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JOHDANTO

Viistokuva on kuvattu heinäkuussa 2014. Hannu Räisänen.
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Halolan pitkä historia

Halolan tilalla on pitkä ja rikas historia. Se 
on alun perin Juvan Haloisten asutustiloja, 
ja ensimmäiset Haloset tulivat Maaningalle 
1500-luvun puolivälissä. Tällöin Halosen aset-
tuivat Viannankosken äärelle. Myöhemmin 
he siirsivät asuinpaikkansa nykyisen Halolan 
tilan alueelle Maaninkajärven rantaan. Tila 
oli kruunun vuokratilana 1700-luvun alussa, 
jonka jälkeen tilaa asuttivat monet kuuluisat 
pohjoissavolaiset suvut, kuten Tawastit. Halola 
oli aikanaan yksi Pohjois-Savon suurimmista 
taloista ja sillä on ollut merkittävä rooli myös 
Maaningan pitäjän kehityksessä. Maaningan 
kirkko rakennettiin Halolan lahjoittamalle 
maalle. 1800-luvun lopulla Halola toimi vii-
den vuoden ajan Pohjois-Savon kansanopis-
ton toimipaikkana. 

Kuopion Maanviljelysseura ry osti Halolan 
vuonna 1925 ja perusti tilalle tietopuolisen 
karjahoitokoulun. Tilan päärakennus otet-
tiin koulun käyttöön, ja sitä korotettiin. Koulu 
toimi yhdistyksen omistuksessa vain joitakin 
vuosia. Vuonna 1930 valtio osti tilan perus-
taakseen sille maatalouden koeaseman, jolle 
rakennettiin omat rakennuksensa. Kaupassa 
sovittiin myös siitä, että valtio ottaa pyörittääk-
seen karjanhoitokoulun. Koeasema ja koulu 
toimivat rinnakkain Halolassa aina vuoteen 
1977 asti, jolloin koulu lakkautettiin. Tämän 
jälkeen koulun käytössä olleet rakennukset 
otettiin koeaseman käyttöön. Tutkimusasema 
toimii Halolassa edelleen.

Halolan tila sijaitsee Maaningan kirkonkylän eteläpuolella Maaninkajärven rannalla. Selvityk-
sen tekijä on merkinnyt Halolan sijainnin punaisella ympyrällä.

MML, taustakarttarasteri 10/2019. 
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R Liiteri
S Autotalli

Selvitysalue rajattu punaisella. Vuonna 2008 valmis-
tunut uusi tutkimusnavetta on selvitysalueen ulko-
puolella. Myös Halolan vanha pajarakennus (uuden 
tutkimusnavetan edustalla) on selvitysalueen ulko-
puolella.  

Halolan rakennukset - kaavio

Uusi tutki-
musnavetta
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Halolan tilan pihapiiri on sijainnut nykyisellä 
paikallaan yli neljäsataa vuotta. Vanhimmat 
rakennuksia koskevat tiedot liittyvät Halolas-
sa vuonna 1800 olleisiin rakennuksiin. Tällöin 
Halolan omistanut Carl Johan Tawast otti ti-
lalle palovakuutuksen ruotsalaisesta palova-
kuutusyhtiöstä ja tässä yhteydessä pihapiirin 
rakennuksista tehtiin tarkka piirustus. Tästä 
vanhasta pihapiiristä ei ole säilynyt yhtään 
rakennusta, mutta ainakin entisen pääraken-
nuksen kivijalka ja kellaritilat ovat edelleen 
löydettävissä maanpinnan alapuolelta.

Nykyinen Halolan päärakennus on pihapii-
rin vanhin rakennus. Tämä empiretyylinen 
rakennus on valmistunut noin 1820. 1800-lu-
vulla rakennettiin lisäksi tiilinavetta, joka val-
mistui vuonna 1884. Lisäksi päärakennuksen 
ja navetan väliselle alueelle sijoittuvat tupa, 
asuinrakennus ja aitta ovat todennäköisesti 
rakennettu 1800-luvun lopulla. 1900-luvun al-
kukymmeninä pihapiiriin kuului useita maa-
talouteen liittyviä apu- ja talousrakennuksia, 
jotka on myöhemmin purettu. Karjanhoito-
koulun sijoittaminen Halolaan aiheutti suu-
rimman muutoksen päärakennuksessa, jota 
korotettiin arkkitehti Kerttu Rytkösen suun-
nitelmien mukaan. Seuraava laajennusvai-
he oli jo 1930-luvulla, kun tilalle sijoitetulle 
Pohjois-Savon koeasemalle rakennettiin toi-
misto- ja johtajanrakennus ja puimala. Täl-
löin rakennettiin myös navetan eteläpäähän 
laajennussiipi, joka on sittemmin purettu, ja 

Halolan rakennukset ja ympäristö

rantaan saunarakennus, joka on myöhemmin 
muutettu asuinkäyttöön. 

Halolassa rinnakkain eläneiden toimijoiden 
nimet ovat muuttuneet aikojen kuluessa, mut-
ta tässä selvityksessä käytetään nimiä Poh-
jois-Savon koeasema tai lyhyesti koeasema ja 
karjanhoitokoulu tai lyhyesti koulu.

Karjanhoitokoululle tehtiin lisää rakennuksia 
1950- ja 1960-luvuilla. Vuonna 1953 valmistui 
sauna ja asuinrakennus ja 1962 asuntolara-
kennus opettajille ja oppilaille. Navettaa laa-
jennettiin 1950-luvun lopulla. Seuraava muu-
tosvaihe Halolassa oli 1970-luvun lopulla, kun 
karjanhoitokoulu lopetettiin ja koko alueen 
rakennukset otettiin koeaseman käyttöön. 
Tällöin navettaa laajennettiin ja rakennettiin 
lannoitevarasto sen läheisyyteen. 1980-luvun 
alussa tehtiin alueelle uusi lämpökeskus, koe-
puimala ja perunakellari. 

Selvitysalueen ulkopuolelle valmistui uusi tut-
kimusnavetta vuonna 2008. 

Tärkeä osa Halolan pihapiiriä on myös raken-
nuksia ympäröivä puisto. Puisto on perustettu 
1800-luvun puolivälissä, ja pihapiirissä on vie-
lä joitakin 1800-luvulla istutettuja puita. Pää-
rakennuksen ja rannan välillä on ollut hiekka-
kujanteita kukkaistutuksineen. Hedelmäpuut 
ja marjapensaat ovat muodostaneet omat 

ryhmänsä ja lisäksi osa maasta rakennusten 
lähellä on ollut kasvimaana. Koeaseman aloi-
tettua Halolassa istutettiin pitkät kuusiaidat, 
jotka ovat edelleen nähtävissä maisemassa. 
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Selvityksen sisältö ja käytetyt lähteet

Selvityksen johdannossa esitellään Halolan 
rakentumisvaiheet tiiviisti, alueesta aiemmin 
tehdyt inventoinnit ja kaavamerkinnät sekä 
esitellään selvityksessä käytettyjä lähteitä. Sen 
jälkeen Halolan rakennushistoria esitellään 
tekstien, kuvien ja kaavioiden avulla. Myös 
Halolan maiseman, puutarhan ja pihan piir-
teitä esitellään tiivistetysti. Nykytilannetta 
kuvaavassa osassa esitellään kukin rakennus 
erikseen. Jokaisen rakennuksen arkkitehtuuria 
ja muutosvaiheita havainnollistetaan kuvin 
ja arkistoista löydettyjen piirustusten avulla. 
Lopuksi esitellään yhteenveto ja selvityksessä 
käytetyt lähteet. 

Tätä selvitystyötä tehdessä on tutkittu Kansal-
lisarkiston, Senaatti-kiinteistöjen, Kuopion 
kaupungin, maanmittauslaitoksen ja koease-
man omia arkistoja. Lisäksi vanhoja valokuvia 
on saatu käyttöön Pohjois-Savon opiston ar-
kistosta. Kansallisarkiston aineistoja tutkittiin 
Helsingin ja Joensuun toimipisteillä. Tärkeim-
mät Helsingin toimipisteellä tutkitut aineistot 
tätä selvitystyötä ajatellen olivat Rakennus-
hallituksen piirustusarkisto (II) ja Koetoimin-
nan keskusvaliokunnan arkisto. Rakennus-
hallituksen piirustusarkiston sinikopiot ovat 
1930-luvun alusta, jolloin koeaseman käyttöön 
rakennettiin uusia rakennuksia. Lisäksi Ra-
kennushallituksen kokoelmassa on piirustuk-
sia 1960-, 70- ja 80-luvuilta Halolaan liittyen. 
Koetoiminnan keskusvaliokunnan arkistossa 

on kasvinviljelykoeasemien perustamista kos-
kevien asiakirjojen kokonaisuus, jossa on oma 
nippunsa Pohjois-Savon koeasemaan liittyen. 
Asiakirjoihin kuuluu kolme velkakirjaa liittei-
neen. Kyseessä on Kuopion Maanviljelysseura 
ry:n ottamat velat Pohjois-Savon tietopuolisen 
karjanhoitokoulun perustamista varten. Kun 
koulu siirtyi 1931 valtiolle, mukana tulivat 
myös koulun velat. Velkakirjojen liitteissä on 
muun muassa palovakuutuksia sekä arkki-
tehti Kerttu Rytkösen laatimia luonnoksia uu-
desta karjanhoitokoulurakennuksesta, jota ei 
koskaan rakennettu. Lisäksi Helsingin toimi-
pisteellä tutkittiin Maataloushallituksen pii-
rustuskokoelmaa, jossa on vain kaksi Halolaa 
koskeva piirustusta. Maanmittaushallituksen 
uudistusarkistosta tutkittiin Halolan isojaon 
karttoja ja toimituspöytäkirjoja. 

Halolan arkistossa on säilynyt myös torppareiden toi-
mintaan liittyneitä asiakirjoja.
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Kansallisarkiston Joensuun toimipisteella tut-
kittiin Pohjois-Savon tietopuolisen karjanhoi-
tokoulun arkisto. Koulun johtokunnan kokous-
ten pöytäkirjoista ja vuosikertomuksista löytyi 
mainintoja koulun käytössä olleista rakennuk-
sista. Lisäksi koulun arkistosta tutkittiin muun 
muassa historiikkeja, puutarhasuunnitelmia ja 
lehtileikkeitä. Joensuun toimipisteellä tutkit-
tiin myös Kuopion lääninrakennustoimiston 
aineistoja Halolaan liittyen. Pääasiassa tämä 
aineisto koski muutos- ja peruskorjausvaihei-
ta 1980-ja 1990-luvuilta. Lisäksi tutkittiin Kuo-
pion Maanviljelysseuran arkisto, joka kuuluu 
ProAgria Pohjois-Savon arkistokokonaisuu-
teen, ja on luovutettu syksyllä 2019 arkistoon 
järjestettäväksi. Tässä aineistossa oli Halolaan 
liittyen vain tilan ostamiseen liittyviä asiakir-
joja, kuten lainhuutopöytäkirjoja. 

Paikan päällä Halolassa on luonnonvarakes-
kus Maaningan toimipaikan arkisto, jossa on 
monipuolista aineistoa Halolaan liittyen. Van-
himmat dokumentit arkistossa ovat 1700-lu-
vulta, joihin kuuluvat esimerkiksi torppareihin 
liittyviä asiakirjoja. Arkistossa on myös joita-
kin 1800-luvun tiluskarttoja, jotka ovat olleet 
hyödyllisiä tilan 1800-luvun vaiheita hahmot-
taessa. Lisäksi arkistossa on erilaista järjestä-
mätöntä piirustusmateriaalia rakennuksista ja 
alueesta. Koeaseman vuosikertomukset löytyi-
vät vuosien 1942-1970 väliltä. Niissä on mai-
nintoja koeaseman käytössä olleisiin raken-
nuksiin liittyen. Lisäksi toimipaikan arkistossa 

on joitakin valokuva-albumeja, joiden kuvat 
ovat olleet hyödyllisiä selvitystyössä, ja seka-
laista aineistoa, esimerkiksi muistikirjoja ja 
erilaisia muistiinpanoja eri ajoilta. Erityisesti 
koeaseman pitkäaikaisen johtajan Martti Sal-
misen käsinkirjoittama mustakantinen vihko 
on ollut hyödyllinen 1800-luvun vaiheita sel-
vitettäessä. 

Kuopion kaupungin arkistoista on tutkittu 
Kuopion kulttuurihistoriallisen museon ku-
va-arkistoa, jossa on jonkun verran Halolan 
kuvia. Runsaasti valokuvia löytyy Kuopioon 
kuuluvan Maaningan arkistosta, jota säilyte-
tään kuntaliitoksesta huolimatta Maaningalla. 
Siellä ovat myös Halolaa koskevat rakennus-
luvat. 

Senaatti-kiinteistöjen arkistosta tutkittiin ra-
kennuksiin liittyviä piirustuksia. Aineistoti-
laus tehtiin arkistoluetteloiden perusteella, ja 
osa arkistokansioista sisälsi arkistoluetteloista 
poikkeavaa aineistoa. Kaksoiskappaleita oli 
paljon, ja erilaisia kopioiden kopioita. Pää-
asiassa Senaatti-kiinteistöjen piirustusaineis-
to on 1970-1990-luvuilta. 

Maanmittauslaitokselta tilattiin Halolan ti-
lan muodostusmislista, jonka avulla tilattiin 
mielenkiintoisimmat asiakirjat tutkittavaksi. 
Lisäksi maanmittauslaitokselta saatiin selvi-
tykseen vuoden 1949 viistokuva. Myös Suo-
men ilmavoimamuseosta saatiin selvitykseen 
vuoden 1934 ilmakuva. 

Pohjois-Savon opiston eli entisen Pohjois-Sa-
von kansanopiston kokoelmista tutkittiin eri-
tyisesti valokuvia siltä ajalta, kun opisto toimi 
Halolassa eli 1895-1900. 
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kiinnostunut Halolan historiasta jo koease-
man johtajaksi tullessaan 1930-luvun alussa. 
Hän haastatteli vanhoja ihmisiä, jotka muiste-
livat 1800-luvun asioita. Näistä haastatteluis-
ta on Irma Häikiön hallussa käsinkirjoitetut 
muistiinpanot, ja osan tiedoista Salminen on 
kirjannut myös LUKE:n toimipisteen arkistos-
sa olevaan mustakantiseen vihkoon.  

Kirjallisista lähteistä yksi tärkeimmistä on 
ollut Maaningan pitäjäkirja "Myö Muaningan 
helemassa huppaellaan". Kirjaan liittyy myös 
cd-levy, jossa on paljon valokuva-aineistoa 
myös Halolasta. Osa kuvista on Maaningan 
arkiston kokoelmista, mutta suuri osa on yk-
sityisiltä henkilöiltä. Maaninkaseura esittelee 
valokuva-aineistoa myös kotisivuillaan. Muita 
tärkeitä kirjallisia lähteitä ovat olleet FM Jussi 
Tuovisen julkaisut ja artikkelit Halolaan lii-
tyen, Savon säätiön julkaisema Savon historia 
kirjasarja, Kuopion pitäjän kirja ja Kuopion 
Maanviljelysseuran historiaa koskevat teokset. 

Digitaalisista lähteistä tärkeimpiä ovat olleet 
Kansalliskirjaston digitaalinen sanomaleh-
tiarkisto ja Kansallisarkiston digitaaliarkisto, 
josta on tutkittu esimerkiksi Halolan maakir-
joja ja annettujen perintökirjojen luetteloita.

Suuri merkitys tutkimustyön kannalta on ol-
lut sähköpostiviesteillä Irma Häikiön kanssa. 
Häikiön isä Martti Salminen toimi koease-
man johtajana 1930-64. Salmisen perhe asui 
koeaseman johtajan asuinrakennuksessa aina 
vuoteen 1964 asti, jolloin Martti Salminen jäi 
eläkkeelle ja perhe muutti Kuopioon. Häikiöl-
tä on saatu käyttöön paljon vanhoja valokuvia 
alueesta sekä tärkeää muistitietoa rakennuk-
siin liittyen. Osa valokuvista on Martti Salmi-
sen ottamia, ja osa Salmisen pojan, Simo Sal-
misen ottamia. Martti Salminen oli ilmeisen 

Halolassa luonnonvarakeskuksen arkistossa on musta-
kantinen vihko "Halolan historiaa". Siinä ei ole mainin-
taa vihkon kirjoittajasta, mutta Irma Häikiö tunnisti 
käsialan isänsä Martti Salmisen käsialaksi. Tullessaan 
koeaseman johtajaksi 1930-luvulla Martti Salminen 
haastatteli Halolan historiaa tuntevia henkilöitä, ja kir-
joitti asioita muistiin. 
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Päärakennuksen alkuperäinen pohjakaava - piirustuksia ei löydetty

Yksi tämän tutkimuksen tavoitteista oli sel-
vittää millainen oli Halolan päärakennuksen 
alkuperäinen pohjakaava. Tulevia muutoksia 
ja korjauksia ajatellen olisi hyödyllistä tietää 
missä kaikkialla on alkuperäisiä rakenteita. 
Varhaisimmat pohjapiirustukset, jotka tämän 
selvitystyön yhteydessä löydettiin, ovat vuodel-
ta 1979. 

Alkuperäisten 1800-luvun alun piirustusten - 
jos sellaisia on ollut - löytyminen mistään ar-
kistosta on hyvin epätodennäköistä. Kyseessä 
oli yksityisen ihmisen rakennuttama asuinta-
lo, jonka tekemistä valvomaan ja ohjaamaan 
kutsuttiin turkulainen oltermanni eli hyvin 
kokenut talonrakentaja. 1800-luvun alun hir-
sirakentamisessa käytettiin ratkaisuja, jotka 
olivat osoittautuneet käytännössä toimiviksi. 
Rakentaminen perustui siis käsityöläisyyteen 
ja pitkän ajan kuluessa karttuneeseen tietoon, 
joka kulkeutui mestarilta kisällille. Tällaisessa 
rakennustavassa piirustuksia ei välttämättä 
tarvittu.

1920-luvun korotusvaiheesta sen sijaan on 
melko varmasti tehty piirustukset. Korotuk-
sen tilasi päärakennuksen tuolloin omistanut 
Kuopion Maanviljelysseura ry arkkitehti Kert-
tu Rytköseltä. Maanviljelysseura otti Suomen 
Valtionkonttorilta velan koulun perustamista 
varten. Alun perin oli tarkoitus rakentaa ko-
konaan uusi koulurakennus, ja velkakirjo-

jen joukossa on tämä Rytkösen piirtämä uusi 
koulurakennus (velkakirjat ovat Maatalouden 
koetoiminnan keskusvaliokunnan arkistossa). 
Suunnitelma kuitenkin muuttui ja uusi koulu-
rakennus jäi rakentamatta. Sen sijaan vanha 
päärakennus korotettiin yhdellä kerroksella 
koulun tarpeita ajatellen. Velkakirjadokumen-
teissa on korotuksen kustannuksista Rytkösen 
tekemä "summittainen arvio", mutta ei piirus-
tustusta. Erilaisten organisaatiomuutosten 
jälkeen Kuopion Maanviljelysseuran arkisto-
aineisto kuuluu nykyisin ProAgria Pohjois-Sa-
von arkistoon, joka syksyllä 2019 lahjoitettiin 
Kansallisarkistolle. Valitettavasti tässä arkisto-
kokonaisuudessa ei ole piirustuksia pääraken-
nuksen korotuksesta. 

Pohjois-Savon tietopuolisen karjanhoito-
koulun (sittemmin Pohjois-Savon karjatalo-
uskoulu) arkistoaineistossa ei ole ollenkaan 
rakennuspiirustuksia. Koulun korottamista 
käsitellään johtokunnan kokousten pöytäkir-
joissa ja erilaisissa historiikeissä, mutta pii-
rustusta siitä ei ole. Koulu toteutti joitain muu-
toksia päärakennukseen 1960-luvulla, mutta 
myöskään tästä muutosvaiheesta ei ole koulun 
arkistoaineistossa piirustuksia. 1960-luvun 
muutoksia varten anottiin määrärahaa maata-
loushallitukselta. Myös maataloushallituksen 
kokoelmista on etsitty päärakennusta koskevia 
piirustuksia, mutta niitä ei valitettavasti ole.

Pieni mahdollisuus voi olla sille, että päära-
kennuksen alkuperäisestä pohjakaavasta olisi 
jokin piirustus edelleen Halolassa. Nykyisen 
Luonnonvarakeskus Maaningan tiloissa säi-
lytetään arkistokokonaisuutta koeaseman toi-
mintaan liittyen. Tässä aineistossa on myös 
tilan varhaisempiin vaiheisiin liittyviä asiakir-
joja. Arkisto on ajan kuluessa joutunut hieman 
sekaisin, ja esimerkiksi suurin osa rakennuk-
siin liittyvistä piirustuksista ja kartoista on 
rullilla pahvilaatikoissa tai hyllyjen päällä. Ai-
neisto pyrittiin tutkimaan niin tarkkaan kuin 
tämän selvitystyön yhteydessä oli mahdollista, 
mutta arkiston osittaisesta järjestämättömyy-
destä johtuen aineistossa saattaa olla doku-
mentteja, jotka jäivät katsomatta.

Rakennushallituksen kokoelmissa Halolan 
piirustuksia on 1930-luvulta lähtien ja ni-
menomaan koeaseman rakennuksista. Päära-
kennus on kuulunut hallinnollisesti koululle, 
joten rakennushallituksessa ei siten ole päära-
kennuksen piirustuksia. 

Tämän osan alussa mainittu vuoden 1979 poh-
japiirustus on Senaatti-kiinteistöjen arkistos-
sa, jonka Halolaa koskeva arkistoaineisto oli 
paikoin epäjärjestyksessä. Pääasiassa Senaat-
ti-kiinteistöjen arkistoaineisto on 1950-luvun 
jälkeiseltä ajalta, joten pienestä epäjärjestyk-
sestä huolimatta tämän selvityksen tekijä ei 
usko, että siellä olisi piirustus, joka paljastaisi 
päärakennuksen alkuperäisen pohjakaavan. 
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MAAKUNTAKAAVA

Kuopion seudun maakuntakaavassa (vahvis-
tettu 2008) Halola käsitellään kohdassa: 9.1.7 
Halola, Pohjois-Savon tutkimusasema. 

Halolaa käsittelevä kohta kaavaselvityksessä: 

"Arvotus: v [valtakunnallisesti merkittävä]

Valintaperusteet: Museovirasto, RKY/1993–aineis-
to

Vaalimisperusteet: rakennushistoriallinen, histo-
riallinen, maisemallinen

Pohjois-Savon tutkimusasema, jonka kaksikerrok-
sinen puinen päärakennus on vanhimmilta osin 
1800-luvun alkuvuosikymmeniltä. On historialli-
sesti merkittävä sekä rakennuskannaltaan moni-
puolinen ja ajallisesti kerroksellinen kokonaisuus.

Kohdekuvaus:

Halolan tilan historia alkaa jo 1500-luvulta, jos-
ta lähtien se on useiden eri sukujen omistuksen 
jälkeen siirtynyt v. 1925 Pohjois-Savon kansano-
pistolle karjanhoitokouluksi ja v. 1930 valtion 
omistukseen. Vuonna 1799 palovakuutusta var-
ten piirretystä asemapiirroksessa näkyy aiemmin 
paikalla ollut talonpoikaistalon, jossa rakennukset 
oli sijoitettu kahden neliömäisen mies- ja karja-

pihan ympärille. Kaikki tämän ajan rakennukset 
ovat hävinneet. Pihan vanhinta rakennuskantaa 
edustaa kartanomainen puinen päärakennus, joka 
valmistui vv. 1814 - 1820. Kansanopiston aikana 
rakennusta korotettiin (1925 -1926) toisella ker-
roksella, jonne sijoitettiin asuinhuoneet 50:lleop-
pilaalle. Halolan pihapiirissä on päärakennuksen 
lisäksi tuparakennus 1800-luvulta, asuinraken-
nus 1800-luvun lopulta, johtajan asunto vuodelta 
1930, entinen karjatalouskoulun asuntola vuodelta 
1962, rantasauna vuodelta 1950 (suunnittelijana 
A.S. Sandelin). Pihapiiriin kuuluu aitta 1800-luvun 
lopulta, paja (nykyinen varasto) 1800-ja 1900-lu-
vun vaihteesta, sauna n. vuodelta 1931.

Pihaan saavutaan juhlallisesti pitkin koivukujaa, 
jonka päässä eri-ikäisten maatalousrakennusten 
ryhmä muodostaa ehjän kokonaisuuden komeaan 
kulttuurimaisemaan. Muuraustavaltaan harvi-
nainen navetta on rakennettu erivärisistä, paikal-
la tehdyistä tiilistä v.1884. Navettaa laajennettiin 
ja korotettiin v. 1926, jolloin rakennettiin mm. 
betonilaipio. Navettapiha täydentää mm. valtion 
omistukseen siirtymisen jälkeen v. 1931 rakennet-
tu, harvinainen tiilirakenteinen puimalato, jota 
on tyylitelty klassismin hengessä. Halolan vanhan 
puiston lehmuksineen ja niinipuineen istutti Kar-
tanon silloinen omistaja Gustaf Mauritz Schmidt 
1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Maiseman 
erikoispiirteenä pihaa ympäröiviä peltoja kehys-

Kaavatiedot ja aiemmat inventoinnit

tää täyskorkeiden kuusten muodostamat, satoja 
metrejä pitkät tiheäkasvuiset kuusiaidat. Työväen 
asuinrakennukset noin vuodelta 1940 ovat Kan-
tatie 77:n ja Maaningantien risteyksessä, jossa 
edelleen käytössä oleva suuria maisemamäntyjä 
kasvava laidun luo puistomaisen sisääntulon Kir-
konkylän taajamaalueelle."1

VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS 
MAISEMA-ALUE

Vuonna 1995 valtioneuvosto hyväksyi peri-
aatepäätöksellä valtakunnallisesti arvokkaat 
maisema-alueet. Halola on osa Maaninkajär-
ven kulttuurimaisemat -kokonaisuutta, joka 
rajautuu järveä ympäröivään maaseutumaise-
maan. Inventointia päivitettiin vuonna 2010, 
jolloin valtakunnallisen alueen rajaus laajeni 
käsittämään myös Onkiveden kulttuurimaise-
man. Erityisesti Halolan kylä arvioidaan edus-
tavaksi esimerkiksi vauraasta maaseutumaise-
masta. 2

1  Kuopion seudun kulttuuriympäristö seutukunnan 
vahvuudeksi, Kulttuuriympäristöselvitys Kuopion seudun 
maakuntakaavaa varten, 2006, 122-123.
2  Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän 
mietintö, 1992, 117-118; Maaseudun kulttuurimaisemat ja 
maisemanähtävyydet. Pohjois-Savon arvokkaiden maise-
ma-alueiden päivitysinventointi, 30.8.2010, 14-18.
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MAANINKALAINEN KULTTUURIYM-
PÄRISTÖ

Maaningan kunta inventoi vuosina 1994-1996 
vanhat rakennushistoriallisesti arvokkaat koh-
teet. Inventointi liittyi Tavinsalmi-Maaninka 
-juhlavuoteen, jota vietettiin vuonna 1997. Täl-
löin Tavinsalmen hallintopitäjän perustami-
sesta oli kulunut 450 vuotta. Halolasta inven-
tointiin kuului 12 rakennusta (suluissa tässä 
selvityksessä käytettävät kirjaintunnisteet): 

päärakennus (A)
tupa (B)
asuinrakennus (D)
johtajan asunto (E)
asuinrakennus (F)
sauna (H)
navetta (I)
puimala (J)
aitta (C)
paja
asuinrakennus, ranta (Q)
työväen asuinrakennus ( Kantatie 77 varrella)

Inventoinnin luettelointiperusteena kerrotaan 
kokonaisuuden olevan historiallisesti merkit-
tävä sekä rakennuskannaltaan monipuolinen 
ja ajallisesti kerroksellinen. Lisäksi mainitaan 
edustava ja puhdaspiirteinen maisemakuva. 
Kokonaisuus katsotaan iventoinnissa ole-
van rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja 
maisemallisesti arvokas. 
Inventoinnista julkaistiin Maaninkalainen 
kulttuuriympäristö -teos, jossa on myös joita-
kin mainintoja Halolasta.3 

3  Huovinen-Schutte, Elina 1997.

Puimalarakennuksen katolta otettu kuva vuonna 1956. Puimalasta etelään oli kolme pientä rakennus-
ta, keskimmäisenä niistä vanha paja, joka on edelleen paikoillaan. Koeaseman peltojen takana näkyy 
Leppäniemen tilan päärakennus ja takana Maaninkajärvi. Irma Häikiön kotiarkisto, Simo Salminen.
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RAKENNUSHISTORIA
Pohjois-Savon kansanopisto, 1895-1900, Viktor Barsokevitsch, KUHMU
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Keskiajalla Maaninkajärven rannat olivat 
muun ympäröivän alueen tavoin eränkäynnin 
aluetta. Suurin osa nykyisestä Pohjois-Savos-
ta kuului Pähkinäsaaren rauhansopimuksen 
mukaan Novgorodin alueeseen, mutta todelli-
suudessa alueet olivat vapaata erämaata, jota 
ei valvonut mikään hallitusvalta. Varhaisim-
mat eränkävijät Pohjois-Savon alueella olivat 
lappalaisia. Ennen asutuksen vakiintumista 
Pohjois-Savo oli myös Juvan ja Rantasalmen 
talonpoikien eränkäyntialuetta. Runsasriis-
taiset metsät ja hyvät kalavedet houkuttelivat 
eränkävijöitä aina pohjoisemmaksi. Vesireitit 
olivat luonnollisia kulkuväyliä. Vähitellen erä-
mailla alettiin korjata heinää ja polttaa kaskia, 
ja uudistaloja syntyi erämaahan.4 
Tietolähteitä Pohjois-Savon asuttamises-
ta alkaa olla 1500-luvun puolivälistä. Kustaa 
Vaasa asetti  vuonna 1542 Olavinlinnan lin-
nanvoudiksi Klemetti Henrikinpoika Krookin 
eli Klemetti-kirjurin. Klemetti-kirjuri ryhtyi 
verottamaan erämaille tulleita uudisasukkai-
ta, ja laati ensimmäisen veroluettelon Poh-
jois-Savon alueesta heti ensi töikseen. Hän 
myös perusti Tavinsalmen kuninkaankartanon 
Maaninkajärven rannalle. Kartanon paikan 
valintaan vaikuttivat maanpuolustukselliset 
näkökulmat. Klemetti-kirjuri koki, että kartano 
antaa suojaa alueen uudisasukkaille. Lisäksi 
paikka oli sopiva maanviljelyksen, karjanhoi-
don ja kalastuksen kannalta. Kuninkaankarta-

4  Hietanen 1975, 80-82; Soininen 1961, 45-49. 

1500-luvun Halosten asuinpaikka Maaningalla

not tehtiin omavaraisiksi ja ne toimivat mal-
litiloina alueellaan. Niihin hankittiin karjaa, 
rakennettiin rakennuksia ja niissä oli huoveja 
eli kruunun sotamiehiä ja palvelusväkeä. Vaik-
ka talonpojat joutuivat antamaan maansa kar-
tanoa varten ja suorittamaan kartanolle töitä, 
kartanolla oli alueen taloudellista ja henkistä 
kehitystä kohentava vaikutus.5 

Klemetti-kirjuri tekemien tutustumismatkojen 
aikana Savoon vuonna 1543 asuttaminen oli 
siis jo käynnissä ja ensimmäinen kirjurin laa-
tima veroluettelo kertoo sen hetkisestä tilan-
teesta. Arvo M. Soinisen väitöskirja vuodelta 
1961 esittelee yksityiskohtaisesti Pohjois-Sa-
von asuttamisen alkuvaiheita. Soininen on 
käyttänyt lähteinä 1500-luvun puolivälin ve-
roluetteloita ja verrannut niitä myös Johan 
Habermanin laatimaan maakirjaan. Soininen 
on liittänyt tutkimukseensa myös karttoja, joi-
hin hän on merkinnyt talot ja niiden tilukset.  
Jo Klemetti-kirjurin ensimmäisessä luettelossa 
esiintyy Paavo ja Pekka Halonen, jotka asutti-
vat taloa Maaninkajärven pohjoispäässä. Hei-
dän talonsa sijaitsi jonkin matkaa Viannon-
koskesta etelään Maaninkajärven rannalla. 
Viannonkoskella oli paljon tiluspaikkoja, kos-
ka se oli hyvä kalavesi. Halosten hallussa oli jo 
1500-luvulla isot tilukset. Tämä voidaan pää-
tellä tilan verotusarvosta, joka oli Pohjois-Sa-
von alueen suurimpia. Haloset muuttivat myö-

5  Pirinen 1982, 433-437; Soininen 1961, 191.

hemmin talonsa paikan ilmeisesti suunnilleen 
nykyisen Halolan pihapiirin tienoille, mutta 
muuton tarkka ajankohta ei ole tiedossa. Jus-
si Tuovinen kirjoittaa, että Olavinlinnan kas-
vavien tarpeiden vuoksi kruunu halusi valvoa 
kalastusoikeuksiaan tarkemmin koskessa, ja 
Haloset olisivat muuttaneet tilusvaihdon kaut-
ta nykyisen Halolan paikalle. Talon myöhempi 
paikka lienee kuulunut aiemmin Tavinsalmen 
kuninkaankartanolle. 6 

6  Soininen 1961, 20-21, 93-94, 357; Tuovinen 2015, 356-
357. 
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Halosten talo ja tilukset 1500-luvun 
puolivälissä merkittynä karttaan. 
Halosten tunnus on O-kirjain. Talon 
paikka Viannankosken lähellä on 
merkitty ympyröitynä O-kirjaimella. 
Muut Halosten omistamat tilukset 
pelkällä O-kirjaimella. Selvityksen 
tekijä on vahvistanut O-kirjaimet 
keltaisella värillä, jotta ne erottui-
sivat paremmin muista kirjaimista. 
Ympyröity X-kirjain merkitsee 
Tavinsalmen kuninkaankartanon 
paikkaa. Nykyinen Halolan tilan si-
jainti on merkitty karttaan punaisella 
neliöllä.

Liitekartta VIII Soinisen väitöskir-
jasta.
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Halolan tiedetään siirtyneen kruunun omis-
tukseen viimeistään 1700-luvun alkupuolella. 
Kruununtilaksi joutuminen oli hyvin tyypil-
listä sen ajan Suomessa. Takana olivat Suu-
ret kuolonvuodet 1690-luvun lopulla ja Suuri 
Pohjansota 1700-1721, joiden seurauksena 
perintötaloja muuttui kruunutiloiksi. Perintö-
tila menetti maanluonteensa yleensä kolmen 
vuoden maksamattomista veroista. Toinen syy 
kruununtilaksi ottamiseen oli autioituminen. 
Kruunutilallisen asema oli periaatteessa hei-
kompi verrattuna perintötilalliseen, koska ta-
lonpoika oli tilalla vain vuokralla, mutta omis-
tus säilyi kruunulla. Perintötilassa talonpojalla 
oli sukuoikeus, jolloin tilan oli mahdollista 
säilyä samalla suvulla pitkään.7 1700-luvulla 
Halolan pitkäaikaisin vuokraajasuku oli Väi-
säset. Väisästen vuokrakausi päättyi, kun Karl 
Johan Tawast vuokrasi ensin puolet Halolasta 
vuonna 1756, ja valitettuaan kamarikollegiolle 
Tukholmaan Väisästen huonosta tilanpidosta, 
hän sai hallintaansa myös Väisästen osuuden 
vuonna 1759.8 Karl Johan Tawastin kuoltua tila 
siirtyi hänen veljelleen Magnus Fredrik Tawas-
tille. Tawastien aikaisesta Halolan pihapiiristä 
voidaan saada hyvä käsitys vanhasta palova-
kuutusta varten tehdystä asemapiirroksesta. 
Ilmeisesti Magnus Tawast rakennutti suuren 
osan rakennuksista, jotka ovat merkittyjä vuo-
den 1800 palovakuutukseen. Vakuutuksen on 

7  Wirilander 2000, 145-146.
8  Tuovinen 1997, 13. 

Magnus Fredrik Tawastin poika Karl Fredrik 
Tawast, koska Magnus Fredrik menehtyi vuon-
na 1788.9 Vakuutukseen tehdyn asemapiirrok-
sen esittelee Gabriel Nikander vuonna 1917 
ilmestyneessä tekstissään herraskartanoista 
Historisk tidskrift för Finland-lehdessä. Asema-
piirroksesta nähdään, että pihapiiri on jaettu 
miespihaan ja karjapihaan. Tämä oli yleinen 
tapa järjestellä rakennukset kustavilaisella 
ajalla erityisesti länsisuomalaisessa talonpoi-
kaistalossa. Umpipihan malli tuli Suomeen 
Ruotsista, ja erityisesti länsisuomalaiset pap-
pilat ja sotilasvirkatalot olivat umpipihaisia 
1600-luvulla. Myös kruunutilojen katselmus-
asetuksessa vuodelta 1681 edellytettiin, että 
rakennukset tuli ryhmitellä mies- ja karjapi-
han ympärille. Itä-Suomessa talonpoikaistalot 
olivat pääasiassa avopihoja eli väljästi maas-
ton ja pinnanmuotojen mukaan sijoiteltuja 
rakennusryhmiä. Halolan kohdalla ei kuiten-
kaan ollut kyse aivan tavallisesta talonpoikas-
talosta, olihan Karl Johan Tawast onnistunut 
sukuselvittäjän avulla löytämään yhteyden aa-
teloituun Tawastien sukuun. Gabriel Nikander 
kirjoittaakin Halolasta, että se oli esimerkki 
itäisen Suomen säätyläisten tyytymisestä ul-
komuodoltaan varsin vaatimattomiin asuinra-
kennuksiin.10

Tämän 1770-80-luvuilla rakennetun piha-

9  Nikander 1917, 75.
10  Nikander 1917, 26-27, 75; Korhonen 1988, 41-42; 

piirin jäänteet löydettiin 1930-luvulla, kun 
koeaseman uusia rakennuksia rakennettiin. 
Museoviraston arkistossa on matkakertomuk-
sen raportti vuodelta 1930. Raportissa kerro-
taan, että koeaseman johtaja oli ilmoittanut 
Muinaistieteelliselle Toimikunnalle (nykyisen 
Museoviraston alkuperäinen nimi) "pihamaal-
la esiintulleista rakennusjätteistä mm. holvatuista 
kellareista". 

Raportin allekirjoittanut Iikka Kronqvist ku-
vailee Halolan löydöstä näin: 

"Pihamaalla nykyisen päärakennuksen eteläpään 
kohdalla, missä kulkee leveä käytävä, oli kerran 
aikaisemmin maa rattaiden alla vajonnut, jolloin 
paikalla oli huomattu olevan holvatun maanalai-
sen kellarin. Kun sellaisen löytyminen oli yllätys 
eikä rakennuksesta sillä paikalla mitään tiedetty, 
oltiin uteliaita tarkastamaan lähemmin paikkaa. 
Kaivaminen paikalla oli jo aloitettu ja sitä jatket-
tiin, jolloin tuli esille kaksi tiilestä hyvin muurattua 
ja holvattua kellaria, joiden holvit olivat nyt rauen-
neet. Kun esille tuli myös rakennuksen kivijalkaa, 
niin kaivettiin esille hiukan sitäkin. Edelleen sitä 
tunnustelemalla saatiin selville paikalla olleen ra-
kennuksen pohjakaava. Rakennuksessa oli ollut 
useampia huoneita tulisijoineen ja rakennuksen 
toisen  (lounaisen) puoliskon alla olivat mainitut 
kellarit. 

Rakennus on entinen Halolan hovin päärakennus, 

Pihapiiri 1700-luvun lopulla
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jonka rakennutti vänrikki Magnus Fredrik Tawast 
1770-luvulla. Rakennuksesta on olemassa vielä 
alkuperäiset pohja- ja fasadipiirustukset selityksi-
neen, joten perustusten lähempi selvittely ei liene 
tarpeen. Mainittakoon vain, että eteisestä lähtevä 
porraskäytävä oli yhteinen molemmille kellareille. 
Sen seinät olivat luonnonkivistä muuratut, portaat 
ladottu litteistä kiviliuskoista. Kumpaankin kella-
riin johti pieni holvattu käytävä, jonka molemmis-
sa päissä oli ollut ovi. Käytävän korkeus oli 170 cm, 
kellarissa 220 cm. Holvi oli tynnyriholvi, muurattu 
erikoisista kiilaisista holvitiilistä (28 x 14 x 5-8,5) 
Muiden tiilien suuruus 28 x 14 x 7. Kaivettaessa 
löydettiin muutamia esineitä, kuten hopeasormus, 
jossa oli kullatut tervehtivät kädet, tekijämerkki JJ. 
; rautainen kannus, vihreä uunikaakeli ja joukko 
fajanssiastian paloja. Löydöt säilytetään kartanos-
sa."11 

Löydön ilmoittajaksi mainittu koeaseman 
johtaja oli Martti Salminen oli varmasti ym-
märtänyt, että kyseessä oli merkittävä asia, ja 
Museoviraston arkeologin tutkimusten perus-
teella voidaankin sanoa, että vuoden 1800 pa-
lovakuutuksen asemakartta on varmasti hyvin 
paikkansa pitävä. 

11  "Maaninka. Halolan hovi. Taviniemi, matkakertomus 
syysk. 1930." Kulttuuriympäristön palveluikkuna. Museovi-
rasto. kyppi.fi

Karl Fredrik Tawastin ottamaan palovakuutukseen tehty kartta Halolan rakennuksista vuonna 1800. Rakennukset on 
jaettu miespihaan (mann gården) ja karjapihaan (ladu gården), Näistä rakennusryhmistä erillään on vielä riihipiha (rÿ 
gården). Tässä asemakartassa näkyvä tielinjaukset ovat edelleen olemassa. RA.
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Miespiha
Karjapiha

1700-luvun lopun pihapiiri aseteltuna vuoden 1934 ilmakuvaan. Ilmakuva:IVMA.
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Halolan tilan vaiheista 1800-luvulla

1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa to-
teutettiin maa- ja vero-olojen rinnakkainen 
uudistus. Suomi oli saanut vuonna 1757 en-
simmäisen varsinaisen isojakoasetuksen, jon-
ka tarkoituksena oli koota talojen hajallaan 
sijainneet maat yhtenäisiksi lohkoiksi. Ve-
rollepanon uudistus oli samoin ollut vireillä 
jo 1700-luvun puolivälistä lähtien ja niinpä 
isojako määrättiin toteutettavaksi uuden ve-
rollepanon yhteydessä. Savon historiasta kir-
joittaneen Kaarlo Wirilanderin mukaan uudis-
tusten yhdistämisestä "syntyi nyt Savossa sangen 
sekava maanmittaustoimitusten ja lääninhallituk-
sen virkatointen vyyhti". Pohjoissavolainen rah-
vas anoi valtiopäivillä 1770-luvun lopulla, että 
isojako pantaisiin alueilla toimeen ensin ja 
sen jälkeen verollepano. Näin tehtiinkin, mikä 
käytännössä aiheutti verollepanon viivästy-
mistä, sillä isojakoon kuuluvat maanmittaus-
toimitukset veivät aikaa.12

Halolan jakokunnassa ensimmäinen isoja-
koon kuulunut tilusten mittaus tehtiin vuon-
na 1777. Kuten sanottua, prosessi oli hidas ja 
Halolan kylän isojaon pöytäkirjat kirjoitettiin 

12  Wirilander 2000, 206-207, 243.

Isojaon kartta. Halolan tilukset on mer-
kitty karttaan kirjaintunnuksella N. KA.
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vuosien 1793-1813 välillä. Sen lisäksi, että 
isojako oli hidas prosessi, se usein jäi myös 
puutteelliseksi tai tilukset ja rajapyykit olivat 
kuitenkin epäselviä sen jälkeen. Tällöin tehtiin 
isojaon täydentäminen, jossa epäselviksi jää-
neitä asioita selviteltiin.13

Halolan jakokunnan isojaon täydentäminen 
tehtiin Axel Carsonin (Halola 3), J.A. Anders-
sonin (Halola 12) ja G.M von Essenin (Halola 
11) aloitteesta. Elokuun 14. päivä vuonna 1894 
päivätyn toimituspöytäkirjan mukaan  toimi-
tusta anottiin, koska "isojako on jäänyt muuta-
missa osissa keskeneräiseksi ja tunnetutkin rajat 
ovat paikoittain monimutkaiset". Rajoja paalu-
tettiin uudelleen ja tilojen omistajat sopivat 
joistakin palstojen vaihdoista. Toimitus saatiin 
vuonna 1897 valmiiksi.14

Tiedetään, että Halola ostettiin kruunulta pe-
rintötilaksi, mutta tarkkaa vuotta ei pystytty 
tämän selvitystyön yhteydessä selvittämään. 
Halolasta paljon kirjoittanut Jussi Tuovinen 
mainitsee, että koko tilan vuokraoikeuden it-
selleen vuonna 1759 saanut Karl Johan Tawast 
sain pian tämän jälkeen Halolaan täyden 
omistusoikeuden.15 Usein perinnöksioston 
ajankohta on merkitty maakirjoihin. Ainakaan 
1800-luvun tai 1900-luvun alun Kansallisar-
kiston digitaaliarkiston kokoelmien maakir-

13  Huhtamies 2008, 314.
14  Isojaon ja isojaon täydentämisen asiakirjat, KA.
15  Tuovinen 1997, 13.

joissa (vuodet 1845, 1875, 1905) ei ole mainit-
tu perinnöksioston ajankohtaa. Autonomian 
ajan perinnöksiostoista tehtiin myös erilaisia 
asiakirjoja, joista osa löytyy digitoituna Kan-
sallisarkiston digitaaliarkistosta. Tämän sel-
vitystyön yhteydessä tutkittiin varmuuden 
vuoksi annettujen perintökirjojen luetteloita 
Kuopion läänin osalta vuosien 1812-1855 ajal-
ta, ja ainakaan tältä väliltä ei löydy mainintaa 
Halolan perinnöksiostosta. Mutta kuten Jussi 
Tuovinen kirjoittaa, se oletettavasti tapahtui 
jo 1700-luvun puolella, ja mahdollista on, että 
varsinaiset perinnöksiostoasiakirjat tuhoutui-
vat Tukholman kamarikollegion rakennukses-
sa olleessa tulipalossa vuonna 1802. Tässä tuli-
palossa tuhoutui suuri osa Suomea koskevista 
asiakirjoista. Yksi keino selvitellä perinnöksi-
oston ajankohtaa olisi tutkia henkikirjoja, joi-
hin saattaa muiden tietojen lisäksi olla mer-
kitty perinnöksiostoaika.16 Tämän selvitystyön 
yhteydessä ei kuitenkaan ollut mahdollista 
tutkia 1700-luvun henkikirjoja. 

16  Senaatin perinnöksiostoasiakirjat, Arkistojen Portti. 
www.narc.fi. Viitattu 30.10.2019.



HALOSET JA TAWASTIT HALOLASSA

1500-luvun alkukymmeniltä Halolan Haloset 
menestyivät ja hankkivat vaurautta tilalla ja 
heidän mukaansa tila saikin nimensä. Halo-
lasta tuli myös kestikievari, paikka johon kul-
kijoiden oli hyvä pysähtyä matkalla Savosta 
Kainuuseen ja siitä eteenpäin Pohjanlahdelle. 
1600-luvun alussa Olavi Vilpunpoika (Oluf 
Filipsson) Haloinen johti tilaa ja kohosi ural-
laan eteenpäin ratsutilalliseksi.17 Uran nousua 
saattoi edesauttaa avioliitto säätyläisen Anna 
Juustenin kanssa. Martti Salminen yhdistelee 
hajanaisia tietoja ja päättelee kirjoituksessaan, 
että Anna-rouvan tulo Viipurista saattoi olla 
yhteydessä hänen isänsä Pietari Juustenin 
hallintotehtävään Tavinsalmen kuninkaan-
kartanon asioidenhoitajana. Olavi Vilpun-
poika oli siis myös Pietari Juustenin vävy.18 
Rälssiin nousemisen hyötynä oli verovapaus, 
mikä helpotti tilanpitoa. Olavi Vilpunpoika 
toimi myös Tavinsalmen kuninkaankartanon 
vuokramiehenä (vuosina 1623 – 1624). Vaikka 
kuninkaankartano oli jo menettänyt asemansa 
voutikunnan keskuksena, sitä vuokrattiin kui-
tenkin vuokraviljelijöille. Olavi Vilpunpoika 
jäi kaiketi 30-vuotissodan taistelun melskei-
siin.19 Anna Juusten anoi miehensä kaaduttua 
kuningatar Kristiinalta avustusta perustaen 
anomuksensa siihen, että hänen miehensä oli 
palvellut Ruotsin kruunua uskollisesti. Vuon-

17  Tuovinen 1997, 9.
18  Salminen 1981,2.
19  Tuovinen 2015, 357.

na 1644 anomus hyväksyttiin, ja Anna-rouva 
sai eliniäkseen läänityksenä 6-7 taloa Maa-
ninkaveden kylästä (Halola-Haatala). Vuonna 
1650 hänellä oli maata yhteensä 7-9 veromar-
kan edestä. Vuonna 1659 mainitaan, että hän 
nautti edelleen läänityksistä.20 

1700-luvun alkupuolella kartano päätyi kruu-
nulle ja sitä vuokrattiin yhdelle tai useammal-
le vuokralaiselle21. Vuosisadan alkupuolella on 
katkos Halolan omistajissa. Isovihan aikana 
Suomessa (1713 – 1721, venäläisten miehitys-
tä) Halolan tilakin joutui valtion omistukseen. 
Tavallisin syy oli verojen maksamattomuus tai 
tilan autioituminen maan sekasortoisten olo-
jen vuoksi.22 

Halolan historiaa koskevissa tiedoissa on näin 
ollen ainakin toistaiseksi joitakin aukkoja. 
Kruunulle päätymisen jälkeen vuokramiehis-
tä tunnetaan muun muassa Paavo Pursiainen, 
Daniel Rahunen ja Paavo Korhonen. Pitkäai-
kaisin tilanvuokraajasuku oli kuitenkin Väi-
säset, heidän sukunsa piti tilaa monen suku-
polven ajan vuoteen 1759 saakka, ennen kuin 
Tawastit tulivat hallinnoimaan  koko Halolaa 
merkittävän pitkäksi ajaksi.23 

20  Salminen 1981, 2.
21  Tuovinen 2015, 357.
22  Salminen 1981, 2.
23  Tuovinen 2015, 357.
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Tawastien aika Halossa alkoi, kun hattujen so-
dassa kunnostautunut luutnantti Karl Johan 
Tawast (1724 – 1778) kiinnostui Maaningalla 
sijaitsevasta viljavasta Halolan tilasta, ja sai 
oikeuden tilan vuokraamiseen. Tawastien ai-
kaan perustettiin kappeliseurakunta, ja Tawast 
lahjoitti maita Maaningan kirkkoa ja hau-
tausmaata varten. Pekkarisen mukaan Tawast  
määritteli myös Maaningan tulevan kunnan 
keskuspaikan, ja paikalle rakennettiin Maa-
ningan ensimmäinen kirkko.24 

Aluksi Tawast sai v. 1756 maaherra Norden-
skiöldiltä vuokraoikeuden puoleen Halolasta, 
toista puolta vuokrasivat edelleen Väisäset. Ko-
konaan vuokraoikeus siirtyi Tawasteille v. 1759 
heidän valitettuaan Tukholmaan kamarikolle-
giolle Väisästen huonosta tilanhoidosta.25 Karl 
Johanin kuoltua Halolan tila siirtyi hänen vel-
jelleen Magnus Fredrik Tawastille, koska Karl 
Johan ei mennyt koskaan naimisiin ja virallis-
ta perijää ei ollut. Magnus Fredrik ehti pitää 
tilaa noin kymmenen vuotta, ennen kuin kuoli 
v. 1788. Hänen jälkeensä tila siirtyi hänen lap-
silleen. Magnus Tawast oli aiemmin hankkinut 
omistukseensa Haminalahden kartanon Kuo-
pion eteläpuolelta, ja asetuttuaan Halolaan 
hän lahjoitti kartanon tyttärensä Anna Chris-
tinan miehelle Jonas Mauritz von Wrightille. 

24  Huttunen, 2015 63.
25  Tuovinen 2015, 357.

Näin ollen näiden merkittävien kartanoiden 
historia kietoutuu yhteen. Seuraavaksi Halolaa 
hallinnoi Karl Fredrik Tawast, lunastettuaan 
sisarosuuden itselleen. Hän viljeli ja hallinnoi 
tilaa menestyksekkäästi, kahdenkymmenen 
vuoden ajan saavuttaen mainetta Maaningan 
ulkopuolellakin.26 

26  Tuovinen 1997, 14-15.

Tawastien sukuvaakuna. Kuva otettu E.S Tigerstedtin 
kirjan Torsten Tawast Och hans omgifning nimiösivulta. 
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Luke, Maaninka24 Rakennushistoriaselvitys | Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy

Halolan päärakennus valmistuu 1820

Uutta päärakennusta ryhdyttiin rakentamaan 
pian Suomen sodan päättymisen jälkeen 
vuonna 1814. Silloinen omistaja Karl Fredrik 
Tawast hankki Turusta mestarin, ja parhaim-
millaan taloa oli rakentamassa 16 miehen työ-
porukka. Rakentaminen kesti materiaalipulan 
ja muiden vaikeuksien vuoksi yli kuusi vuotta.27

Tawastin pystyttämä 11 metriä leveä ja 35 
metriä pitkä rakennus oli maaseudun raken-
nukseksi epätavallisen suuri (kyynärämittoina 
noin 18 x 58 kyynärää). Rakennuksen vanhas-
ta huonejaosta ei ole säilynyt tietoa, mutta jo 
pelkästään rakennuksen mittasuhteet kertovat 
siitä, ettei rakennus ollut lähtökohdiltaan pe-
rinteinen talonpoikaistalo. Pikemminkin esi-
kuvana voi ajatella olleen upseerien virkatalot 
ja kaupunkien suuret porvaristalot.

Esimerkiksi sotilasvirkatalojen vuoden 1786 
mallipiirustuksissa everstiluutnantin ja ma-
jurin kaksikerroksisen rakennuksen pohja-ala 
oli 17 x 30 kyynärää.28 Huomionarvoista on, 
että kahden kerroksen yhteisala oli suunnil-
leen sama kuin Halolassa.

27  Tigerstedt 1909, 223. 1800-luvun alun turkulaisia 
käsityöläismestareita ja oltermanneja voi tutkia Turun 
kaupunginarkistossa olevista ammattikuntien arkistoista. 
Tämän selvitystyön yhteydessä ei ollut mahdollista tutkia 
kyseistä arkistoa.
28  Lounatvuori 1996, 39.

Päärakennus ennen korotusta 1920-luvun alussa. LA.
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Aikakauden pappilarakennusten koko oli 
yleensä merkittävästi pienempi. Esimerkiksi 
Lapinlahden Väärniin vuonna 1801 valmis-
tuneen kappalaisenpappilan ulkomitat olivat 
noin 8,5 x 17 metriä (14 x 28 kyynärää), eli noin 
puolet Halolan koosta. Kaupunkitaloista voi 
vertailukohtana käyttää esimerkiksi Kuopion 
entistä tuomiorovastin pappilaa, joka raken-
nettiin 1780-luvulla alunperin lääninhalli-
tuksen virkamiesten asuintaloksi. Mansardi-
kattoisen talon ulkomitat ovat noin 10,5 x 21 
metriä (17,5 x 35 kyynärää).

Halolan päärakennuksen alkuperäistä poh-
jakaavaa ei tarkasti tunneta. Pohjakaavaa 
on muutettu eri vaiheissa, mutta tarkemmin 
muutoksia ja niiden toteutusaikaa ei puuttu-
vien piirustusten takia tunneta. 1980-luvulta 
olevista piirustuksista voi erottaa mitkä seinät 
ovat hirttä ja mitkä uusia kevytrakenteisia vä-
liseiniä. 

Todennäköistä on, että nykyinen sali 106 (jos-
sa on kattomaalaus) on muodoltaan alkupe-
räinen. Siihen on sisäänkäyntisivulla liittynyt 
salin pituinen kapea eteinen - piirre, joka oli 
yleinen ns. keskeissalipohjakaavoissa. Muu-
toin pohjakaava muodostui todennäköisesti 
sydänseinän kahta puolta sijoittuneista pie-
nemmistä huoneista (ks. vanhan pohjapiirrok-
sen hahmotelma sivulla 33).

Alunperin rakennuksen eteläpäässä olivat to-
dennäköisesti isäntäväen huoneet, keskempä-
nä sali ja siitä pohjoispäähän päin kamareita, 
keittiö ja mahdollinen työväen tupa. Itäsivulla 
eli pihan puolella olevista kahdesta kuistista 
etelänpuoleinen on selvästi aina ollut pääsi-
säänkäynti, pohjoisempi taas keittiöpään si-
säänkäynti.

Päärakennus jätettiin todennäköisesti hirsi-
pinnalle valmistumisensa jälkeen, ja erityisen 
kiinnostavaa on, milloin toteutettiin julkisivu-
jen empiretyylinen julkisivulaudoitus. Mart-
ti Salmisen muistiinpanoissa on merkintä, 
jonka mukaan Hugo Schmidt olisi vuorannut 
päärakennuksen.29 Hugo Schmidtin omistuk-
sessa Halola oli 1860-luvun puolivälistä vuo-
teen 1885. Laudoituksen tyypistä ja nauloista 
päätellen ulkovuoraus on tehty myöhäisintään 
1860-luvulla, todennäköisesti jo sitä ennen. 
1880-luvulla olisi käytetty jo höyrysahalaitok-
sella höylättyjä, kapeampia lautoja. Koska ko-
neellisesti sahattua lautaa oli ollut jo 1700-lu-
vulta lähtien melko helposti saatavilla Suovun 
sahalta ja Tawast-suku kuului sen omistajiin, 
on mahdollista, että laudoitus on tehty jo 
1820-luvun lopulla.30

29  Martti Salmisen muistiinpanot. Irma Häikiön kotiar-
kisto.
30  Suovun saha sijaitsi Pohjois-Kallaveden länsirannalla. 
Halolaan oli Suovulta vesireittiä pitkin noin 25 kilometrin 
matka. Puutavaraa kuljetettiin kesäisin veneillä ja pur-

Myös Schmidteilla oli kiinnostusta sahatoi-
mintaan. Vuosina 1830-1864 Halolan omis-
tanut Gustaf Mauritz Schmidt, joka oli Hugo  
Schmidtin isä, yritti perustaa Viannankoskelle 
sahaa, mutta ei saanut siihen lupaa kuvernöö-
riltä eikä edes senaatilta valituksensa jälkeen. 
Voi kuitenkin olla, että hänellä oli kotitarve-
saha, jolla laudat olisi voitu sahata.31 Gustaf 
Mauritz Schmidtin aikana Maaningalla oli 
muitakin suuria rakennushankkeita käyn-
nissä, nimittäin Maaningan kirkko rakennet-
tiin 1825-1845. Siinäkin on samantyyppinen 
lautaverhous, jonka voi olettaa tehdyn juuri 
rakentamisjakson lopussa. On luontevaa aja-
tella, että Halolan laudoitus on voitu tehdä sa-
moihin aikoihin kuin kirkon.

jelotjilla, talvisin hevosilla jääteitä myöten. (Valta 1995b, 
8) Suovun sahan sijainti Maaningan seudun kannalta oli 
otollinen, koska mm. vuonna 1850 sahalta toimitettiin 
puutavaraa Maaninkajärven pohjoispäähän, Viannan 
kanavan työmaalle. (Valta 1995a, 34)
Suovuun oli jo 1750-luvulla perustettu yksiteräinen, 
vesivoimalla toimiva saha, josta Carl Johan Tawast omisti 
osuuden. 1778 valmistui sen paikalle kapteeni Magnus 
Fredrik Tawastin ja Kuopion lääninsihteeri Efraim Blomin 
rakentama ohutteräinen saha. Saha toimi ilmeisesti vielä 
1800-luvun alkukymmenillä, sillä vuonna 1839 sen omistus 
siirtyi Paul Wahlille. Hän uusi sahan rakennukset ja lait-
teet. Vuonna 1876 sahan voimanlähteeksi tuli höyrykone, 
mutta sahan toiminta jouduttiin lopettamaan vuonna jo 
1885. (Ahvenainen 1984; 113-114, 185-186, 261)-
31  Tuovinen 1997, 25.
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Halolan rakennukset 1800-luvun lopulla

1800-luvulla rakennettujen rakennusten tarkat 
valmistumisvuodet on yksittäisen rakennuksen 
kohdalta haasteellista selvittää. Elettiin aikaa, 
jolloin rakennustaito periytyi kyläyhteisössä 
vanhemmilta nuoremmille suullisesti kerrot-
tuna ja käytännön elämän kautta. Pihapiirin 
rakennukset tehtiin itse, ja niiden arkkiteh-
tuuriin vaikuttivat monet käytännönläheiset 
seikat kuten se, millaiselle rakennukselle oli 
tarve ja millaisia rakennustarpeita talon väellä 
oli. Halolan kohdalla pihapiirin vanhimmis-
ta rakennuksista, nykyistä päärakennusta lu-
kuunottamatta, löytyy eniten tietoa koeaseman 
johtajaksi 1930-luvulla tulleen Martti Salmi-
sen muistiinpanoista. 

Salminen oli onneksi hyvin kiinnostunut tilan 
historiasta. Hän haastatteli Halolassa tapaa-
miaan vanhoja ihmisiä, jotka muistelivat mah-
dollisesti itse 1800-luvun puolella kokemiaan 
asioita tai sitten perimätietona kuultuja tari-
noita, ja kirjoitti haastateltavan kertomat asiat 
ylös. Näitä käsinkirjoitettuja, osin vähän suh-
ruisiakin muistilappuja on Salmisen tyttärel-
lä Irma Häikiöllä tallessa. Halolassa nykyisen 
LUKE:n arkistossa on taas mustakantinen leh-
tiö, jonka kannessa lukee "Halolan historiaa". 
Irmä Häikiö vahvisti tämän käsinkirjoitetun 
vihkon olevan isänsä kirjoittama, ja näyttäi-
si siltä, että Martti Salminen on kirjoittanut 
vihkoon puhtaaksi osin aihepiireittäin haas-
tatteluissa esille tulleita asioita. Kuten muis-

titietoon yleensä, näihin mainittuihin lähtei-
siin kannattaa suhtautua tietyllä varauksella. 
Muistiinpanoissa mainitaan tietoja useita ker-
toja myös tämän selvitystyön tutkimuskohtees-
ta eli Halolan rakennuksista. Ei ole tietoa siitä 
esittikö Martti Salminen informanteille joita-
kin kysymyksiä, vai minkä takia juuri tietyistä 
asioista on kerrottu. Yhdessä Salmisen käsin-
kirjoittamassa paperissa kerrotaan Halolan 
saunassa 19.11.1879 syntyneen Aaro Eskelisen 
muisteluita. Selvityksen tekijä arvelee, että Es-
kelinen saattaa olla Halolan entinen työmies, 
koska hänen muisteluitaan käsittelevässä pa-
perissa kerrotaan esimerkiksi työpäivän pituu-
desta, soiden raivaamisista pelloiksi tai raken-
nuksiin liittyviä asioita.

Esimerkiksi tieto navetan valmistumisajan-
kohdasta vuonna 1884 on peräisin näistä 
Salmisen muistiinpanoista. Ainakaan tämän 
selvitystyön yhteydessä ei löytynyt mistään 
muualta kyseistä tietoa, vaikka se esitetäänkin 
faktana monissa Halolaa käsittelevissä teks-
teissä. Sinänsä monet muut seikat vahvistavat 
sitä käsitystä, että juuri 1880-luvulla Halolas-
sa elettiin aktiivista aikaa. Halola oli siirty-
nyt Hugo Schmidtin omistukseen 1860-luvun 
puolivälissä. Hän oli monella alalla kunnos-
tautunut yksityisyrittäjä ja maanomistaja. Hä-
nen kerrotaan käyneen Englannissa keväisin 
sopimassa sahansa tuotteiden myynnistä, ja 
vuoden 1876 matkaltaan hän toi mukanaan 
puhelimen Halolaan. Se asennettiin Pihtisal-

Nämä rannassa olleet rakennukset: sauna, pesutupa ja "rantamökki" saattavat myös olla jo 1800-luvulla 
rakennettuja. Rakennusten takana kohoaa tuulimoottori, joka on edelleen pihapiirissä. Kuva voisi olla 
1900-luvun alussa otettu.  MA
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men sahan ja Halolan välille, ja sen kerrotaan 
olleen käytössä kaksi vuotta kunnes meni rikki, 
ja kukaan ei osannut sitä korjata. Jos Halolas-
sa on ollut vuonna 1876 puhelin, se on ollut 
ensimmäisiä puhelimia koko maassa. Halolan 
isännät olivat kyllä ennenkin olleet edelläkä-
vijöitä uudenaikaisten keksintöjen hankkimi-
sessa. Päärakennuksen rakennuttaneen Karl 
Fredrik Tawastin kerrotaan tuoneen Englan-
nista ja Skotlannista jo 1820-luvulla erilaisia 
moderneja maatalouskoneita, joita tosin työ-
miehet eivät osanneet tai halunneet käyttää.32  

Uusien keksintöjen käyttöönotto näkyy myös 
Halolan navetassa. Vuonna 1884 valmistu-
neessa navetassa käytettiin kahdenlaista tii-
liä: poltettuja punatiiliä ja kalkkihiekkatiiliä. 
Kalkkihiekkatiilen käyttäminen 188o-luvulla 
oli hyvin harvinaista ja siten Halolan navet-
taa on pidettävä koko Suomessa varhaisena 
kalkkihiekkatiilen käyttökohteena. Punatiilien 
osalta koeaseman johtaja Martti Salminen on 
kirjoittanut muistiinpanoihinsa, että navetan 
tiilet poltettiin Riihipellolla ja savi niihin otet-
tiin Hämeensuon palstalta ja hiekka "kirkon 
rannasta". Tähän aikaan Halolassa oli paljon 
työmiehiä, kun suuren rakennustyömaan li-
säksi raivattiin usea suoalue pelloiksi.33 Hugo 
Schmidtin mainitaan myös samaisissa Salmi-

32  Tuovinen 1997, 21, 29-30.
33  Martti Salmisen muistiinpanoja, Irma Häikiön kotiar-
kisto. 

Tämä kuva on todennäköisesti otettu 1920-luvulla. Vasemmassa reunassa näkyy eloaitta, joka on vielä mainittuna 
esimerkiksi palovakuutuskirjassa vuodelta 1925. 1930-luvun kuvissa eloaittaa ei enää ole. On mahdollista, että sen 
rakennusaineita on voitu käyttää johonkin muuhun 1920-30 -luvuilla rakennettuun rakennukseen. Eloaitasta seuraava 
rakennus oikealle on tupa, sitten aitta ja tiilinen navetan pääty. MA.
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lohkomiskarttaan, joka selitysosineen tutkit-
tiin Kansalliarkiston Maanmittauhallituksen 
uudistusarkiston kokoelmista. Tässä kartassa 
osa rakennustonteista on samoja kuin vuoden 
1925 ja sen perusteella voidaan sanoa, että 
varsinaisen pihapiirin eteläpuolella on ollut 
kanala (v. 1926 kartassa nro 127= kanalatontti) 
ja paja (nro 131= pajatontti). Muiden raken-
nustonttien kohdalla mainitaan usein vain ra-
kennusten lukumäärä. Esimerkiksi järven ran-
nalla olevan kuvio nro 13:n kohdalle on kartan 
selitysosaan merkitty "4 rak. kuvio 13". Rannas-
sa tiedetään olleen ainakin sauna, pesutupa ja 
pieni asuinrakennus, koska nämä rakennuk-
set olivat 1930-luvulle asti karjanhoitokoulun 
käytössä (kuva näistä kolmesta rakennuksesta 
sivulla 26). 

nitaan, että "Maukosen rak. teetti Andersson van-
han päärak. ja "salin" puista".36 Saattaa siis olla, 
että vanha vuoden 1800 palovakuutukseen liit-
tyvässä kartassa näkyvä Halolan asuinraken-
nus purettiin vasta 1890-luvulla, ja sen hirsiä 
käytettiin päärakennuksen koillispuolella si-
jaitsevaan asuinrakennukseen. Vanhan päära-
kennuksen tiedetään jääneen pihapiiriin sen 
jälkeen, kun uusi oli valmistunut. Kerrotaan, 
että perhe muutti uuteen rakennukseen asu-
maan, mutta vanha isäntä Karl Johan jäi en-
tiseen päärakennukseen. 37 Muistiinpanoissa 
mainittu "pehtoorirakennus" voisi hyvinkin 
olla nykyinen tuvaksi kutsuttu rakennus.

LUKE:n arkistossa Halolassa ollut tiluskartta 
vuodelta 1857 kertoo myös osaltaan Halolan 
rakennuksista. Tiluskarttaan punaisella mer-
kityt "tontit" viittavat rakennuksiin. Yleensä 
tällainen tontti ei kuvaa suoranaisesti raken-
nuksen muotoa, vaan pikemmin sen paikkaa. 
Tiluskartassa on numeroitu jokainen kuvio 
eli pellonpalsta, niitty jne, mutta valitettavas-
ti karttaan liittynyttä selitysosaa ei arkistosta 
löytynyt. Tätä vuoden 1857 tiluskarttaa voi-
daan kuitenkin verrata vuonna 1925 tehtyyn 

36  Martti Salmisen muistiinpanoja, Irma Häikiön kotiar-
kisto.
37  Tigerstedt 1909, 223. 

sen muistiinpanoissa purkaneen Halolan ra-
kennuksia, kuten aittoja ja tallin, ja siirtäneen 
niitä mäkitupalaisten asunnoiksi kirkonkyläl-
le.34

Pihapiirissä oleva aitta saattaa olla Hugo 
Schmidtin aikana rakennettu. Mainittu Sal-
misen kirjaama muistiinpano Schmidtin to-
teuttamasta rakennusten purkamisista ja siir-
tämisistä vuosien 1864-1885 välillä tukee tätä 
olettamusta, koska silmämääräisten havainto-
jen mukaan aittapään hirsikehänä on toden-
näköisesti käytetty jonkun muun vanhemman 
rakennuksen runkoa. Aitoissa on myös leveäs-
tä lankusta tehdyt lattiat, jotka saattavat olla 
peräisin toisesta rakennuksesta. Kaksi muuta 
1800-luvun rakennusta eli tupa, josta käyte-
tään tässä selvityksessa kirjaintunnusta B ja 
entinen koulun johtajan asuinrakennus (D) 
rakennettiin todennäköisesti Hugo Schmidtin 
omistuskauden jälkeen tilan omistajaneen J. 
A. Anderssonin aikana 1890-luvulla. Valoku-
vaaja I. K. Inhan vuonna 1899 ottamassa ku-
vassa mainitut rakennukset ovat jo olemassa35. 
Lisäksi Martti Salmisen muistiinpanoissa ker-
rotaan, että Anderssonin aikana "rakennettiin 
ns. pehtoorirakennus ja nykyinen koulun johtajan 
asuinrakennus". Toisessa muistiinpanossa mai-

34  Martti Salmisen muistiinpanoja, Irma Häikiön kotiar-
kisto.
35  I. K. Inhan kuvaa tutkittiin valokuvaaja K. A. Ennolan 
verkkonnäyttelystä (http://www.ennola.fi/galleria/galle-
ria2/Halola.html) viitattu 16.10.2019.

Viereisellä sivulla Halolan tiluskartta vuodelta 1857 ja 
osasuurennos siitä sekä osasuurennos lohkomiskartasta 
vuodelta 1925. Kartoista saa käsityksen Halolan pihapii-
rin rakennuksista 1800-luvun puolivälissä ja 1900-luvun 
alussa. Selvityksen tekijä on merkinnyt vuoden 1925 
karttaan tekstissä mainitut "kanalatontin", "pajatontin" 
ja "4. rak. kuvio 13". 

Kartat: 1857, LA; 1925 KA,
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1857

1925

127 -kanala-
tontti

131 -pajatontti

4 rak - kuvio 13
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J. A. Anderssonin omistuskaudelle sijoittuu 
myös merkittävä jakso Halolan historiassa, 
kun Pohjois-Savon kansanopisto toimi siel-
lä 1895-1900. Halolan päärakennus otettiin 
opiston käyttöön. Kansanopiston avaaminen 
oli alueellisesti hyvin tärkeä tapahtuma, ja 
paikallisissa lehdissä kerrottiin opiston ava-
jaisista ja Halolasta opiston sijoituspaikkana. 
Lehtileikkeistä löytyy myös tiedonmurusia 
liittyen pihapiirin muihin rakennuksiin. Sa-
vo-Karjala lehdessä 4.11.1895 ilmestyneessä 
artikkelissa kuvataan päärakennuksen edus-
taa näin: "etupuolella on suuri tasainen pihamaa, 
ja sen toisessa laidassa, opiston kanssa nurkittain, 
on Halolan uusi rakennus". Tämä kuvailu vahvis-
taisi osaltaan käsitystä, että Andersson rakensi 
mahdollisesti omaksi asuinrakennuksekseen 
rakennuksen D. Itse päärakennusta samas-
sa artikkelissa kuvataan seuraavasti: "Opiston 
muodostaa sali, johon suurien ovien kautta liittyy 
myöskin kamari ja käsityöhuone. Rakennuksen 
toisessa päässä on opiston johtajan asuinhuoneet 
ja toisessa johtajattaren"38 

38  Savo-Karjala 4.11.1895

Pohjois-Savon kansanopisto Halolaan

Tämän kuvan toiselle puolelle on kirjoitettu "Pohjois-Savon kansanopiston historian ensimmäiset oppilaat Maaningan Halo-
lassa 1895-1896". Kuva on Viktor Barsokevitschin ottama. Keskellä Dutti ja Hjalmar Mikander, joista jälkimmäinen oli opiston 
johtaja. PSOA.



Karl Fredrik Tawastilla oli kolme tytärtä, joista 
ainoastaan yksi avioitui. Beatta Charlotta meni 
naimisiin kuopiolaisen lääkärin Gustaf Mau-
ritz Schmidtin kanssa, ja tämä tuli kotivävyksi 
Halolaan v. 1826. Näin ollen Tawastien jälkeen 
Halolaa hallinnoivat Schmidtit. Tawastien mu-
kaisesti Schmidt oli tarmokas kartanonomis-
taja, ja lääkärintoimensa ohella hän oli kiin-
nostunut tilanviljelystä ja nousussa olevasta 
metsien teollisesta hyödyntämisestä. Schmidt 
anoi kuvernööriltä lupaa rakentaa lumppu-
paperia käyttävä paperiruukki ja saikin luvan 
perustamiseen.  Ruukki toimi kymmenen vuot-
ta työllistäen enimmillään yhdeksän miestä. 
Paperiteollisuuden historia Halolassa jäi kui-
tenkin lyhyeksi, sillä ruukki paloi v. 1857. On-
nettomuuksia riitti, sillä Schmildt hukkui esi-
koistyttärensä Eweliina Augusta Lagin kanssa 
Pääsky-laivan haaksirikossa lähellä Kuopion 
satamaa v. 1864.39 Pääsky-aluksen matkat Kuo-
pion seudulla jäivät lyhyeksi, sillä jo samana 
vuonna, kun alus oli tullut Kuopioon tapahtui 
haaksirikko sen törmätessä Seura-laivaan ja 
Pääsky poistettiin laivarekisteristä40.

Schmidtiltä jäi lesken lisäksi viisi lasta. Veljek-
set Gustaf Emil (s. 1835) ja Hugo Evald (s. 1843) 
jäivät vaikuttamaan Halolaan. Gustaf Emil osti 
myös vanhan Tavinsalmen kuninkaankarta-
non alueen Hussolansaaresta, viljeli aluetta ja 

39  Tuovinen 2015, 362-363.
40  Toivanen 2000, 36.

harjoitti sahaustoimintaa valmistaen mm. voi-
tynnyreitä. Gustaf Emil sai ansioistaan kun-
nallisneuvoksen arvon. Gustaf väsyi kuiten-
kin Hussolansaaren tilanpitoon, myi tilan ja 
muutti Helsinkiin v. 1893. Hugo jäi Halolaan 
viljelemään tilaa. Hugo rakennutti Pihtisal-
meen myös sahan, jonka ympärille muodostui 
pienehkö oma yhdyskuntansa.41 

Hugo Schmidtin moninaiset liiketoimet onnis-
tuivat alkuun hyvin. Hän oli aikanaan Maanin-
gan suurin yrittäjä ja maanomistaja. Menesty-
nytkin liike-elämässä vaikuttanut henkilö voi 
joutua kuitenkin kokemaan tappioita. Hugon 
liiketoimet heikkenivät vähitellen, ja kun Pa-
pin leskien eläkerahaston hänelle myöntämä 
suuri kiinnelaina erääntyi v. 1885, hän joutui 
luopumaan Halolastaan. Pihtisalmella sijain-
neen sahan hän pystyi säilyttämään ja jatkoi 
sahan toimintaa aina kuolemaansa saakka 
vuoteen 1905. Hugo Schmidtin konkurssin jäl-
keen Halolan osti v. 1890 ruotsalaissyntyinen 
Jonas August Andersson. Martti Salminen il-
maisee, että Bore-ukoksi kutsuttu Andersson 
oli luonteeltaan ”turski patruuna”. Tuovisen 
mukaan Andersson paneutui Halolan puiston 
kehittämiseen ja kehitti myös tilan maatalout-
ta laajentamalla tilan peltoalaa ja ojittamalla 
tilan luonnonniittyjä. Andersson järjesti myös 
maatalousnäyttelyn tilalla v. 1901. Andersso-
nin hallitessa tilaa Pohjois-Savon Kansano-

41  Tuovinen 2015, 362-363.

pisto sai ensimmäisen sijoituspaikkansa Ha-
lolaan. Anderssonin vaikutusvaltainenkin 
aika Halolassa päättyi, koska hänen poikaansa 
Akselia kiinnosti enemmän insinöörinura, ja 
tilan myynti oli jälleen edessä.42 

42  Tuovinen 1997, 26 – 32.

SCHMIDTIT JA BORE-UKKO HALOLAN OMISTAJINA
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Päärakennuksen sali Viktor Barsokevitschin 
ottamassa valokuvassa huhtikuussa 1896, 
jolloin rakennuksessa toimi Pohjois-Savon 
kansanopisto. Vertaa seuraavalla sivulla 
olevaan hahmotelmaan päärakennuksen 
silloisesta huonejaosta. Kuvassa näkyy mm. 
osa salin kattomaalausta, joka edelleen on 
olemassa. KUHMU
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Hahmotelma rakennuksen keskiosan huonejaosta 1800-luvun lopulla on 
tehty edellisellä sivulla olevan valokuvan perusteella (pohjana nykyinen 
pohjapiirros). Piirrokseen on merkitty valokuvan ottopaikka ja muita valo-
kuvaan perustuvia havaintoja.

Sali (106) on nykyisissä mitoissaan, mutta kurssisali 107 on todennäköi-
sesti muodostettu kahdesta pienemmästä huoneesta, jotka on merkitty 
katkoviivalla. Samoin toimiston 109 paikalla on mahdollisesti ollut kaksi 
kamaria.



POHJOIS-SAVON KANSANOPISTO

Suomeen levisi 1860-luvulla skandinaavisen 
mallin mukaan kansanopistoaate. Sen pe-
rustana oli maalaisväestön sivistyksellisen 
ja taloudellisen vireyden edistäminen. Asiaa 
esiteltiin sanomalehdissä ja aiheesta pidet-
tiin esitelmiä. Ylioppilasosakunnat ryhtyivät 
työhön kansanopistojen saamiseksi Suomeen. 
Kuopiossa Savo-Karjalainen osakunta alkoi 
luennoida aiheesta syksyllä 1869. Kansanopis-
toasia jäi kuitenkin aluksi muiden tärkeiden 
asioiden varjoon. Se nousi uudelleen esille 
1880-luvulla, mihin vaikutti voimistunut venä-
läistämisen uhka ja yleinen kansanvalistuksen 
aate, joka sai suomenkielisen sivistyneistön 
toimimaan talonpoikaisväestön sivistystason 
nostamiseksi.43 

Kansanopistojen perustamisen edellytyksenä 
oli 1800-luvun lopulla tapahtunut talouselä-
män voimakas kehitys. Metsien arvo kohosi ja 
karjatalous kehittyi, näiden myötä kohosi ta-
lonpoikien  elintaso. Ensimmäiset kansanopis-
tot perustettiin yksityisten ja ylioppilaskuntien 
toimesta. Savon ensimmäinen kansanopisto 
oli Joroisissa, se perustettiin v. 1892. Kuopi-
on Isänmaallisen Seuran toimesta alettiin 
suunnitella kansanopistoa Pohjois-Savoon v. 
1890. Aiheesta järjestettiin kansalaiskokouksia 
yleensä markkina-aikaan, jolloin maalaisväes-
tö oli liikkeellä kaupungissa. Maaseudulle pe-
rustettiin paikallistoimikuntia ja varoja alettiin 

43  Miettinen 1975, 435.

kerätä. Maakunnan taloudellisten vaikeuksien 
vuoksi Pohjois-Savon kansanopisto perustet-
tiin kuitenkin vasta viisi vuotta myöhemmin. 
Vuotta aiemmin oli perustettu Pohjois-Savon 
Kansanopistoseura, jonka tehtävänä oli hank-
kia kannatusvarat toiminnan aloittamiseen. 44

Perustettaessa kansanopistoja paikan valinta 
aiheutti usein ongelmia, päädyttiin jopa rii-
toihin. Paikan valintaan vaikutti sekin, miten 
halukkaita seudun asukkaat olivat avustamaan 
ja toimimaan perustamisvarojen saamiseksi. 
Asiaa hankaloitti sekin, että oltiin vapaaehtoi-
sen toiminnan ja lahjoitusten varassa. Ensim-
mäiset kansanopistot olivat maakuntaopis-
toja, joiden oppilaat olivat ympäristökuntien 
asukkaita, ja oli luonnollista, että perustettu 
opisto sijoitettiin keskeiselle paikalle. Tällä 
tavoin turvattiin myös oppilaiden saanti. Li-
säksi oli huomioitava hyvät liikenneyhteydet. 
Huomionarvoista oli myös se, että opistot tuli 
sijoittaa mahdollisimman kauas kaupungista, 
niin että kaupungin paheet olisivat tavoitta-
mattomissa. Sisämaan seudut olivat otollisia 
paikkoja opistoille. Hyvinkin yksityiskohtaisia 
ohjeita sijoittamispaikoista annettiin, mutta 
toisaalta puollettiin myös kaupunkeja sijoitus-
paikoiksi: ”--jos oppilaat eivät kykene vastusta-
maan ulkoapäin uhkaavia paheita opistoaikana, 
… niin tuskinpa heidän luonnettaan voidaan teh-
dä vastustuskykyiseksi sillä, että heidät eristetään 

44  Miettinen 1975, 436-437.
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Pohjois-Savon kansanopistolaisten ryhmäkuva vuodelta 1895. Kuva on otettu päärakennuksen salissa. KUHMU

ympäröivästä todellisesta elämästä muutamien 
kuukausien ajaksi”. Monien vaiheiden ja eri 
paikkakuntien tarjoamien mahdollisuuksien 
jälkeen Pohjois-Savon kansanopisto perustet-
tiin Maaningan Halolaan.45 

Teoksessa Kolmekymmentä vuotta Pohjois-Savon 
Kansanopistossa H. J. Mikander kuvailee opis-
ton alkuaikoja Halolassa: ”Maaningan Halolas-
sa, Tavast-suvun vanhassa sukukartanossa – yksi 
Halolan Tavasteja kohosi Ruotsissa arvosta ar-
voon, kenraaliksi ja kreiviksi – sai kansanopisto 
ensimmäisen tyyssijansa Pohjois-Savossa viiden 
vuoden ajaksi 1895 – 1900.”46 

Kansanopiston avajaisiin tullessaan Pekka 
Brofeldt (Juhani Ahon veli) katseli Halolan 
huoneita ja kirjoitti,: ”--huoneet ovat yksi komea 
entisaikaan hyvinkin suurenmoisesti koristeltu sali 
ja kaksi pienempää huonetta. Hyvin kotoisalta ja 
hauskalta täällä tuntui. Olisi mieli tehnyt toteut-
taa erään vieraan matkalla lausuman ajatuksen, 
että nykyaikana, jolloin ollaan niin paljon vajottu 
maailman jokapäiväisiin puuhiin, olisi hyvä meil-
le itsekullekin mennä ajaksi kansanopistoon vil-
jelemään ihanteita”.47 Halolasta kansanopisto 
muutti Kuopion Hiltulanlahden Koivumäelle. 
Kauppaneuvos Gust. Raninin poika, kauppias 
P. E. Ranin toteutti isänsä toiveen ja luovutti 

45  Koponen, 1984, 33-53.
46  Mikander 1925, 37.
47  Uusi Savo 5.11.1895.
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Pohjois-Savon kansanopiston keittiö Halolan päärakennuksessa. Keittiö on sijainnut rakennuksen pohjoispäässä. PSOA.

omistamastaan Koivumäen tilasta opistolle 
maa-alueen sekä opiston rakennuksille tar-
peelliset puuaineet ja lisäksi antoi rahoitusta 
rakentamiseen.48 

48  Koponen 1984, 54, 100.
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Halolan lohkominen 1908

Halola siirtyi Karl Johan (Jussi) Canthin omis-
tukseen vuonna 1906. Canthin tiedetään ol-
leen myötämielinen torppareiden maanomis-
tusta kohtaan, ja hänen aikana Halolan tila 
lohkottiin sillä tavoin, että varsinaiseen Halo-
laan (125) jäi enää kaksi palstaa eli kotipalsta ja 
Hämeensuon niittypalsta. Kaikki muut seitse-
män palstaa siirtyivät Honkamäen tilaan (124). 
Lohkomisen tarkoituksena oli ilmeisesti saada 
maata torppareita varten. Maaningan pitäjä-
kirjassa kirkonkylän kehittymisestä kerrotaan 
niin, että Maaningan Yritysmaanosto-osuus-
kunta osti maata "Halolasta Honkamäen tilasta 
J.K. Canthilta ja Lauri Cederhvarfilta 389 heh-
taaria venevalkamineen". Lohkominen tehtiin 
ilmeisesti Yritysosto-osuuskunnan tarpeita 
ajatellen. Lohkomisen jälkeen osuuskunta 
luultavasti osti Honkamäen tilan (tai ainakin 
osia siitä). Osuuskunnan jäseniksi liittyneillä 
taas oli mahdollisuus ostaa osuuksia Osuus-
kunnan nimiin siirtyneestä tilasta. Yksi kiin-
nostava seikka lohkomisen toimituspöytäkir-
jassa on se, että Halolan omistajiksi mainitaan  
maanviljelijä J.K. Canth ja proviisori Lauri 
Cederhvarf, mutta esimerkiksi Jussi Tuovisen 
teksteissä mainitaan vain Jussi Canth Halolan 
omistajana vuosina 1906-1912.49 

Honkamäeksi lohkottu maa sijaitsi Halolas-
ta pihapiiristä pohjoiseen, ja käsitti siis myös 

49  Nykänen 2015, 131; Tuovinen 1997, 32-33.

Vuoden 1908 lohkomisen toimituskartta. Toimituksessa 
lohkottiin Halolan kylän talo nro 12 (Halola) kahdeksi 
erilliseksi tilaksi. Halolaan 125 jäi kotipalsta ja Hämeen-
suon niittypalsta ja loput seisemän Halolaan kuulunutta 
palstaa muodostivat Honkamäki 124 -tilan.

Maanmittauslaitos.

alueen, joka oli Halolan tilasta jo 1700-luvul-
la luovutettu kirkon ja hautausmaan paikaksi. 
Lohkomistoimenpide vaikutti voimakkaasti 
Maaningan kirkonkylän syntyyn. Vähitellen 
kirkon ympärille kehittyi kylä.



Halola sai uuden isännän ja omistajan Jussi 
Canthista (Karl Johan) vuonna 1906. Jussin aika 
Halolassa jäi kuitenkin lyhyeksi, mutta hänen 
toimintansa jätti jälkensä sekä Halolaan että 
koko Maaninkaan. Jussi Canth luovutti torp-
pareille laajoja alueita Halolasta. Tuovinen 
kirjoittaa, että Halolan tilojen itsenäistyminen 
tapahtui ennen ensimmäistä maailmansotaa 
ja sen myötä tullutta inflaatiota, joten Halolan 
torpparit olivat etuoikeutetussa asemassa ei-
vätkä joutuneet raskaan velkataakan alle. (Tuo-
vinen 1997, 32 – 33.) Vuoden 1922 asetetun 
asutuslain eli ”Lex Kallion” perusteella maata 
oli mahdollista pakkolunastaa valtiolle asu-
tustarkoituksiin. Pakkolunastusta tehtiin vain 
poikkeustapauksissa, mutta 1930-luvun laman 
myötä tiloja joihin valtiolla oli etuosto-oikeus 
joutui pakkohuutokauppaan. Asutuslain pe-
rusteella perustettiin viljelys- ja asuntotiloja 
vanhoihin maatiloihin.50 

Suomen torpparilaitoksen historia ulot-
tuu 1600-luvulle saakka. Torpaksi katsotaan 
maanviljelykseen käytetty alue, joka kuuluu 
toiseen tilaan ja on siihen vuokrasuhteessa. 
Yksityisillä tiloilla torppien perustaminen oli 
aluksi sallittua vain rälssitiloille (aateliston 
omistamat tilat). Valtion tiloilla (puustellit) 
torppia oli järjestelmän alusta alkaen. Maata-
lousyhteiskunnassa asutustoimintaa tuettiin 

50  Arkistojen Portti, Asutusviranomaiset, wiki.narc.fi. 

perustamalla uusia tiloja, jakamalla vanhoja 
tiloja tai perustamalla torppia. Valtio tuki toi-
mintaa hallinnollisilla ja lainsäädännöllisillä 
uudistuksilla.51 

Savossa torpparilaitos kehittyi lähinnä ta-
lonpoikaistorppareiden ja herrasväen torp-
pareiden varaan. Savolaisen torppariväestön 
ominainen piirre oli, että eteläisessä Savossa 
oli torppareita eniten ratsutilallisten ja soti-
las- sekä papiston puustellien, siis säätyläis-
ten asumien talojen mailla mutta pohjoisem-
pana yleisimmin perintö- ja kruununtiloilla. 
Savon torppariolojen kehitys 1700- luvulla ja  
1800-luvulla jatkui noususuuntaisena.52 

Canthin suvussa kerrotaan perimätietona, että 
kulttuurivaikuttaja ja kauppias, Jussin äiti Min-
na Canth, oli huolissaan poikansa toimista. Äi-
din toiveena oli saattaa poika virkamiesuralle, 
mutta pojan kiinnostuksen kohteet ulottuivat 
enemmän maanviljelykseen ja maanviljelijöi-
den tulevaisuuteen. Perintövarojen turvin Jus-
si Canth saattoi ostaa Halolan tilan itselleen.53  
Canthin toimien tuloksena voidaan katsoa, 
että torppien jaon myötä asukastiheys kasvoi 
Maaningalla. Tuovinen kirjoittaa, että uusien 
torppien myötä Maaningan kirkonkylä vah-
visti asemansa kunnan keskuspaikkana. Jussi 

51  Arkistojen Portti, Asutusviranomaiset, wiki.narc.fi
52  Wirilander 2000, 96-97.
53  Leena Rapp, tiedonanto.

Canthin aikana Halolan kylässä suoritettiin ti-
lan lohkominen. Halolan tila lohkottiin Hon-
kamäeksi ja Halolaksi v. 1908. Honkamäen 
tilasta lohkottiin torppareille maata. Voidaan 
olettaa, että Honkamäen tilasta torpparit sai-
vat maata viljeltäväkseen. Honkamäentila si-
jaitsee nykyisen Maaningan kirkonkylän koh-
dalla.54 Jussi Canth luopui Halolasta v. 1912 ja 
muutti Siilinjärven Kasurilaan.55 Minna Canth 
oli toivonut aina, että hänen lapsensa jatkai-
sivat Minnalle niin tärkeää kauppaliikettä. 
Jussi Canth otti kaupan haltuunsa v. 1917 ja 
johti liikettä kuolemaansa 1929 saakka. Toisin 
kuin äitinsä Jussi Canth sai kauppaneuvoksen 
arvon ja hänet nimitettiin myös Liettuan vara-
konsuliksi.56  

54  Nykänen 2015,131. 
55  Tuovinen 1997, 33.
56  Nummela 2004, 210.

HALOLAN UUSI ISÄNTÄ JUSSI CANTH TORPPAREIDEN ASIALLA
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Jussi Canthin jälkeen tila siirtyi naapuritilan 
Leppäniemen omistajille nimismies Gustav 
Mauritz von Essenin (1853 – 1905) lapsille ja 
hänen leskelleen Julia Marialle (1850 – 1923). 
Tytär Elsa Maria avioitui nilsiäläisen työmies 
Iivar Liljan kanssa ja he asuivat Halolassa sii-
hen saakka kunnes Elsa Marian nuorempi veli 
Lauri Gustaf Väinämö saavutti täysi-ikäisyy-
den v. 1916. Hän otti vaimonsa Edith Gertrudin 
kanssa Halolan hallintaansa. Leskirouva Julia 
von Essen jatkoi tilan pitoa Leppäniemessä. 
Lauri von Essen menehtyi keuhkokuumeeseen 
ja nuori leski Edith ei jäänyt pitämään tilaa, 
vaan muutti Hattulaan Herrenäsin kartanoon, 
jonka hänen appiukkonsa setä herännäisjoh-
taja Carl Gustaf von Essen oli hankkinut. Lep-
päniemeen jäänyt Julia von Essen alkoi potea 
vanhuuden vaivoja ja päätti lähteä miniänsä 
mukaan Hattulaan. Halola ja Leppäniemi lai-
tettiin myyntiin yhtä aikaa v. 1918.57 

57  Tuovinen 2015, 365.

Tuusniemeltä kotoisin ollut suurviljelijä Juho 
Petter eli Janne P. Turunen (1884 – 1925) osti 
Halolan ja Leppäniemen tilat. Ensimmäisen 
maailmansodan ja kansalaissodan tuomat on-
gelmat aiheuttivat vaikeuksia tilojenpidossa. 
Lisäksi v. 1918 voimaan astunut Torpparien 
vapautuslaki (Lex Kallio) tuotti Turuselle lisää 
vaivaa. Hän ei ollut Jussi Canthin tavan mu-
kaisesti vapaaehtoinen luovuttamaan maita 
torppareille, vaan aloitti oikeustaistelut pi-
tääkseen tilansa itsellään. Lisäksi Turusella oli 
vaikeuksia avioliitossaan ja avioero tuli v. 1923. 
Tuomiokapituli myönsi eron ”eripuraisuuden 
tähden ja oikeudella mennä uudelleen naimi-
siin”. Turusen vaimo Karoliina muutti Kuopi-
oon mutta kuoli vain pari viikkoa muuttonsa 
jälkeen v. 1924. Seuraavana vuonna isäntä 
Janne menehtyi keuhkotautiin 41-vuotiaana. 
Orvoiksi jääneet tyttäret Hilkka (7-vuotias) ja 
Helvi (12-vuotias) jäivät asumaan hoitajansa 
luokse Maaningalle. Halola meni jälleen ker-
ran myyntiin ja tila huutokaupattiin v. 1925. 
Kuopion Maanviljelysseura tuli hallinnoi-
maan tilaa.58

58  Tuovinen 2015, 366-367.

HALOLAN UUDET OMISTAJAT NAAPURISTA YKSITYISOMISTUKSEN LOPPU
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Halolan rakennukset vuonna 1925

1 Päärakennus

2 Asuinrakennus "Posti"

3 Asuinrakennus "Riemula"

4 Asuinrakennus rannalla

5 Navetta

6 Aitta

7 Kalustoliiteri ja sikala

8 Lampola

9 Eloaitta

10 Kanala

11 Paja

12 Pesuhuone

13 Tuulimoottorihuone

14 Sauna

15 Riihi

Halolan rakennukset 1925 - kaavio
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Kaavion lähteenä on käytetty palovakuutusasiakirjaa vuodelta 1925 
(velkakirjan 12.9.1925 liitteenä). Palovakuutuksessa on luettelo raken-
nuksista. Niiden paikat on päätelty tiluskarttojen perusteella (ks. s. 29)
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Halolan rakennushistoriassa alkoi tärkeä vaihe 
1920-luvun puolivälissä. Jussi Canthin jälkeen 
tila oli ollut viereisen Leppäniemen omistajien 
hallussa vuoteen 1918 asti, jolloin kummatkin 
tilat hankki itselleen Juho Petter eli Janne P. 
Turunen. Samoihin aikoihin Kuopion Maan-
viljelysseura ry etsi karjanhoitokoululleen uut-
ta paikkaa. Pohjois-Savon tietopuolinen kar-
janhoitokoulu oli toiminut Iisalmen Runnilla. 
Koulu oli vuokralla Liisankorven tilalla, jonka 
rakennukset olivat koulun tarvetta ajatellen 
liian pienet ja huonokuntoiset. Uutta koulun 
paikkaa etsittiin lähikunnista, ja vaihtoehtoi-
siksi paikoiksi muodostuivat Janne P. Turusen 
omistama Halolan tila Maaningalla tai tontti 
Lapinlahdella kunnalliskodin läheisyydessä. 
Lapinlahden kunnanvaltuusto päätti vuonna 
1925, että jos karjanhoitokoulu tulee Lapinlah-
delle, kunta lahjoittaa sen rakennuksia varten 
4 hehtaarin tontin ja 700 rakennushirttä. Li-
säksi päätettiin, että koulu voisi käyttää Lapin-
lahden kunnalliskodin karjaa koulun havain-
tokarjana.59 

Arkkitehti Kerttu Rytkönen teki piirustukset 
kaksikerroksisesta koulurakennuksesta, jon-
ka rakentamisen arvioitiin kustantavan 970 
000 markkaa. Urakkaan kuului lisäksi sauna- 

59  Pohjois-Savon koeasema, Kasvinviljelyskoeasemien 
perustamista koskevat asiat. " Maatalousministeriölle, 
Kuopiossa tammikuun 31 pnä 1925", Maatalouden koetoi-
minnan keskusvaliokunnan arkisto, KA.

Karjanhoitokoulu Halolaan 1925

Arkkitehti Kerttu Rytkösen tekemät luonnospiirustukset karjanhoitokoulun päärakennuksesta. 
Uutta koulua ei kuitenkaan rakennettu, vaan Halolan tilan päärakennus korotettiin ja otettiin 
koulun käyttöön. KA.
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ja pesutuparakennus ja ulkohuone. Kuopion 
Maanviljelysseura haki valtionkonttorilta kol-
me eri lainaa vuosina 1925-1928 koulun ra-
kentamista varten. Seura katsoi, että Halola oli 
ehdottomasti paras paikka koululle, mutta kos-
ka sen omistaja Turunen oli sairas, Lapinlahti 
pidettiin alun suunnitteluvaiheessa mukana. 

Neuvotteluja tilan myymisestä Kuopion Maan-
viljelysseuran ja Janne Turusen kesken oltiin jo 
käyty, mutta Turunen ehti kuolla ennen kaup-
paa. Kuopion Maanviljelysseura osti Halolan 
huhtikuun 15. päivänä vuonna 1925. Kauppa-
kirjan allekirjoittajana on Turusen alaikäisten 
lasten Hilkka-Johanna-Marian ja Helvi-Eliina 
Turusen määrätty holhooja Pekka Antikainen. 
Kauppaan kuului Halola 125 ja Leppäniemi 11, 
josta kuitenkin pihapalsta kaikkine rakennuk-
sineen ja tuulimoottoreineen jäi Anna, Saara 
ja Jussi Raatikaisen omistukseen. Turunen oli 
myynyt Leppäniemen pihapalstan heille vuon-
na 1923. Lisäksi kaupasta jäi pois Lehminie-
men palsta Onkiveden rannalta.60 Leppänie-
men pihapalstan ja Lehminiemen myymisestä 
johtuen oli käynnistetty maanmittaustoimen-
pide vuonna 1924. Turunen oli paikalla vielä 
lohkomisen aloituspalaverissa kesäkuun 16. 
päivä vuonna 1924, mutta koska hän seuraa-
van vuoden alkupuolella menehtyi, lohkomis-
toimenpiteeseen sisällytettiin vielä Halolan ti-
lan mittaus, jonka kustannuksista vastasi tilan 
uusi omistaja eli Kuopion Maanviljelysseura. 61

60  Kauppakirja 15.4.1925, LA.
61  Lohkomisasiakirja 1925, Maanmittaushallituksen 
uudistusarkisto, KA.

Päärakennuksen sali vuonna 1924. KUHMU
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Maanviljelysseura maksoi Halolan tilasta 1 
231 000 markkaa.62 Kerttu Rytkösen suunnitte-
leman koulurakennuksen rakentaminen olisi 
maksanut lähes miljoonan, joten ehkä kus-
tannusten hillitsemiseksi päätettiin ottaa tilan 
päärakennus koulun käyttöön. Sellaisenaan se 
oli kuitenkin liian pieni, joten sitä päätettiin 
korottaa, jotta toiseen kerrokseen saatiin oppi-
laiden asuinhuoneita. Tästä muutosvaiheesta 
ei tämän selvitystyön yhteydessä löytynyt pii-
rustuksia. Vuoden 1926 velkakirjaan on liitetty 
vain Kerttu Rytkösen tekemä "summittainen 
arvio" Halolan tilan rakennusten arvosta ja 
niiden kouluksi muuttamisen kustannuksis-
ta.63  

Pohjois-Savon tietopuolinen karjanhoitokoulu 
aloitti toimintansa Halolan tilalla syyskuussa 
1925. Ensimmäisen lukuvuoden koulu toimi 
tilan silloisissa rakennuksissa. Maanviljelys-
seura uusi tilan vesijohdon syksyllä 1925. Na-
vettarakennuksen kulmaosaan maitosuojien 
ja karjakeittiön yläpuolelle tehtiin 63 000 lit-
ran vesisäiliö. Navettaan tehtiin myös joitakin 
asuinhuoneita. Varsinaiset muutostyöt muis-
sa rakennuksissa suoritettiin touko-lokakuun 
välisenä aikana vuonna 1926. Rytkösen suun-
nitelmien mukaan tehtyjä muutoksia valvoi 

62  Kauppakirja 15.4.1925 LA.
63  Velkakirja 30.4.1926, Pohjois-Savon koeasema, Kasvin-
viljelyskoeasemien perustamista koskevat asiat, Maatalou-
den koetoiminnan keskusvaliokunnan arkisto, KA.  

1920-luvun lopulla otettu kuva Halolan pihapiiristä. Lilli Syväsen ja Sirkka Luukkosen takana näkyy eloaitta, joka on 
myöhemmin purettu. Eloaitta oli Halolan vanhan pihapiirin rakennuksia (ks. vuoden 1800 palovakuutuskartta s.18) 
Vasemmassa laidassa näkyy tuvan nurkka. Irma Häikiön kotiarkisto. 
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"isompi luokkahuone on kartanon entinen sali 
muuttumattomana. Sen seinät ovat rapatut ja 
öljyvärillä maalatut, samoin katto. Pienemmän 
luokan seinät ovat päällystetyt kankaalla ja 
öljyvärillä maalatut". Toisessa kerroksessa oli 
halli ja 20 huonetta, joista yksi oli peseytymis-
huone ja muut asuinhuoneita, joista kaksi oli 
varattu opettajille ja 17 oppilaille. Tuparaken-
nuksen kaksi kamaria ja keittiö otettiin myös 
oppilaiden asuinkäyttöön. Pihapiirin pohjois-
reunalla oleva rakennus muutettiin koulun 
johtajan asunnoksi ja kansliaksi. 66

66  Karjatalouskoulun historiikki 1932, Pohjois-Savon 
karjatalouskoulun arkisto, JOKA.

rakennusmestari Erkki Halonen, ja rakennus-
töiden johtajana toimi Vihtori Halonen. Työt 
tehtiin tunti- ja pieninä osaurakoina.64 

Rakennustöiden ollessa käynnissä navetassa 
syttyi tulipalo, kun karjakeittiön piipusta tul-
lut kipinä sytytti katon palamaan elokuussa 
vuonna 1926. Navetan puiset osat tuhoutuivat 
kokonaan. Myös edellissyksynä valmistuneet 
asuinhuoneet tuhoutuivat palossa. Betonilai-
pio oli vain karjakeittiössä ja maitohuoneissa , 
joten ne ja niiden päällä ollut vesisäiliö välttyi-
vät tulen tuholta. Myös navetan lähellä olleista 
rakennuksista paloivat katot, mutta koulura-
kennukseen asti tulipalo ei levinnyt. Navetan 
korjaustöihin ryhdyttiin välittömästi. Raken-
nukseen tehtiin betonilaipio ja peltikatto.65 

Uuden koulurakennuksen vihkiäisjuhlaa vie-
tettiin marraskuun 16. päivä vuonna 1926. 
Muutostöiden jälkeen koulurakennuksessa 
oli kaksi kerrosta ja kellari. Pääkerroksessa 
oli kaksi luokkahuonetta, kokoelmahuone, 
apuopettajan huone, eteishalli, ruokasali, tar-
joiluhuone, keittiö, emännöitsijän huone ja 
laboratorio. Ilmeisesti tässä muutosvaihees-
sa päärakennuksen saliin ei tehty muutok-
sia. Vuoden 1932 historiikissa kerrotaan, että 

64  Karjatalouskoulun historiikit 1932 ja 1952, Pohjois-Sa-
von karjatalouskoulun arkisto, JOKA.
65  Karjatalouskoulun historiikki 1952, Pohjois-Savon 
karjatalouskoulun arkisto, JOKA.

Kuva karjanhoitokoulun eteisestä arkkitehti Kerttu Rytkö-
sen tekemien muutosten jälkeen. MA.
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ARKKITEHTI KERTTU RYTKÖNEN

Karjanhoitokoulun 
luokkatila luulta-
vastivuonna 1926. 
Etualalla näkyy tila, 
joka nykyisin tun-
netaan kurssisalina 
(106). Kaksi pariovea 
oli huoneiden välillä 
jo ennestään. Niiden 
välille lisättiin leveä 
ovi vuoden 1926 
muutoksissa. MA.

Karjanhoitokoulun 
ruokasali. MA.

Arkkitehti Kerttu Rytkönen syntyi Pielavedel-
lä vuonna 1895. Hän valmistui ylioppilaaksi 
Kuopion yhteiskoulusta vuonna 1914 ja ark-
kitehdiksi vuonna 1921. Valmistumisensa jäl-
keen hän toimi Juho Nykäsen toimistossa ja oli 
vuosina 1923-25 lääninarkkitehdin apulaisena 
ja vuosina 1925-27 Kuopion läänin rakennus-
konttorin va. esimiehenä. Tämän lisäksi hän 
toimi rakennusopin opettaja karjatalousopis-
tossa. Rytkönen suunnitteli Pohjois-Savoon 
vanhojen rakennusten muutos- ja korjaustöitä 
sekä joitakin uudisrakennuksia. Yksi merkit-
tävä muutostyö oli Kuopiossa Sepänkatu 9:ssä 
sijaitsevan 2-kerroksisen karjatalousopis-
ton korottaminen 3- kerroksiseksi. Rytkösen 
suunnittelutyössä johtavana tyylisuuntana oli 
klassismi. Hän suosi symmetriaan perustuvaa 
julkisivua, jota korosti pylväin, pilarein ja ko-
risteaihein. Hänen sanotaan sovittaneen ra-
kennusten laajennukset vanhaan osaan niin 
hyvin, että eroa vanhan ja uuden välillä tuskin 
huomaa. Halolan päärakennuksen korotuk-
sessa voidaan tämän sanoa toteutuneen hyvin.
Vuosina 1929-61 Rytkönen työskenteli Hel-
singissä kaupungin asuntojen tarkastajana ja 
ylitarkastajana.67

67  Riekki 2005, 537.



KUOPION MAANVILJELYSSEURA JA SEN PERUSTAMA KARJANHOITOKOULU

Kuopion Maanviljelysseuran historia ulottuu 
jopa 1840-luvulle. Johan Vilhelm Snellman tuli 
Kuopioon v. 1843 ja perusti kaksi lehteä, Sai-
man ja Maamiehen Ystävän. Viimeksi mainit-
tu lehti oli tietenkin tarkoitettu talonpoikais-
väestöä varten. Kirjoituksissaan Maamiehen 
Ystävässä Snellman korosti maanviljelysseu-
rojen perustamisen tarpeellisuutta.68  Kuopi-
on Maanviljelysseura perustettiin kuitenkin 
vasta v. 1861. Seuran toiminta-ajatuksena oli 
yleinen maatalouden ja maanviljelyksen edis-
täminen.69 

Maanviljelysseurojen toiminta Suomessa on 
liittynyt maatalouden ammattiopetukseen. 
Aluksi toiminta-alat käsittivät maatalouden 
lisäksi siihen liittyvät sivuelinkeinot. Kuopion 
Maanviljelysseuran työ kohdistui pääasialli-
sesti varsinaisen maatalouden kehittämiseen. 
Seuran erikoisaloja olivat kuitenkin myös koti-
teollisuuteen keskittyvä kehitystoiminta, mitä 
jatkettiin vuoteen 1910 saakka. Meijeritalou-
den kehittäminen oli tärkeässä asemassa aina 
siihen saakka kunnes v. 1908 Pohjois-Savon 
Meijeriliitto aloitti toimintansa. Maanvilje-
lysseura järjesti myös metsätalouteen liitty-
vää neuvontatoimintaa vuodesta 1899 alkaen. 
Vuonna 1928 metsätalouteen liittyvä neuvonta 
68  Ollikainen 1961, 52.
69  Korhonen 1935, 89.

Mahdollisesti karjakko-oppilaita navetan edustalla vuonna 1934. LA.
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siirtyi Pohjois-Savon Metsänhoitolautakun-
nalle. Maanviljelysseura alkoi toimia myös ka-
lastuksen edistämiseksi v. 1908, jolloin seura 
sai valtionavustusta. Itä-Suomen Karjanjalos-
tusyhdistys perustettiin v. 1898. Kotieläinten 
jalostukseen liittyvät neuvontatoimet siirtyivät 
Kuopion Maanviljelysseuralta erikoisjärjestö-
jen tehtäväksi.70 

Kuopion Maanviljelysseuran tärkein tavoite 
oli valistaa ja neuvoa viljelijöitä maanviljelyk-
seen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi viljelijöi-
tä autettiin käytännön toimenpiteillä. Seuran 
nimissä yhteistoimin hankittiin viljelykseen 
tarvittavia koneita ja siemenviljaa. Seura toi-
mitti viljelijöille myös kirjallisia ohjeita, joissa 
kerrottiin, miten eri kasvilajikkeiden tuotan-
nosta saataisiin mahdollisimman hyvä sato.71

Kuopion Maanviljelysseura järjesti vuodesta 
1902 lähtien karjatalouskursseja. Pohjois-Sa-
vossa oli puute ammatillisesti pätevistä karja-
koista. Näin ollen Kuopion Maanviljelysseura 
perusti Pohjois-Savon tietopuolisen karjan-
hoitokoulun v. 1912. Koulu aloitti toimintansa 
Iisalmen Runnin kylässä. Maaningan Halo-
laan koulu muutti v. 1925. Koulutuksen tavoit-
teena oli antaa oppilaille valmius karjanhoi-
toon sekä siveellistä kasvatusta. Karjanhoitoon 

70  Ollikainen 1961, 131.
71  Ollikainen 1961, 131-133.

Kansallisarkiston Joensuun toimipisteessä säilytettävässä Pohjois-Savon karjanhoitokoulun arkistomateriaalin 
joukossa on myös kangasnäytteitä "karjatalouskoululaisen työasusta". JKA. 
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liittyneet oppiaineet olivat hallitsevassa ase-
massa. Lisäksi koulussa opetettiin kotitalous-
aineita. Karjakoita valmistui vuosittain 35 – 
45, heistä osa koulutettiin tarkkailukarjakoiksi. 
Tarkkailukarjakoiden toimenkuvaan kuului 
mm. karjan hoito-ohjeiden anto tilojen väelle.  
Koulussa järjestettiin myös maatilan ylläpi-
toon liittyviä lisäkursseja. Kursseilla opetettiin 
mm. puutarhanhoitoa.

Pohjois-Savon karjanhoitokouluun pyrkiville 
annettiin monenlaisia ohjeita. Kouluaika oli 
puolitoista vuotta, ja jakaantui kolmeen eri 
osaan: valmennukseen, harjoitteluun ja tie-
topuoliseen osioon. Ohjeissa täsmennettiin 
mm. sitä, että harjoittelua ei saa tehdä omalla 
kotitilalla. Harjoittelu tuli suorittaa Maatalo-
ushallituksen hyväksymillä harjoittelutiloilla. 
Tietopuolisen karjanhoitokurssin säännöissä 
oli määräys, että kurssi käsittää kotieläinten 
hoidon lisäksi käsitöitä ja kotitaloutta. Pääsy-
vaatimuksena oli 17 vuoden ikä, hyvä terveys 
(lääkärintodistus vaadittiin), hyvä maine (pa-
pinkirja), kansakoulun kurssi ja vanhempien 
tai holhoojan lupa. Lisäksi katsottiin, että 
todistus karjanhoitotyöstä on eduksi. Edel-
lä mainituilla ansioilla saattoi päästä Poh-
jois-Savon tietopuoliseen karjanhoitokouluun 
Maaningan Halolaan.72 Karjanhoitokouluun 
hakeneiden määrä väheni 1970- luvulla ja 

72  Säännöt, Pohjois-Savon Karjatalouskoulun arkisto, 
JKA.

koulun toiminta siirtyi Iisalmen Peltosalmen 
maatalousoppilaitokseen v. 197773 

Myös Kuopion Maanviljelysseuran toimin-
taan tuli muutoksia 1970-luvulla. Vuonna 
1970 muodostettiin Kuopion läänin maatalo-
uskeskus, johon sulautui neljä alan neuvonta-
järjestöä. Vuonna 1992 otettiin käyttöön nimi 
Pohjois-Savon maaseutukeskus, 2002 ProAg-
ria Pohjois-Savon maaseutukeskus ja vuonna 
2005 ProAgria Pohjois-Savo. 74

73  Häikiö 2015, 369.
74  Ollikainen 2011, 198-199.

Lypsämistä pellolla. MA.
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Koeasema Halolan tilalle 1930-luvulla

Hyvin pian sen jälkeen, kun Pohjois-Savon tie-
topuolinen karjanhoitokoulu aloitti Halolassa, 
tilalle sijoitettiin myös toinen toimija. Tässä 
yhteydessä Halola siirtyi valtion omistukseen.
Sopivaa tilaa Pohjois-Savon koeasemaa varten 
etsittiin kahtena kesänä vuosina 1927 ja 1928. 
Halolan tila katsottiin maaperänsä puolesta 
parhaimmaksi paikaksi koeasemaa varten. Li-
säksi jo karjanhoitokoulua perustettaessa oli 
toivottu, että valtio ottaisi koulun hoitaakseen. 
Ostamalla Halolan tila valtiolle saavutettiin 
siten kaksi asiaa, koeasemalle saatiin hyvä 
paikka ja koulu saatiin valtion hoitoon.75 Kuo-
pion Maanviljelysseura myi Halolan tilan val-
tiolle vuonna 1930 kahden miljoonan markan 
hinnalla. Huhtikuun 28. päivä vuonna 1930 
päivätyssä kauppakirjassa kerrotaan, että val-
tiolle siirtyy kaupassa Halola 1225 ja Saarinen 
113, joka oli kuulunut alun perin Leppäniemen 
tilaan. Kaupassa siirtyi myös seuran lainat ja 
kaikki tilan rakennukset, irtaimisto ja viljat, 
paitsi tuhat kiloa kauraa ja 500 kiloa ohraa. 
Lisäksi kauppakirjassa mainitaan, että kaup-
pa on tehty sillä edellytyksellä, että valtio ottaa 
haltuunsa tilalla toimivan yksityisluontoisen 
tietopuolisen karjanhoitokoulun. Kauppaan 
kuului myös kaikki koulun irtaimisto ja ope-
tusvälineet.76 

75  Selostus Pohjois-Savon kasvinviljelykoeaseman pai-
kan etsinnästä kesällä 1928, Maatalouden koetoiminnan 
keskusvaliokunnan arkisto, KA. 
76  Kauppakirja 28.4.1930, LA

Maatalouden koetoiminnan keskusvaliokunta 
asetti rakennustoimikunnan Pohjois-Savon 
koeaseman tarvitsemien rakennusten suun-
nittelua ja rakentamista varten. Toimikuntaan 
nimettiin toukokuussa vuonna 1930 toimes-
saan aloittanut koeaseman johtaja Martti Sal-
minen, maanviljelysseuran rakennusmestari 
E. Sorri, agronomi L.O. Hirvensalo ja agrono-
mi L.J. Maukonen, joka viimeksi mainittu oli 
karjanhoitokoulun johtaja.77 

Piirustukset koeaseman rakennuksista laa-
ti arkkitehti Jalmari Peltonen. Koeasemalle 
suunniteltiin johtajan asuinrakennus, jossa 
oli myös laboratorio ja toimistotiloja, ja li-
säksi puimalarakennus. Alueen asemapiir-
ros on mielenkiintoinen, koska siinä koease-
man johtajan asuinrakennus on suunnilleen 
niillä kohdin, jossa Halolan päärakennus oli 
1700-luvulla. Kuten aiemmin tässä selvityk-
sessä on kerrottu Martti Salminen otti vuoden 
1930 kesällä yhteyttä silloiseen Museoviras-
toon, koska paikalta löytyi vanhan rakennuk-
sen jäänteitä. Voidaan olettaa, että ne löytyivät 
tilanteessa, jossa kaivettiin jo uuden raken-
nuksen perustuksille kuoppaa. Museoviraston 
arkeologin matkakertomuksessa kuvaillaan, 
että "kaivaminen paikalla oli jo aloitettu ja sitä 
jatkettiin, jolloin esille tuli kaksi tiilestä hyvin 
muurattua kellaria". Todennäköisesti koease-
man johtajan asuinrakennus tehtiin tästä syy-

77  Keskusvaliokunnan pöytäkirja 22.5.1930, Maatalou-
den koetoiminnan keskusvaliokunnan arkisto, KA.

tä hieman erilleen vanhasta pihapiiristä.

Ensimmäisenä koeaseman käyttöön valmis-
tui puimalarakennus vuonna 1931, ja koease-
man johtajan asuinrakennus laboratorioineen 
1933. Martti Salmisen muistiinpanoissa on 
hyvin tarkkoja tietoja puimalan rakentamis-
ta koskien. Hän kirjoittaa: "Kaadettiin Saarisen 
metsäpalstalta 2308 puuta uutta puimalaa var-
ten. Vahvimmat ja suorimmat tukit (1000 kpl) 
ajettiin Pihtisalmeen sahattavaksi lankuiksi ja 
höylättäväksi, kun sen sijaan loput sahattiin ko-
tona parruiksi, laudoiksi sekä höylättiin päreiksi." 
Salmisen muistiinpanojen mukaan rakennus-
mestari Leo Kinnunen Kuopiosta teki edulli-
simman tarjouksen puimalan rakentamisesta 
(84 000 markkaa) ja työ annettiin hänelle. Ra-
kennustyö alkoi kesäkuussa ja puimala tuli 
valmiiksi syyskuussa. 78

Koeaseman tarpeita ajatellen laajennettiin 
myös navettaa 1930-luvun alussa. Tästä raken-
nusvaiheesta ei tämän selvitystyön yhteydessä 
löytynyt piirustuksia, mutta todennäköisesti 
laajennussiiven suunnitteli muutkin koease-
man rakennukset suunnitellut arkkitehti Jal-
mari Peltonen.

78  Martti Salmisen muistiinpanot, Halolan historiaa, 
LUKE
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Koeaseman rakennukset suunnitteli arkkitehti Jal-
mari Peltonen. Tässä asemapiirroksessa koeaseman 
johtajan asuinrakennus on sijoitettu melko lähelle 
päärakennusta. Se rakennettiin kuitenkin selvästi 
erilleen muusta rakennusryhmästä. Asemapiirrok-
sen pohjoisnuoli osoittaa etelään. KA

ARKKITEHTI JALMARI PELTONEN

Arkkitehti Jalmari Peltonen syntyi Pyhäjärvellä 
vuonna 1893. Hän valmistui arkkitehdiksi Tek-
nillisestä korkeakoulusta vuonna 1922. 

Arkkitehdiksi valmistuttuaan Peltonen pääsi 
töihin Jussi ja Toivo Paatelan arkkitehtitoimis-
toon. Hän sai siellä työpöydälleen paljon maa-
talouteen liittyviä rakennuksia, ja perustaes-
saan oman toimiston vuonna 1926 hän jatkoi 
samalla alalla. Hän hoito toimistossaan Maa-
taloushallituksen  suunnittelutöitä vuodes-
ta 1930 alkaen. Hänen tiedetään käyttäneen 
apulaisia taiteilijoita värien valitsemisessa 
tai koristeaiheiden suunnittelussa. Peltonen 
oli arkkitehtina monipuolinen. Hänen suun-
nittelemiin rakennuksiin kuuluu huviloita, 
kerrostaloja (esimerkiksi Helsingin Töölössä), 
emäntäkouluja ja muita maatalousalan oppi-
laitoksia ja niihin liittyviä johtajan asuinra-
kennuksia, kansakouluja, teollisuusrakennuk-
sia ja pankkeja. 79

79  Peltonen 2003, 38, 45, 91, 118-123; Suomen korkea-
kouluinsinöörit ja arkkitehdit 1956, 622.
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Kaksi naista koeasemalle 
valmistuneen toimisto- ja joh-
tajanrakennuksen seinustalla 
1930-luvun lopulla. LA

Puimalan rakennustyömaa vuonna 1930. Irma Häikiön 
kotiarkisto, Martti Salminen.

Näiden rakennusten lisäksi koeasema tarvit-
si muita tiloja, ja joitain koulun rakennuk-
sia otettiinkin koeaseman käyttöön. Noin 1,5 
hehtaarin suuruinen osa pihapalstasta mää-
riteltiin koulun käyttöön. Sen rajoista käytiin 
vuosina 1930-33 keskustelua, ja karjanhoi-
tokoulun johtokunnan pöytäkirjoista selviää, 
että koulu oli tyytymätön rajalinjaan. Se olisi 
halunnut rakennusten ympärille reilusti tilaa, 
jotta mahdolliset lisärakennukset mahtuisivat 
sillä määrätylle alalle. Koululle rajattu alue 
kulki pihapiirin läpi niin, että aitta ja tupa 
jäivät koeaseman puolelle. Myös koululla oli 
tarve omalle ulkorakennukselle ja sellainen 
valmistui vuonna 1933 rantatuvan ja johtajan 
asuinrakennuksen väliselle alueelle.80

Alkuvuosina koulun sauna ja pesutupa oli-
vat yhteiskäytössä koeaseman henkilökunnan 
kanssa. Oma sauna koeasemalle rakennettiin 
vuonna 1935. Myös koulun asuntoina ollut 
"rantamökki" annettiin alkuun muutamaksi 
kuukaudeksi koeaseman käyttöön. Kun "Kiire-
haaran" asuinrakennus valmistui kesällä 1938, 
koulu sai rantamökin tilat takaisin itselleen. 

80  Karjanhoitokoulun johtokunnan kokouksen pöytäkir-
ja 11.2.1931, 10.4.1933. JKA.
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Navetta 1930-luvun lopulla. LA

Maaninkalaissyntyinen Hanna Huikarinen tuli Salmisen 
perheeseen pitkäaikaiseksi kotiapulaiseksi 1930-luvun 
alussa. Tässä kuvassa hän laittaa ruokaa melko uudessa 
koeaseman johtajan asunnon keittiössä vuonna 1934 tai 
1935. Irma Häikiön kotiarkisto. 
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1 Karjanhoitokoulu: opetustilat ja oppilaiden asuinhuoneet

2 Koulun johtajan asuinrakennus

3 Aitta, sikala, ulkohuone (1933)

4 "Rantamökki": koulun vahtimestarin asunto

5 Pesutupa

6 Sauna

1 Koeaseman toimisto ja johtajan asunto (1933)

2 Tupa: koeaseman ruokala

3 Koekalusto, ulkohuone

4 Navetta ja talli

5 Sikala ja kanala

6 Puimala (1931)

7 Sauna (1935)

Navetta on merkitty koeaseman rakennukseksi, mutta se 

luonnollisesti toimi myös koulun opetusnavettana. 

Koulun rakennukset

Koeaseman rakennukset

Halolan rakennukset 1930-luvun lopulla - kaavio
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POHJOIS-SAVON KOEASEMA

Maatalouden tutkimuskeskuksen edeltäjä oli 
Maanviljelys-taloudellinen koelaitos, joka pe-
rustettiin v. 1898. Koelaitoksen perustaminen 
vaati monenlaisia toimenpiteitä ja mietintö-
jä, ennen kuin koelaitoksen osastot ja niiden 
toiminta saatiin järjestettyä. Vuonna 1929 
eduskunta myönsi määrärahan kasvinvilje-
lyskoeaseman perustamiseen Pohjois-Savoon. 
Maatalouden koetoiminnan keskusvaliokun-
nan ostama Halolan tila (v. 1930) soveltui 
koeaseman tarkoitukseen. Tilalla päästiin har-
joittamaan koetoimintaa. Kokeina järjestettiin 
mm. kauran, kevätvehnän, ohran, rukiin, syys-
vehnän, herneen ja perunan lajikokeita. Tilalla 
käytettiin varsin pitkään perinteisiä työme-
netelmiä mm. heinänkorjuussa. Martti Sal-
misen toimesta 1930-luvun alussa siirrettiin 
mesimarjantaimia luontaisilta kasvupaikoilta 
koekentälle. 1970- luvulla tila alkoi koneistua. 
Halolan tilalla on aina ollut lypsykarjaa, joten 
suhteellisen suuri osa pelloista on sen vuoksi 
ollut heinän, tuorerehun ja laidunrehun tuo-
tannossa. Karjatalouden osalta kokemusta ja 
tuloksia saatiin mm. AIV-rehun käytöstä. Onni 
Pohjanheimo työskenteli tilalla 1970-luvulla ja 
sai aikaan mm. virusvapaan Pito-perunalajik-
keen. Samana vuosikymmenenä uutena tutki-
muskohteena olivat lietelanta- ja viemäriko-
keet. Koeasema on ollut koko toimintansa ajan 
suosittu retkeilykohde. Tilalla on vieraillut 
pääasiassa maanviljelijöitä ja maatalousneu-
vonnassa työskennelleitä henkilöitä. Maatalo-

uskeskuksien ja koeaseman välillä on vallinnut 
kiinteä yhteys ja koeasemalla saadut tulokset 
ja kokemukset ovat levinneet viljelijöiden tie-
toon.81 

Maatalouden tutkimuskeskuksessa tehtyä 
soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä ovat oh-
janneet eri vuosikymmenien käytännön on-
gelmat ja tarpeet. Tutkimuksen painotukset 
ja sisällöt ovat muotoutuneet niiden pohjalta. 
Sotavuosina 1940-luvulla keskityttiin sato- ja 
tuotantotason nostamiseen elintarvikepulan 
ehkäisemiseksi ja elintarvikeomavaraisuuden 
saavuttamiseksi. 1950-luvulla puutarha- ja 
vihanneskasvien kasvatus lisääntyi ja tutki-
musta suunnattiin kasvihuoneisiin. Aikaisem-
min puutarhanhoito oli ollut vain maatilan 
sivuelinkeino. Sotien aiheuttaman elintarvi-
kepulan jälkeen tapahtui vastakkainen ilmiö. 
Elintarvikkeiden ylituotanto tuli ongelmaksi. 
1960-luvun loppupuolelta lähtien pyrittiin 
ylituotannon takia laajentamaan mm. öljykas-
vien, sokerijuurikkaan ja siementen tuotantoa 
ja suuntaamaan viljanviljelyä yhä enemmän 
rehuntuotantoon. 1970-luvulla mm. ”sianli-
ha-, muna- ja voivuoret” kasvoivat ja ylituotan-
tomaksut otettiin käyttöön v. 1972.82 

1960 - 1970- luvuilta lähtien alkaneen ”maalta-
81  Rytsy 1978, 228-234.
82  Poutanen 1998, 5-37.

paon” seurauksena alkutuotannosta toimeen-
tulonsa saava väestö on vähentynyt. Vuosina 
1990-1995 alkutuotannossa työskentelevien 
määrä laski neljänneksen. Muuttoliikkeen ta-
kia maaseutu autioitui. Kaupungistuminen ja 
maatalouden kaupallistuminen ovat maas-
samme yhtenäisiä ilmiöitä. Kulttuurin ja ta-
louden nopeat muutokset näkyvät koko maa- 
ja elintarviketeollisuudessa, ja Maatalouden 
tutkimuskeskus on mukautunut tekemään 
tutkimus- ja kehitystyötä ajan tarpeiden vaa-
timalla tavalla.83

Maaningan koeaseman tutkimuksen paino-
pisteet ovat vuosien saatossa pysyneet mel-
ko muuttumattomina. Lypsykarjan ruokinta-, 
nurmi-  ja nurmen ympäristövaikutustutkimus 
on edelleen osa tutkimusaseman toimintaa.

Koeaseman nimet ovat vaihtuneet toimin-
ta-aikana:

Pohjois-Savon Kasvinviljelyskoeasema 1930 – 
1955.
Pohjois-Savon koeasema 1956 – 1983.
Pohjois-Savon tutkimusasema 1984 – 2005.
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 
MTT Maaninka 2006.
Luonnonvarakeskus (Luke, Maaninka) 1.1.2015 
alkaen.84  

83  Poutanen 1998, 37-46. 
84  www.luke.fi
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Koeaseman pellolla luultavasti 1930-luvulla. LA.
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Uusia rakennuksia 1950- ja 1960 -luvuilla

Karjanhoitokoulun johtokunta oli käsitellyt 
koulun laajentamisen tarvetta jo 1930-lu-
vun lopulla. Tammikuun 22. päivänä vuonna 
1938 pidetyssä kokouksessa ehdotettiin seu-
raavan vuoden menoarvioon varattavaksi 350 
000 markkaa uudisrakentamiselle. Rakennus 
suunniteltiin tehtäväksi rakennusmestari E. 
Sorrin piirustusten mukaan sementti- tai pol-
tetusta tiilestä, ja siihen suunniteltiin asuntoja 
kahdelle opettajalle ja vahtimestarille, 2-3 op-
pilashuonetta, pesu-, silitys- ja mankelihuo-
netta, pannuhuone ja halkosäiliö.85

Vuonna 1946 Halolassa alkoi toimia toinenkin 
koulu, kun Maaningan kotitalouskoulu aloit-
ti toimintansa. Se toimi kesäkuukausien ajan 
eli käytännössä viisi kuukautta vuodessa. Kar-
janhoitokoulu menetti neljän oppilaan asuin-
tilat kotitalouskoulun opettajien asunnoiksi.86 
Maaningan kotitalouskoulun toiminta loppui 
vuonna 1953, mutta se ei tuonut helpotusta 
koulun tilanahtauteen. Vuonna 1953 tilan-
ne kuitenkin helpottui hieman, kun koululle  
valmistui uusi asuin- ja saunarakennus. Ark-
kitehti Jalmari Peltonen oli tehnyt uudisra-
kennuksen piirustukset syksyllä 1952. Raken-
nukseen tehtiin vahtimestarin asunto, sauna, 

85  Karjanhoitokoulun johtokunnan kokouksen pöytäkir-
ja 22.1.1938. JKA.
86  ajoittamaton lehtileike, Karjanhoitokoulun arkisto, 
lehtileikkeet, JKA.

pesutupa, mankelihuone ja kellaritiloja.87 Tä-
män rakennuksen alkuperäispiirustuksia ei 
tämän selvitystyön yhteydessä löytynyt.

Saunarakennuksen lisäksi pulaa oli edelleen 
myös opettajien ja oppilaiden asuinhuonesi-
ta. Arkkitehti Peltonen oli tehnyt vuonna 1953 
luonnoksen suunnilleen sen kokoisesta raken-
nuksesta kuin E. Sorri oli tehnyt 1930-luvun 
lopussa. 1950-luvun puolivälissä suunnitel-
ma vaikutti kuitenkin liian suppealta. Uuteen 
asuntolarakennukseen haluttiin kaksi asuntoa 
opettajille ja yksi talonmies-lämmittäjälle. Op-
pilashuoneita tarvittaisiin vähintään kuusi ja 
lisäksi laboratorio. Syksyllä 1955 niin kutsut-
tuun Rantamökkiin eli entiseen vahtimestarin 
asuntoon ei voitu rakennuksen huonokun-
toisuudesta johtuen enää majoittaa oppilaita, 
joten kouluun otettavien oppilaiden määrää 
jouduttiin rajoittamaan. Koulun johtokunnan 
kokouksen pöytäkirjassa tammikuun 30. päivä 
vuonna 1956 kerrotaan, että oppilasasunto-
laan (eli päärakennuksen toiseen kerrokseen) 
oli mahdollista majoittaa vain 33 oppilasta. 
Opettajien asuintiloista mainitaan, että "opet-
tajien asunnot, varsinkin apuopettajan asunto, 
ovat varsin epämukavat ja edelleenkin vanhan 
tilapäisratkaisun (v:lta 1925) varassa". Laborato-

87  Karjanhoitokoulun johtokunnan kokouksen pöytäkir-
ja 22.1.1953. JKA

rio oli johtokunnan arvion mukaan ahdas, ja 
myös keittiö kaipaisi lisätiloja. Entisestä la-
boratoriosta suunniteltiin tulevan emännän 
asuntoon lisää tilaa ja jos opettajille tehtäisiin 
lisää asuntoja, päärakennuksen toinen kerros 
saataisiin kokonaan oppilaiden käyttöön.88

Koulun johtokunta käsitteli helmikuussa 1957 
uuden asuntolarakennuksen luonnoksia. 
Opettajien asunnot katsottiin liian pieniksi, 
ja oppilashuoneita olisi saatava kuusi kolmen 
sijaan. Piirustukset tulivat johtokunnan tar-
kistettavaksi uudelleen huhtikuussa, jolloin 
pyydettiin muutosehdotuksia "vain sellaisis-
ta muutoksista, jotka eivät aiheuta lisäkustan-
nuksia". Johtokunta yhdessä opettajakunnan 
kanssa teki aika monta muutosehdotusta, 
joissa pääasiassa pyrittiin saamaan lisää tilaa 
asuinhuoneisiin. Muutokset olisivat kuitenkin 
edellyttäneet esimerkiksi itäpäädyn ulko-oven 
jättämistä pois ja muutoksia ikkunoiden paik-
koihin. Lisäksi johtokunta lausui, että "joku ik-
kuna saisi jäädä poiskin".  

88  Karjanhoitokoulun johtokunnan kokouksen pöytäkir-
ja 30.1.1956
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Kuva talvella 1955 tallin päädystä. Vellikello lehtikuus-
ten takana oikealla. Irma Häikiön kotiarkisto, kuva Simo 
Salminen
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Ilmeisesti koulun johtokunnan ehdottamia 
muutoksia ei toteutettu. Uusi asuntolaraken-
nus valmistui heinäkuussa vuonna 1962. Lop-
putarkastus pidettiin 6. päivä heinäkuuta, jossa 
rakennushallituksen määrääminä tarkastuk-
sen suorittivat diplomi-insinööri R. Soini, in-
sinööri A. Löfgren ja teknikko T.A. Juvonen. 
Tilaisuus aloitettiin lounaalla, jonka aikana 
johtokunnan puheenjohtaja agronomi Aarne 
Savolainen kertoi rakennushankkeen synty-
vaiheita ja kiitti arkkitehtia sekä urakoitsija 
rakennusmestari Pentti Vilpposta sekä aliura-
koitsijoita hyvästä työstä. Lopputarkastuksessa 
olivat rakennushallituksen väen lisäksi arkki-
tehti Jalmari Peltonen, pääurakoitsija Pentti 
Vilpponen, Oy Vesijohtoliike Huberin edus-
tajana insinööri J. Nylund, Keskusosakeliike 
Hankkijan edustajana insinööri P. Pitkänen, 
koulun johtaja agronomi H. Korhonen, Savon 
Voima Oy:stä teknikko S. Hietanen, Kuopion 
lääninrakennusmestari U.P. Oravainen ja val-
voja rakennusmestari V. Koivisto. Tarkastuk-
sessa todettiin keskeneräisiä töitä, ja urakoit-
sija velvoitettiin maksamaan sopimussakkoa 
yhteensä 520 000 markkaa. Keskeneräiset työt 
eivät kuitenkaan estäneet rakennuksen käyt-
töönottoa, ja viimeistelyt tehtiin heinäkuun 
aikana.89

Koulun uusi lämpökeskus tehtiin asunto-

89  Karjanhoitokoulun johtokunnan kokouksen pöytäkir-
ja 6.7.1962. JKA.

larakennuksen pohjakerrokseen, ja sen val-
mistuttua lämpökanavat yhdistettiin ainakin 
koeaseman päärakennukseen. Koulun pää-
rakennuksessa ja koulun johtajan asuinra-
kennuksessa pidettiin ilmeisesti omat läm-
mityskattilat, koska vuoden 1964 elokuussa 
pidetyssä koulun johtokunnan kokouksen 
pöytäkirjaan on kuvattu tilannetta näin: "Kun 
koulun remontti näyttää edelleen viivästyvän ja 
siirtyvän ja kun sitä odotellessa olemme jättäneet 
kaikki vuosikorjaukset tekemättä, lisäksi ovat kaik-
kein tärkeimpinä korjausvuorossa koulurakennuk-
sen ja johtajan asuinrakennuksen lämpökeskukset 
uusimisen tarpeessa, edelleen on koulun ja koease-
man vesitilanne aivan sietämätön, haluaa johto-
kunta esittää Maataloushallitukselle, että korjaus-
työt pantaisiin heti toimeen."90 

Tässä yhteydessä koulun johtokunta katsoi 
järkeväksi suorittaa myös vanhan pääraken-
nuksen korjauksia, ja määräraha tätä varten 
myönnettiin maataloushallitukselta. Päära-
kennuksen remontti suoritettiin kesällä 1965. 
Sen suunnitteli ja valvoi Maataloushallitus, ja 
koulun johtokunta ei ollut tyytyväinen loppu-
tulokseen. Joulukuun 13. päivän johtokunnan 
kokouksen pöytäkirjassa on maininta, että ik-
kunat oli laitettu huonosti ja emännän asunto 
oli kylmä.91

90  Karjanhoitokoulun johtokunnan kokouksen pöytäkir-
ja 18.8.1964. JKA.
91  Karjanhoitokoulun johtokunnan kokouksen pöytäkir-
ja 18.6.1963 ja 13.12.1965. JKA.
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Koeasemalle valmistui uusi sauna vuonna 
1950. Tämän rakennuksen alkuperäispiirus-
tuksia ei ole tämän selvitystyön yhteydessä 
löytynyt. Maaningan kunnan teettämän ra-
kennusinventoinnin kortissa mainitaan sau-
nan suunnittelijaksi arkkitehti A. S. Sandelin. 
Koeaseman vanha sauna muutettiin tällöin 
asuinrakennukseksi. 

Myös koeasemalla oli pulaa asuinhuoneista 
1960-luvulla, ja koeaseman käyttöön halut-
tiin rakentaa uusi asuinrakennus. Helmikuun 
18. päivä vuonna 1966 pidetyn  koeaseman 
neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirjassa 
todetaan, että osa henkilökunnasta (tutkija, 
kenttämestari, työnjohtaja ja karjakko) asuu 
joko tilapäisesti heille varatuissa tai epäajan-
mukaisiksi käyneissä asunnoissa. Myös tilan 
sadon säilytystilat olivat puutteelliset, ja siksi 
tarvittaisiin uusi AIV-rehutorni ja peruna- ja 
juurikasvivarasto. Koeasema vuokrasi itselleen 
vuonna 1966 koulun uuden asuntolan pohja-
kerroksesta yhden työhuoneen. Vuokrasopi-
muksessa kerrotaan, että sopimus on voimas-
sa enintään 31.12.1970 asti tai siihen asti, kun 
koeasema saa uudet laboratoriotilat. 92

92  Vuokrasopimus. Pohjois-Savon karjanhoitokoulun 
arkisto, JKA; Pöytäkirja Pohjois-Savon koeaseman neuvot-
telukunnan kokouksesta 18.2.1966, LA.

Johtajan asuinrakennus järven suunnalta kuvattuna 1950-luvun lopulla. Irma Häikiön kotiarkisto. 



Luke, Maaninka60 Rakennushistoriaselvitys | Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy

1950- ja 1960 -lukujen vaihteessa laajennettiin 
myös Halolan navettaa. Navetan pääraken-
nukselle päin oleva julkisivu muuttui toisen-
laiseksi, kun pitkän tiilinavetan keskivaiheille 
rakennettiin rehulatosiipi, jonka pääty kohosi 
tiilinavetan julkisivun yläpuolelle. 

Halolan tilan pihapiirin rakennuksien käyt-
täjien selvittely sai toisinaan myös selvityk-
sen tekijän ulalle, kun kummallakin toimijalla 
vielä oli samanlaisia tilojen käyttötarkoituksia 
kuten johtajan asuinrakennus, laboratorio  tai 
sauna. Asia näyttää olleen myös toimijoille it-
selleen epäselvä, kun 1960-luvun lopulla selvi-
teltiin rakennusten omistussuhteita. Ilmeisesti 
lainhuuto oli jäänyt tekemättä vuonna 1930, 
kun valtio osti Kuopion Maanviljelysseuralta 
Halolan tilan. Tilan saantokirjoja ei löydetty. 
Kauppakirjassa, joka on päivätty 28.1.1930 ei 
eritelty rakennuksia, mutta Maataloushallitus 
oli päätöksellään 18.3.1931 luovuttanut tilasta 
1,5 hehtaarin alueen koululle. Olosuhteiden 
pakosta tilan jakaneet toimijat olivat käyttä-
neet yhteisellä sopimuksella samoja raken-
nuksia, ja siksi rakennusten varsinainen omis-
taja saattoi joissain kohdin unohtua. 93 

93  Maatalouden tutkimuskeskus Kuopion tuomio-
kunnan Herra Tuomarille 25.2.1966, asia: kiinteistöjen 
selvittely, LA; Karjanhoitokoulun johtokunnan kokouksen 
pöytäkirja 19.2.1969. JKA

Päärakennuksen toiseen päätyyn tehtiin jätevedenpuhdistamo 1960-luvun puolivälissä. Rakennelma on sittemmin purettu.
KA. 



Luke, Maaninka 61Rakennushistoriaselvitys | Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy

Päärakennus luultavasti 1970-luvun alussa. Päädyssä näkyy 1960-luvun puolivälissä tehty jätevedenpuhdistamo, joka on sittemmin purettu. LA.
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Laajennukset ja korjaukset 1970- ja 1980-luvuilla

Asemapiirros vuodelta 1978. Navettaa laajennettiin 1970-luvun lopulla. KA.

1970-luvun alussa karjatalouskoululla oli 
käytössään päärakennus, oppilas- ja opetta-
ja-asuntola, saunarakennus ja ulkorakennus. 
Koululla oli lisäksi puutarha- ja kasvimaata. 
Koulun johtaja oli uuden oppilas -ja opetta-
ja-asuntolan valmistumisen jälkeen muutta-
nut siihen asumaan ja entinen koulun johta-
jan asuinrakennus oli luovutettu koeaseman 
käyttöön 1960-luvun lopulla. Kuopion läänin-
rakennustoimisto teki rakennukseen vuon-
na 1970 korjauksia. Rakennukseen tehtiin 3 
huoneen ja keittiön asunto koeaseman työn-
johtajalle. Lisäksi 1970-luvun alussa läänin-
rakennustoimiston suunnitelmien mukaan 
muutettiin tallista vapautuneita tiloja trakto-
ritalliksi ja sosiaalitiloiksi sekä kunnostettiin 
saman rakennuksen yläkerrassa oleva huone 
harjoittelijoiden asunnoksi. 94

Karjatalouskoulu lopetti toimintansa vuonna 
1977. Lopettaminen johtui maatalouskoulu-
tuksessa tapahtuneista muutoksista, ja Ha-
lolassa opetetut asiat siirtyivät Peltosalmen 
maatalousoppilaitoksen opetusohjelmaan. 
Koulun loppuessa Halolasta, sen käytössä 
olleet rakennukset siirtyivät koeaseman hal-
lintaan. Koulun lopettajaisjuhlia vietettiin 3. 
heinäkuuta vuonna 1977, ja koulun toiminta 
päättyi virallisesti 31.8.1977. Koulun irtaimisto 
siirrettiin muille koulutiloille. 95 

94  Pohjois-Savon koeaseman toimintakertomus 1970, 
LA; Pohjois-Savon karjatalouskoulun vuosikertomus 1974, 
JKA.
95  Karjatalouskoulun johtokunnan kokouksen pöytäkirja 
17.8.1977, JKA.
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Johtajan asuinrakennus 27.7.1983 maalauksen jälkeen. LA.

Alla tutkimusnavetta sisältä 20.3.1981. LA.
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Koulun lopettamisesta huolimatta Halolassa 
riitti vilskettä. Koeaseman navetan pohjois-
puolelle rakennettiin 1970-luvun viimeisinä 
vuosina uusi suuri tutkimusnavetta, joka oli 
ilmeisesti ensimmäinen laatuaan Suomessa.
Navetan piirustukset laadittiin Suomen Maa-
talouskeskusten liitossa96, mutta muut alueen 
uudet rakennukset ja entisten korjaukset 
suunnitteli arkkitehti Helena Björk. 1980-lu-
vun alussa alueelle valmistuivat lämpökeskus, 
perunakellari, koepuimala, autokatos ja jäte- ja 
polkupyöräkatos. Lisäksi kalustovajaa laajen-
nettiin lannoitevarastolla. Päärakennuksessa 
ja koulun käytössä olleessa oppilas- ja opetta-
ja-asuntolassa tehtiin peruskorjaukset. 

1970-luvun alussa saatiin myös huomattava 
parannus Halolan vesitalouteen, kun tila lii-
tettiin Maaningan kunnan vesijohtoverkkoon. 
Pihasta ei ollut löytynyt kunnollista kaivon 
paikkaa. Halolan tila liitetään Maaningan 
vesi- ja viemäriverkostoon vuonna 1970. 97

96  Arkkitehdin allekirjoitus epäselvä, todennäköisesti 
Pertti Luostarinen. 
97  Sopimus 19.3.1970, JKA.

 Päärakennuksen sali joulukuussa 1980. LA.
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Korjauksia 1990- ja 2000-luvuilla

1990-luvun alussa tehtiin muutoksia koease-
man johtajan asuinrakennukseen. Koeaseman 
toiminta oli vilkastunut uuden navetan raken-
tamisen myötä. Lisäksi koko ajan lisääntyvä 
ATK-tekniikka muodosti uusia vaatimuksia 
koeaseman toimistotiloille. Niinpä johtajan 
asuinrakennuksen toisessa päädyssä olevia 
toimistotiloja järjesteltiin uudelleen, ja esi-
merkiksi laboratoriotiloja ajanmukaistettiin.

Piha-alueella tehtiin muutoksia 1990-luvun 
lopulla, kun navetan eteläpäädyn kohdalle 
tehtiin suuri parkkipaikka vuonna 1999.

Insinööritoimisto Ari Niemi ky teki pääraken-
nuksesta kuntoarvion vuonna 1999, ja pää-
rakennuksen viimeisin peruskorjaus tehtiin 
2000-luvun alkuvuosina. Tässä yhteydessä 
myös uusittiin rakennuksen vesikatto, ja van-
hat lunetti-ikkunat poistettiin. Rakennus on 
nykyään kokonaan koeaseman toimistokäy-
tössä. 

Koeasemalle valmistui uusi tutkimusnavetta 
vuonna 2008. Se ei ole Senaatti-kiinteistöjen 
omistuksessa ja siksi sitä ei käsitellä tässä sel-
vitystyössä. Vanha navetta laajennuksineen 
on lähinnä erilaisessa varastokäytössä. Koea-
seman käytössä on lisäksi entinen johtajan 
asuinrakennus, jossa varsinaiset asuintilat 
eivät ole vakituisen asumisen käytössä, mutta 
päädyn toimistotilat ovat käytössä.  

Karjanhoitokoulun muut entiset rakennukset 
eli oppilas- ja opettaja-asuntola (F), sauna (H) 
ja entinen koulun johtajan asuinrakennus (D) 
ovat pääasiassa tyhjillään tai varastokäytössä. 
Entisen koulun johtajan asuinrakennuksen 
toisessa päädyssä toimii eläinlääkäri. 
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Halolan maisema ja puutarha

Halola sijaitsee Maaninkajärven rannalla, 
joka kuuluu Iisalmen vesireitin suurimpiin 
järviin. Vesireitit ovat vaikuttaneet asutuksen 
ja viljelyksen varhaiseen kehittymiseen. Maa-
ninkajärven rannat ovat olleet viljelyksessä 
useamman sata vuotta ja maisema Halolan 
ympäristössä on vieläkin avointa maaseutu-
maisemaa. Viljelykset viettävät loivasti ran-
taan ja rinteiden yläosassa pellot rajautuvat 
metsään. 

Vuosina 1830-64 Halolan omistanut Gus-
taf Mauritz Schmidt istutti Halolaan puisto-
alueen. Alueen vanhimmat lehmukset ja si-
perianlehtikuuset on arvioitu olevan Gustaf 
Mauritz Schmidtin istuttamia.98 Tämän sel-
vitystyön arkistotöiden yhteydessä ei löytynyt 
yhtäkään puutahasuunnitelmaa 1800-luvulta, 
mutta 1900-luvun puolelta löytyi useampia. 
Vuoden 1957 tiluskartan ja vuoden 1925 loh-
komistoimitukseen liittyvän kartan perusteel-
la voidaan arvioida puiston sijainti ja muoto. 
Puistoistutuksia on pääasiassa ollut pääraken-
nuksen ja rannan välissä ja päärakennuksen 
eteläpään puolella. Luultavasti puistossa on 
jo 1800-luvun puolella ollut kävelykujanteita. 
1930-luvun ilma- ja viistokuvissa kävelykujan-
teet ovat hyvin näkyvissä. 

98  Tuovinen 1997, 26.

Viistokuva vuodelta 1937. 1930-luvulla alueelle istutettiin kuusiaitoja. Tässä kuvassa näkyy hyvin esimerkiksi koeaseman 
johtajan asuinrakennuksen ja pellon välille istutettu aita. Tämä kuusiaita on poistettu myöhemmin. LA
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Päärakennukselta järven suuntaan 
1930-luvulla. LA

Koeaseman johtajan asuin-
rakennuksen edustalta tuvan 
suuntaan 1970-luvulla. LA

Vuoden 1925 lohkomiskartasta löydettiin tä-
män selvitystyön yhteydessä myös selitysosa, 
jossa suurin osa puistoalueesta on merkitty 
nimityksellä "puistikko" (ks sivu 29). Pääraken-
nuksen pohjoispään ohi kohti rantaa kuljevan 
kävelykujanteen pohjoispuolelle jäävä alue on 
merkitty nimityksellä "kasvitarha". Tällä alueel-
la näkyy melko laaja kasvimaa vuoden 1937 
viistokuvassa (edellisellä sivulla). 

Puistosta on jonkun verran mainintoja lä-
hinnä Jussi Tuovisen kirjoittamissa teksteissä 
Halolasta. Tuovinen kuvailee J. A. Andersso-
nin vaalineen Schmidtien perustamaa puis-
toa jopa siinä määrin, ettei vanhoilla päivillä 
tilan myynnin tullessa ajankohtaiseksi halun-
nut myydä sitä ostajaehdokkaalle, joka ilmoitti 
ensitöikseen hävittävänsä puiston tehdäkseen 
siitä lisäpeltoa.99

Uusi vaihe puiston elämässä alkoi siitä kun 
valtio osti Halolan koeasemaa varten vuonna 
1930. Tällöin alueelle istutettiin komeasti mai-
semassa edelleen näkyvät kuusiaidat. 

Leimallista alueelle ovat edelleen vanhat kor-
keiksi kasvaneet havu- ja lehtipuut. Lisäksi 
alueella on hedelmäpuita ja kukkivia pensai-
ta. Kukkaistutuksia on aikaan ollut enemmän. 
Yksi tärkeä maisemallinen elementti on koivu-
kuja, jota pitkin Halolaan saavutaan. 

99  Tuovinen 1997, 32.
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Katri Luostarisen tekemä puutarhasuunnitelma vuodelta 1950. LA

Tämän selvitystyön yhteydessä löydettiin seu-
raavat puutarhasuunnitelmat (arkisto suluis-
sa): 

-Halolan kasvinviljelyskoeaseman puutarha-
suunnitelma, 1933 (JKA)
-Halolan karjanhoitokoulun puisto ja puutar-
ha, 1937 (JKA)
-Halolan piha-alueen kartta v. 1940 (LA)
-Halola, johtajan asunnon ympäristö, 
16.3.1950, Katri Luostarinen (LA)
-Halolan puistoalueen uusimisehdotus, 
16.3.1950, Katri Luostarinen, (LA)
-Puutarhasuunnitelma (+astilberyhmä), Poh-
jois-Savon Karjatalouskoulu, Maaninka, Kuo-
pio, 15.6.62, Pirkko Kemppainen (JKA)
-Istutussuunnitelma, Pohjois-Savon koease-
ma, Toivala, 18.10.1982, Kirsti Oinonen (LA).

Lisäksi LUKE Maaningalla on excel-taulukko 
alueen puustosta. Se on otsikoitu "Halolan puut 
ja pensaat, 19.7.2010". Taulukkoon on listattu is-
tutusvuosi, latinankielinen ja suomenkielinen 
nimi, istutuspäivä ja mahdolliset kaadot sekä 
paikka. Taulukon yläosaan on kirjattu "Tieto-
ja päivitetty, lisätty tai muutettu tutkimusmestari 
Valto Kuosmasen vuonna 1990 laatiman luettelon 
pohjalta / Marjatta Suvitie". Taulukon mukaan 
vanhimmat Halolan puut ovat vuonna 1850 is-
tutetut siperianlehtikuuset (26 kpl). Taulukos-
sa on tietoja myös kuntotutkimuksista 2004-
2007 , jotka on tehnyt T:mi Puutohtori Kauko 
Huohvanainen, omenapuiden tilanteesta hei-
näkuussa 2010 ja yhteistyökumppaneiden ni-
mikkopuiden istutuksista.100 

100  Halolan puut ja pensaat, LA.
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Halolan pihapiiri ja pellot vuonna 1949. Selvityksen tekijä on merkinnyt Halolan pihapiirin sijainnin punaisella ympyrällä kuvaan. MML.
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Pellon takana näkyvä kuusiaita istutettiin 1930-luvulla. 

Halola sijaitsee Maaninkajärven rannalla, joka kuuluu Iisalmen vesireitin suurimpiin järviin.

Vanhaa puustoa on vielä alueella.
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Tiestön muutokset: 

Vuoden 1972 kartassa (ylempänä) näkyy 
vanhan tien linja eli Kuopion suunnasta 
Maaningan kirkonkylälle kuljettiin Halolan 
risteyksen kautta. 

Alemmassa kartassa (1991) kantatie 77 kul-
kee Maaningan kirkonkylän itäpuolelta. 

Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen 
tiedostopalvelu, vanhat kartat.



Luke, Maaninka72 Rakennushistoriaselvitys | Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy

NYKYTILANNE

Seuraavassa osassa esitellään selvitysalueen 
jokainen rakennus oman otsikkonsa alla. Sel-
vitysalueeseen kuului 19 rakennusta. Aivan 
selvitysalueen läheisyydessä on uusi tutki-
musnavetta ja todennäköisesti 1800-luvulla 
rakennettu pajarakennus (nämä rakennukset 
merkitty viereisen sivun kaavion harmaalla). 
Selvitysalueen ulkopuolelle jäi muitakin Ha-
lolan toimintaan liittyneitä rakennuksia, esi-
merkiksi nykyisen kantatie 77:n ja Maaningan 
kirkonkylän risteyksessä olevat kaksi punai-
seksi maalattua asuinrakennusta, joista toinen 
on ollut pitkään tyhjillään. Arkistoaineiston 
perusteella kyseisiä asuinrakennuksia on kut-
suttu aikanaan Päiväharjuksi ja Kiirehaaraksi. 



Halolan rakennukset vuonna 2019 - ajoituskaavio

purettuja rakennuksia

1810-1820

1880-luku

1890-luku

1930-luku

1950-luku

1960-luku

1970-luku

1980-luku

ei kuulu selvitykseen
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A, PÄÄRAKENNUS

Käytetyt rakennustunnukset

Senaatti-kiinteistöt 302929

Rakennuksen muita nimityksiä

Koulurakennus

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunni-
telmien päiväys 

n. 1820

1960-luku

1890-1910

1950-luku

1980-luku

1810-1820

1970-luku

1880-luku

purettu rakennus

1930-luku

tarkastelualueen
ulkopuolinen rakennus

Rakennuksen sijainti alueella.
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Rakennustapa ja tekniikka

Rakennuksesta on ollut käytettävissä piirus-
tuksia ja työselostuksia vasta 1980-luvun kor-
jausvaiheista lähtien. Rakennuksen asusta 
ennen 1920-luvun korotusta on säilynyt muu-
tama valokuva, joista on voitu päätellä myös 
joitakin rakenteellisia seikkoja.

Vanha Halolan päärakennus, joka 1920-luvul-
la muutettiin ja korotettiin karjanhoitokoulun 
tarpeisiin, oli yksikerroksiseksi hirsitaloksi 
poikkeuksellisen suuri ja korkea: sen pituus oli 
noin 35 m, leveys noin 11 m ja huonekorkeus 
3,7 m. Suuressakin talonpoistalossa tuvan leve-
ys ja samalla rakennusrungon leveys oli yleen-
sä 6-8 metriä, harvoin enemmän kuin 8-9 met-
riä, koska suuremmalle tilalle ei ollut tarvetta 
ja toisaalta riittävän pitkiä tukkeja oli hankala 
löytää ja jos lyötyikin, niiden käsittely oli haas-
tavaa. Päätyseinillä pyrittiin käyttämään täysi-
mittaisia hirsiä, samoin muissa poikittaisissa 
rakenteissa kuten tuvan katto-orsissa.

Halolassa rakennuksen kummassakin päädys-
sä on kaksi huonetta, joiden väliseinät ovat ra-
kennuksen keskilinjassa. Väliseinä tukee pää-
tyseinää, jolloin hirsien jatkaminen on ollut 
helpommin mahdollista. Toisaalta rakennus 
tehtiin ilmeisesti jo alunperin yhtenäiselle ki-
vijalalle, joten alimpienkin hirsien jatkaminen 
oli teknisesti mahdollista. Koska hirsiseinät 
ovat ulko- ja sisäpuolelta pintarakenteiden 
peitossa, hirsirunkoa ei ole voitu havainnoida.

Rakennuksen alla on kaksiosainen 
luonnonkivestä muurattu, tiiliholvinen 
kellari 1820-luvulta.

Alapohjan rakenteet ja perustukset 
ryömintätilassa on kokonaan uusittu 
viimeisimmässä peruskorjauksessa 
2000-luvulla. Vanhat peruskivet on 
jätetty ryömintätilaan.
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1890-luvulta olevasta valokuvasta päätellen 
hirsirunko näyttää tehdyn jo alunperin lyhyt-
nurkkaiseksi. Lyhyet nurkanpäät olivat kau-
pungeissa alkaneet yleistyä 1700-luvun lopul-
ta lähtien, mutta maaseudun rakennuksissa 
käytettiin vielä pitkään pitkänurkkia.

1890-luvulla otetun valokuvan mukaan raken-
nus oli verhottu empiretyylisellä komealla vaa-
kalaudoituksella ja julkisivujen yläosaa kiersi 
korkea valkoiseksi maalattu friisi ullakonikku-
noineen. Suhteellisen lyhyiden räystäiden alla 
oli valkoiseksi maalattu moniosainen, porras-
tettu listoitus. On todennäköistä, että hirsisei-
nät olivat aluksi verhoamattomat ja punamul-
latut. Seinät laudoitettiin ja rakennus siten sai 
tunnusomaisen empireasunsa vasta jopa vuo-
sikymmeniä rakentamisen jälkeen. 

Rakennus oli katettu jyrkähköllä aumakatolla, 
jonka harjalla oli viisi symmetrisesti sijoitettua 
savupiippua. Katteena oli vielä valokuvan otta-
misen aikaan kaksinkertainen lautakatto, jol-
lainen siinä todennäköisesti oli alunperinkin. 
Myöhemmin, ennen talon korotusta, katteena 
on ollut pelti.

Vuonna 1926 valmistuneesta korotuksesta ei 
ole säilynyt piirustuksia tai rakennusselos-
tusta. Rakennuksesta vuonna 1928 tehdyssä 
arviokirjassa mainitaan rakenteesta seuraa-

Halolan päärakennus 1800-luvun lopulla. KUHMU / Viktor Barsokevitsch, 1895-1900

Jyrkkä aumakatto on pikemminkin 
1700-luvulle kuin 1800-luvun alulle tyy-
pillinen kattomuoto. Kuvassa Minna Can-
thille kuuluneen lankakaupan rakennus 
Kuopiossa, joka on rakennettu 1819-20, 
vaikka rakennuksessa on jyrkähkö auma-
katto. E. Kanto, KUHMU.
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vaa:  ”Koulurakennus rakennettu hirsistä, vuorattu 
laudoilla ja katettu galvaniseeratulla rautapellillä, 
sekä vuotena 1926 korotettu yhdellä kerroksella ja 
alakertakin uuteen tarkoitukseen kokonaan uudel-
leen järjestetty sekä korjattu hyvään kuntoon...”

Vanhan rakennuksen runko oli todennäköi-
sesti hirttä tasakertaan saakka, ts. kattotuolit 
nojasivat suoraan seinien ylimpiin hirsiin. 
Näyttää siltä, että rakennuksen korotus tehtiin 
lisäämällä vain vanhan rungon päälle muu-
tama hirsikerta. On mahdollista ettei katon 
kantavia rakenteita tarvinnut uusia, vaan kat-
totuolien muodostama kehikko nostettiin ko-
konaisena työn ajaksi ylös ja laskettiin takaisin 
paikoilleen korotetun hirsiseinän varaan.

Rakennuksen perustuksina ollut vanha luon-
nonkivistä ladottu kivijalka ja talon alla olleet 
kiviperustukset säilytettiin ilmeisesti sellaise-
naan, kun korotus 1920-luvulla tehtiin. En-
nen korotusta otettujen valokuvien mukaan 
kuisteissa on mahdollisesti jo tällöin ollut 
betoniperustukset. Betonirakenteita käytettiin 
uusien kellarien seinä- ja anturarakenteissa. 
Talon alla olevat tiiliholviset, luonnonkivestä 
muuratut ruokakellarit säilytettiin. Kellareihin 
oli aiemmin sisäänkäynti rakennuksen jär-
venpuoleisella sivulla olleen katetun portaan 
(”halssin”) kautta, joka näkyy eräissä vanhem-
missa valokuvissa. Mahdollisesti ulkopuolinen 
porras purettiin, kun kellaria 1920-luvulla laa-

1800-luvulta peräisin olevaa vaakalaudoitusta takonauloineen. Laudat ovat raamisahassa sahattuja ja käsin höylättyjä.
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jennettiin betonirakenteisilla osilla ja tehtiin 
sisäpuolinen porras kellarista pääkerrokseen.

Alapohjan rakenteet säilytettiin ilmeisesti 
sellaisenaan. Todennäköisesti myös välipohja 
1. ja 2. kerroksen välillä säilyi vahvistettuna, 
mutta yläpohja ullakkoa vasten tehtiin uutena 
rakenteena puusta. Vesikaton ruodelaudoitus 
uusittiin ja rakennus katettiin galvanoidulla 
pellillä.

Rakennuksen asennettiin keskuslämmitys. 
Piiput ja uunit purettiin muutoin, mutta saliin 
jätettiin jugendtyylinen kaakeliuuni hormis-
toineen.

Myöhemmissä peruskorjauksissa rakentei-
ta on monin osin muutettu, mutta ilmeisesti 
hirsiseinät ulkoseinissä ja kantavissa sisä-
seinissä on pääosin säilytetty ennallaan. Vii-
meisimmässä peruskorjauksessa 2000-luvun 
alussa uusittiin alapohjan rakenteet ilmeises-
ti kokonaan, samoin alapohjan perustukset 
rakennuksen alla. Välipohjien rakenteita oli 
vahvistettu mahdollisesti jo 1980-luvulla, kun 
ullakolle tehtiin iv-konehuone. Vesikaton kan-
tavia rakenteita on eri vaiheissa vahvistettu ja 
uusittu, viimeksi 2000-luvun alun peruskor-
jauksessa.

Ullakkoa nykyasussaan: uusien rakenteiden ja iv-putkien takia tilaa rakenteineen on vaikea hah-
mottaa. Vesikaton kantavat rakenteet vahvistettiin 2000-luvun peruskorjauksessa, mutta vanhat, 
mahdollisesti 1820-luvulta olevat veistetystä parrusta tehdyt kattotuolit säilytettiin uusien väleissä.



Arkkitehtuurin luonnehdinta

Talon 1920-luvulla saaman ulkoasun lähtö-
kohtana on aiemman yksikerroksisen, julki-
sivuiltaan empirehenkisen rakennuksen asu. 
Ensimmäisen kerroksen osalta empirepiirteet 
säilytettiin rakennusta korotettaessa auko-
tusta, ristikarmisia kuusiruutuisia ikkunoi-
ta, ulkolaudoitusta ja kuisteja myöten. Kerttu 
Rytkösen suunnittelema korotus noudattaa 
yksityiskohdissa samoja piirteitä, mutta sei-
nälaudoitus jatkuu yhtenäisenä yläkerran ik-
kunoiden yläpuolelle ja räystäslistoituksen 
alla on vain kapea friisivyöhyke. Julkisivujen 
suhteisiin vaikuttaa se, että ensimmäisessä 
kerroksessa huonekorkeus on peräti 3,7 met-
riä, kun taas toisessa vain noin 2,5 metriä. Ker-
roskorkeuden ohella ensimmäisen kerroksen 
korkeat kuusiruutuiset ikkunat ja toisen neliö-
mäiset neliruutuiset ikkunat kertovat suoraan 
myös tilojen hierarkiasta: päätilat ovat ensim-
mäisessä kerroksessa, toisarvoiset tilat toises-
sa.

Halolan julkisivujen vaakapanelointi oli em-
pireajan kaupunkitaloille ja maaseudun hie-
nommille rakennuksille hyvin tyypillinen. 
Samanlainen verhous on myös naapuritalos-
sa Leppäniemessä. Kuopiossa näin verhottuja 
rakennuksia on ollut lukuisia, tähän päivään 
säilyneistä esimerkkinä korttelimuseon Ku-
ninkaankadun puoleinen empiretalo. Empi-

reajan puurakennuksille tyypillisen leveän 
vaakalaudoituksen sanotaan tulleen muotiin 
Suomessa 1800-luvun alkupuolella venäläis-
ten esikuvien mukaan. Nämä ns. espanjalaiset 
laudat olivat puolipontattuja ja leveydeltään 
6-10 tuumaa (15-25 cm). Laudoitus antoi jul-
kisivuille voimakkaan vaakasuuntaisen koros-
tuksen. Laudat olivat käsin tai koneellisesrti 
sahattuja ja käsin höylättyjä.

Tärkeimmät sisätilat näyttävät muodostaneen 
ainakin rakennuksen länsisivulla tilasarjan 
(”fiilin”), jossa pariovien kautta aukesi näkymä 
toisiin huoneisiin. 

Järvelle päin oleva länsisivu kuisteineen.

Rakennuksen pohjoispäätyyn tehtiin 1920-luvun korjauk-
sessa uusi ulko-ovi, josta oli käynti koulun keittiötiloihin.
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Halolan päärakennuksen 1. kerroksen pohjapiirros nykyisin. Mittakaava 1:150. SKA
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Halolan päärakennuksen 2. kerroksen pohjapiirros nykyisin. Mittakaava 1:150. SKA
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Rakennuksen pohjakaavaa on muutettu eri 
vaiheissa, mutta tarkemmin muutoksia ja nii-
den toteutusaikaa ei puuttuvien piirustusten 
takia tunneta. 1980-luvulta olevista piirustuk-
sista voi erottaa mitkä seinät ovat hirttä ja mit-
kä uusia kevytrakenteisia väliseiniä. 

Todennäköistä on, että nykyinen sali 106 on 
muodoltaan alkuperäinen. Siihen on sisään-
käyntisivulla liittynyt salin pituinen kapea 
eteinen - piirre, joka oli yleinen ns. keskeissa-
lipohjakaavoissa. Muutoin pohjakaava muo-
dostui todennäköisesti sydänseinän kahta 
puolta sijoittuneista pienemmistä huoneista.

Rakennuksen alkuperäinen sali kattomaala-
uksineen yhdistettiin myöhemmin viereisiin 
kamareihin ja näin saatiin nykyinen suuri 
kokous- ja luokkatila.

Nykyiset kolme rinnakkaista suurta huoneti-
laa eli salin 106 ohella tilat 107 ja 109 on muo-
dostettu ilmeisesti siinä vaiheessa, kun raken-
nus muokattiin karjanhoitokoulun käyttöön. 
Tällöin myös eteistila pidennettiin nykyiseen 
mittaansa ja siihen sijoitettiin yläkertaan joh-
tavat portaat. Toiseen kerrokseen tuli oppilai-
den majoitushuoneita pitkän keskikäytävän 
kahta puolta.

Rakennuksen hahmossa kiinnittää huomiota 
jyrkähkö aumakatto, jonka muoto ja mahdolli-
sesti rakenteetkin ovat ilmeisesti sellaisenaan 
peräisin vuonna 1820 valmistuneesta päära-
kennuksesta. Katon muoto on ajankohtaan 
nähden epätavallinen, sillä edeltävän aikakau-
den eli kustavilaisen klassismin virkataloissa 
suosittiin taitekattoa eli mansardikattoa, kun 
taas empirerakennusten katot olivat hyvin loi-
via harja- tai aumakattoja. Halolan jyrkkä au-
makatto muistuttaa pikemminkin 1700-luvun 
alkupuolelle tyypillisiä harja- ja aumakattoja.
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Rakennuksen pohjoispään alla on säilynyt kaksi 1820-luvun holvattua kellaritilaa (holvit merkitty kaarevalla katkoviivalla). Vanhaan kellariin oli alkujaan käynti 
rakennuksen länsisivulla olleen "halssin" kautta.

Muutoin kellaritilat pohjois- ja eteläpäissä on tehty 1920-luvulla. SKA.
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Käyttöhistoria ja muutosvaiheet

Todennäköisesti rakennuksessa on tehty joi-
tain muutoksia 1890-luvulla Pohjois-Savon 
kansaopistoa varten. Opisto toimi rakennuk-
sessa 1895-1900. Tältä ajalta on joitakin sisä-
kuvia huoneesta 106. Lisäksi päädystä olleesta 
keittiöstä löydettiin selvitystyön yhteydessä 
yksi kuva. Huone 106 on ollut opiston luokka-
huone. 

Huomattavin julkisivussa näkyvä muutos 
rakennuksessa tehtiin, kun sitä korotettiin 
vuonna 1926. Tällöin rakennukseen lisättiin 
kerros Halolaan tulleen Tietopuolisen Karjan-
hoitokoulun oppilaiden asuinhuoneita varten. 
Pitkään eteiseen tehtiin portaat toiseen ker-
rokseen. Toisessa kerroksessa oli oppilaiden 
asuntola. Kuitenkin jo alusta lähtien muu-
tama huone jouduttiin ottamaan opettajien 
asunnoiksi, ja asuintilojen ahtaus mainitaan 
koulun johtokunnan pöytäkirjoissa usein. En-
simmäisessä kerroksen keskiosassa oli kaksi 
luokkahuonetta ja ruokasali. 

Eteläpäädyssä on todennäköisesti ollut opetta-
jan asunto ja kanslia ja pohjoispäädyssä labo-
ratorio, keittiö ja emännöitsijän asunto. Koulun 
johtokunnan pöytäkirjoissa viitataan tällaisiin 
tiloihin eri aikoina, kun käsitellään esimerkik-
si uusien tilojen tarvetta. Pöytäkirjoissa mai-
nitaan usein erilaisia pieniä huoltotoimenpi-

Pohjois-Savon kansanopiston oppilaskuva lukuvuodelta 1899-1900. Oppilaat on kuvattu tilassa, joka nykyisin tunnetaan 
kurssisalina (106). PSOA.
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teitä: lattioiden ja seinien maalaamista sekä 
ikkunoiden maalaamista. 1950-luvun puolivä-
lissä tehtiin ensimmäisen kerroksen pohjois-
päässä remontti, jossa keittiö, tiskaushuone ja 
laboratorio uusittiin. 

Seuraava muutosvaihe rakennuksessa oli 
1970- ja 1980-lukujen vaihteessa. Karjatalous-
koulu lopetettiin vuonna 1977 ja sen jälkeen 
rakennus siirtyi koeaseman käyttöön. Tässä 
vaiheessa rakennuksessa tehtiin peruskorjaus. 
Huonetilojen käyttötarkoitukset säilyivät kui-
tenkin suunnilleen samoina. Peruskorjauk-
seen kuului myös ikkunoiden ja ovien uusimi-
nen. Koeaseman käytössä rakennus muuttui 
vähitellen kokonaan toimistokäyttöön. 

Vuonna 2003 korjattiin vesikatto ja tässä yh-
teydessä katon lunetti-ikkunat poistettiin. 

2000-luvun alussa keittiön pääty muutettiin 
kokonaan koeaseman tutkimuksen tarpeisiin. 
Keittiö muutettiin koekäsittelytilaksi. Ruoka-
sali muutettiin toimistokäyttöön. Eteläpäähän 
tehtiin henkilökunnan sosiaalitilat ja wc:t ja 
pohjoispäähän näytteiden käsittelytila. 

Eteinen ja päädyn sosiaalitilat.
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Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennuksella on vahva identiteetti raken-
nushistoriansa (empiretyylinen Halolan tilan 
päärakennus 1800-luvulta; 1920-luvun muu-
tos) ja käyttöhistoriansa takia. 

Rakennuksen ulkoasussa on 1920-luvun piir-
teet säilytetty lähes muuttumattomina. Lisäksi 
ensimmäisen kerroksen osalta julkisivut ovat 
muutamaa muutosta lukuunottamatta saman-
laiset kuin ennen 1920-lukua. Ensimmäisen 
kerroksen osalta julkisivujen lautaverhous 
saattaa ainakin osittain olla peräisin 1800-lu-
vun alkukymmeniltä.

Ikkunat on uusittu 1980- ja 2000-lukujen kor-
jauksissa. Niiden puitejako on samanlainen 
kuin vanhoissa valokuvissa, mutta tyypiltään 
ne ovat sisäänaukevia. Ulko-ovet on uusittu 
1980-luvulla. Ne muistuttavat peilijaoltaan 
mahdollisesti vanhoja ovia.

Vesikatto on muodoltaan, katemateriaaliltaan 
ja pellitystavaltaan (esim. jalkarännit) 1920-lu-
vun katon kaltainen. Katolla on useita piip-
puja, joista vain yksi on toimiva savupiippu. 
Muut ovat vanhoille paikoille ulkonäkösyistä 
tehtyjä valepiippuja tai ilmanvaihtopiippu-
ja. Vanhemmissa valokuvissa ja vielä vuoden 
1980 piirustuksissa näkyy katon pitkillä lap-
peilla lunetti-ikkunat, jotka on myöhemmissä 
korjausvaiheissa jätetty pois.

Päärakennus kuvattuna luultavasti pian korotuksen valmistuttua 1926. Rakennuksen julkisivut säilyneet nykypäivään lähes 
tässä asussaan. Vesikatolla piippuihin on tehty muutoksia ja ullakon lunetti-ikkunat on poistettu. MA.
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Tiloissa 106 ja 107 on säilytetty muutama pariovi, 
jotka tyylinsä perusteella ovat peräisin 1800-luvun 
loppukymmeniltä. Ovet näkyvät myös joissakin 
vanhimmissa valokuvissa.

Salin 106 uuni 1900-luvun alkupuolelta oleva uuni on 
ainut rakennuksessa säilytetty vanha tulisija.

Salin 106 kattomaalaus on ilmeisesti tehty 1800-luvun lopulla. Joiden-
kin tietojen mukaan vanhaa maalausta on korjattu 1960-luvulla, mutta 
myöhemmin se on maalattu kokonaan uudelleen käyttäen lateksimaalia. 
Katon keskellä on kipsinen rosetti. Kattomaalauksen teknisestä kunnosta 
on laadittu erillinen raportti (Koristemaalatun sisäkattopinnan selvitys ja 
toimenpideohjeet. Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy 12.10.2019).
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Yllä entisen keittiönpäädyn nykyisiä toimistotiloja. 

Vieressä läpi talon huone 109, joka on mahdollisesti muodostettu yhdistämällä kaksi 
pienempää huonetta



Luke, Maaninka 89Rakennushistoriaselvitys | Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy

Ensimmäisen kerroksen huonejako on ilmei-
sesti päätilojen eli salien 106-107 ja läpi talon 
olevan huoneen 109 osalta samanlainen kuin 
1920-luvulla. Myös pitkä eteinen (101,108) ylös 
johtavine portaineen on muutoin ennallaan, 
mutta porrashuoneen osa on paloturvallisuus-
syistä erotettu teräsrunkoisella oviseinällä. Ra-
kennuksen etelä- ja pohjoispäissä huonejakoa 
on eri vaiheissa muutettu.

Interiööriltään merkittävin sisätila on yhdiste-
tyt salit 106-107. Salissa 106 on mm. säilynyt 
1800-luvun lopulta oleva sisäkaton koriste-
maalaus ja jugendtyylinen kaakeliuuni. 

Sisäpinnat, ovet ja listat on pääosin uusittu 
eri korjausvaiheissa. Seinä- ja kattopinnat on 
levytetty useimmissa huoneissa. Lattiat on uu-
sittu ja niissä on modernit päällysteet. Seinis-
sä saattaa olla levytysten alla vanhoja pahvi- ja 
tapettikerroksia (huom. käytävän 102 seinään 
on jätetty kurkistusluukku, josta näkyy hirsi-
pinnalle tehty tapetointi, alla mahdollisesti 
makulatuuripaperi).

Salien 106 ja 107 pariovet ovat todennäköi-
sesti 1800-luvun lopulta (merkitty 1980 piirus-
tuksiin vanhoina ovina, lisäksi samantyylisiä 
ovia näkyy 1890-luvun valokuvissa). Muut si-
säovet ovat 1980-luvulta tai uudempia. Myös 
ulko-ovet uusittiin 1980-luvulla.

Toisen kerroksen huonejako noudattaa pää-
osin 1920-luvulla saamaansa asua. Rakennuk-
sen eteläpäädyssä oleva oleskelutila ja mo-
lemmissa päädyissä olevat saniteettitilat on 
muodostettu 1980-luvun korjauksessa. 

Eteisestä 108 tilaan 201 nouseva porras on 
1920-luvulta. Kaide sorvattuine tolppineen ja 
portaan alaosan panelointi ovat alkuperäisiä 
eli 1920-luvulta.

Rakennuksen alla olevat 1820-luvun holvatut 
kellaritilat ovat hyvin säilyneet.
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Yläkertaan nousevan portaan muoto, rakenteet ja kaide on säilytetty 1920-luvun asussaan, vaikka pintamateriaaleja on uusittu.
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Toisen kerooksen huoneita. 
ja keskikäytävä. Huoneiden 
nykyinen asu on peräisin 
1980-luvun ja 2000-luvun 
alun peruskorjauksista.
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B, TUPA

Käytetyt rakennustunnukset

Senaatti-kiinteistöt: 302938

LUKE: 1 Punainen tupa 29

Rakennuksen muita nimityksiä

Riemula
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunni-
telmien päiväys 

1890-1895

1960-luku

1890-1910

1950-luku

1980-luku

1810-1820

1970-luku

1880-luku

purettu rakennus

1930-luku

tarkastelualueen
ulkopuolinen rakennus

Rakennuksen sijainti alueella.

Tuparakennuksen länsipääty ja pohjoissivu nykyisin.
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Rakennustapa ja tekniikka

Rakennuksesta on ollut käytettävissä vain 
vuonna 1959 tehty muutospiirustus. Mitään 
työselostuksia tai kustannusarvioita ei ole löy-
detty.

Rakennus on perustettu luonnonkiviharkkojen 
varaan. Rakennuksessa on pitkänurkkainen 
hirsirunko ja se on verhottu pystylaudoituk-
sella (ns. saumarimalaudoitus). Pohjoispään 
suuren tuvan kattoa kannattaa talonpoikaisra-
kennusten tapaan vankka pitkittäinen haltija-
vasa, jonka päällä ovat näkyvillä poikittain ra-
kennusrunkoon nähden olevat sisäkaton orret. 
Lomalaudoitettu sisäkatto on suora eli siinä ei 
ole taitteita.

Seinärakenteet eivät ole ullakolla nähtävissä, 
mutta oletettavasti hirsirakenne nousee sivuil-
la ja päädyissä vesikattoon asti. Katon raken-
teet on ilmeisesti uusittu, kun ullakolle tehtiin 
huoneista 1930-luvun alussa. Katteena on se-
menttitiili.

Tuvassa on suuri pellitetty leivinuuni, mutta 
muista huoneista uunit on purettu. Tiilestä 
muuratut hormistot on säilytetty.

Tuvan katossa on rakennuksen pituussuuntainen haltiavasa, katon vasat ovat rakennusrunkoon nähden 
poikittain
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Rakennuksen ensimmäisen kerroksen nykytilanteen pohjapiirros. 

Rakennuksen toisen kerroksen nykytilanteen pohjapiirros. 

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Harjakattoinen puurakennus on ulkoasultaan 
melko tavanomainen vanha asuinrakennus. 
Punamullattu saumarimaverhous, valkoiseksi 
maalatut laudoitetut nurkanpäät ja ikkunoi-
den kehyslaudat ovat 1900-luvun maaseutu-
rakennuksen tyypillisiä piirteitä. Itäpäätyyn 
sijoitettu tupa kolmella seinällä olevineen ik-
kunoineen on myös tyypillinen piirre.

Rakennuksessa on ilmeisesti alunperin ollut 
tupa ja neljä suunnilleen saman kokoista ka-
maria. Pohjoissivun kuisti ja yläkerran huo-
neet on lisätty myöhemmin. 
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Käyttöhistoria ja muutosvaiheet

Rakennus on todennäköisesti ollut 1800-lu-
vulla Halolan tilalla olleen aputyövoiman 
asuinkäytössä. Kun karjanhoitokoulu aloitti 
Halolassa vuonna 1926, rakennukseen sijoi-
tettiin oppilaiden asuntoja. Koeaseman tultua 
Halolaan, tupa siirtyi sen käyttöön, ja raken-
nukseen sijoitettiin koeaseman ruokala sekä 
henkilökunnan asuinhuoneita. Tässä vaihees-
sa rakennuksen toiseen kerrokseen tehtiin 
huoneita, ja talon pohjoissivulle lisättiin pitkä 
kuisti, ja yksi alakerran kamareista muutettiin 
eteiseksi yläkertaan menevine portaineen. 

Vuonna 1940 rakennus katettiin sementtitii-
lillä. Koeaseman vuosikertomuksessa maini-
taan useita korjauksia liittyen huonetiloihin 
1950-60-luvuilla. Näiden merkintöjen perus-
teella rakennuksessa on ollut ainakin assis-
tentin, harjoittelijan ja emännöitsijän asunto. 
Rakennus liitettiin vuonna 1965 muutamaa 
vuotta aiemmin valmistuneen oppilas- ja opet-
taja-asuntolan lämpökeskukseen, ja siihen 
asennettiin vesikiertoinen keskuslämmitys.

Viimeisin korjaus rakennuksessa tehtiin 
2010-luvulla, kun sen tilat muutettiin Maa-
ningan kotiseutumuseon tarpeita varten. Mu-
seo ehti toimia rakennuksessa vain pari vuotta. 
Rakennus tyhjennettiin ja pintoja avattiin tal-
vella 2016-2017 sattuneen vesivahingon vuok-
si. 

Tuvassa on suuri pellitetty leivinuuni, mutta muista huoneista uunit on purettu. Tiilestä muura-
tut hormistot on säilytetty.

Yläkerran huoneet on tehty 1930-luvun alussa.



Luke, Maaninka96 Rakennushistoriaselvitys | Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennus kuuluu Halolan 1800-luvun lopun 
kerrostumaan yhdessä aittarakennuksen ja 
henkilökunnan asuinrakennus 2:n kanssa. Se 
on tärkeä osa Halolan keskeistä pihapiiriä. 
Rakennus on ulkoasultaan säilytetty vuodelta 
1959 olevan piirustuksen mukaisessa asussa. 
Tuvan ja kamarien kuusiruutuiset ikkunat ovat 
vanhempaa perua. Länsipäädyn kaksi pieni-
ruutuista, rombipäätteistä ullakonikkunaa si-
joittuvat tyylillisesti 1800-luvun lopulle.

Katonharjalla länsipäädyssä on katoksellinen 
vellikello, joka kertoo rakennuksen käytöstä 
ruokalana. Vellikello ei tosin todennäköises-
ti alun perin ollut tuparakennuksen katolla. 
Vanhoissa valokuvissa sitä ei vielä näy, ja yh-
den vanhan valokuvan perusteella vellikello 
näyttää olleen ainakin 1950-luvulla suunnil-
leen navetan päädyn kohdalla tien laidassa. 

Tupa 1930-luvun alussa. Julkisivut ovat vielä hirsipintaiset, päädyn rimoitus korostettu valkoisella, avonainen kuisti 
vanhassa muodossaan.

Irma Häikiön kotiarkisto, kuva Martti Salminen
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Kamareista on poistettu seinien pintakerrokset. Oviaukon vasemmassa 
pielessä on palomuurin karana toimiva pystyhirsi.

Kamarin sisäseinää, jossa on punamullan jäänteitä merkkinä 
vanhojen hirsien käytöstä.



Luke, Maaninka98 Rakennushistoriaselvitys | Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy

C, AITTA

Käytetyt rakennustunnukset

Senaatti-kiinteistöt: 302939

LUKE: 10 Aitta

Rakennuksen muita nimityksiä

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunni-
telmien päiväys 

1880-luku

1960-luku

1890-1910

1950-luku

1980-luku

1810-1820

1970-luku

1880-luku

purettu rakennus

1930-luku

tarkastelualueen
ulkopuolinen rakennus

Rakennuksen sijainti alueella.
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Rakennustapa ja tekniikka

Aittarakennuksesta on ollut käytettävissä vain 
vuonna 1968 tehty muutospiirustus. Mitään 
työselostuksia tai kustannusarvioita ei ole löy-
detty.

Rakennuksen länsipäässä on luonnonkivi-
harkkojen varaan perustettu hirsirunkoinen 
kehä, joka laudasta tehdyllä väliseinällä on 
jaettu kahdeksi aittahuoneeksi. Toisesta aitas-
ta menee portaat yläkerran tilaan. Keskiosassa 
ja itäpäässä on tolpparunko, joka on verhottu 
ulkoapäin laudoituksella.

Länsipään huoneiden hirsirunko nousee noin 
metrin välipohjan tason yläpuolelle, siitä ylös-
päin yläkerran seinät ovat tolpparunkoiset ja 
verhotut ulkoa pystylaudoituksella. Hirsisei-
nien osuudet ovat verhoamattomat ja puna-
mullatut.

Rakennuksen keskiosan ja itäpään lautasei-
näiset vajat ovat muutoin avonaisia, maa-
pohjaisia tiloja, mutta 1960-luvulla itäpäähän 
tehdyt autotallit on sisältä verhottu lujalevyllä. 
Näillä osilla perustukset ovat betonia.

Vesikaton kantavina rakenteina on kattotuolit, 
jotka on tehty veistetyistä parruista. Katteena 
on profiilipelti.

Aitan pohjapiirros. 
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Arkkitehtuurin luonnehdinta

Rakennuksen hirsiseinäisen länsipään ark-
kitehtuurissa 16-ruutuisine ikkunoineen, 
päätykolmion koristeluineen ja etupuolen 
sisäänvedettyine kuisteineen (”loggioineen”) 
on nikkarityylisiä piirteitä, joita 1800-luvun 
lopulla esiteltiin monissa maatalousraken-
nusten mallikirjoissa (esim. C.E. Löfvenskiöld. 
Landtmannabyggnader. Hufvudsakligen för 
mindre jordbruk. Stockholm 1868; Alfred 
Sjöström. Maatalous-rakennuksia: ohjeita 
maanviljelys-rakennusten tekemiseen etenkin 
vähemmillä maatiloilla. 1891.) Muu osa raken-
nuksesta suurine pariovineen on 1960-luvulla 
saamassaan asussa.

Aitoissa on mielenkiintoisia yksityiskohtia 
kuten ovet ja yläkerran luukku saranoineen 
ja lukkoineen. Aittapään hirsikehänä on to-
dennäköisesti käytetty jonkin vanhemman ra-
kennuksen runkoa. Aitoissa on myös leveästä 
lankusta tehdyt lattiat, jotka saattavat olla pe-
räisin muusta rakennuksesta. Myös 16-ruutui-
set ikkunat saattaavat olla peräisin vanhem-
masta rakennuksesta. Saattaa olla mahdollista, 
että hirsikehä, lankut ja ikkunat ovat vanhan 
1700-luvun lopun pihapiirin rakennuksista 
purettuja. Aitta on mahdollisesti 1880-luvulla 
rakennettu.

Aitassa on piirteitä 1800-luvun 
jälkipuoliskolla mallikirjoissa 
julkaistuista detaljeista: sisään-
vedetty kuisti, pieniruutuiset 
ikkunat ja päädyn hammastettu 
koristelista. C.E. Löfvenskiöld. 
Landtmannabyggnader. Huf-
vudsakligen för mindre jordb-
ruk. Stockholm 1868.
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Peruskorjaus- ja muutosvaiheet ja 
käyttöhistoria

Rakennus on toiminut aitta- ja varastoraken-
nuksena. Rakennuksen itäpäähän on tehty au-
totallit 1960-luvulla.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennus kuuluu Halolan 1800-luvun lopun 
kerrostumaan yhdessä tuparakennuksen ja 
henkilökunnan asuinrakennus 2:n kanssa. Se 
on tärkeä osa Halolan keskeistä pihapiiriä. Ra-
kennuksen historiallisesti ja arkkitehtonisesti 

mielenkiintoisin osa eli länsipää on säilytetty 
hyvin 1800-luvulla saamassaan asussa. Aitto-
jen 1800-luvulta olevat ovet ja ikkunat vuori-
lautoineen ovat erityisen hienoja ja hyvin säi-
lyneitä detaljeja.

Huolimatta 1960-luvun muutoksista on harja-
kattoinen, punamullattu rakennus tasapainoi-
nen ja luonteva osa Halolan vanhaa pihapiiriä.

Aitan rakentamisessa on käytetty jonkun varhaisemman rakennuksen osia.
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D, HENKILÖKUNNAN ASUINRAKENNUS II

Käytetyt rakennustunnukset

Senaatti-kiinteistöt: 302932

LUKE: 5, Asuinrakennus 31 B

Rakennuksen muita nimityksiä
Karjatalouskoulun johtajan asunto

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunni-
telmien päiväys 

1894

1960-luku

1890-1910

1950-luku

1980-luku

1810-1820

1970-luku

1880-luku

purettu rakennus

1930-luku

tarkastelualueen
ulkopuolinen rakennus

Rakennuksen sijainti alueella.
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Rakennustapa ja tekniikka

Rakennuksesta on ollut käytettävissä vain 
vuonna 1968 tehty muutospiirustus. Mitään 
työselostuksia tai kustannusarvioita ei ole löy-
detty.

Hirsirunkoinen rakennus on perustettu luon-
nonkiviharkkojen varaan. Hirsirunko on ver-
hottu sekavuorauksella: julkisivujen alaosassa 
on kapea pystypaneeli ja ikkunoiden alareu-
nasta ylöspäin seinät on verhottu pontatulla 
vaakalaudoituksella. Hirsirunko ulottuu tasa-
kertaan, johon tukeutuvat vesikattoa kantavat 
ruotsalaistyyppiset kattotuolit.

Pohjapiirustuksen perusteella näyttää, että ra-
kennuksen länsipäässä on aiemmin saattanut 
olla neliömäinen tupa. Rakennuksen loppu-
osaa jakaa pitkittäinen sydänseinä siten, että 
eteläsivulla on suuri eteinen ja kaksi huonetta, 
pohjoissivulla kaksi suurehkoa huonetta ja itä-
päädyn eteistilat.

Vesikaton rakenteet ovat veistettyä parrua, ruo-
delaudoitus raamihattua, vajaasärmäistä lau-
taa. Katteena on sementtitiili, jonka alla päre-
katto.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Pitkän omainen harjakattoinen puuraken-
nus, jonka sekä ulkoasussa että sisätiloissa 
on rakentamisajankohdalle eli 1800-luvun lo-
pun nikkarityylille tyypillisiä piirteitä (vertaa 
aitta-rakennuksen selostus). T-karmillisten 
kaksi- ja kolmijakoisten ikkunoiden ohella 
rakennuksessa on yksiosaisia ikkunoita. Län-
sipäädyn suippopäinen ullakonikkuna on sa-
mantapainen kuin tuparakennuksen päädys-
sä. Rakennuksen eteläsivulla on avonainen 
koristeellisten pilareiden kannattama kuisti. 
Itäpäädyssä on korkea umpikuisti, jossa on si-
säänkäynnin ohella portaat ullakolle.

Eri vaiheissa tehdyissä korjauksissa huoneja-
koa on hieman muutettu, sisäpintoja levytetty 
jne.
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Pitkän julkisivun kapeat 
ikkunat on lisätty toden-
näköisesti 1920-luvulla, 
jolloin rakennuksesta 
tehtiin karjanhoitokoulun 
johtajan asuinrakennus.

Käyttöhistoria ja muutosvaiheet

Rakennuksen hirsirungossa on todennäköi-
sesti käytetty Halolan vanhan päärakennuksen 
(1700-luvun loppupuolella rakennettu) hirsiä. 
Asuinkäyttöön tehdyssä hirsirakennuksessa 
on saattanut 1800-luvun puolella olla myös 
postikonttori. Tällöin Maaningan kylä oli vielä 
pieni ja postiasema toimi yksityisissä taloissa. 
Postiaseman paikan muuttumista 1880-luvul-
la kuvataan eräässä Savo-lehden artikkelissa. 
Siinä ei mainita paikannimiä, vaan postin si-
jainti eri aikoina määritellään suhteessa kirk-
koon. Halolassa posti olisi saattanut olla noin 
1883-1888, kun sijainniksi mainitaan "1½ 
virstaa" kirkolta. Matka vastaa suunnilleen 
vajaata kahden kilometrin matkaa, joka on 
kirkon ja Halolan etäisyys toisistaan. Lisäksi 
vuonna 1925 laaditussa palovakuutuskirjassa 
rakennus on nimetty "Asuinrakennus "Posti"". 1

Rakennuksen sementtitiilikatto on vuodelta 
1937, ja sen alla on aiempi pärekatto.

Karjatalouskoulun aikana rakennuksessa asui 
koulun johtaja. Vaikka koulu toimi Halolassa 
vuoteen 1977 asti, rakennus luovutettiin jo 
1960-luvun lopulla koeaseman käyttöön. Täl-
löin rakennukseen tehtiin kaksi asuntoa, joista 
toinen työnjohtajalle ja toinen karjakolle. 

Nylyisin rakennuksen toisessa päädyssä oleva 
asunto on tyhjillään ja toisessa päädyssä on 
ollut eläinlääkärin vastaanottotilat vuodesta 
2016. Vuosina 2012-2016 eläinlääkäri toimi 
navetan päädyssä, entisessä karjakeittiön pää-
dyssä.2

101  Savo 28.12.1889; Palovakuutusasiakirja KA.
102  Paula Anttila, 14.11.2019.
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Tämän selvitystyön yhteydessä rakennuksesta löytyi vain kaksi muutospiirustusta 1960-luvun lopulta. Tämä LUKE:n arkistosta Halolasta löytynyt kiharalle mennyt piirros kuvaa muu-
toksia, jotka tehtiin, kun rakennus jäi pois karjatalouskoulun johtajan asuinkäytöstä 1969, ja rakennus otettiin koeaseman käyttöön. Siihen tehtiin työnjohtajan ja karjakon asunnot. LA. 



Luke, Maaninka106 Rakennushistoriaselvitys | Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy

Rakennuksen länipää on nykyään eläinlääkärin vastaan-
ottotilojen käytössä. Vastaanottohuone on remontoitu 
vastikään. 

Joissakin huoneissa on säilynyt 1800-luvun lopun alku-
peräinen paneelikatto listoineen. Lisäksi rakennuksessa 
on säilynyt monia 1800-luvulta tai 1900-luvun alkupuo-
lelta olevia rakennusosia, kuten peiliovia ja listoutuksia. 
Yhdessä suurehkossa kamarissa on säilytetty 1900-luvun 
alkupuolelta oleva kaakeliuuni.
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Vanha valokuva Maaningan arkistosta. Kuvan toiselle puolelle on kirjoitettu teksti: "Maaningan maataloustuottajien ja Maaningan Suojeluskunnan kesäjuhlat Halolassa 8.7.1934. Johtaja 
Nikander pitää juhlapuhetta." Taustalla näkyy nykyisin henkilökunnan asuinrakennus 2-nimellä tunnettu rakennus, joka vuonna 1934 oli karjanhoitokoulun johtajan asuinrakennus. MA.
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Rakennuksen itäpään asunto on tyhjillään.

3Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennus kuuluu Halolan 1800-luvun lopun 
kerrostumaan yhdessä tuparakennuksen ja ai-
tan kanssa. Se on tärkeä osa Halolan keskeistä 
pihapiiriä. Rakennuksella on vahva identi-
teetti Halolassa toimineen karjatalouskoulun 
johtajan asuinrakennuksena. Se on tärkeä osa 
Halolan historiallista pihapiiriä.

Rakennuksen ulkoasu on säilytetty hyvin ra-
kentamisajankohdan eli 1800-luvun lopun 
asussa. Julkisivujen väritys ja katemateriaali 
on muuttunut. Julkisivujen paneeliverhoukset 
ja ikkunat ulkopuolen listoituksineen näyttäi-
sivät olevan rakentamisajalta.

Sisätiloissa on hyvin hahmotettavissa raken-
nuksen alkuperäinen huonejako. Lisäksi ti-
loissa on säilytetty monia 1800-luvulta tai 
1900-luvun alkupuolelta olevia rakennusosia 
ja yksityiskohtia, kuten peiliovia, paneeliver-
houksia ja listoituksia. Rakennuksen pohjois-
sivulla olevassa suurehkossa kamarissa on 
säilytetty 1900-luvun alkupuolelta oleva kaa-
keliuuni.

3 
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Itäpään kuistia on jossain vaiheessa korotettu ja sijoitettu siihen ullakolle johtava porras. 
Portaan kohdalla näkyy aiemman kuistin katonharjan sijainti seinän paneloinnissa.

Rakennuksen ullakkoa. Kattotuolit on tehty veistetystä puutavarasta.
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E, JOHTAJAN ASUINRAKENNUS

Käytetyt rakennustunnukset

Senaatti-kiinteistöt: 302933

LUKE: 5, Asuinrakennus 30 A

Rakennuksen muita nimityksiä
Laboratorio ja johtajan rakennus

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suun-
nitelmien päiväys 

1933, Arkkitehti Jalmari Peltonen, piirustuk-
sissa ei päiväystä.

1960-luku

1890-1910

1950-luku

1980-luku

1810-1820

1970-luku

1880-luku

purettu rakennus

1930-luku

tarkastelualueen
ulkopuolinen rakennus

Rakennuksen sijainti alueella.
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Rakennustapa ja tekniikka

Rakennuksesta on käytettävissämme ollut al-
kuperäisiä pää- ja detaljipiirustuksia vuodelta 
1930, mutta ei rakennusselostusta tai kustan-
nusarviota. Myöhempiä muutospiirustuksia 
on 1960-, 1970- ja 1990-luvuilta. Rakennetyyp-
pejä tai -piirustuksia, joista rakennekerrokset 
selviäisivät tarkemmin ei tutkimastamme ai-
neistosta ole löytynyt. 

Talon alla on koko rakennuksen alalle ulottuva 
betonirakenteinen kellari. Pääkerroksen puiset 
seinärakenteet tukeutuvat betonisiin perus-
muureihin ja sokkeleihin. Rakennuksessa on 
hirsirunko, joka ulottuu kattotuolien tasolle 
saakka (kattotuolit nojaavat sivuseinillä tasa-
kertaan). Ulkoseinät olivat aluksi laudoittamat. 
Eräässä vanhassa valokuvassa näyttää siltä, 
että hirsiseinät olisi maalattu vaalealla värillä.

Kellarin ja 1. kerroksen välipohjana on beto-
nilaatan (ilmeisesti ns. alalaattaholvin) varaan 
tehty puulattia täytteineen. 1. ja 2. kerroksen/ 
ullakon välinen välipohja on puurakenteinen. 
Erikoisena rakenteena on johtajan toimistoon 
tehty betoniseinäinen holvi (kassakaappi).

Vesikaton kantavina rakenteina ovat ruotsa-
laistyyppiset kattotuolit. Katteena oli aluksi 
päre, joka myöhemmin korvattiin peltikatteel-
la.
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Ikkunat ovat T-karmisia ja rakenteeltaan kak-
sinkertaisia, sisään-ulosaukeavia. Ulko- ja 
ovet ovat puurakenteisia, osa on lasiaukollisia.
Sisätiloja on eri vaiheissa hieman muutettu, 
mm. otettu kellarin tilat kokonaisuudessaan 
käyttöön, rakentamalla kellarin ja 1. kerroksen 
välille kiertoporras ja tekemällä ullakolle huo-
neita. Kattorakenteita on viime vuosikymmen-
ten aikana tuettu rakennuksen pituussuuntai-
silla palkeilla.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Pohjaltaan suorakaiteen muotoinen, harjakat-
toinen rakennus edustaa hahmoltaan ja julki-
sivuiltaan 1920-luvun pohjoismaista klassis-
mia (pystylaudoitus, kuusiruutuiset ikkunat 
vuorilautoineen, avokuistit pyöreine pilarei-
neen, leveät räystäslistoitukset).

Sisätilojen jäsentely perustuu kahteen pituus-
suuntaiseen seinään, jotka rajaavat keskikäy-
tävää ja aputiloja. Rakennuksen keskiosan ja 
länsipään tilat kuuluivat johtajan asuntoon, 
jonne pohjoissivulta johti kaksi avokuistillista 
sisäänkäyntiä. Itäpäässä olivat konttori ja la-
boratorio, joille oli oma sisäänkäyntinsä pää-
dyssä.

Arkkitehti Jalmari Peltosen piirtämä rakennuksen alkuperäinen pohjapiirros. 
Alla ensimmäisen kerroksen nykytilapiirros. Alkuperäispiirustuksessa pohjois-
sivulla olevan kuistin sijasta tehtiin ovelle jo alunperin samanlainen katos kuin 
toisellekin ovelle. Päädyn sisäänkäynnin katos tehtiin ilman pilareita. Siniko-
pio, KA.
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Vasemmalla johtajan asunnon sisäänkäynti katoksineen. Yllä toimisto-osan pääty. 
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Käyttöhistoria ja muutosvaiheet

Rakennus tehtiin koeaseman johtajan asuin-
rakennukseksi ja sen toiseen päätyyn teh-
tiin myös laboratorio. Rakennuksessa tehtiin 
muutoksia 1970-luvun lopulla. Muutosvai-
heen piirustukset laadittiin Kuopion ja Poh-
jois-Karjakan piirirakennustoimistossa. Tässä 
muutosvaiheessa esimerkiksi suurennettiin 
olohuonetta. Rakennus toimi koeaseman hen-
kilökunnan asuintiloina aina 2000-luvulle 
asti. Rakennuksen toisessa päädyssä on edel-
leen käytössä olevia toimistohuoneita.

Kellariin tehtiin jo alunperin 
käyttötiloja lähes koko alalle. 1. 
kerroksen betoninen alapohja on 
tuettu pituussuuntaisella palkilla ja 
pilareilla.
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Entinen koeaseman johtajan asuinhuoneisto on viime vuosina ollut vain tilapäisessä majoituskäytössä. 

Rakennuksen ullakolle on tehty muutama huone, jotka ovat 
olleet myös koeaseman toimistokäytössä. Porras kaiteineen on 
alkuperäisessä muodossaan.
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Vasemmalla kuva 1950-luvulta, jossa on koeaseman johtaja Martti Salminen perheineen lu-
kemassa päivän lehtiä ruokasalissa (Irma Häikiön kotiarkisto). Yllä kuva samasta suunnas-
ta. Leveän oviaukon toisella puolella ennen ollutta huonetta laajennettiin avaamalla seinää.  
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Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennuksella on vahva identiteetti koease-
man johtajan entisenä asuinrakennuksena ja 
se on olennainen osa Halolan historiallista 
pihapiiriä.

Rakennuksen julkisivut on säilytetty hyvin al-
kuperäisessä hahmossaan. Alkuperäispiirus-
tuksessa pohjoissivulla olevan kuistin sijasta 
tehtiin ovelle jo alunperin samanlainen katos 
kuin toisellekin ovelle. Päädyn sisäänkäyn-
nin katos tehtiin ilman pilareita. Ikkunat ja 
ulko-ovet saattavat olla 1930-luvulta. Vesika-
tolla olevissa piipuissa on tapahtunut joitakin 
muutoksia.

Sisätiloja on muutettu eri vaiheissa, mm. joh-
tajan asunnon olohuoneen suurentaminen ja 
takan rakentaminen 1970-luvulla. Kuitenkin 
rakennuksen pääasiallinen huonejako on 1. 
kerroksessa edelleen hyvin hahmotettavissa, 
ja tiloissa on säilytetty monia alkuperäisiä ra-
kennusosia kuten peiliovia, ikkunallisia ovia ja 
listoituksia.

Tämä kuva on todennäköisesti otettu juuri rakennuksen valmistumisen jälkeen vuonna 1933. Hirsiseinät olivat aluksi 
laudoittamattomat ja maalatut vaalealla värillä. Katolla näkyvät lunetti-ikkunat on myöhemmissä muutoksissa poistet-
tu. Irma Häikiön kotiarkisto.
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F, HENKILÖKUNNAN ASUINRAKENNUS I

Käytetyt rakennustunnukset

Senaatti-kiinteistöt: 302930

LUKE: 6, Asuinrakennus 31 C

Rakennuksen muita nimityksiä
Pohjois-Savon karjanhoitokoulun oppilas- ja 
opettaja-asuntola.

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunni-
telmien päiväys 

1962, arkkitehti Jalmari Peltonen, 16.1.1961

1960-luku

1890-1910

1950-luku

1980-luku

1810-1820

1970-luku

1880-luku

purettu rakennus

1930-luku

tarkastelualueen
ulkopuolinen rakennus

Rakennuksen sijainti alueella.
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Rakennustapa ja tekniikka

Rakennuksesta on ollut käytettävissämme kat-
tavat alkuperäissuunnitelmat kuten pää-, työ- 
ja detaljisuunnitelmat, työselostus ja rakenne-
suunnitelmat. 

Rakennus on sijoitettu rinteeseen siten, että 
sen itäpäässä pohjakerroksen tilat ovat kella-
ria, kun taas länsipäässä tilat ovat maanpäälli-
siä. Lisäksi rakennuksen keskivaiheilla pohja-
kerroksen lattia porrastuu hieman.

Vuonna 1957 tehdyn pohjatutkimuksen mu-
kaan maapohja oli savensekaista hiekkaa, joka 
pohjavesitasossa muutaman metrin syvyydes-
sä oli osin liettynyttä.  Koska maaperää pidet-
tiin routivana, rakennuksen peruskaivannot 
piti tehdä riittävän syviksi ja salaojittaa ”ruuk-
kusalaojaputkilla” huolella. Maakerroksia pi-
dettiin muutoin hyvin kantavina.

Anturat, perusmuurit ja sokkelit ovat teräs-
betonia, samoin kerrosten väliset laatat ja 
rakennuksen keskiosassa olevat pilarit. Väli-
pohjalaatat ovat osin ylälaattapalkistoja, osin 
massiivisia laattoja, joissa eristekerroksen 
päälle on valettu pintalaatat.

Kaikki perusmuurit, jotka liittyivät tiilimuu-
raukseen, eristettiin kaksinkertaisella bitumi-
sivelyllä, samoin kaikki pohjakerroksen beto-
nilattiat. Lämmöneristeenä betonirakenteissa 
käytettiin lastuvillalevyjä. 

Ulkoseinät ja porrashuoneiden kantavat sei-
nät on muurattu tiilestä. Ulkoseinärakenne: si-
säpuolella rappaus, kantava yhden kiven ken-
notiilimuuraus, välissä lämmöneristeenä 5 cm 
vuorivilla, ulkopuolella ½ kiven harvareikätiili 
ja rappaus.

Kellarin ja pohjakerroksen maanvaraisissa lat-
tioissa on kahdenlaisia rakenteita: tiivistetyn 
soran varaan valettu 8 cm teräsbetonilaatta, bi-
tumieristys ja 6 cm pintalaatta; eräissä tiloissa 
on 20 cm Leca-betonikerros ja sen päällä 5 cm 
pintalaatta. Pääkerroksen lattioissa on yleensä 
5 cm Tojax-eristeen päälle valettu 4 cm rau-
doitettu pintalaatta. Pintamateriaaleina käy-
tettiin asuntoihin johtavissa porrashuoneissa 
graniittimosaiikkia, asuinhuoneissa linoleu-

Rakennuksen pohjoissivu ja länsipääty. Pohjakerroksen 
porrastuminen näkyy kuvasta hyvin.
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mia (Jaspe´-linoleummatto), saniteettitiloissa 
Pukkilan 6-kulmaisia vaalean harmaita ”mett-
lacherlaattoja”. Eräissä käytävissä, opetuskeit-
tiössä ja leipomossa käytettiin siveltävää ”Plas-
tik-lattianpäällystettä” (6-kertainen käsittely). 

Eräisiin tiloihin, kuten oppilashuoneiden käy-
tävään ja oppilasruokalaan, määrättiin kat-
toihin ”liiallista kaikumista estämään” Hall-
tex-Aku -levyt.

Ulko- ja sisäovet tehtiin erikoispiirustusten 
mukaan puurakenteisina. Sisäovet ovat yleen-
sä maalattuja vaneri- tai kuitulevypintaisia laa-
kaovia. Osa ovista oli lasiaukollisia. Ulko-ovet 
ovat maalattuja, lasiaukollisia puukehysovia. 
Autotallin pariovi on pystypaneloitu umpiovi.

Ikkunat tehtiin kaksinkertaisiksi ja sisäänpäin 
aukeaviksi. 

Vesikaton kantavat rakenteet ovat puuta, kat-
teena on saumattu pelti. 

Rakennuksenjulkisivut on säilytetty yksityiskohdiltaan ja pintamateriaaleiltaan lähes kauttaaltaan alkuperäisinä.
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Rakennukseen tehtiin keskuslämmitys, jon-
ka kattilahuone sijoitettiin pohjakerrokseen. 
Kattilahuoneesta johdettiin lämpöä maan-
alaisilla putkistoilla myös päärakennukseen, 
koeaseman johtajan asuntoon ja karjanhoito-
koulun johtajan asuntoon. Kattilahuoneen ja 
päärakennuksen välille tehtiin työselostuksen 
mukaan betoninen kanaali, jonka piti olla ryö-
mittävä.

Rakennuksiin tuli seuraavat tulisijat: ruokalan 
keittiöön 2 kpl Högforsin ”Siro-liettä No 52 
pikalevyineen parhainta laatua, pliitta hiottu, 
luukut ja tangot kromatut”. Talonmiehen asun-
toon tuli pienempi Högforsin liesi. Leipomoon 
määrättiin muurattavaksi 2 x 16 leivän uuni, 
kaksinkertaisin suuluukuin. Henkilökunnan 
asuntoihin tuli jo alusta lähtien sähköliedet.

Käyttövettä varten tehtiin rannan tuntumaan 
kaivo pumppuineen. Viemäröinti hoidettiin 
tekemällä betoniputkista johto rannan lähelle 
tehtävään tarkastuskaivoon, josta viemäri jat-
kui ”noin 50 m järven pohjaan ankkuroituna 
lankkutorvena 30 x 30 cm”. Samaan viemäriin 
yhdistettiin muutkin Halolan rakennukset.

Rakennukseen tuli painovoimainen ilman-
vaihto, jonka hormit sijoitettiin rakennuksen 
keskilinjassa oleviin tiilestä muurattuihin hor-
mistoihin.

Rakennuksen alkuperäi-
set pohjapiirustukset. KA
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Arkkitehtuurin luonnehdinta

Arkkitehtuuriltaan rakennus edustaa edeltä-
vällä vuosikymmenellä eli 1950-luvulla yleistä 
ja jopa tunnusomaista kivirakentamista: har-
jakattoinen, pitkänomainen rakennus, pohja-
kaava pitkänomainen suorakaide, julkisivuissa 
kellertäväksi maalattu roiskerappaus, betoni-
sokkeleissa pystyuritus. Julkisivujen aukotus 
on tasapainoinen. Sisäänkäyntejä on korostet-
tu valkoiseksi maalatuilla, ulosvedetyillä pieli-
rakenteilla. Ulko-ovissa on laadukkaita detal-
jeja, ulkoportaat ovat hakattua graniittia.

Pohjaratkaisut ovat huolellisesti tutkittuja, eri 
käyttötarkoituksiin tulleiden tilojen muodos-
tuminen on taloudellista. Rakennuksessa on 
kaksi porrashuonetta, joista läntisemmästä on 
pääsy kahdessa kerroksessa olleisiin asuin-
huoneistoihin. Pohjoispään porrashuoneesta 
päästiin mm. oppilaiden majoitushuoneisiin, 
laboratorioon.

Sisätiloissa on käytetty aikakaudelle tyypil-
lisiä, laadukkaita materiaaleja, esimerkiksi 
porrashuoneiden mosaiikkibetonipinnat, te-
räskaiteet. Mielenkiintoinen säilynyt piirre on 
yhden asunnon (alkuperäispiir. apulaisopetta-
jan 45 m2 kaksio) alkuperäiset, massiivipuiset 
ja huolellisesti detaljoidut keittiökalusteet.

Yhteenvetona voi sanoa, että rakennus on huo-
lellisesti suunniteltu, tyylikäs ja hyvin toteutet-
tu aikakautensa edustaja.Rakennuksen pitkä julkisivu, kuten muutkin sivut, Halolan päärakennuksen suuntaan on säilynyt alkuperäisenä. Julkisi-

vupiirros KA.
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Sisäkuvia asunnoista. Pintakäsittelyt, mosaiikkibetoniset ikkunapenkit, laakaovet ja kiinteät komerot ovat 
rakentamisajalle leimallisia.
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Käyttöhistoria ja muutosvaiheet

Rakennukseen tehtiin alun perin neljä asun-
toa henkilökunnalle: agronomin, talonmie-
hen, apulaisopettajan ja talonmiehen asunto. 
Henkilökunnan asunnot ja kolme oppilashuo-
netta ja laboratorio sijaitsivat ensimmäisessä 
kerroksessa. Pohjakerrokseen tehtiin opetus-
keittiö, leipomo, ruokasali, asuntojen kellarit, 
kattilahuone, polttoainevarasto, työhuone ja 
urheiluvälinevarasto. Pohjakerroksen alla oli 
vielä pieni kellari, jossa oli opetuskeittiön kel-
laritilat

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Päärakennuksen välittömään läheisyyteen, 
rannan tuntumaan sijoitettu karjanhoitokou-
lun oppilas- ja opettaja-asuntolaksi tehty ra-
kennus on käyttöhistoriansa puolesta tärkeä 
osa Halolan historiaa. Rakennus on myös osa 
Halolan historiallisesti merkittävää pihapii-
riä. Rakennushistoriallisesti rakennus edustaa 
jälleenrakennuskaudelle sinänsä tyypillistä, 
mutta maaseutuympäristössä harvinaista kivi-
rakentamista.

Rakennuksen julkisivut ja vesikatto on säilytet-
ty detaljeja myöten alkuperäisasussaan. Sisäti-
lojen huonejako on lähes kauttaaltaan alkupe-
räinen, vaikka tilojen käyttötarkoitusta onkin 
osin muutettu. Eräissä sisätiloissa on säilytetty 
alkuperäistä detaljikkaa, kuten em. keittiön ka-
lusteet.

Molemmissa porrashuoneissa portaiden ja lepotasojen pinnat ovat mosaiikkibetonia. Teräskaiteet muovipäällysteisine käsijoh-
teineen ovat 1950-60-luvuille tyypilliset.
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Yhden asunnon keittiössä on säilytetty alkuperäiset, massiivipuiset 
kalusteet. Samassa keittiössä on alkuperäinen, ulkoseinään upotettu 
ruokakaappi.
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Kellaritilassa lattiaa on porrastettu rinteen ja 
eri käyttötarkoituksiin suunniteltujen tilojen 
takia.

Vesikaton kantavat rakenteet ovat 
sahatavaraa. Kuvassa näkyy myös 
betonista valettu, viisto hormisto. 
Ullakolla ja kellarissa on säily-
tyksessä joitakin koulun vanhoja 
kalusteita.

Rakennuksen leikkauspiirustus 
vuodelta 1961. KA
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Osa rakennuksen huoneista on 
koeaseman varastokäytössä. Kellarin 
itäpäädyn sanitteettitilat ovat kenttä-
työntekijöiden käytössä .
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Ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus. Siitä puuttuu toisen päädyn asuntojen väliseinät. SKA.
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Rakennuksen pohjakerroksen pohjapiirustus. SKA.
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Käytetyt rakennustunnukset

Senaatti-kiinteistöt: 302931

LUKE: 7, Asuinrakennus ja sauna 31 D

Rakennuksen muita nimityksiä

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunni-
telmien päiväys 

1953, arkkitehti Jalmari Peltonen, 11.3.1953 
(keittiön kalustus ja ikkuna- ja ovi piirustus)

Rakennustapa ja tekniikka

Rakennuksesta on ollut käytettävissä vain 
muutospiirustuksia vuodesta 1979 lähtien 
sekä joitakin detaljipiirustuksia vuodelta 1953.

Perustukset ja kellarikerroksen kantavat ja 
lattiarakenteet sekä kellarin ja pääkerroksen 
välipohja ovat betonia. Pääkerroksen runkora-
kenteena on rankarunko, jonka ulkopinnassa 
on vinolaudoitus. Välipohja ullakkoa vasten ja 
vesikaton rakenteet ovat puuta. 

Julkisivuissa on saumarimaverhous. Vesikaton 
katteena on saumattu pelti.

G, ASUIN- JA SAUNARAKENNUS

1960-luku

1890-1910

1950-luku

1980-luku

1810-1820

1970-luku

1880-luku

purettu rakennus

1930-luku

tarkastelualueen
ulkopuolinen rakennus

Rakennuksen sijainti alueella.
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Arkkitehtuurin luonnehdinta

Harjakattoinen rakennus on sijoitettu rintee-
seen pääty järvelle päin siten, että länsipäässä 
oleviin kellaritiloihin on pääsy ulkoa. Yleis-
hahmoltaan rakennus on samantyyppinen 
kuin jälleenrakennuskauden omakotitalot. 

Kuisteissa on detaljiikkaa (pyöreät pilarit), joka 
liittää rakennusta alueen vanhempiin raken-
nuksiin.

Julkisivujen punainen väri ja maalityyp-
pi (dispersiomaali) ovat ilmeisesti peräisin 
1970-80-luvun korjausvaiheesta. Aiemmin 
julkisivut olivat sävyltään kellertävät ja nähtä-
västi maalatut öljymaalilla.

Rakennuksessa on 1950-luvulle tyypil-
liset seinä- ja kattorakeneet: seinät on 
jäykistetty vinolaudoituksella, katto-
tuolit ovat sahatavarasta tehtyjä.
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Käyttöhistoria ja muutosvaiheet

Rakennukseen tehtiin asunto lämmittäjä-ta-
lonmiehelle ja koulun sauna sekä pesutupa 
ja mankelihuone. Asunto ja sauna olivat en-
simmäisessä kerroksessa ja pesutupa, man-
kelihuone ja kellaritilat kellarikerroksessa. 
1970- ja 1980-lukujen vaihteessa rakennus 
peruskorjattiin ja tällöin ensimmäisen kerrok-
sen saunatiloissa tehtiin väliseinämuutoksia. 
Tässä muutoksessa joitakin ikkunoita laitettiin 
umpeen ja itäpään ikkunat pienennettiin ma-
taliksi vaakaikkunoiksi, 

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Julkisivut ovat muutoin alkuperäisen henkiset, 
mutta ikkunamuotoja on muutettu ja joitakin 
ikkunoita laitettu umpeen. Julkisivujen alku-
peräinen väri oli todennäköisesti vaalean kel-
tainen (nykyisin punainen).

Sisätiloissa etenkin pääkerroksen itäpäässä on 
tehty melko suuria muutoksia.

1980-luvun alussa rakennusta peruskorjattiin, ja tässä yhteydessä tehtiin myös väliseinämuutoksia. MA.
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Rakennuksen sisätilat ovat pääasiassa 1980-luvun alun peruskorjauksen 
aikaisessa asussa. 
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Käytetyt rakennustunnukset

Senaatti-kiinteistöt: 302937

LUKE: 8, Rantasauna
Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunni-
telmien päiväys 

1950, A.S.Sandelin (tieto vain Maaningan kun-
nan teettämässä inventointikortissa)

H, SAUNA

1960-luku

1890-1910

1950-luku

1980-luku

1810-1820

1970-luku

1880-luku

purettu rakennus

1930-luku

tarkastelualueen
ulkopuolinen rakennus

Rakennuksen sijainti alueella.
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Rakennustapa ja tekniikka

Rantasaunasta on ollut käytettävissä vain vuo-
delta 1959 oleva vaatimaton piirustus.

Rakennuksen perustukset ovat teräsbetonia. 
Rakennuksessa pitkänurkkainen, veistetyistä 
hirsistä tehty runko. Vesikaton kantavina ra-
kenteina ovat kattotuolit, katteena sementti-
tiili. Keskellä rakennusta on hormiryhmä, jos-
sa on savuhormit kiukaalle, padalle ja takalle 
sekä ilmanvaihtohormit.

Ulko- ja sisäseinät ovat yleensä verhoamatto-
mia. Pukuhuoneessa on myös pystypaneloituja 
seinäpintoja.

Ikkunat ja ovet ovat puurakenteisia.
Rakennus on julkisivuilta ja 
pääosin myös sisätiloiltaan al-
kuperäisen kaltaisessa asussa. 
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Arkkitehtuurin luonnehdinta

Hahmoltaan, tiloiltaan ja materiaaleiltaan hy-
vin tyypillinen sodanjälkeisen ajan saunara-
kennus, jossa on kansallisromanttisia piirteitä 
(tummat hirsiseinät, leveät räystäät, ovien ta-
korautahelat, ikkunoiden ja vuorilistojen väri-
tys, tiilikatto). Sisääntulosivulla pitkä räystäs 
muodostaa vilvoittelukatoksen.

Sisätiloissa on monia huolellisesti tehtyjä yk-
sityiskohtia, kuten paneloidut ovet heloituksi-
neen ja paneloidut seinä- ja kattopinnat.

Saunarakennus on laadukas ja esteettisesti 
miellyttävä, suomalaiseen saunaperinteeseen 
liittyvä kokonaisuus.

Käyttöhistoria ja muutosvaiheet

Rakennukseen ei ole tehty muutoksia lu-
kuunottamatta joidenkin pintamateriaalien 
uusimista ja se toimii saunana edelleen.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennus on julkisivuilta ja pääosin myös si-
sätiloiltaan alkuperäisen kaltaisessa asussa. 
Pesuhuoneen seinä- ja lattiapintoja on uusit-
tu, samoin myös saunassa kiukaan takana ole-
van muurauksen laattapinnat.
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Sisätiloissa on monia huolellisesti tehtyjä yksityiskohtia, kuten paneloidut ovet heloituksineen ja paneloidut seinä- ja 
kattopinnat.
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Käytetyt rakennustunnukset

Senaatti-kiinteistöt: 302940

LUKE: 16, Vanha navetta; 17, Rehukeskus; 18, 
Vanha vasikkala; 19, Traktoritalli

Rakennuksen muita nimityksiä

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunni-
telmien päiväys 

Tiilinen osa 1884, jonka betonilaipio 1926, laa-
jennukset 1955, 1977, 1979

I, NAVETTA

1960-luku

1890-1910

1950-luku

1980-luku

1810-1820

1970-luku

1880-luku

purettu rakennus

1930-luku

tarkastelualueen
ulkopuolinen rakennus

Rakennuksen sijainti alueella.
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Rakennustapa ja tekniikka

Alunperin 1880-luvulla rakennetusta ja useis-
sa vaiheissa laajennetusta navettarakennuk-
sesta on ollut käytettävissämme vuonna 1923 
tehdyt muutospiirustukset sekä erilaisia muu-
tos- ja lisärakennussuunnitelmia 1950-luvulta 
lähtien. 

1880-luvulla tehtyjen osien perustukset on 
tehty ilmeisesti lohkokiviharkoista (sokkeleita 
ei ole missään näkyvillä pihan pinnan nousun 
takia). Ulkoseinät ovat massiivisia tiiliseiniä, 
joissa on käytetty kahdenlaisia tiiliä: poltettuja 
punatiiliä ja kalkkihiekkatiiliä. Viimemainittu 
asia on rakentamisajankohta huomioonot-
taen poikkeuksellinen ja harvinainen, sillä 
varhaisimmat tiedot kalkkihiekkatiilien val-
mistuksesta Suomessa ovat juuri 1880-luvulta. 
Vuonna 1883 oli Suomen Teollisuuslehdessä 
julkaistu seikkaperäinen kirjoitussarja kalkki-
hiekkatiilistä ja niiden valmistuksesta. Kirjoit-
taja arvioi, että ”tuskinpa lienee kenelläkään 
halua rakentaa savesta poltetuista tiilistä, jos 
hän tietää saavansa yhtäkelvollista raken-
nusainetta puolta halvemmalla.” Kalkkihiek-
katiilit valmistettiin kalkista, kvartsihiekasta 
ja vedestä. Kirjoitussarjassa suositeltiin, että 
kalkkihiekkamassa puristettaisiin koneellises-
ti muotteihin ja tiilet kuivattaisiin auringossa.1  

103  Neuvonen ym. 2002, 67.
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Kalkkihiekkatiilien valmistuksesta Halolassa 
ei ole säilynyt tietoja. Näyttää siltä, että tii-
lien raaka-aineina ei ole käytetty puhdasta 
kvartsihiekkaa vaan saatavilla ollutta paikal-
lista hiekkaa. Kalkki on ollut laadultaan epä-
tasaista ja ainesten suhteutus vaihdellut. On 
myös mahdollista, että sideaineena on kalkin 
lisäksi käytetty jonkin verran sementtiä. Kalk-
kihiekkatiilen käyttö yleistyi vasta 1900-luvun 
puolella, joten Halolan navettaa on pidettävä 
maassamme tältä kannalta todella varhaisena 
kohteena.

Navetan seinissä käytetyt punatiilit poltet-
tiin Halolan mailla Riihipellolla, savi saatiin 
Hämeen suolta ja hiekka ”kirkon rannasta”. 
(muistelmat Irma Häikiön aineistossa)

Navetan vanhimmalla osalla on keskilinjassa 
olevat kantavat pilarit ja välipohjalaatta valettu 
betonista 1920-luvulla sattuneen tulipalon jäl-
leen. Lattiat ovat maanvaraisia betonilaattoja. 
Vesikaton kantavat rakenteet ovat puuta, kat-
teena on saumattu pelti. Valokuvien mukaan 
navetassa oli arkkipellistä tehty katto jo ennen 
1950-luvun muutoksia.

Rakennusteknisesti ja -historiallisesti mielen-
kiintoisia ovat 1950-luvulla tehdyn rehukes-
kusosan puiset ristikko- ja palkkirakenteet.

Navetan vanhan osan seinien tiilimuurausta. Kalkkihiekkatiilit ovat 
paikan päällä valmistettuja ja punatiilit poltettu Halolan mailla pai-
kallisista raaka-aineista. Muuraukseen on käytetty kalkkilaastia.

Osa punatiilistä on palanut mustiksi, lähes sintraantunut, koska 
pienessä tilliuunissa oli hankala saada tasalaatuisia tiiliä.
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1970-1980-lukujen laajennusosat on tehty ai-
kakauden navettarakentamiselle tyypillisillä 
ratkaisuilla käyttäen teräspilareita ja liima-
puupalkkeja. Julkisivuissa on näillä osin käy-
tetty punatiili- ja pystylautaverhousta. 

Nykyään entinen navettarakennus on hyvin monimuotoinen rakennuskokonaisuus. 

Navetan 1880-luvun tiiliosaa pohjoissivulla myöhempien siipiosien 
välissä.

Navetan pohjoissivulla näkyvät suuret siipiosat: vasemmalla 1950-luvulla tehty rehukeskus, oikealla 1970-luvulla 
tehty siilo-osa.
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Arkkitehtuurin luonnehdinta

Laaja rakennuskompleksi, jossa on kuitenkin 
massoittelun, julkisivumateriaalien, aukotuk-
sen ja detaljien perusteella selkeästi erotetta-
vissa eri rakennusvaiheita. 1950-luvulla tehty, 
1880-luvun navetan matalahkoon päämas-
saan nähden poikittainen korkea katto liittyy 
mielenkiintoisesti vanhaan osaan. Rakennuk-
sen arkkitehtonisesti tärkeimmät sivut ovat 
Halolan pääpihan suuntaan eli länteen oleva 
sivu sekä etelään oleva vanhan osan pääty. Itä- 
ja pohjoissivut ovat arkkitehtonisesti toisarvoi-
sempia.

Navetan pihatiellepäin olevassa päädyssä on alun perin ollut ovi, jonka molemmin puolin ikkunat. Arkis-
tokuvaa rajattu, Irma Häikiön kotiarkisto. 
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Navetan vanhan osan sisätilan betonirakenteita, jotka tehtiin 1920-luvulla olleen tulipalon jälkeen.

Alla arkistokuvissa näkyy navetan 1920-luvulla tehtyjä betonipilareita ja betonilaipio sekä lattian ja parsien betonirakenteita. Vasemmanpuoleisessa 
kuvassa näkyvät myös betonista valetut syöttökaukalot, jotka myöhemmin on purettu. Vasemmanpuoleinen kuva LA; oikeanpuoleinen Irma Häikiön 
kotiarkisto, Valto Kuosmanen.
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Käyttöhistoria ja muutosvaiheet

Rakennuksen vanhin osa on valmistunut 
1880-luvun puolivälissä. Erilaisissa muistitie-
doissa sen mainitaan valmistuneen joko vuon-
na 1884 tai 1885. Navetta paloi vuonna 1926 
ja sen jälkeen siihen tehtiin betoninen laipio. 
Päärakennukselta katsottuna navetan taka-
puolelle tehtiin kaksi siipiosaa 1950-luvun 
lopulla. Tällöin tehtiin myös navetan pohjois-
päähän AIV-torni. 1970-luvun lopussa raken-
nettiin uusi navetta rakennuksen pohjoispuo-
lelle ja karja siirtyi siihen. Tällöin purettiin 
navetan toisessa päässä ollut kalustovajasiipi.

Vanhan osan puisia kattora-
kenteita 1930-1950-luvuilta.

Tiilisen osan toisessa kerroksessa on ollut asuinhuoneita. Koneiden huoltotila navetan vanhan osan eteläpäässä.
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Vasemmalla navetta karjakeittiösiipineen 1950-luvulla, ennen kuin katon yli tehtiin rehuva-
raston korkea poikkipääty harjakattoineen. Oikealla navetta 1970-luvulla. Kuvat Irma Häikiön 
kotiarkisto, mustavalkokuva Martti Salminen.

Pihanpuolen julkisivu tiiliseinineen rajaa vanhaa Halolan 
pihapiiriä. 
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Uuden navettarakennuksen valmistuttua 
vuonna 2008 tämän selvitystyön alueen ulko-
puolelle vanha navetta jäi kokonaan pois var-
sinaisesta käyttötarkoituksestaaan. Nykyään 
koko rakennus toimii lähinnä varastotiloina ja 
rehukeskuksena. 

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Navettakompleksi on ollut käyttötarkoituksen-
sa perusteella keskeinen osa karjanhoitokou-
lun ja koetilan toimintoja. Navettakompleksi 
rajaa Halolan pihapiirin itäsivulta ja on siten 
tärkeä osa miljöötä. Lisäksi on tärkeää, että 
juuri navetan vanhimman osan hyvin säilyn-
eet julkisivut ovat pääpihaan ja sisääntulotie-
hen päin.

Kalkkihiekkatiilen käyttö 1880-luvun osan 
seinissä on ajankohtaan nähden varhaista ja 
siten rakennustekniikan historian kannalta 
merkittävää.

1880-luvulla tehtyjen osien julkisivut ovat tiili-
muurauksineen ja aukotuksineen etenkin län-
si- ja eteläpuolilla säilyneet melko hyvin. Ete-
läpäätyyn jossain oli vaiheessa tehdyt suuret, 
betonipieliset oviaukot on myöhemmin um-
mistettu, mutta muutos näkyy edelleen selvästi 
edelleen. Länsisivulla ja karjakeittiösiivessä on 
joitakin uusia, betonipielisiä oviaukkoja. 

Karjakeittiösiiven länsipäähän on tehty katok-
sellinen kuisti, kun siipeen sijoitettiin asuin-
huoneita 1950-luvun ja 1970-luvun muutok-
sissa.

Varsinaisen navettaosan sisätila on suhteel-
lisen hyvin säilynyt 1920-luvulla saamassaan 
asussa.

1970-1980-lukujen osassa käytettiin kantavina rakenteita teräspilareita ja liimapuupalkkeja.
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1950-luvulla tehdyn rehukeskuksen näyttäviä puurakenteita.

Vasemmanpuoleisessa kuvassa näkyy rehukeskuksen liittyminen navetan vanhaan osaan 
(sisäpihalle päin oleva pääty sisältä).
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Navetan pohjapiirros. Navettaa on laajennettu useaan kertaan. Vanhin, 
vuonna 1884 valmistunut tiiliosa korostettu punaisella värillä pohjapiirrok-
seen. SKA
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Käytetyt rakennustunnukset

Senaatti-kiinteistöt: 302941

LUKE: 20, Viljavarasto ja -kuivaamo

Rakennuksen muita nimityksiä

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunni-
telmien päiväys 

1931, arkkitehti Jalmari Peltonen, piirustuksis-
sa ei päiväystä

J, VANHA PUIMALA

1960-luku

1890-1910

1950-luku

1980-luku

1810-1820

1970-luku

1880-luku

purettu rakennus

1930-luku

tarkastelualueen
ulkopuolinen rakennus

Rakennuksen sijainti alueella.
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Rakennustapa ja tekniikka

1930-luvulla rakennetusta puimalarakennuk-
sesta on ollut käytettävissämme vuonna 1930 
tehdyt pääpiirustukset sekä työselitys ja kus-
tannusarvio. 

Työselostuksessa määrätään rakennuksen pe-
rustukset kaivettaviksi routarajan alapuolelle 
ja perusmuurit joko valettaviksi betonista tai 
tehtäväksi ”n.s. kylmää muuria” eli ladottaviksi 
luonnonkivistä. Sokkelit ovat peittyneet, kun 
pihan pintaa on nostettu, joten perustusta-
pa ei nykyisin näy. Puurakenteisten osien eli 
puimalan ja puusuojan rungot tehtiin ran-
karakenteisina, verhous ”1 x6 ” sahalaudois-
ta saumalistoin”. Dinesen-kuivurin, myllyn, 
lajittelun ja säkkivaraston sekä lokomobiilin 
käsittävän osan seinät muurattiin 1 ½ kiven 
punatiiliseininä, samoin Dinesen-tilan päällä 
olevan siilo-osan ulkoseinät.

Ikkunat olivat yksinkertaisia puuikkunoita, 
ovet lankkurunkoisia ja paneloituja. Puima-
laan ja säkkivarastoon tuli työntöovet.

Puurunkoisten osien vesikatto oli puuraken-
teinen, katteena ”impregnoidut päreet 4” teräl-
lä”. Tiilirunkoiseen osa määrättiin katto katet-
tavaksi asfalttihuovalla. Myöhemmin kaikkiin 
kattoihin on asennettu profiloitu pelti.

Puimalaan tuli ponttilankkulattia, tiilirunkoi-
seen osaan hierretty betonilaatta. Puusuojassa 
riitti ”sorattu maalattia”.
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Konehuoneeseen sijoitettiin voimakoneeksi 
lokomobiili (höyrykone), josta valta-akselin 
välityksellä saatiin käyttövoima puimalan ja 
puusuojan eri laitteille ja lämpö Dinesen-kui-
vuriin. Puimalaosassa olleiden puimakoneen, 
puhaltajan, lajittelijan ja silppukoneen sekä 
myllyn ohella lokomobiilin tuottamaa käyttö-
voimaa tarvitsivat puusuojan puolella olleet 
pärehöylä, pilkekone, katkaisusaha ja halkai-
susirkkeli. 

Lokomobiilin savukaasuja varten tehtiin te-
räksinen, korkealle katon yläpuolelle nouseva 
savupiippu.

Lokomobiili on myöhemmin korvattu öljykäyt-
töisellä lämmityskattilalla ja laitteita pyörit-
tävät sähkömoottorit. Vuonna 1979 tehdyssä 
peruskorjauksessa uusittiin mm. viljasiilot ja 
puusuojan tila muutettiin heinäladoksi.

Puimalan puurakenteita. 

Puimalan tiiliosan sisäänkäynnin päällä 
on rakennuksen valmistumisvuosi. 
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Arkkitehtuurin luonnehdinta

Puimala on pitkänomainen, korkea harjakat-
toinen rakennus, jonka eteläpäässä julkisivut 
ovat punatiiltä ja muut osat lautaseinäisiä. 
Tähän massaan liittyy pohjoiseen päin oleva 
samankorkuinen, harjakattoinen ja lautasei-
näinen siipi.

Punatiilinen osa on julkisivuiltaan erityisen 
huolellisesti suunniteltu. Huomiota kiinnittää 
eteläsivulla symmetrisesti sijaitseva koristeel-
linen ovi kehysrakenteineen. Tämän ohella 
tiiliosan 12-ruutuiset ikkunat, lautaseinäisten 
osien neliruutuiset vaakaikkunat ja päätyjen 
lunetti-ikkunat ovat klassistisia aiheita julki-
sivuissa.

Käyttöhistoria ja muutosvaiheet

Rakennus on toiminut puimalana koko his-
toriansa ajan. Varsinkin lautaseinäisiin osiin 
on tehty muutoksia. Rakennusta korjattiin ja 
muutettiin 1970-1980-luvuilla, jolloin mm. 
asennettiin nykyiset viljasiilot, myllyosan te-
räsrakenteet ja uusi kuivuri.

Puimalan lautarakenteinen osa vanhassa asussaan 1950-luvun puolivälissä. Irma Häikiön 
kotiarkisto, kuva Martti Salminen.

Puimalarakennus idästä, etualal-
la entinen puusuoja, nykyinen 
heinälato.
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Yksi puimalan tiiliosan alkuperäisistä ikkunoista.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Puimala on ollut käyttötarkoituksensa perus-
teella tärkeä osa karjanhoitokoulun ja koetilan 
toimintoja. Korkean puimalarakennuksen si-
jainti Halolan sisääntulotien varressa, pääsivu 
tietä kohden tekee siitä myös miljöön kannalta 
merkittävän rakennuksen. 

Siilo-osan etelään oleva julkisivussa on oike-
anpuoleisen ikkunan kohdalle tehty suuri pa-
riovi. Muutoin julkisivu on alkuperäisen kal-
tainen. Puimala- ja puuvarasto-osissa on tehty 
huomattavia aukkomuutoksia ja julkisivujen 
puuverhouksia on todennäköisesti uusittu.

Puimarakennuksen länsisivu. Suuret oviaukot liukuovineen ovat 1970-1980-lukujen muutoksista. Alla arkistokuva 
puimalasta pian sen valmistumisen jälkeen. MA.
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Kuvia sisätiloista. 
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Puimalarakennuksen pohjapiirros. Piirrokseen ei ole merkitty lautarakenteista itäsiipeä. SKA.
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Käytetyt rakennustunnukset

Senaatti-kiinteistöt: 302945

LUKE: 21, Kaluste- ja lannoitevarasto

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunni-
telmien päiväys 

1974, Kuopion ja Pohjois-Karjalan piiriraken-
nustoimisto, 22.10.1974

K, KALUSTOVAJA JA LANNOITEVARASTO

1960-luku

1890-1910

1950-luku

1980-luku

1810-1820

1970-luku

1880-luku

purettu rakennus

1930-luku

tarkastelualueen
ulkopuolinen rakennus

Rakennuksen sijainti alueella.
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Rakennustapa ja tekniikka

Kalustovaja on perustettu betonisten perus-
muurien varaan. Lattiana on maanvarainen 
betonilaatta. Kantava pystyrunko on sahata-
varaan, ulkoverhouksena lomalaudoitus. Ve-
sikattoa tukevat naulatut ristikot. Katteena on 
Onduline-levyt, alla harva ruodelaudoitus. Ra-
kennuksessa on suuret, teräsrunkoiset, firmi-
vaneripintaiset työntöovet.

Kalustovajan takana on poikittaisena siipenä 
muutama vuosi myöhemmin tehty lannoite-
varasto. Rakenteet ja julkisivumateriaalit ovat 
samat kuin kalustovajassa.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Harjakattoinen julkisivuiltaan pelkistetty 
maatalousrakennus.

Käyttöhistoria ja muutosvaiheet

Suorakaiteen muotoinen osa valmistui 
1970-luvun puolivälissä. Siinä oli toisessa 
päädyssä lannoitteiden varastoimiseen varat-
tu osa, ja muutoin rakennus oli varattu kalus-
toa varten. 1980-luvun puolivälissä rakennus-
ta laajennettiin, ja lannoitevarasto sijoitettiin 
laajennusosaan.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Julkisivut ovat rakentamisaikansa asussa.

Sisätilojen puurakenteita. 
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L, KOEPUIMALA

Käytetyt rakennustunnukset

Senaatti-kiinteistöt: 302945

LUKE: 21, Kaluste- ja lannoitevarasto

Rakennuksen muita nimityksiä

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunni-
telmien päiväys 

1985, arkkitehti Helena Björk, 14.10.1985

1960-luku

1890-1910

1950-luku

1980-luku

1810-1820

1970-luku

1880-luku

purettu rakennus

1930-luku

tarkastelualueen
ulkopuolinen rakennus

Rakennuksen sijainti alueella.
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Rakennustapa ja tekniikka

Anturat ja perusmuurit on pääpiirustusten 
mukaan tehty betonielementeistä. Rakennuk-
sessa on puinen pystyrunko, kattotuolit ovat 
ristikoita. Katteena on profiloitu pelti. Alapoh-
jana on styrox-levyillä eristetty maanavarai-
nen betonilaatta. Julkisivut on verhottu loma-
laudoituksella. Ikkunat ovat puurakenteiset, 
alkuperäisissä ulko-ovissa on viisto paneeli-
verhous.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

1980-luvulla toteutettu pitkänomainen, har-
jakattoinen, punamullatulla laudoituksella 
verhottu rakennus noudattaa hahmoltaan ja 
materiaaleiltaan Halolan vanhempien maata-
lousrakennukten linjaa.

Käyttöhistoria ja muutosvaiheet

Rakennukseen on tehty joitakin julkisivumuu-
toksia viime vuosikymmenen aikana.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Halolan koeasemaa varten erityiskäyttöön, 
koepuimalaksi tehty rakennus. Sisääntulotien 
varressa sijaitsevana rakennus muodostaa 
luontevan osan kokonaismiljöötä.
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Käytetyt rakennustunnukset

Senaatti-kiinteistöt: 302947

LUKE: 14, Lämpökeskus

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunni-
telmien päiväys 

1982, arkkitehti Helena Björk, 15.6.1982

Rakennustapa ja tekniikka

Betonielementtiperustuksille tehty, teräs-
runkoinen rakennus. Julkisivut verhottu lo-
malaudoituksella.  Ikkunat puurakenteiset. 
Polttoainevaraston liukuovet teräsrunkoiset, 
verhouksena filmivaneri. Sokkelit käsittelemä-
töntä betonia. Savupiippujen ulkovaippa cor-
ten-terästä. Kate profiilipeltiä.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Halolan pihapiiristä hieman syrjässä sijaitse-
va, yleisilmeeltään melko yksinkertainen ra-
kennus.

Käyttöhistoria ja muutosvaiheet

Rakennus on toiminut lämpökeskuksena koko 
historiansa ajan. Rakennuksen sisätiloissa ei 
käyty tämän selvitystyön yhteydessä.

M, LÄMPÖKESKUS

1960-luku

1890-1910

1950-luku

1980-luku

1810-1820

1970-luku

1880-luku

purettu rakennus

1930-luku

tarkastelualueen
ulkopuolinen rakennus

Rakennuksen sijainti alueella.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Halolan kiinteistön lämpöhuoltoon liittyvän, 
1980-luvulla toteutetun rakennuksen julki-
sivuihin ei ole tehty mitään olennaisia muu-
toksia.
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Käytetyt rakennustunnukset

Senaatti-kiinteistöt: 302946

LUKE: 13, Kellari

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunni-
telmien päiväys 

1982, arkkitehti Helena Björk, 25.1.1982

Rakennustapa ja tekniikka

Pääosin maan alle kaivettu, betonirunkoinen 
rakennus. Rungon näkyvät osat käsittelemä-
töntä betonia, päätykolmiot lautaa, kate bitu-
mihuopaa. Ulko-ovi puulla verhottu.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Halolan pihapiiristä hieman syrjässä sijaitse-
va, vaatimaton, koeaseman toimintaan liittyvä 
hyötyrakennus.

Käyttöhistoria ja muutosvaiheet

Rakennus on toiminut perunakellarina koko 
historiansa ajan. Rakennuksen sisätiloissa ei 
käyty tämän selvitystyön yhteydessä.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennus on rakentamisajankohtansa asussa.

N, PERUNAKELLARI

1960-luku

1890-1910

1950-luku

1980-luku

1810-1820

1970-luku

1880-luku

purettu rakennus

1930-luku

tarkastelualueen
ulkopuolinen rakennus

Rakennuksen sijainti alueella.
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O, JÄTEKATOS

1960-luku

1890-1910

1950-luku

1980-luku

1810-1820

1970-luku

1880-luku

purettu rakennus

1930-luku

tarkastelualueen
ulkopuolinen rakennus

Käytetyt rakennustunnukset

Senaatti-kiinteistöt: 302952

LUKE: 12, Jätekatos

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunni-
telmien päiväys 

1982, arkkitehti Helena Björk, 14.10.1982

Rakennustapa- ja tekniikka

Betoniperustuksille tehty, puurunkoinen, osit-
tain avonainen katos. Julkisivuissa osin pys-
tylaudoitusta, ovet vinolaudoitetut. Katteena 
profiloitu pelti.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Vaatimaton katosrakennus, joka sijaitsee Ha-
lolan keskeisen pihapiirin ulkopuolella. 

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Katos on rakentamisajankohtansa asussa.

Rakennuksen sijainti alueella.
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P, AUTOKATOS

Käytetyt rakennustunnukset

Senaatti-kiinteistöt: 302953

LUKE: 11, Autokatos

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunni-
telmien päiväys 

1982, arkkitehti Helena Björk, 26.8.1982

Rakennustapa- ja tekniikka

Betoniperustuksille tehty, teräsrunkoinen, kol-
melta sivulta harvalla pystylaudoituksella ver-
hottu katos. Katteena profiloitu pelti.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Matala, vaatimaton katosrakennus, joka sijait-
see sivussa Halolan keskeisestä pihapiiristä. 

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Katos on rakentamisajankohtansa asussa.

1960-luku

1890-1910

1950-luku

1980-luku

1810-1820

1970-luku

1880-luku

purettu rakennus

1930-luku

tarkastelualueen
ulkopuolinen rakennus

Rakennuksen sijainti alueella.
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Q, ASUINRAKENNUS RANTA

Käytetyt rakennustunnukset

Senaatti-kiinteistöt: 302936

Rakennuksen muita nimityksiä

Sauna

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunni-
telmien päiväys 

1935, alkuperäisiä piirustuksia ei löydetty

1960-luku

1890-1910

1950-luku

1980-luku

1810-1820

1970-luku

1880-luku

purettu rakennus

1930-luku

tarkastelualueen
ulkopuolinen rakennus

Rakennuksen sijainti alueella.
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Rakennustapa ja tekniikka

Saunaksi noin vuonna 1935 tehty rakennus 
on puurunkoinen. Julkisivuissa on saumari-
maverhous. Katteena on sementtitiili. Seinis-
sä, alapohjassa ja laipion päällä oli alunperin 
todennäköisesti purutäyte. Perustukset ovat 
betonia. Rakennuksessa on ollut kaksi savu-
piippua ja kolme tulisijaa. Nykyisin on vain 
yksi pönttöuuni. Rakennukseen on asennettu 
sähkölämmitys.

Arkkitehtuurin luonnehdinta

Halolan pihapiirin ulkopuolella oleva harja-
kattoinen, matala ja kapearunkoinen asuin-
rakennus. Pystyverhous maalattu punaiseksi, 
nurkkalistat, ikkunat ja ulko-ovi listoineen val-
koiset. Eteläpäädyssä harjakattoinen avokuis-
ti. Ulko-ovessa samanlaiset takosaranat kuin 
rantasaunassa (rak. H).

Rakennuksen pohjapiirros. SKA.
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Peruskorjaus- ja muutosvaiheet ja 
käyttöhistoria

Rakennus tehtiin koeaseman saunaksi ja se 
valmistui vuonna 1935. Kun koeasemalle val-
mistui uusi sauna vuonna 1950, rakennus 
otettiin asuinkäyttöön. Tällä hetkellä se toimii 
kesämökkinä.

Nykytila: identiteetti ja säilyneisyys

Rakennuksen julkisivut ja vesikatto ovat ra-
kentamisajankohdan mukaisessa asussa. 

Pihapiirissä on pieni puurakenteinen liiterira-
kennus.

Ulko-ovessa samanlaiset takosaranat kuin 
rantasaunassa (rak. H).
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Rakennuksessa on säilytetty vanhoja väliovia ja tulisija. 
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R, LIITERI

1960-luku

1890-1910

1950-luku

1980-luku

1810-1820

1970-luku

1880-luku

purettu rakennus

1930-luku

tarkastelualueen
ulkopuolinen rakennus

Käytetyt rakennustunnukset

-

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunni-
telmien päiväys 

Rakennus on valmistunut todennäköisesti sa-
maan aikaan kuin sen läheisyydessä ollut sau-
na. 
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1960-luku

1890-1910

1950-luku

1980-luku

1810-1820

1970-luku

1880-luku

purettu rakennus

1930-luku

tarkastelualueen
ulkopuolinen rakennus

Käytetyt rakennustunnukset

Senaatti-kiinteistöt: 302935

Valmistumisvuosi, suunnittelija, suunni-
telmien päiväys 

Rakennus on valmistunut arviolta 1950-luvul-
la

S, AUTOTALLI
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YHTEENVETO

Halolalla on pitkä historia. Se muodostui 
yhdeksi Pohjois-Savon suurimmaksi talok-
si jo 1500-luvulla. Sen historia kytkeytyy ai-
van lähistöllä olleeseen Tavinsalmen kunin-
kaankartanoon, jonka perusti Kustaa Vaasa 
1540-luvulla. Nykyinen Halolan pihapiiri on 
ilmeisesti aikoinaan kuulunut kuninkaankar-
tanon maihin. Halolan varsinainen kukoistus-
aika alkoi 1700-luvun puolivälin jälkeen kun 
se tuli pohjoissavolaisen mahtisuvun Tawas-
tien hallintaan. Tawastien aikana 1800-luvun 
alkukymmeninä rakennettiin Halolan ny-
kyinen päärakennus, joka oli aikanaan poik-
keuksellisen suuri talonpoikaisrakennus. Il-
meisesti seuraavan mahtisuvun, Schmidtien, 
omistusaikana 1800-luvun lopulla ja heidän 
jälkeen Halolan 1890 ostaneen J. A. Anders-
sonin aikana vanhan pihapiirin rakennuksia 
purettiin ja niiden rakennusosia käytettiin ny-
kyisinkin pihapiirissä olevien aitan, tuvan ja 
henkilökunnan asuinrakennus 2:n rakentami-
seen. Ilmeisesti juuri vanhan 1700-luvun jäl-
kipuolella rakennetun päärakennuksen hirsiä 
käytettiin Henkilökunnan asuinrakennus 2:n 
hirsikehikossa. Schmidtien aikana sai alkun-
sa myös Halolan puutarha, jossa on aikanaan 
ollut kävelykujanteita ja erialaisia istutusryh-
miä. Tärkeä osa puutarhaa ovat myös erilaiset 
puut. Merkittävä vaihe Halolan historiassa oli 
vuosina 1895-1900, kun se oli Pohjois-Savon 
kansanopiston  käytössä. 

1900-luvun puolella Halola siirtyi yksityiso-
mistuksesta ensin Kuopion Maanviljelysseu-
ran omistukseen, ja sitten vuonna 1930 valtion 
omistukseen. Kuopion Maanviljelysseura siirsi 
Halolaan Pohjois-Savon tietopuolisen karjan-
hoitokoulun. Päärakennusta korotettiin kou-
lua varten arkkitehti Kerttu Rytkösen suunni-
telmien mukaan vuonna 1926. 

Pohjois-Savon koeasemaa varten rakennettiin 
puimala ja johtajan asuinrakennus, jossa oli 
myös laboratorio- ja toimistotilat. Koeaseman 
rakennustöissä 1930-luvun alussa löydettiin 
myös vanhan 1700-luvun pihapiirin päära-
kennuksen kellarin ja perustuksien raken-
teita. Ehkä tästä syystä rakennuksen paikkaa 
muutettiin kauemmaksi muusta pihapiiristä. 
1930-luvun alun rakennusvaiheen, sekä myö-
hemmin 1950- ja 1960-luvuilla valmistunei-
den rakennusten suunnittelija oli arkkitehti 
Jalmari Peltonen. 

Koeaseman johtajaksi vuonna 1930 tullut 
Martti Salminen oli kiinnostunut Halolan 
historiasta, ja hän keräsi muistitietoa liittyen 
Halolan töihin ja rakennuksiin. Osa näistä 
Salmisen muistiinpanolappusista on hänen 
tyttärensä Irma Häikiön omistuksessa, ja osan 
asioista Salminen kirjoitti puhtaaksi vihkoon, 
joka on LUKE:n arkistossa Halolassa. Näistä 
muistiinpanoista on ollut paljon hyötyä Halo-
lan vanhojen vaiheiden selvittämisessä. 

Karjanhoitokoulu ja koeasema toimivat Halo-
lassa rinnakkain aina vuoteen 1977 asti, jol-
loin koulun toiminta sellaisenaan loppui. Sen 
jälkeen koeasemalle rakennettiin uusi suuri 
tutkimusnavetta, ja koulun käytössä olleet ra-
kennukset otettiin koeaseman käyttöön. Vii-
meisin navetta valmistui vuonna 2008, mutta 
se tehtiin vanhasta navettakokonaisuudesta 
erilleen eikä se kuulu tähän selvitystyöhön. 
Aikanaan vilkaana paikkana tunnetun Halo-
lan rakennuksista suuri osa on tyhjillään tai 
varastokäytössä. 

Halolan tilalla on ollut keskeinen rooli myös 
Maaningan kirkonkylän kehityksessä. Halola 
oli aikanaan suuri paikallisia työllistävä tila, 
jossa on kerrottu olevan yksi Suomen ensim-
mäisistä puhelimista. Halola on ollu merkit-
tävä myös sitä kautta, että Tawastit lahjoittivat 
Halolasta maata Maaningan kirkon ja hau-
tausmaan rakentamiseen. Lisäksi 1900-luvun 
alussa Jussi Canthin omistuksessa Halola loh-
kottiin kahdeksi tilaksi. Emätilaan jäi Halolan 
kotipalsta ja Hämeensuon niittypalsta. Loput 
Halolaan kuuluneet seitsemän palstaa muo-
dostivat uuden Honkamäki-tilan, jonka Maa-
ningan Yritysmaanosto-osuuskunnan jäsenet 
saivat ostaa omakseen. 
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Merkittävin Halolan rakennuksista on 1814-20 
valmistunut päärakennus. Nykyisen ulkoasun-
sa se sai 1926 tehdyssä korotuksessa, jonka 
lähtökohtana on ollut aiemmin yksikerroksi-
sen julkisivuiltaan empirehenkisen rakennuk-
sen asu. Halolan julkisivujen vaakapanelointi 
oli empireajan kaupunkitaloille ja maaseudun 
hienoimmille rakennuksille hyvin tyypillinen. 
Samanlainen verhous on myös naapuritalossa 
Leppäniemessä. Tärkeimmät sisätilat näyttävät 
muodostaneen ainakin rakennuksen länsisi-
vulla tilasarjan (”fiilin”), jossa pariovien kautta 
aukesi näkymä toisiin huoneisiin. Korotuksen 
suunnitteli arkkitehti Kerttu Rytkönen.

Rakennuksen pohjakaavaa on muutettu eri 
vaiheissa, mutta tarkemmin muutoksia ja nii-
den toteutusaikaa ei puuttuvien piirustusten 
takia tunneta. 1980-luvulta olevista piirustuk-
sista voi erottaa mitkä seinät ovat hirttä ja mit-
kä uusia kevytrakenteisia väliseiniä. 

Todennäköistä on, että nykyinen sali 106 (jos-
sa on kattomaalaus) on muodoltaan alkupe-
räinen. Siihen on sisäänkäyntisivulla liittynyt 
salin pituinen kapea eteinen - piirre, joka oli 
yleinen ns. keskeissalipohjakaavoissa. Muu-
toin pohjakaava muodostui todennäköisesti 
sydänseinän kahta puolta sijoittuneista pie-
nemmistä huoneista. Rakennuksen ulkoasussa 
on 1920-luvun piirteet säilytetty lähes muut-
tumattomina. Lisäksi ensimmäisen kerrok-

sen osalta julkisivut ovat muutamaa muutos-
ta lukuunottamatta samanlaiset kuin ennen 
1920-lukua. Ensimmäisen kerroksen osalta 
julkisivujen lautaverhous saattaa ainakin osit-
tain olla peräisin 1800-luvun alkukymmeniltä.
Interiööriltään merkittävin sisätila on yhdiste-
tyt salit 106-107. Salissa 106 on mm. säilynyt 
1800-luvun lopulta oleva sisäkaton koriste-
maalaus ja jugendtyylinen kaakeliuuni. 

Toinen merkittävä rakennus on vanha tiili- 
navetta. Sen ulkoseinät ovat massiivisia tii-
liseiniä, joissa on käytetty kahdenlaisia tii-
liä: poltettuja punatiiliä ja kalkkihiekkatiiliä. 
Viimemainittu asia on rakentamisajankohta 
huomioonottaen poikkeuksellinen ja harvi-

nainen, sillä varhaisimmat tiedot kalkkihiek-
katiilien valmistuksesta Suomessa ovat juuri 
1880-luvulta. Navettakompleksi on ollut käyt-
tötarkoituksensa perusteella keskeinen osa 
karjanhoitokoulun ja koeaseman toimintoja. 
Navettakompleksi rajaa Halolan pihapiirin 
itäsivulta ja on siten tärkeä osa miljöötä. Lisäk-
si on tärkeää, että juuri navetan vanhimman 
osan hyvin säilyneet julkisivut ovat pääpihaan 
ja sisääntulotiehen päin.

Lisäksi merkittävinä rakennuksina voidaan 
pitää myös navetan ja päärakennuksen väliin 
jääviä pieniä hirsirakennuksia, jotka on raken-
nettu 1800-luvun lopulla.

Halolan päärakennuksen pihanpuolen 
julkisivu. MA.
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Maaningantiehen liittyvä koivukuja merkkaa 
pääreitin tilalle selkeästi ja rakennusryhmä 
erottuu omaksi tilakokonaisuudeksi erityisesti 
Maaningantieltä pohjoisen suunnasta katsot-
tuna. Maisemakokonaisuudessa talousraken-
nukset ovat tärkeässä osassa mutta pääraken-
nus ei näy kovin selkeästi muualta kuin järven 
suunnalta katsottuna.

Maisemallisesti tärkeä elementti on myös uu-
den tutkimusnavetan kohdalta etelään oleva, 
1930-luvulla istutettu kuusirivi. Rakennusryh-
män lähettyvillä oleva puusto on monipuolista 
ja osittain hyvin vanhaa. 

Halolan "asemakaavalliset" juuret ovat 1700-lu-
vun miespiha - karjapiha -mallissa. Tiilinavetta 
jakaa eri toiminnot omille alueilleen. Vanhan 
pihapiirin luovat 1800-luvulla rakennetut pää-
rakennus ja navetta sekä niiden väliin jäävät 
rakennukset, mutta myös 1900-luvulla valmis-
tuneet rakennukset ovat maisemallisesti hy-
vin sijoitettuja. Jos arkkitehti Kerttu Rytkönen 
osasi vuonna 1926 suunnitella päärakennuk-
sen korotuksen hienovaraisesti empirepiirteet 
säilyttäen, niin osasi myös arkkitehti Jalmari 
Peltonen sijoittaa alueen uudet rakennukset 
erityisesti 1930- ja 60-luvun laajennusvaiheis-
sa. Vuonna 1931 valmistuneen puimalan tii-
lipääty muodostaa parin navetan tiilipäädyn 
kanssa. Koeaseman johtajan asuinrakennuk-
seksi vuonna 1933 valmistunut rakennus oli 

alun perin suunniteltu osaksi vanhaa piha-
piiriä, mutta ilmeisesti 1700-luvun pääraken-
nuksen kellarin ja kivijalan löytyminen maan 
alta muutti suunnitelmia ja rakennus tehtiin 
hieman muusta rakennusryhmästä erilleen. 
Vuonna 1962 valmistunut asuntolarakennus 
on myös sijoitettu päärakennuksen järven 
puolelle alarinteeseen, johon se istuu hyvin. 

Koeasemaa varten rakennetut puimala ja joh-
tajan asuinrakennus ovat myös merkittäviä 
rakennuksia Halolassa. Klassismin hengessä 
tyylitellyt rakennukset ovat arkkitehti Jalmari 
Peltosen suunnittelemia. 

Alueen myöhemmistä vaiheista merkittävin 
rakennus on karjanhoitokoululle vuonna 1962 
valmistunut asuntola. Arkkitehtuuriltaan ra-
kennus edustaa edeltävällä vuosikymmenellä 
eli 1950-luvulla yleistä ja jopa tunnusomaista 
kivirakentamista: harjakattoinen, pitkänomai-
nen rakennus, pohjakaava pitkänomainen 
suorakaide, julkisivuissa kellertäväksi maa-
lattu roiskerappaus, betonisokkeleissa pystyu-
ritus. Rakennuksen julkisivussa on kaunista 
ajalleen tyypillistä detaljointia ja sisätilojen 
yhdessä keittiössä on säilynyt jopa alkuperäi-
set keittiökalusteet. Rakennus on huolellisesti 
suunniteltu, tyylikäs ja hyvin toteutettu aika-
kautensa edustaja.

Maisemallisesti Halola on hienolla paikalla. 
Tilakokonaisuus sijaitsee laajan pelto- ja järvi-
maiseman ympäröimänä. Maaninkajärven lä-
heisyys sekä suotuisat ilmansuunnat ja viljava 
maaperä ovat olleet tärkeitä elementtejä tilan 
olemassaololle ja menestymiselle. Maaninka-
järven rannat ovat Pohjois-Savolle poikkea-
vasti alavia, rantaan lievästi viettäviä savikoita, 
jotka on otettu viljelyyn.
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Säilyneisyyskaavio

Selvitysalueeseen kuuluvat rakennukset ovat säily- 
neet ulkoasultaan ja sisätiloiltaan hyvin tai kohtalai-
sesti. Useassa rakennuksessa on sekä hyvin säilynei-
tä että kohtalaisesti säilyneitä osia.
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