtola (F), on sekä 
käyttönsä että rakennushistoriansa kannalta mie-

lenkiintoinen. Rakennuksen nykyinen hahmo on 
1930-luvun laajennuksen jäljiltä, mutta yksityiskoh-
dissa on tapahtunut muutoksia, mm. ikkunoiden 
mallia on muutettu niitä uusittaessa.

Muut keskeisen alueen rakennukset ovat lähinnä 
1960-1970-luvuilta, nuorimpana 1990-luvulla val-
mistunut koulurakennus Neliapila. Lämpökeskus ja 
käsityökoulurakennus (J) on siinä mielessä mielen-
kiintoinen, että sen ensimmäisen kerroksen ulkosei-
ninä ovat tulipalossa tuhoutuneen 1900-luvun alun 
navetan kiviseinät. Lisäksi toisessa kerroksessa ole-
vat opetustilat ovat säilyneet hyvin 1960-luvun lo-
pun asussaan.

Keskeisen pihapiirin ulkopuolella ovat 1960-luvul-
la valmistuneet navetta ja kalustovaja, peltoalueella 
ja sen laidassa olevat kaksi latoa ja liiteri sekä eräät 
pienemmät talousrakennukset eri puolilla tilaa. Veri-
järven rannassa ovat 1940-luvulla valmistunut ran-
tasauna ja 1950-1960-luvuilta oleva venevaja.

Pahasti rappiolla olevat ladot (UL ja UN) ovat ra-
kennustapansa takia mielenkiintoisia. Latojen rungot 
ja vesikattojen rakenteet on tehty veistetystä, tilan 
metsistä saadusta puutavarasta. Latoihin kuten mo-
neen muuhunkin Koivikkoon 1900-luvun alkupuo-
lella tehtyyn rakennukseen tarvitut laudat sahattiin 
tilalla olleella sahalla.

Tilan muilla rakennuksilla on mielestämme merki-
tystä lähinnä miljöön osina. 

Koivikon kulttuuriympäristön historiaan kuuluvat 
olennaisina osina puutarha, jota aikoinaan käytettiin 
kasvatuksellisiin tarkoituksiin, ja keskusalueen puis-
tot. Katsastaja- ja verstasrakennusten lounaispuo-
lella oli jo 1800-luvulla ollut keittiöpuutarha kasvi-

maineen ja marjapensaineen. Kun laitoksen johtajan 
asuinrakennus sijoitettiin 1912 alueen lounaisreu-
naan, laajennettiin hyötypuutarhaa rinteeseen sen 
alapuolelle. 

Nykyinen keskusalueen puisto on nimetty puis-
toksi jo vuodelta 1887 olevassa karttapiirroksessa. 
1930-luvulla johtajan asuinrakennuksen ja koulun-
rakennusten välinen alue muutettiin muotopuutar-
haksi, jonka suunnitteli E.J. Väyrynen. 1940-luvulla 
keskuspuistoon toteutettiin kaareva kiviterassi is-
tutuksineen ja portaineen. Vuonna 1948 E. Kivivuori 
laati keskeisille alueille perusteellisen puistosuun-
nitelman, joka kuitenkin kyettiin toteuttamaan vain 
pienin osin. Muotopuutarha, kiviterassi ja keskeisen 
piha-alueen puisto ovat edelleen olemassa, mutta 
niiden istutukset ovat aikojen myötä muuttuneet ja 
paljolti hävinneetkin.



KOIVIKON KOULUKOTI, MIKKELI 155KOIVIKON KOULUKOTI, MIKKELI 155

A

C

B

UE

UF

UG

D

E

F

H

G

J
UH

K M
L

I

UK

UJ

UL

UN

UM

UP

UO

UA

UB

UC

UD

UI

200 m500 100

merkittävimmät rakennukset

pihamiljööt

A Oppilasasuntola-ruokala (1949)

B Pihaperhekoti (1935)

C Koulurakennus (1949)

F Johtola (1912, 1930-luku)

G Punainen mökki (1893)

H Vilja-aitta (mahd. 1881)

J Lämpökeskus ja käsityökoulu (1960-luvun loppu)

Karttaan on merkitty myös keskeiseen rakennus-
ryhmään liittyvä merkittävänä pidettävä piha- ja 
puutarhamiljöö. 

KOIVIKON KULTTUURIHISTORIALLISESTI MERKITTÄVIMMÄT RAKENNUKSET SELVITYKSEN PERUSTEELLA
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