Haukivuoren nuorisotalon
rakennushistoriaselvitys

Perustiedot
Nykytiedot kohteesta: Haukivuoren nuorisotalo Keskustie 48 51600 Haukivuori
(491- 451-0020-0034)
Rakentaminen:
Rakennus on todennäisesti valmistunut vuonna 1928 Mikkelin –
Pieksämäen maantien länsipuolelle.
Ensimmäinen virallinen suunnitteluasiakirja:
Helsingissä Kouluhallituksessa tarkastettu ja hyväksytty rakennuspiirustus
22. huhtikuuta 1927.
Alkuperäinen käyttötarkoitus:
Haukivuoren kunnan Aseman piirikansakoulu ja opettajan asunto.
Myöhempiä käyttötarkoituksia:
Kirjasto ja opettajien asunto, nuoriso- ja liikuntatoimisto,
Kouluparkki- niminen iltapäivähoito koululaisille ja
ryhmäperhepäiväkoti Rölli.
Viimeisin käyttötarkoitus: Nuorisotalo ja lasten päivähoito, toiminta päättynyt 1.1.2015
Suojelutilanne:
Ei suojelumerkintöjä.
Inventointitilanne:
Ei aikaisempia inventointeja kohteesta.
Omistaja:
Vuodesta 2007 Mikkelin kaupunki, sitä ennen Haukivuoren kunta.
Laajuustiedot:
Bruttoala: 322 m2
Huoneistoala: 309 m2
Tilavuus: 1160 m3
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Johdanto
Kiinteistö on ollut tyhjillään vuoden 2015 alusta, ja tilakeskus on merkinnyt sen Rakennusomaisuuden ja
osakkeiden realisointisuunnitelma 2015 –listalla.
Realisointiasiaa on käsitelty Mikkelin kaupungin teknisen lautakunnan jaostossa 25.6.2015 ja edelleen
kaupungin hallituksen kokouksessa 5.10.2015. Kaupunginhallitus päätti tuossa kokouksessa hyväksyä
tilakeskuksen esittämän Reaalisointisuunnitelman.
Realisointilistalla Haukivuoren nuorisotalon kohdelle oli merkitty toimenpiteeksi; Purku.

Mikkelin kaupungin tekninen toimi on päättänyt myydä rakennuksen hirsirungon sekä ikkunat, ovet ja
kattorakenteet pois purettavana.
Rakennuksen purkuluvan haun yhteydessä kaupunkisuunnittelu esitti luvan myöntämisen ehdoksi:
Rakennuksen historia ja sijainti huomioiden kaupunkisuunnittelu esittää, että
rakennus inventoitaisiin ja dokumentoitaisiin hyvin ennen mahdollista purkupäätöstä.
Eveliina Könttä 20.6.2016
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Haukivuoren peruskartta vuodelta 1973 ja ote peruskartasta 2017

Haukivuoren peruskartta 1973.
Karttaote peruskartasta 1:2000, 2017.
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Nuorisotalon pihapiiri
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Nuorisotalo, ent. Kansakoulu
Vanha kansakoulu, myöhemmin
Kantakirjasto ja opettajien asunnot
Saunarakennus
Vanha talousrakennus
Haukivuoren aseman
keskikoulu, rakentamisvuosi 1957
Maakellari

4.
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Asemapiirros vuodelta 1957
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Talon rakenne, julkisivut ja sijainti
•

•

•
•

Rakennus on hirsirunkoinen, pystyrimalaudoitettu 1½- kerroksinen satulakattoinen ja L-muotoinen.
Päätykolmioissa on pelkästään pystypaneeliverhous. Osa sokkelikerroksesta on vaakalaudoitettu, ja loppuosassa
on maalattu rappauspinta. Tämän hetkinen vesikaton katemateriaali on muovipintainen pelti, sitä ennen tiilikatto,
alkuperäisenä vesikaton materiaalina on ollut päre.
Ikkunat ovat 6-ruutiset puuikkunat, lukuun ottamatta 1.keroksen koko lounaisjulkisivua ja luoteispäätyä, jossa
ikkunat ovat 12 –ruutuisia, ruutukoko kuitenkin kaikkialla sama. Koillispäädyssä ullakolla on 2 kappaletta 6 –
ruutuista ikkunaa, ja niiden molemmin puolin sekä yläpuolella katon harjan kohdalla pyöreät 4 –ruutuiset
ikkunat. Ikkunoiden ruutujako on pysynyt samanlaisena talon rakentamisesta lähtien.
Perustukset ovat betonia. Lounaispäädyssä sijaitsevan kellarikerroksen seinät ja perustukset ovat teräsbetonia.
Se on sijoitettu tontille niin, että nykyisin kaikki kolme sisäänkäyntiä on talon luoteisjulkisivulla. Alkuperäisten
piirustusten mukaan koillispäädyssä on myös ollut sisäänkäynti, joka on vuoden 1957 pohjapiirutukseen merkitty
purkumerkillä ja saman vuoden julkisivupiirustuksista se puuttuu kokonaan.

Nuorisotalon julkisivut keväällä 2016 ;vasemmalta oikealle pääty Keskustielle, kaakkoisjulkisivu Paloasemantielle,
lounaispääty Paloasemalta päin ja näkymä pohjoisesta.
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Nuorisotalon muutoshistoriaa ja lähiympäristö
•

Vuonna 1927 / 1928 rakennettu kansakoulu on sijoitettu Mikkelin –Pieksämäen maantien varrelle sen länsipuolelle
Haukivuoren pitäjään. Rakentamisen alkuvaiheeseen liittyviä asiakirjoja ei ole raportin kirjoittamishetkeen mennessä
löytynyt muita kuin Kouluhallituksen hyväksymä piirustus.

Piirustus päivätty 22.huhtikuuta1927 Helsingissä.
Ullakolle suunniteltuja alakoulun opettajan asuntoa ei ole tehty (piirustuksessa tilat yliviivattu) , kellarikerroksen tiloista
ei varmuutta.
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Pihapiirin muita rakennuksia
Pihapiirissä on talon rakentamisen aikaa ollut jo ennestään
puurakenteinen kansakoulu ja saunarakennus. Edellä olevassa
asemapiirroksessa rakennukset merkitty n:oin 2 ja 3.
Molemmista löytyy rakennuspiirustukset, jotka on päivätty
marraskuun 29 päivänä 1921.

Vuonna 1946 Mikkelin läänin lääninhallituksen päätöksellä
14. päivänä huhtikuuta N:o A. 1022 on pihapiiriin rakennettu
ruokakellari koulun keittolan ja 2 opettajan käyttöön.
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Vanhan punaisen puukoulun katoaminen pihapiiristä
Pihapiirin vanhin puukoulu katosi tontilta osissa. Ensimmäinen osa, Keskustien
puoleinen sisäänkäynti ja n. 3 metrin matkalta läntistä päätyä purettiin
Haukivuoren uuden tien leventämisen vuoksi vuonna 1977.
Samaan aikaan poistui maakellari .
Puukoulu, joka oli nimetty Punaiseksi kouluksi, oli monille haukivuorelaiselle rakas
koulurakennus. Sen loppuosa purettiin vuonna 1987.

Vasemmalla oleva artikkeli on julkaistu Pieksämäen lehdessä 8.6.1977.
Valokuvat koulurakennuksesta vähän ennen purkamista vuonna 1987
(kuvat Haukivuoren kunnan arkistosta, Pieksämäen lehden valokuvaaja).
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”Nuorisotalon” korjaus- ja muutostyöt vuonna 1957
Vuonna 1957 tontin itäreunaan rakennettiin Haukivuoren keskikoulu, rakennuttajana Haukivuoren keskuskoulun
kannatusyhdistys. Tuolloin molemmat vanhat kouluina toimineet puurakennukset peruskorjataan, ja käyttötarkoitukset
muuttuivat. Muutostöiden suunnittelijana oli Arkkitehtuuritoimisto Olli ja Eija Saijonmaa Helsingistä. Muut suunnittelijat
olivat myös Helsingistä; LVI- töiden suunnittelija dilp. ins. F. Serimaa, sähkösuunnitelmat laati sähköteknikko Sulo A. Soinila
ja rakennesuunnitelmat dilp.ins. Pentti Terhi.

Vuoden 1957 piirustuksessa julkisivut nimetty pääilmasuuntien mukaan.
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Korjaus- ja muutostyön pääkohdat

Peruskorjauksessa kirjastoksi ja opettajien asunnoiksi muutetun
talon lounaispäätyyn rakennettiin kellarikerros, johon tuli pesutupa,
sauna ja pesutilat sekä talouskellari. 1. kerroksessa luoteispäädystä
on poistettu sisäänkäynti, ja tilalle on tullut ikkuna. Kirjasto sijoittui
rakennuksen lounaiskulmalle, ja sinne on kuljettu uuden
sisäänkäynnin kautta talon luoteispuolelta.

Talon lämmitysmuoto muuttui, vanhat lämmitysuunit ja savupiiput
purettiin, ja lämpö taloon tuotiin putkitunnelia pitkin viereisestä
keskuskoulun lämpökeskuksesta.
Talo varustettiin viemäri- ja vesijohdoilla sekä lämminvesijohdoilla.
Huonejako on muuttunut selkeästi 2:en opettajan asunnoksi ja
kirjaton tiloiksi; keittiöt, makuuhuoneet, olohuoneet, sisä-WC:t ja
säilytyskomerot. Asuntojen keittiökalusteet, säilytyskomerot ja
siivouskomerot tehtiin erikoispiirustusten mukaisesti.
Sisätilojen uusia materiaalit;
• korjattujen permantorakenteiden päälle kiinnitettiin kovalevy, ja
sen päälle Jaspe linoleumi.
• W.C huoneiden betonilattiat laatoitettiin Pukkilan prima 6kulmaisilla laatoilla.
• uudet puurakenteiset sisäseinät tehtiin lankku- tai piirurungolla, ja
rungon molemmin puolin kiinnitetty Kipsonit-levyt.
• kylpy- ja pesuhuoneissa sekä keittiöissä seiniin asennettiin
pintamateriaalina öljykarkaistut kovalevyt.
• puuseinille asennettujen lavoaarien taakse n. 1 m2 suuruinen
Mani-levy. Myös keittiöissä astiapesupöytien ja liesien
taustaseinät olivat samaa levyä.
• Kattopaneelit päällystettiin 60 x 60 kokoisella insuliitti-akustiikkalevyllä, lukuun ottamatta keittiöitä.
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Peruskorjaus vuosina 1992- 93
•
•

•
•

16.2.1976 Pihapiirissä tapahtui muutosta – vanha talousrakennus paloi maan tasalle, palovaurioita ei muissa rakennuksissa.
Joululoman aikaan v.1986 Nuorisotalossa oli tulipalon alku kirjaston välipohjassa. Palo sai alkunsa jäätyneiden
lämmitysjohtojen sulatuksessa käytetyistä sähkökaapeleista. Kunnan teknisen henkilökunnan ja huoltomiesten ripeän
toiminnan ansoista tuli ei päässyt leviämään laajemmalle. Vauriot tulipalosta olivat savuvahinkoja kirjasto aineistossa.
Nuorisotalo rakennuksesta tuli v. 1987, kun kirjasto sai uudet toimitilat 9.6.1987. Myös liikuntatoimi muutti saman aikaan
Nuorisotaloon.
Rakennus saneerattiin vuosina 1992 - 93 sekä ulkoa että sisältä;
• vesikaton materiaali muuttui tiilestä peltikatoksi, uusi
sadevesijärjestelmä
• ulkoseinien maalaus
• Ikkunoiden ja ovien kunnostus ja maalaus
• huonetilamuutoksia
• Sisäkattojen ja –seinien pintojen uusiminen
• Lattiapäällysteet uusiminen> muovimatto
• Lämpöjohdot uusittu pinta-asennettuna, WC- kalusteet uusittu
• Sähköasennukset uusittu osittain
• Koneellinen ilmastointi
Kuvat vv.2016 – 17 pihapuolelta
Korjaussuunnitelmat laati kunnanrakennusmestari Markku Suomela.

Hyväksytty ilmastointisuunnitelma v. 1992
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Nuorisotalon kellarikerroksen muutos v. 1993

Lämmönjakohuone

Kellarikerroksessa pesutuvan, varaston ja käytävän tilalle takkahuone.
.

Pohjapiirustus kellarikerroksesta, MarkkuSuomela.
Kuvat 22.2.2017:
Takkahuoneen takkanurkkaus, keittiönurkkaus,
Ikkunaseinä, naulakkonurkkaus ja sisäänkäynti.
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Saunaosaston remontti v.1993; Saunan, pesu- ja pukuhuoneiden pinnat, kalusteet ja varusteet uusittu. Kuvat 22.2.2017.

Sisäänkäynnit kellarikerroksen;
vasemmalla lämmönjakohuone ja varasto
oikealla saunaosaston ovi.
Kuvat 24.4.2016
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Nuorisotalon 1.kerros Päivähoidon tilat

Sisätilojen pinnat uusittu päivähoidon toimintaan sopivaksi, keittiökalusteet uusittu peruskorjauksessa v. 1993.
Säilytystilat ovat alkuperäisiä, ulkopinnat maalattu peruskorjauksen yhteydessä.
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Nuorisotalon 1.kerros Nuokun (nuorisotoimi) tilat

Sisätilojen pintamateriaalit, rakennuslevyt seinissä, katoissa ja lattioissa muovimatot sekä akustiikkalevyt ja valaisimet ovat
peruskorjauksen ajalta vuodelta 1993. Nuokun käyttäjät ovat itse maalanneet sisäseinät.

Nuokun tiloja: eteistilat, toimisto, huonetiloja sekä Sali. Kuvat 22.2.2017
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Nuorisotalon 1.kerros Nuokun tilat

Nuokun WC:t , siivouskomero, keittiö ja säilytyskomero, alkuperäinen kiinteä säilytyskomero.
WC:den maalaukset on talon käyttäjien tekemiä.
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Ullakkotilat

Kuvat 24.4.2016
Ullakolle johtavat portaat, kaakkoispäädyn, Keskustielle päin olevan päädyn ikkunoita.
Alakuvissa ullakon perätilaa.
Ullakkoa on käytetty Haukivuoren kunnan aikana kunnan päivähoidon ja muiden
yksiköiden varastotilana. Vesikaton aluskatemateriaali ja ilmastointikanavat ovat
peruskorjauksen ajalta, v. 1993.
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Nuorisotalo piha nykyisin

Kuvat 24.4.2016.
Yllä Grillikatos ja sen sisäkatto. Grillikatoksen vasemmalla
puolella näkyy tyhjillään oleva Haukivuoren Aseman alaaste ja oikealla nurkka nykyisestä kirjastotaloa.
Piha on asvaltoitu käyntialueelta, muutoin nurmella. Grillikatoksen vieressä haarakas kuusi, talon kaakkoiskulmalla
Paloasemantien puolella on yksi koivu ja luoteispäädyssä
talon seinustalla ja Keskustien puolella verkkoaidan
Reunassa pensaita. Nuorisotalon piha-aluetta reunustaa
teräsverkkoaita. Ajoliittymä Nuorisotalolle on Keskustieltä,
liittymä on yhteinen Nuorisotalolle, koululle ja kirjastolle.
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Yhteenveto
Haukivuoren kirkonkylä alkoi kasvaa 1900-luvun alkupuolella, kun edellisen vuosituhannen lopulla valmistui Savon rata ja
kirkonkylän ympärillä olevien sisäjärvien vesiliikenne vilkastui. Kirkonkylän asutuksen lisääntymiseen vaikutti myös silloinen suuri
työllistäjä, Haukivuoren saha. Väestön kasvun ja oppivelvollisuuslain voimaan tulo vuonna 1921 vaikuttivat kansakoulun
tarpeellisuuteen, Haukivuoren Asemakylällä kaksinkertaistaen koulujen määrän.
Oppivelvollisuuslain vahvistuttua julistettiin kilpailu maalaiskansakoulujen tyyppipiirustuksista. Ohjeistuksessa oli, että
koulurakennusten tuli edustaa kansanomaista vaatimattomuutta. Malliohjeiden mukaisesti koulurakennukset olivat hirrestä ja puuuunilämmitteisiä, sekä useimmiten ne olivat kaksikerroksisia, mansardi-, auma- tai harjakattoisia ja ikkunat moniruutuisia.
Haukivuoren nuorisotalo, silloinen piirikansakoulurakennus täytti nuo edellä olevat ulkoiset ominaisuudet. Sisätilatkin olivat
maalaiskansakoululle tyypillisiä; edellä mainittu uunilämmitys, ei vesi- ja viemärijohtoja, vaan vesi tuotiin kaivosta ja jätevesi vietiin
ulos tunkioon. Pihapiiristä löytyi talousrakennus sisältäen ulkohuoneen, puuliiterin ja ulkovarastot.
Rakennuksen julkisivuissa on vielä jäljellä jotakin alkuperäisestä ulkoasusta; harjakatto, pystyrimalaudoitus ja ikkunoiden ruutujako
ja –koko. Selkeästi näkyviä muutoksia on tapahtunut vesikatolle; materiaalit ovat muuttuneet ja kattolyhdyt ovat kadonneet. Talon
sisäänkäyntien paikkoja on vaihdettu.
Sisätiloiltaan rakennus on muuttunut alkuperäisestä eniten kahden perusteellisen peruskorjauksen myötä.
Molemmissa peruskorjauksissa taloa on varustettu talotekniikalla. Ensimmäisessä peruskorjauksessa poistettiin lämmitysuunit
savupiippuineen ja materiaalit vaihtuivat tilatoimintoihin sopiviksi ja ajalleen tyypillisiksi. Samoin tapahtui vuoden 1993
peruskorjauksessa, talotekniikka sekä sisäpintojen materiaalit nykyaikaistuivat. Huonejako on kokenut käyttötarkoitusten ja
teknisten mukavuuksien tulon myötä paljon muutoksia.
Tonttijakokin on muuttunut talon rakentamisvaiheesta. Vanhalla puurakenteisella Nuorisotalolla on oma tontti, viereisellä 50-luvun
lopulla rakennetulla kivirakenteisella ala-asteella omansa ja kolmannella vierekkäisellä tontilla on nykyinen 80-luvulla rakennettu
tiiliverhoiltu kirjastorakennus.
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Raportti laadittu 29.3.2017, lisätty 3.4.2014.
Armi Mäkinen tilasuunnittelija Mikkelin kaupunki tilakeskus.

Lähteet
Haukivuoren kunnan arkisto
• Rakennuspiirustukset ja työselostukset
• Valokuva-arkisto
• Sanomalehtileikkeet
Kirjalliset lähteet
• Kari Tiihonen (Maria Tiihonen) (2005) ”Kotiseutumme Haukivuori”.
Kotimäen kirja. Saarijärven Offset Oy.
Suulliset lähteet
Mikkelin kaupungin maaseudun- ja tietoimen yhdyskuntatekniikan insinööri Markku Suomela,
ent. Haukivuoren kunnan kunnanrakennusmestari. Haastattelut 24.3 ja 28.3.2017.
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