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Johdanto
Kankaanpään kunnassa sijaitseva Niinisalo on ainutlaatuinen
1930-luvulla rakennettujen kasarmialueidemme joukossa, sillä
sitä ei rakennettu minkään vakituisen joukko-osaston käyttöön.
Alue lunastettiin puolustusvoimien vuonna 1934 perustetun
aluejärjestön kertausharjoitusleiriksi, Kankaanpään harjoituskeskukseksi (KHK). Niinisalon 1930-luvun rakennuskannassa
on nähtävissä aluejärjestön molemmat päätehtävät, reservin
kertausharjoitusten järjestäminen ja liikekannallepanon suorittaminen. Niillä oli oleellinen merkitys talvisodan puolustustaistelun onnistumiselle.
Kasarmialue sijaitsee Niinisalon kylän eteläpuolella pienen
Valkiajärven rannassa, kahden hiekkaharjun, Pohjankankaan ja
Hämeenkankaan välisellä alueella. Sinne rakennettiin vuodesta
1933 lähtien liikekannallepanovarastoja sekä monituhantisen
reserviläisjoukon majoitustilat ja muut tarpeelliset rakennukset.
Hyvien harjoitusmaastojen lisäksi paikan valintaan vaikutti
rautatien läheisyys.
Kasarmialueen 1930-luvun rakennukset edustavat puolustusministeriön teknisen osaston rakennustoimiston laadukasta
suunnittelua. Vaaleaksi rapattu, tarkoituksenmukainen, linjakas
ja ”hygieeninen” funkistyyli oli kuin luotu puolustuslaitoksen
tarkoituksia varten ja positiivisen julkisuuskuvan luomiseen.
Aluejärjestön rakennusten ja siten myös Niinisalon kasarmialueen suunnittelusta vastasi rakennustoimiston arkkitehti Kalle
Lehtovuori. Hänen suunnittelemistaan rakennuksista omaleimaisimmat olivat valtava 3600 miehen harjoituskasarmi, lähes
yhtä kookas, monihaarainen keittiö- ja ruokalarakennus sekä
julkisivuiltaan tinkimättömän modernistinen sairaala. Koska
harjoitusalueen laajat mäntymetsäalueet takasivat edullisen ja
hyvän rakennuspuutavaran saannin, oli Niinisalon rakentamiselle tyypillistä hirsirakenteiden käyttö. Tästä on nykypäivään
säilyneinä esimerkkeinä sekarakenteisen ruokalan lisäksi sotilaskoti ja aliupseerikylän kolmetoista paritaloa.
Kankaanpään harjoituskeskuksen rakennukset olivat talvi- ja
jatkosotien aikana puolustusvoimien koulutuskeskuksen käytössä. Sotien jälkeen harjoituskasarmi muuttui pariksi vuodeksi
valtion sisäoppilaitokseksi, Suomen suurimmaksi oppikouluksi,
kun kotiutuvat sotilaat päättivät siellä keskenjääneet opintonsa.
1940-luvun loppupuolelta lähtien Niinisalon on ollut leimallisesti tykistövaruskunta. Sinne muutti 1950-luvulla myös Hevoshuoltokoulu, myöhempi Eläinlääkintäkoulu, joka hyödynsi
toiminnassaan kertausharjoituksia varten rakennettua suurta
tallirakennusta.
Muutos harjoituskeskuksesta vakituiseksi varuskunnaksi ei
käynyt kädenkäänteessä. Se vaati vielä parikymmentä vuotta,
aina 1960-luvun loppuun asti kestäneet täydennys- ja korjausrakennustyöt. Uudistusten suunnittelusta vastasi 1950-luvun
loppuun asti puolustusministeriön oma arkkitehtikunta ja sen
jälkeen lähes yksinoikeudella arkkitehti Pekka Rajalan toimisto.
Tämän jälkeen Niinisalon kasarmialueen rakentaminen
on sujunut rauhallisemmassa tahdissa. 1980- ja 1990-luvuilla
rakennettiin muutamia rakennuksia pääasiassa Suomen YKpataljoonan käyttöön. Varuskunnan huolto- ja varastotoimintaan liittyvää rakennuskantaa on 2000-luvulla korvattu
uudisrakennuksilla.
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Kartta: Kankaanpää karttapalvelu 2019

Niinisalon kasarmialueen keskeisin rakennuskanta on edelleen
puolustuslaitoksen toimijoiden käytössä ja nykyisin Senaattikiinteistöjen hallinnassa. Kaikki asuinrakennukset ovat sen sijaan
siirtyneet Kruunuasunnot Oy:lle ja osa muustakin rakennuskannasta on myyty yksityisille.
Puolustuslaitoksen käyttötarve eräille kasarmialueen rakennuksille on vähentynyt tai muuttunut alkuperäisestä. Tämä
Senaatti-kiinteistöjen tilaama selvitys toimii yhtenä lähtökohtana
pohdittaessa Niinisalon varuskunta-alueen kokonaisvaltaista kehittämistä sekä yksittäisten rakennusten roolia aluekokonaisuuden osana. Selvityksen tilaajan edustajana oli asiantuntija Leena
Suomela Senaatti-kiinteistöistä. Museovirastoa edusti intendentti Jaakko Holma. Varuskunta-alueeseen tutustumisessa avusti
Heikki Hautaviita puolustushallinnon rakennuslaitoksesta.
Selvitys koostuu kasarmialueen rakennusvaiheiden tutkimuksesta ja nykytilanteen esittelystä. Tutkimuksessa on keskitytty tarkemmin 1930–1940-lukujen harjoitus- ja koulutuskeskuksen rakennuskantaan sekä yleispiirteisemmin sotien jälkeisen
tykistövaruskunnan 1950- ja 1960-lukujen rakentamiseen ja
myöhempiin vaiheisiin. Mukaan on otettu myös 2000-luvulla
valtiolta yksityisomistukseen siirtyneet rakennukset.
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Koulutuskeskus
1932–1947
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Toukokuun ensimmäisenä päivänä 1934 alkoi puolustusvoimissa kriisikausi
– K-kuukausi.1 Puolustusvoimien uusi aluejärjestö laitettiin toimintakuntoon. Kyseessä oli itsenäisen Suomen puolustusvoimien siihen asti suurin
uudelleenjärjestely. Aseita ja sotavarusteita siirrettiin armeijan vanhoista
varastoista ja varikoista aluejärjestön uusiin liikekannallepanovarastoihin
ympäri Suomea. Yksi näistä kenttäarmeijan nk. perustamispaikoista sijaitsi
Kankaanpään kunnan Niinisalon kylässä. Jos Neuvostoliitto nyt hyökkäisi,
olisi kenttäarmeijan liikekannallepanoa liki mahdoton suorittaa. Siksi varastojen siirto yritettiin suorittaa mahdollisimman huomaamattomasti ja
nopeasti. K-kuukautta oli edeltänyt yli kaksi vuotta aluejärjestelmän valmistelutöitä. Aluejärjestelmän erilaisten toteutusvaihtoehtojen pohdintaa
ja suunnittelua oli tehty vielä paljon kauemmin.

Aluejärjestön rakentaminen
Aluejärjestelmän juuret

Kansalaissodan jälkeen 1918 Suomen hallitus pyysi saksalaisilta suunnitelmaa
Suomen puolustusvoimien järjestelyistä. Esikuvaksi liikekannallepanojärjestelmälle tuli saksalainen nk. kaaderijärjestelmä. Sen mukaisesti joukko-osastojen,
eli rykmenttien, patteristojen yms. tuli sodan uhatessa suorittaa asevelvollisten
liikekannallepano, mutta tämän lisäksi olla rajalla ensimmäisinä vihollista
vastassa eli nk. suojajoukkoina.
Joukko-osastot toimivat liikekannallepanossa kantajoukkoina, eli kaadereina, joiden ympärille perustettiin asevelvollisista muodostetun kenttäarmeijan
divisioonat. Tämä tarkoitti sitä, että joukko-osastojen tuli pysyä varuskunnissaan eli nk. perustamispaikoissa niin kauan, että liikekannallepano, kenttäarmeijan kokoaminen ja varustaminen oli suoritettu. Vasta sitten ne voitiin
keskittää rajalle suojaustehtäviin.2
Laskelmien mukaan liikekannallepano ja joukkojen keskitykset olisivat
kestäneet kenttäarmeijan osalta yli kaksi viikkoa. Hitauteen vaikuttivat
joukko-osastojen silloiset sijoituspaikat, jotka perustuivat pääasiassa keisarillisen Venäjän ja sen pääkaupungin Pietarin puolustusnäkökohtiin. Suurin
osa varuskunnista sijaitsi Helsingin ja Viipurin välisen rautatien varrella ja
todennäköisillä maihinnousupaikoilla Suomen etelärannikon tuntumassa.
Liikekannallepanossa asevelvolliset olisi täytynyt kuljettaa rautateitse maan
eri osista Etelä-Suomen varuskuntiin. Varusteltavina olleet ja sen jälkeen
keskityskuljetuksissa pitkiä kolonnia muodostaneet joukot hevosineen ja
ajoneuvoineen olisivat olleet helppo maali vihollisen ilmahyökkäyksille.
Ainoaksi varteenotettavaksi vihollisen eli Neuvostoliiton hyökkäyssuunnaksi katsottiin kapea Karjalan kannas. Sen suojaksi tarvittiin kaikki rauhan
ajan maavoimien joukko-osastot. Suojajoukkojen varuskunnat oli tärkeä
sijoittaa jo valmiiksi lähelle rajaa. Tätä syystä maavoimien kasarmirakentaminen suuntautui 1920- ja 1930-lukujen aikana Kaakkois-Suomeen, mm.
Valkjärvelle, Kiviniemeen ja Jaakkimaan.
Joukko-osastojen liikekannallepanotehtävä oli siirrettävä erillisen organisaation, aluejärjestön vastuulle. Tältä pohjalta Yleisesikunnassa tutkittiin
1920-luvun aikana ja 1930-luvun alussa puolustusvoimien organisaation ja
erityisesti liikekannallepanojärjestelyjen parannusvaihtoehtoja.

Kertaajat saapuvat ilta-aikaan Hämeenkankaan
suunnasta Niinisalon kasarmille 1930-luvulla. Sotamuseo
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Millainen aluejärjestelmä oli

Maavoimien uudelleenjärjestelyn ja aluejärjestelmän keskeiset piirteet lyötiin
lukkoon vuoden 1931 aikana. Yleisesikunnan esittelemässä suunnitelmassa
rauhan ajan armeija oli jaettava joukko-osastojen muodostamaan varusmieskoulutus- ja suojajoukko-organisaatioon sekä asevelvollisten kutsunnoista,
reserviläisten kertausharjoituksista ja liikekannallepanosta huolehtivaan
aluejärjestöön. C.G. Mannerheimin johtama puolustusneuvosto hyväksyi
suunnitelman kesäkuussa 1931 ja eduskunnalle annettiin esitys aluejärjestelmän vaatimasta uudesta asevelvollisuuslaista.
Rauhan ajan maavoimien joukko-osastoista muodostettiin suunnitelman
mukaan nk. Raja-armeijakunta, jonka nimitys muuttui toteutusvaiheessa
pelkästään Armeijakunnaksi, AK. Armeijakunnan esikunta sijoitettaisiin
Viipuriin. Sen alaiset joukko-osastot jaettaisiin kolmeen divisioonaan sekä
yhteen ratsuväen ja vähäisten panssarijoukkojen muodostamaan prikaatiin.
Suojajoukkotehtävän kannalta ideaali tilanne olisi ollut sijoittaa kaikki joukot
Karjalan kannaksen suuntaan, mutta mm. kasarmirakentamismäärärahojen
vähyys ja sisäpoliittiset syyt estivät tämän omia riskejään sisältäneen ajatuksen
toteuttamisen.3
Liikekannallepanotehtäviä ja kertausharjoituskoulutusta varten perustettaisiin aluejärjestö. Suurin osa maasta jaettaisiin aluejärjestön alaisiin yhdeksään sotilaslääniin. Liikekannallepanossa sotilasläänin esikunta perustaisi
alueensa asevelvollisista yhden kenttäarmeijan divisioonan.
Kussakin sotilasläänissä olisi 2–3 sotilaspiiriä, joista kunkin alueelta muodostettaisiin divisioonaan yksi jalkaväkirykmentti ja yksi kenttätykistöpatteristo. Aluejärjestöön kuuluisi yhteensä 25 sotilaspiiriä. Lisäksi Karjalan kannas
muodostaisi yhden AK:n alaisen sotilaspiirin sekä Laatokan pohjoispuoliset
raja-alueet neljä Rajavartiolaitoksen alaista sotilaspiiriä, jotka saataisiin sodan
uhatessa nopeasti suojajoukkotehtäviin.
Sotilaspiirien rajat määräytyivät asevelvollis- ja hevosmäärien lisäksi
liikenneyhteyksien ja keskityssuuntien mukaan. Sotilaspiirin alueelta perustettavien joukkojen aseet ja varusteet varastoitiin yhteen tai kahteen nk.
perustamispaikkaan. Ne pyrittiin sijoittamaan rautateiden varrelle sellaisiin
paikkoihin, joissa perustettavat joukot voitaisiin väliaikaisesti majoittaa. Osa
perustamispaikoista voitiin sijoittaa olemassa olevien varuskuntakaupunkien

8

Reservin aliupseereja kertausharjoituksissa Utin
leirillä kesällä 1927. Taustalla lautaseinäinen majoitusteltta. Sotamuseo
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Haapamäen sotilaspiirin alue ja muut Niinisaloa ympäröivät sotilaspiirit 1934–1939. Valkoisella suorakaiteella on merkitty seuraavan aukeaman kartan
alue. Pohjankankaan hiekkainen alue näkyy satelliittikuvissa selvästi.

ja niissä olevien varastotilojen yhteyteen. Suurelle osalle perustamispaikoista
täytyi kuitenkin rakentaa aivan uudet liikekannallepanovarastot.
Sotilaspiirin esikunta huolehti alueensa kutsunnoista. Asevelvolliset kutsuttiin varusmieskoulutukseen sellaisiin joukko-osastoihin, jotka vastasivat
aselajiltaan heidän omasta asuinkunnastaan liikekannallepanossa perustettavaa
jalkaväen tai kenttätykistön yksikköä. Suurimmat kaupungit muodostivat
väkimääränsä takia tästä poikkeuksen. Niissä oli paljon ammattitaitoista
väestöä, jotka voitiin sijoittaa erikoisaselajeihin ja huoltojoukkoihin.
Aluejärjestön vastuulle tuli myös reserviläisten kertausharjoituskoulutus.
Sitä oli voitu järjestää määrärahojen pienuuden takia vasta 1920-luvun puolestavälistä lähtien, ja silloinkin ainoastaan upseereille ja aliupseereille. Uuteen
asevelvollisuuslakiin oli kirjattuna pakolliset reservin kertausharjoitukset.
Reserviläinen kävisi kertaamassa varusmiesaikaansa seuraavien 12 vuoden
aikana yhdessä kesä- ja yhdessä talviharjoituksessa yhteensä 63 päivän ajan.
Kertausharjoitukset järjestettäisiin vuosittain sotilasläänin toimesta.
Jokaisen sotilasläänin alueelle perustettaisiin tätä varten oma kertausharjoituskeskuksensa. Raja-alueilla olevien, suojajoukko-sotilaspiirien reserviläiset
koulutettaisiin sen sijaan pienemmissä harjoituspaikoissa, jotka sijoitettaisiin
niiden todennäköisille toiminta-alueille.
Valmistelutyöt aloitetaan

Yleisesikunta antoi käskyn maavoimien uudelleenjärjestelyn valmistelutöiden
aloittamisesta tammikuussa 1932. Valmistelutöihin oli varattu aikaa kevääseen 1934 asti, jolloin siirryttäisiin uuteen järjestelmään. Kertausharjoitukset
voitaisiin aloittaa vuotta myöhemmin, 1935. Tämä aikataulu myös toteutui,
vaikkakin kertausharjoitusten osalta aluksi väliaikaisjärjestelyin. 4
9

Väliaikaiset sotilaspiirit esikuntineen aloittivat toimintansa maaliskuussa
1932. Niiden tehtävänä oli laatia suunnitelmat oman alueensa reserviläisten
jaosta sekä perustamispaikkojen ja kertausharjoitusalueiden sijoittamisesta.
Sotilaspiirien esikuntiin siirrettiin yhteensä 150 upseeria puolustuslaitoksesta,
suojeluskuntajärjestöstä ja rajavartiolaitoksesta.
Kankaanpää kuului Haapamäen sotilaspiiriin sen läntisimpänä kuntana.
Sotilaspiirin alue sijoittui pääosin tulevan, Porista Haapamäelle rakennettavan
rautatien varrelle, sekä Haapamäen pohjoispuolisille alueille aina Kivijärvelle
asti. Radan rakentamisesta oli tehty päätös vuonna 1929 ja sen pengerrystyöt
ulottuivat vuoteen 1932 mennessä Porista Kankaanpään alueelle. Keuruun
kuntaan kuuluvan Haapamäen risteysaseman kautta kulkivat jo 1800-luvun
puolella rakennetut radat Tampereelta Vaasaan ja itään Jyväskylään. Haapamäen ja Jyväskylän sotilaspiirit muodostivat yhdessä Keski-Suomen sotilasläänin,
jonka esikunta oli Jyväskylässä.5
Haapamäen sotilaspiirin alueet jaettiin siten, että Kankaanpään sekä sen
naapurikuntien, Hongonjoen ja Jämijärven reserviläisistä muodostettaisiin
liikekannallepanossa kenttätykistöpatteristo. Sotilaspiirin perustamispaikat
päädyttiin sijoittamaan Haapamäelle ja Kankaanpään kirkonkylään. Kankaanpään valitsemiseen vaikutti ennen kaikkea se, että reserviläisten harjoituksia
varten löytyi kesään 1932 mennessä sopiva alue kunnan alueelta Niinisalosta.
Leirialue sijoittui tulevan radan varrella kahden mäntyjä kasvavan kangasalueen, Pohjan- ja Hämeenkankaan liittymäkohtaan, pienen Valkiajärven
rannalle. Niinisalon alue oli jo kauan ennen rautatien rakentamista ollut tärkeä
liikenneväylä, sillä kangasharjanteita pitkin kulki 1600-luvulta peräisin oleva
Kyrönkankaantie Hämeestä Pohjanmaalle. Koska Niinisalo sijaitsi lisäksi
Porin ja kahdesta Tampereen sotilaspiiristä koostuvan Satakunta-Hämeen
sotilasläänin ”kainalossa”, oli siellä järkevää ja edullista järjestää myös tämän
sotilasläänin kertausharjoitukset.6
Niinisalon harjoitusalue oli pääosin valtion jo omistamalla maalla. Pitkulaisilla pohjoisen ja etelän suuntiin ulottuvilla tasaisilla kangasmailla oli
mahdollisuus suorittaa jalkaväen taisteluharjoitusten lisäksi myös kenttätykistön ammuntoja. Niiden välissä, järven rannalla oleva leirialue oli kuitenkin
lunastettava paikallisilta maanomistajilta. Tämä voitiin tehdä suhteellisen edulliseen hintaan, koska hiekkapohjaisella alueella ei ollut viljelymahdollisuuksia.7
Sotilaspiirijako vahvistettiin asetuksella joulukuussa 1932. Aluejärjestön
valmistelutöissä voitiin siirtyä seuraavaan vaiheeseen; sen tarvitseman rakennuskannan suunnitteluun ja rakentamiseen.8
Liikekannallepanovarastojen rakentaminen

Aluejärjestön uudisrakennukset, kuten muutkin puolustuslaitoksen tämän
ajan rakennukset, suunniteltiin puolustusministeriön teknisen osaston rakennustoimistossa. Toimiston arkkitehdeista Kalle Lehtovuori (1889–1956)
keskittyi vuosien 1932–1939 välisenä aikana pääasiassa näiden liikekannallepanovarasto- ja kertausharjoitusalueiden suunnitteluun. Avustajina hänellä
oli eri kohteissa rakennustoimiston nuorempia arkkitehteja, mm. Kyllikki
Halme, Pirkko Kiianlinna ja Esko Suhonen.9
Kiireellisimpinä työkohteina olivat varastoalueet, jotka olivat edellytyksenä
aluejärjestelmään siirtymiselle. Puolustuslaitoksen varastotilanne oli tähän
aikaan ylipäätään huono, ja osa nyt suunnitelluista varastoista olisi pitänyt
rakentaa joka tapauksessa. Liikekannallepanovarastojen rakentamiseen saatiin
määrärahoja puolustuslaitoksen oman budjetin lisäksi työttömyysmäärärahoista. Monet perustamispaikat sijaitsivat suurten kaupunkien ulkopuolisilla,
maanviljelysvoittoisilla alueilla, joilla oli talviaikaan työttömyyttä. Ainakin
pääosa uusien varastojen maa-alueista saatiin ilmaiseksi kunnilta ja kaupungeilta.10
Varastoalueiden suunnittelu aloitettiin vuoden 1932 loppupuolella ja ensimmäiset rakennustyöt aloitettiin vuoden 1933 alussa. Aluejärjestön varastot
olivat tyyppirakennuksia, joiden koko vaihteli sotilaspiirin tarpeista riippuen.
10

Niinisalon rautatieasema valmistui 1934. Sotamuseo
Oik.: Kartassa vuodelta 1946 näkyvät punaisella rajattuna puolustuslaitoksen hallinnassa olleet
alueet. Timo Meriluodon vanhat kartat, alkup. Topografikunta

Syyskuussa 1933 laadittu kartta, jossa on violetilla
rajattu Niinisalon lkp-varastoalue ja vihreällä leirialue. Niinisalon kylä, jonne oli tarkoitus sijoittaa
lkp:ssa tarvittavia varikoita on ympyröity punaisella. Haapamäen sotilaspiirin YE-upseeri Elis Tokkulan 12.9.1933 laatimasta muistiosta. T-6637/6, KA
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Kaksi versiota aluejärjestön varastotyypistä n:o 1:
yllä Jaakkiman kaksikerroksisen varaston julkisivu,
1. krs pohja ja leikkaus 25.1.1933 sekä vas. Kyyrölän ja Valkjärven yksikerroksisten varastojen julkisivu ja pohja 8.11.1932. Vas. alla on Kivennavan varaston n:o 1a julkisivu ja pohja 9.10.1933. Kaikissa
on Kalle Lehtovuoren ja Esko Suhosen puumerkit.
PLM Karjala, KA
Alla: Kyyrölän ja Kivennavan rapistuneet varastot
heinäkuussa 2013. Google
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Yllä: Niinisaloon ja Rautuun rakennettujen ampumatarvikevarastojen n:o 2 julkisivu ja pohja 21.6.1933,
sign. Kalle Lehtovuori ja A.A. PhRakl
Yllä oik.: Jaakkiman tykkivaraston n:o 3 julkisivu
ja pohja 26.8.1933, sign. Kalle Lehtovuori ja A.R.
PLM Karjala, KA

Alla: Raudun varasto n:o 2 elokuussa 2013. Raudussa ovat säilyneet myös varastot n:o 1 ja 3. Google

Pienempiä varastoja suunniteltiin useisiin Karjalan kannaksen perustamispaikkoihin sekä rajavartiostojen sotilaspiireihin ja suurempia muiden sotilaspiirien
alueelle. Suurimpia oli Tampereen aluevarasto, kahden sotilaspiirin keskus,
joka sijoitettiin rakenteilla olleen lentokonetehtaan naapuriin.11
Varastoalueilla oli kuudentyyppisiä rakennuksia, joiden numerot määrittelivät niiden käyttötarkoituksen. Varastorakennustyyppi 1 oli lämmin
varasto, jollaisiin pääosa käsiaseista ja varusteista oli sijoitettu. Niiden koko
vaihteli esim. Tampereelle, Keuruulle, Jaakkimaan ja Niinisaloon rakennetuista
suuremmista kaksikerroksisista rakennuksista pienempiin yksikerroksisiin
varastoihin, joita oli mm. Karjalan kannaksen taajamissa sekä rajavartioston
sotilaspiireissä. Suurempien varastojen runkosyvyys oli 18 metriä ja niissä oli
keskikäytävälliset varastotilat. Pienemmässä varastotyypissä 1a runkosyvyys
oli 10 metriä ja siinä oli sivukäytävällinen varastotila.
Varastotyyppi 2 oli paksuseinäinen, tiilinen ampumatarvikevarasto, tyyppi
3 tiiliseinäinen tykkivarasto ja tyyppi 4 puinen kuormastovaja. Vartioston
asuinrakennukset olivat tyyppiä 5 ja niiden käymälät tyyppiä 6.12
Keväällä 1933 varastojen rakennustyöt olivat käynnissä Tampereella,
Jyväskylässä, Savonlinnassa, Joensuussa ja Kokkolassa sekä Kannaksen sotilaspiirissä Uudellakirkolla, Pitkärannassa, Metsäpirtissä ja Kyyrölässä. Kesällä
varastotyöt aloitettiin Haapamäen sotilaspiirin toisessa perustamispaikassa
Keuruulla. Myös Kankaanpään varastorakennusten piirustukset valmistuivat
kesään mennessä, mutta niiden lopullinen sijoituspaikka oli vielä avoin. Kun
syksyn 1933 ja kevään 1934 aikana oli tarkoitus rakentaa vielä Porin, Jaakkiman ja Sodankylän varastot, Kannaksen sotilaspiirissä Raudun, Antrean,
Kivennavan, Pölläkkälän, Kuolemajärven ja Valkjärven varastot sekä rajavartioston sotilaspiirien alueilla Suojärven, Ilomantsin, Lieksan, Kuhmoniemen,
Suomussalmen, Kuusamon, Kuolajärven ja Sodankylän varastot, voi todeta,
että kyseessä oli hyvin laajamittainen ja nopeatahtinen rakennushanke.13
Kankaanpään liikekannallevarasto Niinisaloon

Vuoden 1933 kuluessa tehtiin alustavia suunnitelmia myös kertausharjoitusalueiden rakennustöistä. Ajatuksena oli vielä tässä vaiheessa, että leirialueiden
rakennuskanta olisi muodostunut majoitus-, esikunta- ja sairaalaparakeista,
ruokailukatoksista ym. kevytrakenteisista rakennustyypeistä. Ne olisivat
siten muistuttaneet jo Venäjän vallan ajalta peräisin olevia Parolan, Utin ja
Perkjärven leirialueita. Kahden sotilasläänin harjoituksia varten Niinisalon
leirialueelle olisi pitänyt syksyllä 1933 tehdyn laskelman mukaisesti rakentaa
yhteensä 64 sadan miehen talviasuttavaa majoitusparakkia.14
13

Koska Niinisalon leirialueelle oli suunnitteilla suuri määrä majoitustilaa,
päätettiin Kankaanpään liikekannallepanovarastot rakentaa kirkonkylän sijaan
sinne. Liikekannallepanovaraston sotavarustuksia voitiin käyttää näin myös
reserviharjoituksissa. Lisäksi varusteiden jakelu reserviläisille voitiin järjestää
aitoa liikekannallepanoa mukaillen. Oli oletettavaa, että vuoden lopussa avattavan rautatiepysäkin ja leirialueen vaikutuksesta myös piskuinen Niinisalon
kylä alkaisi kasvamaan ja saamaan lisäasutusta, helpottaen näin talviaikaista
liikekannallepanoa.15
Niinisalon varastojen sijoituspäätös tehtiin syyskuun puolivälissä 1933
ja varastoalueen rakennusurakka annettiin saman kuun lopussa tamperelaiselle Oy Urakoitsijat -rakennusyritykselle. Alueelle rakennettiin yhteensä
kahdeksan rakennusta, jotka olivat Kalle Lehtovuoren suunnittelemia ja
noudattivat edellä mainittuja rakennustyyppejä. Varastoalueen asemakaava
oli tiukan symmetrinen ja se sijoittui Pohjan- ja Hämeenkankaat yhdistävän
vanhan tien varrelle.
Varastoalueen keskiakseliin rakennettiin kaksikerroksinen lämmin varasto
n:o 1 [nyk. n:o 139], tai pikemminkin sen sisäänkäyntitilat. Rakennuksen
14

Yllä vas. Ilmakuva Niinisalon alueesta vuonna 1935,
jossa näkyy selkeästi aluejärjestön varastoalueen
symmetrinen rakennuskokonaisuus. Sen eteläpuolella on aloitettu harjoituskasarmin rakennustyöt.
Muuten alue on vielä koskematonta ja vanhat tielinjat sekä Valkiajärven hiekkaranta erottuvat hyvin. Järven pohjoispuolella on Niinisalon asema ja
siitä ylävasemmalle Niinisalon pikkuruinen kylä.
Tuleva Koeampuma-asema on kuvan vasemmassa
ylälaidassa. Timo Meriluodon vanhat kartat, alkup.
Topografikunta
Yllä: Sama alue 14. kesäkuuta 1936 otetussa ilmakuvassa. Harjoituskasarmi ja Lotta-Svärdin ensimmäinen kahvila järven rannassa ovat valmiit. Ruokalaa, saunaa ja käymälää rakennetaan. Järveen
pistävälle laiturille johtava vaalea linja on viemäriputkikaivanto. IlmKK

varastotiloista rakennettiin nimittäin vain pohjoisenpuoleinen osuus ja sitä
olisi voitu tarvittaessa laajentaa etelään kaksinkertaiseksi. Samoin meneteltiin
mm. Jaakkiman varastoalueella. Ammusvarasto n:o 2 sijaitsi keskiakselilla kauempana muista rakennuksista. Se purettiin 1980-luvulla nykyisen PhRakL:n
rakennusryhmän tieltä. Näiden rakennusten välille sijoittuvat tykkivarasto
n:o 3 [nyk. 140] ja kuormastovaja n:o 4 [nyk. 141]. Varastoalueen molemmille sivuille rakennettiin pienet puiset vartioston asuinrakennukset tyyppiä
5a sekä niiden käymälät tyyppiä 6. Näistä on säilynyt ainoastaan pohjoisenpuoleinen asuinrakennus [nyk. 49].16
Niinisalon varastoalueen rakennustyöt valmistuivat huhtikuuhun 1934
mennessä. Aluejärjestelmään siirtymisaikataulu piti myös muilta osin. Puolustuslaitoksen organisaatio oli kesällä 1933 annetulla asetuksella jaettu neljään
osaan: maa-, meri- ja ilmavoimiin sekä aluejärjestöön. Rauhan ajan maavoimien uudelleenjärjestelyn yhteydessä syntynyt Armeijakunnan esikunta aloitti
toimintansa Viipurissa vuoden 1934 alussa. Varastorakennustöiden valmistuttua alueellinen liikekannallepanojärjestelmä oli valmis toukokuun alussa 1934.
Voitiin siis aloittaa K-kuukausi, aluejärjestön varastojen ja henkilökunnan
sekä maavoimien joukko-osastojen siirtäminen uusiin toimipaikkoihinsa.17

Vas. Detaljisuunnitelmia Kankaanpään ja Raudun
ampumatarvikevarastosta n:o 2 21.6.1933. PhRakl
Alla: Niinisalon liikekannallepanovarastoaluetta vesitornista kuvattuna 1950-luvulla. Teoksesta: Kuosa,
Niinisalon varuskunta, alkup. tuntematon
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Niinisalon varastoalueelle siirrettiin toukokuun aikana liikekannallepanossa tarvittavat vaatetus- ja varusesineet, lääkintävarustukset, eläinlääkintävälineet, tykistökalusto, mm. kahdeksan 76 mm:n kanuunaa ja neljä 122
mm:n haupitsia, käsiaseet, kaasusuojeluvälineet, hevosajoneuvot, kuten mm.
kenttäkeittiöt, kuormastovälineet sekä viesti- ja pioneerivälineet. Lokakuussa
1934 aloitettiin Niinisalossa, kuten useilla muillakin uusilla varastoalueilla
tie- ja aitaustyöt, joihin ei aiemmin ollut jäänyt aikaa tai määrärahoja. Aitaustyöt tehtiin varatöinä eli työttömyysmäärärahoilla, ja töissä käytettiin
Porin alueen työläisiä.18
Haapamäen sotilaspiirin esikunta oli muuttanut helmikuussa 1934 Keuruulle, jonne sotilaspiirin toinen perustamispaikka oli valmistunut. Sotilaspiirin nimi muuttui virallisesti Keuruun (tai silloisen kirjoitustavan mukaisesti
Keurun) sotilaspiiriksi asetuksen muutoksella vasta helmikuussa 1935.19
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Kertausharjoituskeskus
Kertausharjoitukset keskitetään

Yllä: Antreaan ja Pölläkkälään rakennettujen harjoitustalojen julkisivu ja pohja, sign. Kalle Lehtovuori
ja Esko Suhonen 27.1.1934. PLM Karjala, KA
Alla: Antrean harjoitustalo on muutettu kaupaksi.
Kuva heinäkuulta 2013. Google

Kun liikekannallepanojärjestelmä oli saatu toimintakuntoon, keskityttiin
Yleisesikunnassa aluejärjestön osalta vuonna 1935 aloitettavien kertausharjoitusten valmisteluun. Kertausharjoituksia ei oltu järjestetty aluejärjestelmään
siirtymisaikana vuoden 1932 jälkeen edes upseereille ja aliupseereille. Uusi
asevelvollisuuslaki pakollisine kertausharjoituksineen oli tullut voimaan
joulukuussa 1932. Vuoden 1933 lopulla Yleisesikunnassa valmistui uudenlaisten kertausharjoitusten järjestämistä ohjeistava mietintö, jonka perusteella
valmistelutyöt tehtiin.20
Koska aluejärjestelmän rakentamiseen oli jo kulutettu paljon määrärahoja, ei aiemmin ajateltuja sotilasläänien omia kertausharjoituskeskuksia ollut
mahdollista toteuttaa. Ainoastaan Karjalan kannaksen suojajoukkojen harjoituksia varten voitiin ensi alkuun perustaa uusia harjoitusalueita. Arkkitehti
Lehtovuoren suunnittelemia pienehköjä puisia harjoitustaloja rakennettiin
vuoden 1934 aikana Karjalan kannaksen aluevarastoalueiden läheisyyteen.
Niissä oli opetus- ja ruokailutilana toiminut sali, keittiö ja kansliahuone.
Miehistö oli telttamajoituksessa ja kouluttajilla käytössään vanhoja kunnostettuja asuinrakennuksia. Harjoitustaloja valmistui ainakin Antreaan,
jossa rakennus on edelleen tallella, Rautuun, Kyyrölään, Kuolemajärvelle,
Pölläkkälään ja Valkjärvelle.21
Muissa kesän 1935 kertausharjoituksissa, joihin osallistuisi 35 000 reserviläistä, käytettäisiin vanhoja Parolan, Utin ja Perkjärven leirialueita sekä Turun,
Vaasan ja Oulun kasarmialueita. Näissä puitteissa harjoituksia voitiin järjestää
ainoastaan kesäaikaan. Talviharjoitusten pito olisi majoitustilojen puutteen
takia vienyt todennäköisesti kymmeniä vuosia, ellei jotain muuta ratkaisua
keksittäisi. Pelkästään kesä-elokuulla pidettävistä kertausharjoituksista koituisi
suurta haittaa maatalousvaltaiselle elinkeinoelämälle. Lisäksi kantahenkilökuntaan kuuluvia kouluttajia ja koulutusmateriaalia ei ollut riittävästi yhdeksän
sotilasläänin samanaikaisesti eri paikoissa järjestettäviä harjoituksia varten.22
Näin kypsyi ajatus sotilasläänien yhteisestä kertausharjoituskeskuksesta,
jossa harjoituksia voitaisiin järjestää vuoron perään koko vuoden ympäri.
Vuodesta 1936 eteenpäin kertausharjoitukset oli tarkoitus järjestää muiden
kuin suojajoukkojen osalta ainoastaan kahdessa paikassa: kolmen sotilasläänin
osalta vanhalla Utin leirialueella ja kuuden osalta Kankaanpään Niinisaloon
rakennettavassa talvimajoitukseen kelpaavassa kertausharjoituskeskuksessa.
Harjoitusten keskittäminen oli edullista myös siksi, että se vähensi tarvetta
hankkia maa-alueita useille kertausharjoituskeskuksille. Kahden harjoituskeskuksen käyttöön päästiin kuitenkin vasta vuoden 1938 kertausharjoituksissa.23
Kankaanpään harjoituskeskuksen suunnittelu

Vas.: Niinisalon harjoituskasarmin asemapiirros
maaliskuulta 1935. Kasarmin länsipuolelle (kuvassa alapuolelle) on hahmoteltu ruokalarakennusta. PhRakl

Puolustusministeriön teknillinen osasto sai tiedon keskityssuunnitelmasta
marraskuuhun 1934 mennessä.24 Tammikuussa 1935 laaditussa Puolustusministeriön teknillisen osaston saman vuoden uudisrakennustöiden
menoarviossa ylivoimaisesti kalleimpana hankkeena oli ”lämmitettävien
miehistösuojien (mieluummin keskuslämmitys)” rakentaminen Kankaanpään
harjoituskeskukseen. Miehistösuojien hinta-arvio oli 5 840 000 markkaa, kun
koko menoarvio oli yhteissummaltaan 15 miljoonaa markkaa. Kun aiemmin
kertausharjoituskeskuksiin oli ajateltu rakennettavaksi useita kymmeniä
lämmitettäviä parakkeja, tuli Niinisaloon suunniteltavasta ”miehistösuojasta”
valtava harjoituskasarmi.25
Arkkitehti Kalle Lehtovuori laati vuoden 1935 alussa nopeasti suunnitelmat yhden sotilasläänin tarpeisiin, eli noin 3500 miehelle tarkoitetusta harjoituskasarmista [nyk. 1]. Sen pääpiirustukset valmistuivat 21. maaliskuuta
1935 ja seuraavana päivänä rakennustoimiston päällikkö yliarkkitehti Torsten
Elovaara lähetti urakkatarjouspyynnöt piirustuksineen ja työselityksineen
useille toiminimille. Tarjoukset kasarmista oli jätettävä 5.4.1935 mennessä ja
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rakennuksen oli oltava valmis seuraavan vuoden alussa 5.1.1936.26
Niinisalon harjoituskasarmi muistutti ulkoasultaan ja sisätilojen järjestelyiltään muita saman aikakauden kasarmeja, mutta se poikkesi niistä osin
paljon yksinkertaisempana ja taloudellisemmin suunniteltuna. Reserviläiset
viettäisivät kasarmissa vain vähän aikaa kerrallaan, ja tarvitsivat ennen muuta
lämpimät ja ilmavat yöpymistilat. Kasarmin 45 miehistötupaa suunniteltiin
normaalia suurempina, ja niihin mahtui kuhunkin 80 miestä. Tuvat oli sijoitettu leveiden sivukäytävien varrelle kolmeen porrashuoneiden välityksellä
yhteenliitettyyn lamelliin, joissa kussakin oli kolme viiden tuvan kerrosta.
Joukkoyksikölle mitoitettua viiden tuvan ryhmää varten oli yksi tupa toimistolle ja kuivaushuone kastuneita kenkiä ja vaatteita varten. Poikkeuksellista
oli se, ettei tuvissa ollut ovia eikä koko kasarmissa wc-tiloja – ainoastaan
pesuhuoneet pisuaareineen. Arkkitehti Lehtovuoren mukaan wc-tilojen puute
johtui viemärijohtojen rakennusvaikeuksista.27
Vaikka kertausharjoitusjoukot vaihtuivat välillä, muodostui Niinisalosta
käytännössä lähes ympärivuotisesti toimiva vakinainen varuskunta. Siksi
harjoituskeskukseen tarvittiin myös kunnolliset huoltojärjestelyt ja kantahenkilökunnan asunnot. Huhtikuussa 1935 laaditussa seuraavan vuoden
uudisrakennusmenoarviossa oli listattuna 11 miljoonan markan edestä tarpeellisia lisärakennuksia: keittiö- ja ruokalarakennus, sauna, sairaala, neljän
perheen upseerirakennus, 16 perheen aliupseerirakennus, korjaamorakennus
ase- ja kengityspajoineen sekä talli ja rehuvarastot. Koska puolustuslaitoksen
uudisrakennuksiin saatiin kuitenkin paljon toivottua vähemmän määrärahoja,
supistettiin ohjelmaa kesäkuussa 1935 käsittämään vain keittiö- ja ruokalarakennuksen, saunan ja sairaalan sekä kaksi asuinrakennusta, joista toinen neljälle upseerille ja toinen 16 aliupseerille, yhteishinnaltaan 7,5 milj. markkaa.28
Ensimmäisissä Niinisalossa järjestetyissä kertausharjoituksissa vuonna
1936 olisi pärjättävä väliaikaisjärjestelyin. Muonitus hoidettaisiin kenttäkeittiöin, saunomiseen käytettäisiin telttasaunoja ja sairaalavarusteet sijoitettaisiin
kasarmiin. Kantahenkilökunnan majoitus järjestyisi vuokratiloissa Niinisalon
kylässä ja hevosille rakennettiin sääsuojiksi väliaikaisia telttakatoksia.29
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Harjoituskasarmin rakentajia. Teoksesta: Kuosa, Niinisalon varuskunta, alkup. tuntematon

Harjoituskasarmin lamellin ja kellarin pannuhuoneen
mitoitettu pohjapiirros maaliskuulta 1935. Käytävän
varrella viisi tupaa (ylh.) sekä kanslia, kuivaushuone ja pesuhuone (alh.). Käytävän päissä porrashuoneet. PhRakl

Niinisalon kasarmin rakennustyöt

Yllä ja alla: Todennäköisesti samoihin aikoihin, loppukesästä otetut kuvat kasarmityömaalla. Ulkoseinät on muurattu täyteen korkeuteensa ja ullakkokerroksen betonivälipohjaa raudoitetaan. Teoksesta: Kuosa, Niinisalon varuskunta, alkup. tuntematon

Niinisalon harjoituskasarmin rakennusurakan sai turkulainen Rakennusliike
Hakkala & Tuominen 5 790 000 markan hinnalla. Erikoisosaamista vaativat
työt tehtiin turkulaisten tai porilaisten ammattilaisten voimin, mutta suurin
osa rakennustyöväestä tuli Kankaanpäästä ja sen lähialueilta. Työnjohtajana
oli ylirakennusmestari I. Viljanen.30
Kasarmin perustamistyöt aloitettiin liikekannallepanovarastoalueen eteläpuolisella työmaalla 8. toukokuuta 1935. Koska rakennustöiden aikataulu
oli kiireellinen, lähetettiin puolustusministeriöstä työmaalle työ-, rakenne- ja
lvi-piirustuksia sitä mukaa kun rakennustyöt edistyivät. Tekniset piirustukset
laadittiin rakennustoimiston yli-insinöörin Osmo Leivon sekä insinöörien
Numminen ja Salo toimesta. Välillä työt etenivät nopeammin kuin piirustuksia
ehdittiin lähettää, kuten Lehtovuoren ja muiden suunnittelijoiden tarkastuksissa todettiin. Puolustusministeriön puolesta rakennustyön valvojaksi
palkattiin porilainen rakennusmestari Toivo Salonen. Tarkastuskäyntejä varten
rakennustoimiston henkilökunnalle varattiin majoitustila valtion omistamassa
Salon talossa, jossa taloutta hoiti kersantin rouva Hinkkanen.31
Perustustyöt oli saatu kesäkuun alussa siihen vaiheeseen, että kasarmin
kellarissa olevan kattilahuoneen lattiaa ryhdyttiin valamaan. Hakkala &
Tuomisella oli kuitenkin hankaluuksia purkaa rakennustarpeita Niinisalon
rautatiepysäkillä. Keskelle ”korpea” nousevan kasarmin rakennustarpeiksi
tarvittiin mm. 1,2 miljoonaa tiiltä, 20 000 säkkiä sementtiä ja 170 tonnia
betoni- yms. rautaa. Ongelma sai ratkaisun, kun käyttöön saatiin Rautatiehallituksen luvalla Pori-Haapamäki-ratatöitä varten Niinisalon harjujen kohdalle
tehty soranottopaikan sivuraide.32
Kesän aikana kasarmityömaalla oli noin 250 työmiestä. Tiiliseinät nousivat
toisen kerroksen tasalle heinäkuun lopussa ja täyteen korkeuteensa elokuun
loppuun mennessä. Seinien noustessa valettiin välipohjien betoniholveja.
Syksyn tullen rakennus oli jo saatu vesikaton alle ja sen 900 ikkunan karmit asennettu paikoilleen. Ikkunaruutuja oli yli 2300 ja valtaosa niistä oli
samankokoisia.33
Lokakuussa 1935 oli kasarmin kolme Lokomo-lämmityskattilaa saatu
asennetuksi, mutta rakennuksen kuivaus sai vielä odottaa radiaattoreita.
Lämpö- ja vesijohtoja urakoinut turkulainen Rakentaja Oy oli nimittäin
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puolitoista kuukautta myöhässä Turun vesijohtotyöläisten kesäisen lakon takia.
Sisäpuolisia rappauspintoja ei saatu rakennuksen valmistumiseen mennessä
niin kuiviksi, että kaikkia öljymaalaustöitä olisi pystytty suorittamaan tammikuiseen lopputarkastukseen mennessä. Ulkopuolen rappausten viimeistely
keskeytyi huonojen säiden takia, joten rakennusliike Hakkala & Tuominen sai
lisäaikaa viimeistelytöihin kesän 1936 aikana, jolloin kasarmi jo oli käytössä.34

Harjoituskasarmi pohjoisesta päin kuvattuna vastikään rapattuna. Sotamuseo

KHK aloittaa toimintansa 1936

Kankaanpään harjoituskeskus, eli KHK aloitti virallisesti toimintansa huhtikuun alussa 1936, kun siitä tuli puolustusministeriön alainen, joukko-osastomaista toimintaa harjoittava itsenäinen alitilittäjä. Ensimmäiset, Turunmaan
sotilasläänin johtamat kertausharjoitukset aloitettaisiin toukokuun lopussa.
Sitä ennen harjoituskeskus oli järjestettävä toimintakuntoon.35
Kertausharjoitusten suorittamisen kannalta olennainen asia oli suurimmillaan 4000 henkeen kohoavan reserviläisjoukon varustaminen. Harjoituskeskuksen huoltopäällikkö sai tätä varten hoidettavakseen Niinisalon
liikekannallepanovaraston, jota täydennettiin Armeijakunnan ja puolustusministeriön varustetoimituksilla sekä Porin sotilaspiirin lkp-varastosta
lainatuilla tarvikkeilla. 36
Vaikka harjoituskasarmi oli saatu valmiiksi, oli sen tiloja käytettävä myös
sellaisiin toimintoihin, joille ei vielä omaa rakennusta oltu ehditty rakentaa.
Siksi osa reserviläisistä oli majoitettava telttoihin. Harjoituskeskuksen ja
varastoalueen vesi- ja viemärijohtotöitä oli tehty jo edellisvuoden lopusta
lähtien, ja uudisrakennusten, ruokalan, saunan, sairaalan ja henkilökunnan
asuntojen alustavat työt aloitettiin maaliskuussa 1936. Uudisrakennustyöt
tehtiin puolustusministeriön omina töinä ja niistä vastasi aluksi Tampereen
Lentokonetehtaan työmaa.37
Kiireellisimpiä töitä oli suuren puurakenteisen käymälän n:o 7 [purettu] rakentaminen kasarmin lounaispuolelle. Sen piirustukset valmistuivat
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”´Katos möhkälettä´, kuului sen nähdessään
ensi kertaa saapuva reserviläispoika huudahtaneen, ja joitakin samantapaisia sanoja vilahti
allekirjoittaneenkin ajatuksissa, sillä emme vain
etukäteen olisi kuvitelleet kasarmia niin hienoksi,
uudenaikaiseksi, valkoiseksi ja valtavan suureksi.”
HS 16.2.1939.

Yllä: Kertaajat marssivat kohti käymälää. Sotamuseo
Yllä oik.: Pohjoismaiden suurin käymälä. Teoksesta:
Kuosa, Niinisalon varuskunta, alkup. tuntematon

Niinisalon käymälän n:o 7 piirustus (piir. n:o 27). Upseeriosastossa oli kahden hengen kopit. Sign. Kalle Lehtovuori ja Pirkko Kiianlinna 9.4.1936. PhRakl

huhtikuun alussa. Pohjoismaiden suurimmaksi mainitussa käymälässä oli
kahdessa rivissä yhteensä 12 kymmenreikäistä helpotusosastoa, joiden välillä
oli kymmenen 4,5 metriä leveää pisuaaria.38
Ennen puolustuslaitoksen uudisrakennuksia valmistui harjoituskeskuksen liepeille jo keväällä 1936 useita yksityisten rakennuttamia kahvila- ja
kioskirakennuksia. Tuhatlukuisen reserviläisjoukon vapaa-ajantoiminnassa
häämöttävät tuotot alkoivat kasvattaa nopeasti myös rautatien pohjoispuolella sijaitsevan Niinisalon kylän rakennuskantaa. Puolustusministeriö sai jo
toukokuun lopussa luvan kiireellisesti pakkolunastaa harjoituskeskuksen ja
radan välissä olevan 160 hehtaarin maa-alueen rakennuksineen harjoituskeskuksen suoja-alueeksi.39
Lotta-Svärd-yhdistys rakennutti puolustusministeriön luvalla oman
kahvilarakennuksensa varastoalueen itäpuolelle, nykyisen varuskuntakerhon
kohdalle. Sotaväen päällikkö oli tammikuussa 1936 luovuttanut yhdistykselle
yksinoikeuden KHK:n sotilaskotitoimintaan. Lotta-Svärdin kilpailija Suomen
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Sotilaskotiliitto oli jo aiemmin saanut hoitaakseen muiden harjoituskeskusten
myyntitoiminnan. Sotilaskotitoiminnan voitoista tuli luovuttaa 50% harjoituskeskukselle reserviläisten viihdyttämistarkoituksiin.
Lottien kahvila tai ”kenttäkauppa” aloitti toimintansa toukokuussa ennen
reserviläisten saapumista. Rakennuksessa oli kaksi suurta tarjoilutilaa sekä verannat, joista oli näkymät Valkiajärvelle ja harjoituskeskuksen hiekkarannalle.
Kasarmin välittömään läheisyyteen, sen luoteispuolelle nousi lisäksi pienempi
puinen, pulpettikattoinen lotta-kanttiini. Sen ulosavautuvista kioskeista kasarmista purkautuva reserviläismassa saattoivat ostaa nopeasti, ”amerikkalaisella
vauhdilla” kahvia, kaljaa ja tupakkaa. Kenttäkaupassa oli tarjolla virvokkeiden
lisäksi mm. saippuoita, kirjekuoria, kengännauhoja, vihkoja, linkkuveitsiä,
polkupyörän lukkoja, valokuvia, hammasharjoja, rantaöljyä, hakaneuloja,
kyniä, kumeja, partasuteja, kynttilöitä, laamapaitoja ja saksia.
Lotat toimivat myös harjoituskeskuksen vakiohenkilökuntaan kuuluvien
keittäjättärien apulaisina telttakatoksiin asetetuissa kenttäkeittiöissä. Harjoituskauden aikana KHK:ssa oli vapaaehtoistöissä keskimäärin 30–40 lottaa
päivässä. 40
Kalle Lehtovuoren suunnitteleman keittiö- ja ruokalarakennuksen n:o
4 [nyk. 15] pääpiirustukset valmistuivat huhti-toukokuussa 1936. Suuri ja
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Yllä vas.: Lottien kanttiinin kioskit. Sotamuseo
Yllä: Lottien 1936 valmistunut kahvila. Teoksesta:
Kuosa, Niinisalon varuskunta, alkup. tuntematon

Puuriu´uista rakennettu keittiö n:o 3 kesän 1936
kertausharjoituksissa. Teoksesta: Kuosa, Niinisalon
varuskunta, alkup. tuntematon

”Se olikin tarpeellista, sillä aivan samaan aikaan
rupesi kuulumaan voimakasta moottorin surinaa
ja näköpiiriin ilmestyi tiedustelumatkalla oleva
vihollisen lentokone. Everstiluutnantti Voss huomautti tällöin, että liikkuivatpa koneet kummalla
puolella tahansa, niin se oli aina viholliskone,
kun vain yksi lentokone on käytettävissä. Se tuli
taisteluharjoituksiin aina Turkinsaaresta saakka
eikä useampia koneita voitu pitkän matkan takia
saada.”
HS 24.7.1936.

Yllä ja alla: Niinisalon sauna ja ruokalarakennuksen
keittiö 1930-luvulla. Teoksesta: Kuosa, Niinisalon
varuskunta, alkup. tuntematon

monihaarainen rakennus oli sekarakenteinen. Sen keskusosat, keittiö ja sen
päälle sijoitetut keittiöhenkilökunnan majoitustilat olivat tiilirakenteisia.
Keittiön sivuilla olivat hirsirakenteiset miehistön, aliupseerien ja upseerien
ruokasalit. Kahteen miehistösaliin mahtui kerralla yhteensä 1500 miestä,
joten reserviläiset pystyivät ruokailemaan kahdessa vuorossa. Rakennuksen
länsisivulla oli hirsirakenteiset varastosiivet ja kellarissa varastotilojen lisäksi
kattilahuone ja keskusmuuntaja-asema. Tornimaiseen länsipäätyyn oli sijoitettu suuri vesisäiliö kasarmialueen tarpeita varten. Keittiö oli ajanmukaisesti
sähköistetty ja rakennuksessa oli koneellinen ilmanvaihto.41
Seuraavana olivat vuorossa Valkiajärven rantaan rakennettavan 200 hengen
saunan n:o 14 [nyk. 16] pääpiirustukset. Kahden suuremman miehistön
löyly-, pesu- ja pukuhuoneosaston lisäksi saunassa oli erilliset saunaosastot
päällystölle ja heidän perheilleen. Rakennuksessa oli kookas pannuhuone,
josta kiukaat lämpenivät keskitetysti, sekä korkea ”tehtaanpiippu”. Vaikka
saunarakennustyö oli kesän loppupuolella edennyt jo hyvin pitkälle, ei sitä
saatu vielä ensimmäisenä kertausharjoitusvuotena käyttöön, vaan jouduttiin
tyytymään 65–75 miehelle mitoitettujen kahden telttasaunan käyttöön.42
Niinisalossa vuonna 1936 järjestetyistä kolmesta, Turunmaan, Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan sotilasläänien harjoitusrupeamasta viimeinen
päättyi elokuun lopussa.4344 Tässä vaiheessa oli jo ryhdytty rakentamaan
sairaalarakennusta n:o 13 [nyk. 13], jonka pääpiirustukset olivat valmistuneet kesäkuun loppupuolella. Harjoituskeskuksen sairaala tuli vastaamaan
normaalin suuren varuskunnan tarpeita. Sinne tuli yli 50 potilaspaikkaa, jotka
oli jaettu kuuden, kolmen ja kahden hengen huoneisiin. Viimeksi mainitut oli
tarkoitettu upseereille. Normaalien tutkimus- ja vastaanottohuoneiden lisäksi
rakennuksessa oli leikkaussali ja röntgenosasto sekä henkilökunnan asuintilat.45
Kankaanpään harjoituskeskuksen muulle henkilökunnalle ryhdyttiin
rakentamaan asuntoja syksyllä 1936. Vakinaisesti Niinisalossa asuivat ja talvehtivat harjoituskeskuksen komendantti, kolme sotilasvirkailijaa ja aseteknikko
sekä 26 kanta-aliupseeria. Viimeksimainitut olivat aseseppiä, varusmestareita,
kengitysseppiä, korjaamonjohtajia yms. henkilökuntaa, jotka korjasivat ja
pitivät kunnossa suurta määrää varusteita seuraavaa harjoitusvuotta varten.
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Lisäksi harjoituskeskuksessa oli ympärivuotisesti töissä siviiliammattilaisia
huoltamassa teknisiä laitteistoja ja ylläpitämässä lämmityskattiloita.46
Kantahenkilökunnan asuntojen rakentamiseen oli saatu määrärahoja niin,
että vuoden 1937 kevääseen mennessä oli saatu rakennettua neljä hirsistä
aliupseeriperheiden paritaloa n:o 16 [nyk. yksityisomistuksessa]. Talot
oli sijoitettu erilleen kasarmialueen itäpuoliselle koivikkoalueelle Valkiajärven
pohjoisrannalle. Ne olivat alku laajemmalle 26 asunnon ”aliupseerikylälle”,
jossa tuli lopulta olemaan 13 samanlaista ja hieman suurempaa paritaloa pienine ”siirtolapuutarhatontteineen”. Rakennushirret oli saatu harjoituskeskuksen
laajoilta metsäalueilta. Tämä kustannuksia alentava seikka oli todennäköisesti
syynä siihen, ettei Niinisaloon rakennettu määräraha-anomuksissa määriteltyä
suurempaa aliupseerikerrostaloa, mikä oli normaali 1930-luvun käytäntö
tämän kokoisissa varuskunnissa. Upseereille kerrostalo rakennettiin, mutta
hintojen nousun takia se toteutettiin vasta pari vuotta myöhemmin.47
Lisärakennukset valmistuvat 1937

Edellisvuonna aloitetut rakennustyöt alkoivat olla valmiina, kun vuoden 1937
ensimmäiset kertausharjoitukset käynnistyivät Niinisalossa huhtikuun lopussa.
Sauna ja ensimmäiset aliupseerirakennukset vastaanotettiin Puolustusministeriön Kankaanpään rakennustyöltä harjoituskeskuksen käyttöön saman kuun
aikana. Keittiö- ja ruokalarakennuskin oli käytössä viimeistään toukokuun
alussa, vaikka se virallisesti vastaanotettiin vasta kesäkuun loppupuolella.48
Ajatuksena oli aiemmin ollut, että kaikki yhdeksän sotilaslääniä olisivat
käyttäneet Niinisaloa väliaikaisesti harjoituksiinsa vuonna 1937, kunnes
toinen pysyvä harjoituskeskus olisi saatu rakennettua Utin leirille. Koska
kaavaillut esikunta- ja huoltorakennukset eivät kuitenkaan olleet saaneet
määrärahoja, järjestettiin Niinisalossa vain viiden sotilasläänin, Uudenmaan,
Turunmaan, Satakunta-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen sotilasläänien harjoitukset. Utin leirille ryhdyttiin rakentamaan Kalle Lehtovuoren
suunnittelemia 200 miehen majoitusparakkeja vuonna 1938, mutta siihen
asti harjoitukset pidettiin telttamajoituksessa.49
Kankaanpään harjoituskeskuksen johto, eli siellä kulloinkin kerranneen
sotilasläänin esikunta sai käyttöönsä väliaikaiset esikuntatilat yhdestä edellisvuonna pakkolunastetusta kahvilarakennuksesta, nk. Karvisen kahvilasta.
Esikuntarakennuksen käyttökuntoon korjaaminen olikin ainoita vuoden
1937 aikana tehtyjä uusia rakennustöitä. Muut esikunnat, KHK:n esikunta,

KHK:n esikunta nk. Karvisen kahvilassa. Teoksesta:
Kuosa, Niinisalon varuskunta, alkup. tuntematon

”2) Kertausharjoitusjoukkojen suuren vahvuuden
vuoksi vapautan res.au:t ja miehistön palveluksen ulkopuolella kunniantekovelvollisuudesta
kasarmipiha-alueella, jonka rajat määritellään
seuraavasti: rajamerkki rannassa – sairaala –
sinisenkirjavat pallot molemmin puolin tietä
halkopinojen eteläpään kohdalla – tallit – keittiö
– käymälä – pyörävajat – rajamerkit tien vieressä ja rannalla. Rajamerkkeihin on maalattu:
”Kasarmipiha-alueen raja.” Luetellut rakennukset
on käsitettävä kuuluviksi alueen sisäpuolelle.
Vapautus ei koske reserviupseereja, ohjaajia eikä
päivystäjiä. Myöskään ei vapautus koske sotilaallista käyttäytymistä puhuteltaessa esimiehiä ja
päinvastoin. Edellä mainitun alueen ulkopuolella
sen sijaan on kunniantekovelvollisuus ehdottomasti täytettävä ja on sitä päällystön ja alipäällystön taholta tinkimättä vaadittava. Edelläolevasta
määräyksestä huolimatta on edelleenkin tehtävä
kunniaa kenraaleille ja päivystystä suorittaville,
jotka viimemainitut tunnetaan keltaisesta käsivarsinauhasta.”
Leirikäsky n:o 2 3.6.1937, KHK:n Leirikomento, leiripäällikkö eversti S. Isakson, leirikomendantti luutnantti K. Alm.
Lotta Svärd Keskusjohtokunta A147, KA.

Niinisalon 200 hevosen tallin pohjapiirros, Kalle Lehtovuori 28.3.1938. PhRakl
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Tallit länsipuolelta vuonna 1968. Seinien alaosa on
pystylaudoitettu. Ikkunat on funkistyyliin ryhmitelty nauhoiksi. Tallien välissä on matalampi liitososa,
jossa oli sairastalliosasto. SA-kuva

Tallin pilttuita 1930-luvulla. Sotamuseo

kertaavien kahden rykmentin ja yhden patteriston esikunnat oli sijoitettu kasarmiin. Rakennusohjelmassa ollut 20–30 toimistohuoneen esikuntarakennus
ja siihen liittyvät puhelinkeskus- ja päävartiotilat eivät toteutuneet toistuvista
määräraha-anomuksista huolimatta.50
Niinisalon sairaala vastaanotettiin harjoituskeskuksen käyttöön virallisesti
heinäkuussa 1937. Sen lääkärinä toimi Kankaanpään kunnanlääkäri Vainio,
joka sattui olemaan lääkintäkapteeni evp. Harjoituskeskuksen eläimistä, eli
lähinnä lukuisista puolustuslaitoksen omista ja lähiseuduilta vuokratuista
hevosista piti huolta vastaavasti kunnaneläinlääkäri Muttonen. Hevosille oli
saatu rakennettua väliaikainen lautainen tallirakennus, jotta niiden ei tarvinnut
enää viettää kaikkea aikaansa ulkona edellisvuoden tapaan.51
Miehistön sairastapauksia oli melko vähän – tuhansista reserviläisistä oli
kerrallaan sairaana korkeintaan 15 miestä. Vilustumisia sattui varsinkin siksi,
että harjoituksia pidettiin nyt aikaisesta keväästä pitkälle syksyyn. Kasarmi oli
osoittautunut ovettomuutensa takia vetoisaksi. Kylmyys keskeytti lokakuun
alussa myös lottien kesäoloihin rakennetun kenttäkaupan toiminnan.
Pakkolunastuksesta ja teiden puomituksesta ja vartioinnista huolimatta
kasarmialue ei ollut täysin suljettu ulkopuolisilta. Kasarmin ohi kulkeva vanha
yleinen tie oli edelleenkin tärkeä kulkuväylä harjoitusalueen eteläpuolisissa
kylissä asuville. Yleisen tien liikenne estettiin kokonaan ainoastaan kello 20:55
alkaneen iltahartauden ajaksi.52
Talviharjoittelu alkaa 1938

Vuoden 1938 lopussa Niinisalossa pidettäisiin ensimmäiset talviset, joulukuun
lopulle kestävät kertausharjoitukset, mikä oli aluejärjestelmän toteutuksen
yhtenä edellytyksenä. Harjoituskeskuksen rakennuskanta ei silti vastannut
kaikkia talviharjoittelun tarpeita. Vuonna 1938 ryhdyttiin kuitenkin rakentamaan pitkään kaivattua 200 hevosen tallirakennusta [purettu]. Kaksiosainen,
pääosin puurakenteinen talli ja siihen liittyvä tiilirakenteinen sairastalliosasto
sijoitettiin kasarmialueen keskuksen eteläpuolelle. Harjoituskeskukselle hankittiin 100 omaa hevosta, joille tallin toinen osa oli varattu. Toinen puolisko
täyttyi ympäristön maanviljelijöiltä vuokratuista hevosista. Vuoden aikana
valmistui hehtaarin kokoinen laaja ratsastuskenttä, joka on esteineen edelleen
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olemassa. Kenttään liittyi myös 20 x 60 metrin kokoinen kouluratsastusrata.
Talviharjoituksia varten valmistui vuoden lopulla puinen, lämmitettävä autotalli sekä lautainen, 35 metriä pitkä ja 8 metriä leveä suksivaja.53
Aliupseerikylään rakennettiin vuoden 1938 aikana viisi samanlaista paritaloa kuin edellisvuonna valmistuneet. Lisäksi rakennettiin neljä hieman
suurempaa asuinrakennusta n:o 16a [nyk. yksit.]. Metrin leveämpinä niihin
oli saatu mahdutettua erillinen makuuhuone, kun pienemmissä taloissa oli
vain keittiö ja asuinhuone makuualkoveineen.
Uusi upseeriasuintalo n:o 15 [ent. 48, nyk. yksit.] sijoittui aliupseerikylän itäpuolelle. Upseeritaloa ryhdyttiin rakentamaan kesällä 1938 ja se valmistui keväällä 1939. Vaikka upseerirakennus rakennettiin alkuperäiskaavailujen
mukaisesti tiilestä, oli tämänkin talon tilaohjelmaa jouduttu supistamaan
yleisen hintojennousun ja määrärahojen vähyyden takia. Kahdeksan upseeriasunnon sijaan rakennettiinkin kuusi. Yhden hissittömän porrashuoneen
ympärille rakennettiin kolme kahden asunnon kerrosta, kun perusratkaisuna
muilla 1930-luvun kasarmialueilla oli kahden porrashuoneen kaksikerroksiset
talot. Asuntojen mitoitus perustui upseereille määriteltyihin tilanormeihin.
Niiden mukaisesti rakennustoimistossa oli kehitetty peruspohjakaava, joka
toistui rakennuskohteesta toiseen kulloisenkin arkkitehdin vain hiukan
muuntelemana.54
Vuoden 1938 alussa vastuu ja esitysten tekeminen harjoituskeskusten
rakennustöistä ja muusta huollosta siirtyi Armeijakunnalle eli rauhan ajan
armeijalle. Muutos oli osa puolustuslaitoksen ylimmän johdon uudelleenjärjestelyä, jossa puolustusvoimain johto keskitettiin suurimmaksi osaksi
puolustusministeriöön. Aiemmin aluejärjestön ja AK:n, rakennustarpeet olivat
melkeinpä kilpailleet keskenään käytettävissä olevista määrärahoista. Nyt Kan26

Kasarmialueen asemapiirros vuoden 1938 lopusta.
Yläreunassa olevat sotilaskoti- ja leipomorakennukset on lisätty piirustukseen todennäköisesti
myöhemmin. Kartan numerointi ei vastaa rakennuspiirustuksissa ollutta. Lotta-Svärd keskusjohtokunta, KA

”Mutta tämä osa [Niinisalon] kylää, jonka keskitse
kulkevaa rautatietä pitkin junat huristavat Porin
ja Haapamäen väliä ja jonka pienelle asemalle sotapoikia tuovat vaunut pitkään viheltäen pysähtyvät, tämä kylä elää samassa tahdissa kuin siitä
kilometrin päässä sijaitseva kertausharjoituskeskuskin. Sen maanteillä marssivat reserviläiset
aamusta iltaan, sen lähes kolmessakymmenessä
kahvilassa istuskelevat he vapaailtojaan, sen
monissa partureissa laittavat he itsensä hienoiksi,
sen valokuvaamoissa käyvät he ottamassa kuvan
sotaisesta olemuksestaan lähettääkseen sen
kotikaupungin tai -kylän ”omalle kullalle”, ja sen
elokuvateatteri Marsissa pyörii miltei poikkeuksetta sotapoikien mieleisiä jännittäviä tai hupaisia elokuvia, kuten ”Rykmentin murheenkryyni”,
”Oikeusmurha”, ”Viidakon vallassa” jne. Tässä
samaisessa kylässä kohoaa komea kaksikerroksinen Salonharjun kahvila, jonka yläkerroksessa on
avara ja kodikas upseerikerho ja jonka toisessa
päässä suuri joukko upseereja asuu toistaiseksi
upseeritalon puutteessa. Sen vieressä kauppias
Tarnan talossa on sotapoikien uskollisilla seuralaisilla, kenttäkaupan lotilla, viihtyisät asuntonsa.”
HS 16.2.1939.

Tykistön kertausharjoituskoulutusta harjoituskasarmin pihalla. Teoksesta: Kuosa, Niinisalon varuskunta, alkup. tuntematon

HS 16.2.1939

kaanpään harjoituskeskuksen johto ja sen keskeneräisyydestä huolehtiminen
olivat AK:n Helsingissä sijainneen 1. Divisioonan esikunnan harteilla, kuten
muutkin alueensa joukko-osastot.55
Kantahenkilökunnan asuintalot jäivät kuitenkin viimeisiksi puolustusministeriön rakennuttamiksi, pysyviksi tarkoitetuiksi rakennuksiksi Niinisalossa
ennen 1940-luvun loppua. Harjoituskeskuksen laajaan toteutumattomaan
rakennusohjelmaan kuului em. esikuntarakennuksen lisäksi tärkeimpinä
tiilinen korjaamorakennus, johon olisivat liittyneet räätälin ja suutarin työhuoneet, puutyöhuone, asepaja ja autohalli, erillinen pesularakennus sekä
tiilinen upseerikasarmi. Viimeksi mainittu, 75 asuinhuonetta ja koulutustilat
sisältävä ”upseerihotelli” olisi ollut tarpeen kertausharjoituksiin osallistuville
noin 50 ohjaajaupseerille ja sadalle reserviupseerille.56
Vuoden 1938 kertausharjoitukset olivat laajuudeltaan suurimmat siihen
asti järjestetyistä – koko maassa niihin osallistui 3500 reserviläistä enemmän
kuin 1936 eli yhteensä noin 40 500 miestä. Kankaanpään harjoituskeskuksessa järjestettiin nyt kuuden sotilasläänin harjoitukset. Kasarmialueen
kevätkunnostustöihin saapui huhtikuun alusta lähtien komennuskuntia ja
ensimmäinen sotilaslääni, Pohjois-Pohjanmaa aloitti kertausharjoitukset
huhti-toukokuun vaihteessa. Viimeisen, Turunmaan sotilasläänin harjoitukset
kestivät joulukuun puoliväliin saakka.57
Nyt saattoi Lotta-Svärdin kenttäkauppakin jatkaa toimintaansa harjoituskauden loppuun asti, koska sinne oli vuonna 1938 rakennettu mm.
uunit. Lotat asuivat Niinisalon kylässä olleessa kauppias Tarnan talossa, joka
sekin oli kunnostettu talvilämpimäksi. Aiemmin ”muutaman ränsistyneen
rakennuksen” ja ”peräti murheellista” viljelypalstoja käsittäneeseen kylään oli
vuonna 1938 rakenteilla jo 2- ja 3-kerroksisia kivirakennuksia. ”Uusasiallinen”
elokuvateatteri, erilaiset kahvilat, leipomot, konditoriat ja muut myymälät
tarjosivat reserviläisille vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.58
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Kertausharjoituksista liikekannallepanoon 1939

Kertausharjoituskeskuksen toiminta oli nyt lähes keskeytymätöntä. Vuoden
1939 ensimmäiset talviharjoitukset olivat käynnissä jo helmikuussa. Tälle vuodelle ei Kankaanpään harjoituskeskukseen saatu uudisrakennusmäärärahoja.
Osa puutteista korvattiin kuitenkin väliaikaisratkaisuilla, kuten pakkolunastettuun asuinrakennukseen sijoitetulla räätälintyöhuoneella ja varusvaraston
sijoittamisella työmaan käytössä olleisiin toimisto- ja ruokalaparakkeihin.59
Vuoden 1939 merkittävin rakennustyö oli Lotta-Svärd-järjestön rakennuttama suuri 100 hengen sotilaskoti [nyk. 10]. Kalle Lehtovuoren omana
työnään, puolustusministeriön rakennustoimiston ulkopuolella suunnittelemaa sotilaskotia ryhdyttiin rakentamaan maaliskuussa ja se valmistui saman
vuoden marraskuussa. Talvilämpimän, keittiöllä ja leipomolla sekä lottien
majoitustiloilla varustetun sotilaskodin rakentaminen oli ollut vireillä harjoituskeskuksen käynnistämisestä lähtien.60
Luvan saaminen sopivalle, tarpeeksi lähellä kasarmialuetta olevan rakennuspaikalle vei aikaa, minkä jälkeen kalliiksi osoittautuneita suunnitelmia oli
karsittava. Lehtovuoren ensimmäisissä, huhtikuussa 1938 valmistuneissa suunnitelmissa sotilaskoti oli kokonaan tiilirakenteinen ja osin kolmikerroksinen.
Keittiösiiven toiseen kerrokseen sijoitetun leipomon ja ylimpään kerrokseen
sijoitettujen asuintilojen rakentaminen siirrettiin kuitenkin myöhempään
vaiheeseen – suunnitelmasta poistetut kerrokset ”siirrettiin” lähes sellaisinaan
sotilaskodin itäpuolelle 1940–41 rakennettuun lisärakennukseen.
Kertausharjoitusjoukot eivät ehtineet nauttimaan sotilaskodin antimista.
Osa reserviläisistä, mm. ilmavoimien ja muiden erikoiskoulutettujen joukkojen asevelvolliset oli kutsuttu ylimääräisiin harjoituksiin syyskuun alussa
1939, kun Saksa hyökkäsi Puolaan. Aluejärjestön suorittama yleinen liikekannallepano, eli ylimääräiset harjoitukset, sekä Armeijakunnan suojajoukkojen
siirtäminen Karjalan kannakselle aloitettiin 6. lokakuuta Neuvostoliiton
esitettyä Suomelle aluevaatimuksensa.61
Keski-Suomen sotilaslääni muodosti kenttäarmeijan 10. Divisioonan,
jota tässä vaiheessa kutsuttiin komentajansa eversti Vilho Kauppilan mukaan
”Osasto Kauppilaksi”. Sen joukot varustettiin ylimääräisiin harjoituksiin
lähtöä varten sotilasläänin perustamispaikoissa Jyväskylässä, Keuruulla ja
Niinisalossa 8. lokakuuta alkaen. Niinisalossa varusteensa saivat Jalkaväkirykmentti 29:n 1. ja 2. pataljoonat, Kenttätykistörykmentti 10:n 3. patteristo
sekä Jalkaväkirykmentti 30:n kranaatinheitinkomppania. Niinisalosta lähteneet osastot saapuivat divisioonan joukoista viimeisinä 15.–16. lokakuuta
1939 toiminta-alueilleen Vuoksen alajuoksun ja Laatokan väliselle alueelle
Pannusaaren, Saaprun ja Alholan kyliin.62
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Puunrungoilla naamioitu harjoituskasarmi talvisodan aikana. Teoksesta: Kuosa, Niinisalon varuskunta, alkup. tuntematon

”Kello 21 … reserviläiset ovat keräytyneet kukin
lamellinsa aulaan suoriin riveihin. Aulan päähän
on sijoitettu kovaääninen, jonka kautta kaikissa
kasarmin kerroksissa johdetaan iltahartaus, kuuluttaa virren numeron. Tykinlaukaus kajahtaa,
ja heti sen jälkeen täyttää pitkän aulan reserviläisten voimakkaasti veisaama ´Oi Herra siunaa
Suomen kansa´.”
HS 16.2.1939.

Koulutusta sotilaille ja kotiutuville
Kotijoukkojen koulutuskeskus

Yllä ja alla: Upseerikoulun toimintaa jatkosodan aikana helmikuussa 1942 (alla) ja heinäkuussa 1942
(yläkuvat). SA-kuva

Liikekannallepanon myötä aluejärjestön tehtävä oli suoritettu ja se lakkautettiin. Sotilasläänit siirrettiin Kotijoukkojen Esikunnan alaisuuteen, joka
muodostettiin entisestä Suojeluskuntien Yliesikunnasta (jälkimmäinen nimitys säilyi kuitenkin käytössä Talvisodan alkupäiviin asti). Kotijoukkojen
Esikunnan tehtäväksi tuli hallinnoida ”kotialueelle” jääneitä joukko-osastoja
varuskuntineen sekä kouluttaa ja perustaa täydennysjoukkoja rintamalle.
Suojeluskuntapiirit ottivat hoitaakseen entisten sotilaspiirien tehtävät, erityisesti kutsunnat.63
Kotitäydennysjoukot, eli Koti-T-Joukot muodostuivat kolmesta 17. lokakuuta 1939 perustetusta täydennysdivisioonasta, jotka sisälsivät sotilasläänien
ylimääräiset reserviläiset ja alokkaat, sekä sotakouluista. Kankaanpäähän ja sen
lähialueille oli sijoitettu 1. Täydennysdivisioonaan kuuluneen kenttätykistörykmentin patteristoja, joilla ei tosin ollut lainkaan tykkejä koulutusta varten.
Kotitäydennysjoukot lomautettiin pääosin 30. lokakuuta, mutta niiden
upseeriston ja aliupseeriston kouluttamista varten perustettiin Niinisaloon
Koulutuskeskus. Koulutuskeskuksessa lisäkoulutusta saaneet upseerit ja aliupseerit majoittuivat harjoituskasarmin tupiin. Kankaanpään harjoituskeskus
KHK komendantteineen vastasi entiseen tapaan kasarmialueen rakennuksista
ja huollosta. Marraskuun puolivälissä perustettiin Hämeenlinnan varuskuntaan tykistön, Riihimäelle viestijoukkojen, Korialle pioneerien ja Lahteen
huoltojoukkojen upseerien ja aliupseerien koulutuskeskukset, joihin näiden
aselajien koulutettavat siirtyivät Niinisalosta.64
Neuvostoliitto hyökkäsi ja talvisota alkoi 30. marraskuuta 1939. Haminassa ja Helsingissä toimintaansa siihen asti jatkaneet Reserviupseerikoulu ja
Kadettikoulu siirrettiin joulukuun alkupäivinä Niinisalon Koulutuskeskukseen, jossa ne muodostivat sodanaikaista upseerikoulutusta varten Kotijoukkojen komentajan alaisen Sotakoulukeskuksen. Sotakoulukeskuksen kolme
kuukautta kestäneet kurssit olivat 600 oppilaan kokoisia. Pääosa oppilaista oli
aliupseereja, jotka olivat rintamalla osoittaneet soveltuneisuutensa upseereiksi.
Sotakoulukeskuksessa valmistuneet upseerit siirtyivät suoraan rintamalle.65
Niinisalon Koulutuskeskuksessa siihen asti olleet Kotitäydennysjoukkojen
upseerit ja aliupseerit siirrettiin 7. joulukuuta jälleen palvelukseen kutsuttuihin
täydennysdivisiooniin, jotka siirrettiin pian rintamalle kenttäarmeijan joukoiksi. Uusia täydennysjoukkoja kouluttamaan perustettiin 18. joulukuuta
useita eri aselajien alokkaiden, reserviläisten ja nostomiesten koulutuskes29

kuksia. Niistä yksi, Tykistökoulutuskeskus osastoineen sijoitettiin Niinisalon
Koulutuskeskukseen ja lähikuntiin Pomarkuun ja Noormarkuun.66
Vuoden 1939 lopussa Niinisalossa majailivat KHK:n vakinaisen henkilökunnan ja komennuskunnan lisäksi kotijoukkojen Koulutuskeskuksen
esikunta, jonka komentajana oli entinen 10. Divisioonan komentaja eversti
Vilho Kauppila, Sotakoulukeskus, Tykistökoulutuskeskus, Raskas patteristo
5 sekä sotilaskodin eli Lottakahvilan henkilökunta. Lottien vanha kanttiini
oli sodan alkaessa takavarikoitu Sotakoulukeskuksen varastoksi.
Niinisalon kadettikurssi keskeytettiin vuoden 1939 lopussa. Sen kadetit
siirtyivät kouluttamaan koulutuskeskusten täydennysjoukkoja. Tykistökoulutuskeskus siirrettiin tilanpuutteen vuoksi tammikuussa 1940 Toijalaan.
Koulutuskeskus ja sen Sotakoulukeskus jatkoi tästä lähin käytännössä pelkästään entisen Reserviupseerikoulun toimintaa, vaikkeivat sieltä valmistuneet
reserviin siirtyneetkään.67
Pohjankankaan Koeampuma-asema

Liikekannallepanon seurauksena lokakuussa 1939 siirrettiin puolustuslaitoksen Koeampuma-asema kiireellisesti Utista Niinisalon kylän pohjoispuoliselle
Pohjankankaalle. Siirto oli ollut suunnitteilla jo vuodesta 1935 lähtien, mutta
sille ei ollut löytynyt riittävästi määrärahoja. Tykistön koeampumakenttä oli
perustettu Utissa vuonna 1921 alueelle, joka oli ollut jo Venäjän vallan aikaan
samantyyppisessä käytössä. Se kävi hyvin nopeasti liian ahtaaksi ja siten suorastaan vaaralliseksi ympäristön asukkaille ja Utin lentoaseman toiminnalle. 68
Pohjankankaalle raivattiin 20 kilometriä pitkä ampumarata, jolla kävi
ensimmäisenä harjoittelemassa Vaasaan sijoitettu Kenttätykistörykmentti 4
maaliskuussa 1936. Varsinainen koeampumatoiminta, tuliaseiden, ammusten,
sytyttimien ja ruudin sekä mm. linnoituspanssareiden käyttökelpoisuuden ja
ominaisuuksien tutkiminen olisi kuitenkin vaatinut lukuisan määrän erilaisia
rakennuksia: tähystys- ja mittaustorneja, suojarakenteita ja -valleja, tykki- ja
ammusvarastoja, ammuslataamon, henkilökunnan toimisto- ja majoitusrakennuksia yms. 69
Rakennustöiden aloittamiseen myönnettiin määrärahoja vuodelle 1939.
Heinä-elokuussa puolustusministeriön rakennustoimistossa laadittiin suunnitelmat rapatusta esikuntarakennuksesta [nyk. 201], tykkivajasta, lataamosta
ja varastorakennuksesta. Majoitus oli aluksi tarkoitus järjestää KHK:ssa.
Rakennustyöt alkoivat puolustusministeriön työmaan, Koeampuma-aseman
Uudisrakennusten toimesta todennäköisesti jo syyskesällä, mutta viimeistään
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Panssaritoimintaa Pohjankankaalla heinäkuussa
1942. SA-kuva
Marraskuussa 1936 laadittu Koeampuma-aseman
rakennussuunnitelma. T-4897/7, KA

lokakuun alussa 1939. Välirauhan ja jatkosodan aikana Koeampuma-aseman
rakennuskantaa täydennettiin ja sen lähettyville rakennettiin mm. asuinrakennuksia.70
Välirauhan ajan ja jatkosodan upseerikoulu

Koeampuma-aseman rakennuksia. Teoksesta: Kuosa, Niinisalon varuskunta, alkup. tuntematon

Puolustusministeri Rudolf Walden (toinen oik.) ja
marsalkka C.G. Mannerheim (oik.) seuraamassa
Koeampuma-aseman toimintaa heinäkuussa 1942.
SA-kuva

Ennen talvisodan päättymistä Niinisalosta ehti lähteä rintamalle tai koulutuskeskusten opettajiksi kahden kurssin (43. ja 44. RUK) uudet upseerit.
Rauhan tultua 13. maaliskuuta 1940 Sotakoulutuskeskuksessa oli käynnissä
yksi upseerikurssi ja uusia aloitettiin parin kuukauden välein.71
Kesäkuun puolessa välissä 1941 alkaneeseen uuteen liikekannallepanoon
ja saman kuun lopussa alkaneisiin sotatoimiin mennessä oli valmistunut 51.
reserviupseerikurssi. Koulun nimi muuttui 25. heinäkuuta 1941 annetun
upseerien koulutusta koskevan lain myötä Upseerikouluksi, jonka kurssien
oppilasmäärät vaihtelivat 750–950 miehen välillä. Heinäkuussa 1941 arkkitehti Lehtovuori laati suunnitelmat kasarmitupien uusista vaneriovista, jotka
asennettiin syksyn aikana.72
Niinisalon kasarmialueen muu välirauhan ja jatkosodan alkuajan rakentaminen keskittyi Lotta-Svärd-yhdistyksen lisärakentamiseen. Lottakahvilan
pohjoispuolelle rakennettiin Kalle Lehtovuoren suunnittelema puinen halkoliiteri [purettu] ja itään kaksikerroksinen leipomo- ja majoitusrakennus [ent.
6, nyk. yksit.]. Molemmat rakennukset urakoi kahvilarakennuksen tapaan
rakennusmestari V.E. Kylä-Tuomola, joka aloitti työt lokakuussa 1940.73
Leipomorakennus eli ”Lottaleipomo” valmistui kesäkuun alkupuolella
1941. Lotat saivat nyt asunnot kasarmialueelta Niinisalon kylän sijaan.
Leipomotoimintaa ei ehditty aloittaa ennen jatkosodan syttymistä. Pullien
ja muiden leivonnaisten sekä mm. limonadin lisäksi leipomossa ryhdyttiin
valmistamaan leipää Upseerikoulun tarpeisiin.
Lottien vanha kahvilarakennus järven rannassa oli muutettu upseerikerhoksi, jossa oli oma ruokalansa. Marraskuussa 1941 halkoliiterin viereen
valmistui vielä kivirakenteinen maakellari ja joulukuussa pieni sikala, jonka
kaksi asukasta käyttivät hyväkseen kahvilan ja upseerikerhon tähteitä. Kahvilan
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jatkosodan aikaiseen viihdytystoimintaan kuuluivat erilaiset artistivierailut.
Salissa kävivät esiintymässä kiertueillaan mm. balettitanssija kreivitär Galine
Kamensky sekä pianistit Cyril Szalkiewicz ja Georg de Godzinsky. Upseerikoulun oppilaat saivat käyttää suurta kahvilasalia viikoittain voimistelusalina.74
Kasarmialueen ulkopuolella aloitettiin vuoden 1944 alkupuolella työt
kahdella uudella rakennustyömaalla. Pohjankankaan Koeampuma-aseman
itäpuolelle raivatulle aukiolle ryhdyttiin rakentamaan Santahaminassa vielä
silloin olleen Ilmatorjuntatykistön koeampumakentän rakennuksia. Alueelle
rakennettiin mm. pienehkö puinen kasarmi ja ruokala sekä erilaisia parakkeja ja vajoja. Vuoden aikana ryhdyttiin rakentamaan myös alueen suurinta
rakennusta, Isoa kojerakennusta, jonka työt jäivät kuitenkin tässä vaiheessa
keskeneräisiksi.75
Hämeenkankaalle, Valkiajärven etelärannalle pystytettiin kevättalvella
1944 toisen Santahaminassa olleen yksikön, Kaasusuojelukeskuksen koulutuskeskus, ”Kaasukylä”. Sen rakennuskanta koostui pääosin esivalmistetuista
osista kootuista majoitusparakeista. Järven rantaan sijoitettiin parakkimainen
desifioimissauna. Kaasusuojelukoululle perustettiin myös oma lottakanttiininsa.76
Upseerikoulun toiminta jatkui vielä aselevon 5. syyskuuta 1944 ja välirauhan jälkeenkin. Viimeinen loppuunsuoritettu kurssi (60. RUK) päättyi
15. marraskuuta ja seuraava kurssi aloitettiin Niinisalossa tammikuussa 1945.
Upseerikoulun toiminta täytyi kuitenkin lopettaa pian tämän jälkeen. Liittoutuneiden valvontakomission mielestä se ei kuulunut rauhan ajan armeijan
vahvuuteen ja sen normaaliin toimintaan, ja oli siksi välirauhan ehtojen
vastainen. Myös Lotta-Svärd-yhdistys oli lopetettava, mutta Sotilaskotiliitto
jatkoi sen toimintaa Niinisalossa.77
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Upseerikoulun kurssin päättäjäistilaisuus harjoituskasarmin edustalla kesäkuussa 1943. Kasarmin itäsivu muodosti komean taustan kasarmialueen tuolloiselle kokoontumisaukiolle. SA-kuva

Alla ja alla oik.: Kaasukylän parakkeja rakennetaan
Hämeenkankaalle huhtikuussa 1944. SA-kuva

Yllä ja vas.: Ilmatorjuntatykistön koeampumakentän
rakennuksia marraskuussa 1944. Yläkuvassa keskeneräinen Iso kojerakennus. SA-kuva
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Valtion sisäoppilaitos

Niinisalon kasarmialue hiljeni vuoden 1945 alussa ja ainoastaan Koeampumaasema ja Kaasusuojelukoulu jatkoivat toimintaansa. Kasarmiin oli tarkoitus
majoittaa Lapin sodasta kotiutettava jääkäripataljoona sekä yksi patteristo.
Kotiutettavat joukot saivat tyytyä telttamajoitukseen, kun kasarmialue päätettiin ottaa toisenlaiseen sodasta palaavien käyttöön.78
Moni nuori sotaanlähtijä oli aikoinaan joutunut jättämään oppikouluopintonsa kesken. Tammikuun alussa 1945 kotiutettuja oppikoululaisia laskettiin
olevan noin 4000. Sodasta palaavien miesten oli vaikea palata nuorempien
koululaisten joukkoon päättämään opintonsa. Kouluhallituksen esityksestä
perustettiin noin 1300 halukkaaksi ilmoittautuneelle sisäoppilaitos, jossa he
pystyisivät suorittamaan opintonsa päätökseen.79
Asuntopulan takia sisäoppilaitosta ei voitu perustaa kaupunkiin. Niinisalon tyhjä kasarmi oli Kouluhallituksen ensisijainen vaihtoehto, mutta
tämä herätti suurta vastustusta puolustuslaitoksessa. Niinpä puolustusministeriö antoi 26. tammikuuta 1945 sisäoppilaitoksen käyttöön Salpalinjan
rakennustöissä vuonna 1941 pystytettyjä parakkikyliä Luumäen ja Taavetin
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Oik.: Suomen kielen oppitunti kasarmituvassa. Kerrossängyt pilkottavat takana oikealla. Teoksesta:
Halonen, Miesten internaatti, alkup. M. Nordberg
Alla: Niinisalon kasarmi alkuperäisasussaan todennäköisesti 1960-luvun vaihteessa vesitornista otetussa kuvassa. Oikeassa reunassa ruokala ja kasarmin takana tallirakennus. Sotamuseo

alueella Kaakkois-Suomessa. Ilmeni kuitenkin, että parakit olivat niin huonossa kunnossa, ettei niihin voitu sijoittaa opiskelijoita. Puolustuslaitos joutui
suostumaan Niinisalon luovuttamiseen, mutta vain kesään 1946 asti.80
Ensimmäinen kurssi maan suurimmassa, yli 1100 hengen oppikoulussa,
Niinisalon sisäoppilaitoksessa alkoi 18. maaliskuuta 1945. Opiskelijoista
suurin osa, noin 80 % oli 20–22 vuotiaita. Osalle Niinisalon kasarmi oli
tuttu, koska he olivat olleet siellä sodan aikana Upseerikoulussa. Suuria tupia
käytettiin sekä nukkumiseen että luokkahuoneina. Toisella puolella tupaa
olivat kerrossängyt sekä henkilökohtaiset kaapit ja toisella pulpetit ja opettajan
pöytä. Opettajat, joita oli aluksi 41, asuivat osin Lottaleipomon asunnoissa
ja osin Niinisalon kylässä.81
Vanhimmat opiskelijat ehtivät valmistua ensimmäisen vuoden aikana,
mutta suuri osa olisi joutunut jättämään opintonsa kesken, jos alkuperäinen
määräaika olisi toteutunut. Laitoksen oppilaskunta ja opettajat anoivat valtioneuvostolta kahdesti jatkoaikaa niin, että viimeinenkin, 168 hengen kuudes
kurssi pääsi valmistumaan 20. maaliskuuta 1947.82
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Rakennukset 1933–1947
Niinisalon kasarmialueen 1930-luvun rakennukset muodostavat puolustuslaitoksen rakentamisessa varsin omaperäisen kokonaisuuden.83 Niitä ei
rakennettu vakinaisten joukko-osastojen käyttöön, vaan vuonna 1934 perustetun aluejärjestön vastuulle kuulunutta liikekannallepanovarastointi- ja
kertausharjoitustoimintaa varten. Kaikkien Niinisalon rakennusten suunnittelusta vastasi puolustusministeriön teknisen osaston rakennustoimiston
arkkitehti Kalle Lehtovuori, kuten aluejärjestön rakennusten suunnittelusta
ylipäätään. Avustajana Lehtovuorella oli suuressa osassa töistä arkkitehti
Pirkko Kiianlinna.84
Funktionalistista tyyliä käyttäen Lehtovuori loi harjoituskeskuksen erityistarpeisiin omalaatuista ja laadukasta arkkitehtuuria. Kuten rakennustoimiston
työtapoihin kuului, rakennuksissa käytettiin hyväksi puolustuslaitoksen
muissa kohteissa käytettyjä suunnitteluratkaisuja. Niinisalon rakennuksista
tuli kuitenkin poikkeuksellisen suuria ja toisaalta, erityisesti harjoituskasarmin osalta, varustukseltaan yksinkertaisia, ”leiriolosuhteisiin” suunniteltuja.
Ominaista oli laajamittainen hirsirakenteiden käyttö, joka selittyy toisaalta
kustannussyillä ja toisaalta sillä, että puutavaraa saatiin omasta takaa, laajoilta
valtion omistamilta mäntypuukankailta.
Tiili- ja hirsirakenteiset rakennukset ovat valtaosin säilyneet. Poikkeuksen
tekevät liikekannallepanovarastoalueen ampumatarvikekellari ja toinen asuinrakennus, jotka on purettu 1980-luvun rakentamisen tieltä, sekä tallirakennus
ja sen länsipuolella ollut aliupseeritalo. Lautarakennukset, mm. suuri käymälä
ovat hävinneet. Seuraavassa rakennuskohtaisessa esittelyssä rakennukset ovat
valmistumisajankohtansa mukaisessa järjestyksessä.
Rakennukset vaikuttavat valtaosin hyväkuntoisilta. Useimpia on peruskorjattu 1960-luvulta lähtien pariinkin otteeseen. Leirikäyttöön suunniteltujen rakennusten tiloja on muutettu sotienjälkeisen varuskunnan tarpeisiin.
Suurimat tilamuutokset on tehty kasarmissa, saunassa ja aliupseerikylän
rakennuksissa. Erityisesti sotilaskodin vanha sali sekä varastoalueen tykki- ja
kuormastovajat ovat kuitenkin säilyttäneet alkuperäisen tunnelmansa. Kasarmi, sairaala ja upseeritalo on suojeltu merkinnällä sr-1.
Kasarmialue jakautui kahteen toisistaan erillään olevaan alueeseen: harjoituskasarmin ympärille rakentuneeseen keskukseen ja kantahenkilökunnan asuinalueeseen. Kasarmialueen keskus otti koordinaattinsa Pohjan- ja
Hämeenkankaat yhdistävästä harjanteesta sekä sitä myötäilleestä vanhasta
Kyrönkankaantiestä. Vanha tie kulki harjoituskasarmin itäpuolitse Valkiajärven rannan suuntaisesti nykyisen Varuskunnantien kohdalla. Kasarmialueen
päätie, nykyinen Kasarmitie, tehtiin kulkemaan viivasuorana kasarmin länsipuolitse. Sen varrelle ryhmitettiin suurin osa rakennuksista; huoltorakennukset tien länsipuolelle ja muut rakennukset Valkiajärven puolelle. Alueen
rakennuskantaa täydennettäessä 1950-luvulta lähtien tämä perusperiaate on
säilytetty. Huoltoalueen selkärankana toimi 1950-luvun alussa rakennettu,
nyttemmin purettu pistoraide, joka ulottui ruokalan länsipuolelle asti. Kasarmialueen toinen pääakseli, nykyinen Sairaalatie vie itään kohti Valkiajärven
pohjoisrannan asuinaluetta. Tien varrelle rakennettiin 1930-luvulla ainoastaan
sairaala. On mahdollista, että rakennusohjelmassa olleita toteuttamattomia
rakennuksia olisi sijoitettu näiden kahden tien yhtymäkohtaan.85
Harjoituskeskuksen rakennukset sijoitettiin melko kauas toisistaan harvan mäntymetsän lomaan. Päivittäisen toiminnan kannalta keskeisimmät
rakennukset, kasarmi ja ruokala olivat kuitenkin keskiakselin suhteen tiukan
symmetrisessä muodostelmassa. Harjoituskasarmin suvereeni, ympäristöään
hallinnut asema kasarmialueen keskuksena väheni sen viereen 1960-luvulla
nousseen uuden kasarmin myötä. Lkp-varastoalue muodosti aikoinaan
oman, aidatun keskeisakselisommitelmansa, jota on lisärakentamisen myötä
enää vaikea hahmottaa. Asuinalueen pääpiirteissään säilyneiden tielinjojen
keskipisteenä oli upseeriasuintalo.
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Ylinnä ja yllä kesk.: Sairaalan eteläpääty ja näkymä Sairaalatietä pitkin länteen. Suorarunkoiset
männyt ovat alusta asti olleet tunnusomaisia kasarmialueelle.
Yllä: Asuinalueen näkymät ovat rehevämpiä kuin
kasarmialueen keskuksessa.

Alla: Esikunta vuodelta 1939 on esimerkki Pohjankankaan Koeampuma-aseman rakennuskannasta.

N i i n i sa lo
Rakennukset 1934—1947
Puretut rakennukset
Nykyiset rakennukset
Rakennusten numerot ovat nykyisin käytössä olevia. Harjoituskeskuksen alkuperäinen, ainakin vuoteen 1938 käytössä
ollut numerointi käsitti numerot 1–16 (sulkeissa). Liikekannallepanovarastoalueella oli erillinen, rakennustyypin mukainen numerointi yhdestä kuuteen. Lotta-Svärdin rakennukset eivät olleet numeroinnissa mukana.
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139–141, 49

Aluejärjestön varastoalue
1933–34 Varasto n:o 1 / PLM, Kalle Lehtovuori (1933) – 1972 peruskorjaus.
1933–34 Tykkivaja n:o 3 / PLM, Kalle Lehtovuori (1933).
1933–34 Ajokaluvaja n:o 4 / PLM, Kalle Lehtovuori ja A.R. (1933).
1933–34 Asuinrakennus n:o 5a / PLM, Kalle Lehtovuori ja A.R. (1933) – nyk. lupahallintatoimisto.

Niinisalon liikekannallepanovarastoalueen kahdeksasta rakennuksesta on säilynyt neljä: varasto 1, tykkivaja 3, ajokaluvaja 4 ja asuinrakennus 5a, eli nykyiset
rakennukset 139–141 ja 49. Varastoalueen itäosasta on purettu 1980-luvun
alussa pienehkö, 7 m x 14 m kokoinen tiilinen ampumatarvikevarasto 2.
Aiemmin oli jo purettu toinen asuinrakennus, joka sijaitsi symmetrisesti
varaston 1 toisella puolella sekä kaksi puista ulkokäymälä/halkovajaa n:o 6.
Kaikki varastoalueen rakennukset suunnitteli arkkitehti Kalle Lehtovuori
vuonna 1933. Ne ovat tyyppirakennuksia, joita rakennettiin sotilaspiirien
tarpeista riippuen vaihtelevan kokoisina puolille maata vuosina 1933–34.
Niinisalon varastoalueen rakennustyöt aloitettiin lokakuussa 1933 ja ne
valmistuivat huhtikuussa 1934.
Ulkoarkkitehtuuriltaan rakennukset ovat harjakattoineen yksinkertaisia
ja tarkoituksenmukaisia. Suuren varaston julkisivuissa, mm. räystäslistassa
ja pystysuuntaisissa ikkunoissa on vaikutteita 1920-luvun klassismista.
Asuinrakennus on vaakasuuntaisuutensa ja ikkunajakonsa puolesta eniten
1930-luvun tuote.
Varaston 1 suunniteltu pohjakaava oli keskiakselin mukaan symmetrinen
niin, että keskellä olevasta pääsisäänkäynnistä päästiin eteis- ja porrastilaan,
jonka molemmin puolin oli yhtä suuret varastohuoneet kahdessa kerrokses-
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Alla: Varasto 139 ja asuinrakennus 49 (kuvassa oik.)
todennäköisesti 1960-luvun vaihteessa otetussa kuvassa. Varaston takana metsän siimeksessä pilkottaa vanha esikunta, nk. Karvisen kahvila. Vasemmalla 1958 valmistunut korjaamo 25. Sotamuseo

Yllä oik.: Alkuperäiset ikkunat varaston pääsisäänkäynnissä.

Alla: Pääportaat, 1. kerroksen varastohuone ja eteistilassa oleva alkuperäiseltä vaikuttava sähkökaappi.

sa. Varastotiloista toteutettiin kuitenkin vain pohjoisenpuoleinen osa, eikä
etelänpuoleista laajennusvaraa koskaan toteutettu.
Eteistilaan rakennettiin ilmeisesti molempien puolien portaat, mutta
etelänpuoleiset on myöhemmin korvattu hissillä. Kellarissa oli pienen varastotilan lisäksi lämmityskattilahuone. 3,5 metriä korkeissa varastohuoneissa on
keskikäytävät, joiden molemmin puolin oli varastohyllyjä. Hyllyjen väleissä
huoneiden pitkillä sivuilla on luukuilla varustetut kapeat tuuletusikkunat.
Lisäksi päädyssä on pariovet, joita on voitu käyttää tavaran sisääntuomiseen.
Varastorakennuksessa on tiiliseinät ja betoniset välipohjat pilareineen.
Alkuperäinen painovoimainen ilmanvaihto suurine roottorituulettimineen
on korvattu koneellisella ilmanvaihdolla.
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Tykkivaja 3 on tiiliseinäinen, mutta perustukset, lattia, ovi- ja ikkunapalkit
sekä räystäs ovat betonia. Puisia kattotuoleja kannattavat puiset pilarit seisovat
betonista valetuilla jaloilla. Sisällä on ollut yksi yhtenäinen tykkivarastotila,
jonne johtaa kuusi nyttemmin uusittua pariovea. Takaseinällä on kuusi
matalaa tuuletusikkunaa. Ajokaluvaja 4 vastaa kooltaan ja ulkoasultaan tykkivajaa, mutta siinä on puiset ulkoseinät ja tiheämmin ryhmitetyt seitsemän
pariovea ja ikkunaa.
Yllä: Tykkivajan uusituissa ovissa on käytetty hyväksi alkuperäiset heloitukset.
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Ajokaluvajan n:o 4 piirustus, sign. Kalle Lehtovuori
ja A.R. 29.8.1933. PhRakl
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42

Asuinrakennuksen 5a piirustus, sign. Kalle Lehtovuori ja A.R. 17.8.1933. PhRakl

Äärimmäisenä vas.: Entisen asuinhuoneen alkuperäinen ikkuna.
Vas. alla: Asuinrakennuksen pohjoispääty alkuperäisasussa. Teoksesta: Kuosa, Niinisalon varuskunta, alkup. tuntematon

Asuinrakennuksessa 5a eli nykyisessä lupahallintatoimistossa on vaakapaneloidut ulkoseinät, jotka 17. elokuuta 1933 päivättyjen suunnitelmien
mukaan tehtiin joko hirsistä tai lämmöneristettynä rankarakenteena. Rakennuksen piirustukset perustuvat suoraan joulukuussa 1932 laadittuihin tyyppikuviin, joiden mukaan samanlaisia taloja rakennettiin ainakin Kyyrölään
ja Valkjärvelle Karjalan kannaksella.86
Asuinrakennuksen leveä ulko-ovi on upotettu ryhdikkään puuportaalin
sisään ja sen alkuperäiset ovilehdet oli varustettu vaakasuuntaisin lasiaukoin
(ovi on uusittu). Rakennuksen kokoon nähden komea sisäänkäynti johtui
sen pienen kulmahuoneen käyttämisestä varastoalueen kansliana. Eteisen
vasemmalla puolella oli olohuone ja makuualkovi. Rakennuksen takaosassa
oli keittiö, josta oli käynti lattianalaiseen kellariin.
N y k y tila

Rakennukset ovat ulko- ja sisätiloiltaan hyväkuntoisia. Varastorakennukset
ovat säilyneet alkuperäisessä käytössä ja ne ovat ulko- ja sisätilojensa osalta
pitkälti alkuperäisiä. Ulko-ovet on pääosin uusittu. Asuinrakennuksen 5a
sisätiloja on muutettu enemmän, kun sen käyttötarkoitus on muutettu toimistoksi. Huonejärjestys vastaa kuitenkin alkuperäistä.
Vas.: Niinisalon asuinrakennuksen sukulainen Karjalan kannaksella Kyyrölässä heinäkuussa 2013.
Kyyrölän talo rakennettiin samojen piirustusten
mukaan, mutta peilikuvana. Sitä on myöhemmin
laajennettu. Google
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1

Kasarmi
1935–36 Harjoituskasarmi n:o 1 / PLM, Kalle Lehtovuori (1935) – peruskorjaukset 1966–68 ja 2004–05
Suojeltu (Sr-1) 3-kerroksinen betonirunkoinen tiilirakennus (+ kellari) 11 230 m 2

Kalle Lehtovuoren kevään 1935 alussa suunnittelema 3600 miehen harjoituskasarmi valmistui nopeiden rakennustöiden jälkeen aivan vuoden 1936
alussa. Kasarmi oli Kankaanpään harjoituskeskuksen ensimmäinen rakennus
ja sen ehdoton keskipiste. Kasarmin 176 metriä pitkä julkisivu veistoksellisine
muotoineen hallitsi harvapuustoisen kasarmialueen näkymiä. Sinne oli myös
pakko sijoittaa ensi vuosina mm. kaikki esikuntatilat, sairastupa ja varusvarastot muiden tilojen puuttuessa.87
Kasarmi edustaa puhdasta funktionalismia koruttomine ja sileine,
valkoiseksi rapattuine julkisivuineen ja nauhaikkunoineen. Lähes kaikki
rakennuksen 900 ikkunaa olivat samanlaisia. Erillisiä tuuletusikkunoita ei
Vas.: Kasarmin ikkunoita Upseerikoulun kurssin
päättäjäistilaisuuden aikaan kesäkuussa 1943. SAkuva
Alla: Kellarin alkuperäiset ikkunat ovat säilyneet.
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Harjoituskasarmin itäjulkisivu 1930-luvulla. Sotamuseo
Julkisivupiirustus n:o 4, 21.3.1935. PhRakl

45

Leikkauspiirustus n:o 4, 21.3.1935. PhRakl
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Kasarmin länsijulkisivua 1930-luvulla. Alkuperäiset
ulko-ovet näkyvät hyvin. Sotamuseo

ollut, vaan suurin osa yläsaranoiduista ikkunoista saatiin auki. Kasarmin
loivat pulpettikatot näyttävät maantasosta katsottuina tasakatoilta lyhyiden
räystäiden ja rakennuksen korkeuden ansiosta. Julkisivun ainoat ”koristeet”
ovat molempien päätyjen kookkaat lipputangot.
Sisätilojen järjestelyt heijastuvat funkiksen ihanteiden mukaisesti suoraan
rakennuksen julkisivuissa. Rakennus koostuu kolmesta portaittain asetellusta,
keskenään samanlaisesta lamellista, joissa on kolme yhtenevää kerrosta. Sisäänkäynnit ovat lännenpuoleisissa kaarevaseinäisissä porrastorneissa. Puu- ja
lasirakenteiset ulko-ovet olivat alkujaan syvennyksissä, joita ei oltu korostettu
katoksilla tms.

Alla: Kattilahuoneen puretun piipun perusta.
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Yllä: Kasarmikäytävälle oli 1950-luvulla rakennettu
väliseiniä ja kaapistoja. Katossa alkuperäiset riippuvalaisimet. Oikealla pilkottaa pesuhuoneen oviaukko. Teoksesta: Paulaharju, Mittauspatterista tiedustelupatteristoon 1924–1994
Vas.: Kasarmikäytävä alkuperäisasussaan ilman tupien ovia. Teoksesta: Kuosa, Niinisalon varuskunta,
alkup. tuntematon

Ensimmäisen kerroksen pohjapiirros n:o 2, 21.3.1935.
PhRakl

Sisääntuloista ja porrashuoneista jatkuivat suoraan 4,6 metriä leveät ja 55
metriä pitkät, kasarmin länsisivulla kulkevat sivukäytävät. Kaikki 45 miehistötupaa olivat rakennuksen itäsivulla, josta on näkymät aamuaurinkoon ja Valkiajärvelle. Tupien kalustukseen kuuluivat rautaiset kerrossängyt, jakkarat ja
varustekaapit. Käytävän länsipuolella olivat vierekkäin kanslia, kuivaushuone
ja pesuhuone. Pohjakaavan ja julkisivujen tiukan toiston rikkoo rakennuksen
eteläpäässä oleva ”ylimääräinen” sisäänkäynti porrastorneineen ja kansliahuoneineen. Näihin huoneisiin oli sijoitettu harjoituskeskuksen komendantin
ja esikunnan tiloja. Käytävien ja tupien lattioiden pintamateriaalina oli alun
perin neliöruudukkoon valettu betoni ja seinät oli aikataulusyistä maalattu
kalkkimaalilla. Porrashuoneiden seinät maalattiin kuitenkin öljymaaleilla.
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Tupa valtion sisäoppilaitoksen aikaan 1945–47.
Teoksesta: Halonen, Miesten internaatti, alkup. M.
Nordberg

Nykyisen tuvan oikeanpuoleinen seinä on 1960-luvulta.
Oik.: Keskimmäisen porrashuoneen tasanne nykyisin. Kasarmikäytävä alkoi alun perin vasemmalla
näkyvän punaisen seinän kohdalta.
Oik. alla: Nykyiset pesuhuoneet ovat entisten kuivaushuoneiden kohdalla.

Sivukäytävällinen pohjakaava vastasi 1930-luvun alkupuolen kasarmeissa,
mm. Jaakkimassa, Kiviniemessä ja Immolassa käytettyä yleisperiaatetta. Siinä
oli kuitenkin harjoituskeskuksen olosuhteista, tarpeista ja käytettävissä olleista
määrärahoista johtuvia poikkeavuuksia. Tuvat olivat hyvin kookkaita, 11 m
x 11,5 m, ja mitoitettu 80 miehelle. Nk. ”hygieeniseen huoneryhmään” ei
kuulunut lainkaan wc-tiloja, vaan ainoastaan pesuhuoneen pisuaarit. Harjoituskasarmiin ei myöskään oltu suunniteltu luentosaleja tai muita yleistiloja
eikä vääpelin majoitustiloja tms.
Tuvissa tai pesuhuoneissa ei alun perin ollut ovia. Sivukäytävien päässä
oli ovet porrashuoneisiin, mutta koska sisääntuloissa ei ollut tuulikaappeja,
kävi kasarmin käytävillä ja tuvissa kova veto. Tämä oli haitallista varsinkin
talviharjoitusten aikana, vaikka kasarmissa olikin vesikiertoinen keskuslämmitys. Kolmen haloilla lämmitettävän Lokomo-kattilan pannuhuone sijaitsi
keskimmäisen porrastornin kellarissa. Sen savupiippu on sittemmin purettu.
Pohjoisimman porrastornin ullakolla oli 35 000 litran vesisäiliö, jonka sisällöstä puolet kului jo kertaajien aamupesussa.88
Ny k y t i l a

Kasarmi on uudistettu perusteellisesti kahteen otteeseen. Ulkohahmo on
alkuperäisen mukainen, mutta paria kellarinikkunaa lukuunottamatta kaikki
ovet ja ikkunat sekä rappaukset ja vesikatto on uusittu. Sisätiloissa ainoastaan
kantavat tiiliseinät sekä betoniset välipohja- ja porrasrakenteet ovat alkuperäisiä. Pohjakaava perustuu nykyisin alkuperäisten tupien länsisivulla kulkeviin
keskikäytäviin. Entisten sivukäytävien paikalla on huonetiloja.
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15

Ruokala
1936–37 Ruokalarakennus n:o 4 / PLM, Kalle Lehtovuori (1936) – 1968–69 peruskorjaus
1–2 kerroksinen betonirunkoinen tiilirakennus/hirsirakennus (+ kellari) 5950 m 2

Kalle Lehtovuoren suunnittelema suuri, moneen suuntaan haarautuva ruokala- ja keittiörakennus valmistui keväällä 1937 harjoituskasarmia vastapäätä.
Ruokala ja kasarmi muodostavat kasarmialueen keskukseen symmetrisen
keskiakselin, jota korostettiin rakennusten välisellä leveällä yhdystiellä ja
piha-alueiden sommittelulla. Ruokala on piirretty tälle paikalle luonnosmaisena jo kasarmin varhaiseen asemapiirrokseen maaliskuulta 1935 (sivu 17).
Rakennuksen pääpiirustukset valmistuivat huhti-toukokuussa 1936.
Niinisalon kertausharjoituskeskusta varten suunniteltu ruokalarakennus
on ainoa laatuaan puolustusministeriön 1930-luvun rakentamisessa. Sen
laajuus sekä rakenne- ja tilaratkaisut poikkeavat aikakauden ”normaaleille”
joukko-osastojen kasarmialueille suunnitelluista ruokaloista.
Ruokalaa kutsuttiin myös talousrakennukseksi. Sen keskusosat, keittiö,
henkilökunnan asunnot ja vesitorni ovat pääosin tiilimuurausta ja valkeaksi
rapattuja. Ruokasali- ja varastosiivet on rakennettu hirsistä. Keskusosan ja
läntisten siipien alle levittäytyvässä kellarissa on lisää varastotilaa sekä kattilahuone ja keskusmuuntamo.
Ruokalarakennuksen julkisivut on suunniteltu niin, että päälähestymissuunnista idän ja lännen puolelta ne näyttävät tasakattoisilta, mikä on

Alla vas.: Eteläisen ruokasalin sisäänkäynnit. Julkisivupaneloinnit lisättiin 1960-luvulla.
Alla: Upseerikoulun oppilaat pohjoisen miehistösalin edustalla jatkosodan aikaan. Teoksesta: Kuosa,
Niinisalon varuskunta, alkup. tuntematon
Alinna: Eteläpuolelta otetussa kuvassa näkyy vasemmalla varastosiipi ja oikealla ruokasali. Taustalla vanhan vesisäiliön torni ja katkaistu savupiippu.
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tyypillistä puolustusministeriön 1930-luvun arkkitehtuurille. Keskusosan
harjakatto ja hirsisiipien pulpettikatot on peitetty katonharjan yli nousevilla
levymäisillä seinänosilla. Alun perin vain hirsisiipien ylimmässä levymäisessä
otsapinnassa oli nykyisenkaltainen vaakalautaverhoiltu. Muut seinänosat
ja mm. ruokasalien sisäänkäyntiportaalit olivat hirsipintaisia. Pohjoisen ja
eteläisen sisäpihan puolilta rakennuksen ulkohahmo on tavanomaisempi.
Kokonaisuudesta puuttuu nykyisin kattilahuoneen korkea tiilinen ”tehtaanpiippu”, joka on purettu lähes kokonaan.
Kertaajat saapuivat idästä kasarmilta suunnaten kohti ruokalarakennuksen
ytimen, avaran keittiösalin ikkunaseinää ja valkoiseksi rapattua päätyä. Ruokalan pihalle saavuttuaan he jakaantuivat sotilasarvonsa mukaisesti rakennuksen
neljän hirsisen ruokalasalin kahdeksalle sisäänkäynnille. Upseerit ja aliupseerit
aterioivat kasarminpuoleisissa 160 hengen ruokasalisiivissä. Miehistön ruokasalisiivissä keittiön pohjois- ja eteläpuolilla oli tilaa 800 miehelle kussakin.
Ruokasaleissa oli 300 pitkää puupintaista ruokapöytää ja niiden ääressä
360 penkkiä.89 Ainakin miehistösalit olivat ulkopuolen tapaan vuoraamattomia paitsi katosta, jossa oli nykyisenkaltainen, mutta maalaamaton
lautaverhoilu. Alkuperäinen lattia on valettu kahdesta hieman erisävyisestä
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Oik. yllä: Pohjoinen miehistösali 1930-luvulla. Taustalla keittiön vastainen rapattu seinä, jossa astiakaappeja. Oikealla ikkunaseinällä näkyy lämmityspattereita ja ilmanvaihdon puhallin. Sotamuseo
Oik.: Upseerikoulun oppilaita ruokailemassa. Teoksesta: Kuosa, Niinisalon varuskunta, alkup. tuntematon
Äärimmäisenä oik.: Ruokasalin shakkiruudutettua
betonilattiaa.

”Ei [onnettomuuksia] todellakaan koko sinä
aikana, jolloin täällä ovat harjoitukset olleet
käynnissä, siis vuodesta 1936 lähtien. Kerran tosin
tankki ajoi yhden miehen yli, mutta hän ei saanut
naarmuakaan, koska oli kaivanut itselleen erinomaisen hyvän ampumakuopan ja nukahtanut
sen pohjalle runsaan aamiaisen raukaisemana.”
HS 16.2.1939.
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Ensimmäisen kerroksen länsipuoliskon pohjapiirros
n:o 45, Kalle Lehtovuori ja I.N., ei pvm. Ruokasalit
ja osa keittiöstä kuvan alaosassa rajautuvat pois.
Keskellä keittiön ruoanvalmistustilat. Ylhäällä huoltosisäänkäynti. PhRakL
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Oik.: Ruokalan länsipääty sota-ajan naamiossa. Päädyn keskiosa vaikuttaa tummemmalta kuin kehysosa. PhRakL Niinisalo

Alla: Pääporras alkuperäisine teräsputkikaiteineen.
Oikealla näkyvä seinänosa ovineen on rakennettu
myöhemmin.

betonilaadusta niin, että on saatu aikaan hillitty shakkikuviointi. Valoa
antoivat suurten ikkuna- ja lasiovipintojen lisäksi riippuvat pallovalaisimet.
Lämmityslaitteina oli kookkaat putkipatterit. Ruokasalit, kuten keittiökin
oli alusta asti varustettu koneellisella, lämmitettävällä tuloilmanvaihdolla.
Keittiönvastaisella rapatulla seinällä oli viilupintaiset astiakaapit.
Keittiön huolto tapahtui lännenpuolelta, johon aiemmin ulottui pistoraide. Huollon ja henkilökunnan sisäänkäynti, pääportaan toisen kerroksen
tasalla oleva parveke ja niiden yllä oleva vesisäiliörakenne muodostavat
tornimaisen, kehystetyn portaalipäädyn. Arkistokuvista päätellen päädyn
seinäpinta on saattanut olla maalattu tummemmaksi kuin valkea kehysosa.
Päädyn molemmin puolin on matalammat rapatut osat henkilökunnan pukuhuoneiden kohdalla sekä hirsirakenteiset varastosiivet.
Huoltosisäänkäynnistä lähtee rakennuksen keskilinjalla kulkeva 2,7 metriä
leveä käytävä. Se jatkuu pääporrashuoneen ja keittiön ruuanvalmistustilojen
läpi suureen 26 metriä leveään ja kahden kerroksen korkuiseen keittiösaliin.
Porrashuoneen ja käytävän tilavaikutelma oli alun perin nykyistä avoimempi
ja valoisampi. Porrassyöksyjen sivuilla olleet henkilökunnan pukuhuoneet
avautuivat ilman ovia suoraan porrasaulaan ja ruokavarastosiipiin johtivat
aulan molemmilta puolilta heiluriovet. Siipirakennusten kaikki varastotila ei
55

Yllä: Keittiösali on säilyttänyt avaruutensa, mutta
pintamateriaalit on uusittu.
Vas.: Keittiökäytävä saa alkuperäistä vähemmän
päivänvaloa pohjoisseinustan tilamuutosten vuoksi.

Alla: Käytävän eteläpuolen ruuanvalmistustila.
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Keittiösali 1930-luvulla. Patarivistöjen välissä näkyy
keskelle salia sijoitettu hella. Lattiassa oli neliölaatoitus. Sotamuseo

ollut keittiön käytössä vaan niitä jouduttiin käyttämään 1930-luvun lopulla,
muiden rakennusten puuttuessa, mm. autotalleina ja asekorjaamona. 90
Sähköistettyjä ruuanvalmistustiloja, perunankuorimis-, vihannesten- ja
lihanleikkaamishuoneita oli alkujaan käytävän molemmin puolin ja niiden
sekä suuren keittiösalin välillä oli läpinäkyvät puulasiväliseinät. Keittiösalin
keskilinjalla oli pitkä ja leveä hella, jolla voitiin kerralla paistaa 320 kiloa
lihaa tai kalaa. Sen molemmin puolin oli yhteensä 16 höyrykattilaa, joiden
käyttövoima saatiin kellarin pannuhuoneesta. Keittiösalissa ei alkujaan ollut
paistinuuneja, joille oli kuitenkin varattu tilaa. Astianpesutilat olivat upseeri- ja aliupseerisiipiin johtavissa tiilisissä välitiloissa keittiösalin itäpuolella.
Kertausharjoituksissa päivittäin kertyneet noin 50 000 ruokailuvälinettä
pestiin koneellisesti.91

”Läheisessä suuressa talousrakennuksessa
höyryää kuusitoista valtavaa pataa pääemäntä
Armi Järven johdolla, ja hänen komennuksensa
alaisina – ainoa nainen, joka voi sotapoikia komentaa – kuorivat pojat perunoita ja leikkaavat
lihaa lottien apuna tai kantavat lautasröykkiöitä
valtaviin ruokasaleihin, joihin kumpaankin mahtuu 850 miestä yhtaikaa aterioimaan.”
HS 16.2.1939.

Oik.: Keittiösalin kasarminpuoleinen suuri, funkishenkinen ikkuna.
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Yllä: Majoituskerroksen seinät on levytetty todennäköisesti 1960-luvulla.
Oik.: Majoituskerroksen porrastasanne ja ovi pukuhuoneeseen.
Oik. alla: Alkuperäinen puulasiovi.

Toisen kerroksen henkilökunnan majoituskerroksessa, nk. ”lottakerroksessa” oli keskuskäytävän varrella yhteensä 10 kahden hengen huonetta.
Käytävän alkupäässä on alkuperäinen puulasipariovi. Se johti omalla wctilallaan varustettuun majoitushuoneeseen, joka oli mahdollisesti emännän
käytössä. Käytävän päässä on vanhalla paikallaan yhteis-wc-tila. Porrashuoneen
ylätasanteen sivuilla oli pukuhuone- ja peseytymistilat. Kerroksen tilanjakoa
ja pintamateriaaleja on muutettu viimeistään 1960-luvun peruskorjauksen
yhteydessä.
Kellarin pannuhuoneessa on säilynyt suuri tiilestä muurattu Lokomon
valmistama lämmityskattila. Pannuhuoneen ja sen takaisten muuntaja- ja
pumppuhuonetilojen lattia on muuta kellaria matalammalla tasolla ja osin
kaksikerroksinen. Alkuperäiset betoni- ja teräsrakenteiset kulkusillat kaiteineen sekä useita teräsovia myös muualla kellarin alueella ovat säilyneet.92
”Lottakerroksen” pohjapiirros n:o 79, 31.7.1936,
sign. ”HV”. Vasemmalla, länsipäädyssä oli porrashuoneeseen aukeavat pukuhuonetilat ja kapea parveke. PhRakL
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Kellarin pohjapiirros n:o 29, 12.5.1936, sign. Kalle
Lehtovuori ja ”O.V.”. Keskellä pannuhuone ja sivuilla
varastotiloja. PhRakL

N y k y tila

Ruokalan julkisivut ovat säilyneet lähes muuttumattomina, mutta ikkunat ja
ulko-ovet on ainakin suurimmalta osin uusittu. Hirsiseinien alaosien lautaverhoilu on lisätty 1960-luvun alussa. Sisätilojen huonejärjestys on valtaosin
säilynyt. Pintamateriaalit, kalusteet ja talotekniikka uusittiin pääosin 1960-luvun lopun peruskorjauksessa. Samalla muutettiin osaa keittiön huonetiloista
ja mm. puulasiväliseinät poistettiin. Asuntokerros toimi esikuntana ainakin
1950- ja 1960-luvuilla. Nykyisin ruokalan tilat ovat lähinnä varastokäytössä.

Alla: Todennäköisesti alkuperäinen teräsovi kellarissa.
Alla oik.: Pannuhuone nykyisin. Oikealla näkyy Lokomon lämmityskattila.

59

16

Sauna
1936–37 Miehistösauna n:o 14 / PLM, Kalle Lehtovuori ja Pirkko Kiianlinna (1936) – peruskorjaus ja muutos 1960-l
1-kerroksinen betonirunkoinen tiilirakennus, 800 m 2

Valkiajärven ja kertausharjoituskeskuksen pitkän hiekkarannan ääreen valmistui keväällä 1937 suuri 46 metriä pitkä ja 14 metriä leveä saunarakennus. Kalle
Lehtovuoren ja Pirkko Kiianlinnan signeeraamat pääpiirustukset on päivätty
8. toukokuuta 1936 ja rakentaminen alkoi pian tämän jälkeen. Kertausharjoitusten aikana kiukaita pidettiin jatkuvasti lämpiminä ja kattilahuoneessa
paloi ”ikuinen tuli”. Päällystösaunat oli tarkoitettu kertaajien lisäksi myös
asuinalueen kantahenkilökunnalle ja heidän perheilleen.
Saunan yksinkertainen pitkänomainen ja matala ulkoasu sai alun perin
lähes tehdasmaista ilmettä keskuslämmityskattiloiden korkean tiilipiipun
ansiosta. Laakea harjakatto, lyhyet räystäät sekä julkisivujen matalat ikkunat
ovat tunnusomaisia puolustusministeriössä 1930-luvulla mm. Jaakkimaan
ja Immolaan suunnitelluille saunarakennuksille. Roiskerappaukseen tehdyt
kapeat sileät uurteet rajaavat ikkuna- ja oviaukkoja.
Sisätilat jakaantuivat alun perin neljään toisistaan erotettuun osaan. Keskiosassa oli 26 metriä leveä miehistösauna, eteläosassa omilla sisäänkäynneillään
varustetut upseeri- ja aliupseerisaunat ja pohjoispäässä kaikkien saunojen
kiukaita lämmittävä kattilahuone.
Miehistösauna vastasi mitoituksensa ja pohjakaavansa puolesta Herbert
Holmbergin ja Martta Martikaisen vuonna 1932 Jaakkiman Huuhanmäkeen
suunnittelemaa miehistösaunaa.93 Erona siihen oli se, että Niinisalon pukuja löylyhuonetilat oli jaettu keskeltä kahteen yhtä suureen osastoon, joiden
välillä oli kuitenkin oviyhteys.
Kasarmin puoleisista kahdesta pariovesta oli käynnit pukuhuoneisiin,
joiden toiselta puolelta pääsi hiekkarantaan uimaan. Sisäänkäyntien vieressä
oli pisuaari- ja wc-tilat. Pukuhuoneiden välissä oli pesuhuoneet, joista oli
käynti löylyhuoneisiin. Mahtavien pyöreiden kiukaiden ympärillä oleville
L-muotoisille lauteille mahtui yhteensä 160 miestä.
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Yllä: Nykyinen kiuas entisen aliupseerisaunan löylyhuoneessa.
Oik.: Kolme kuvaa nykyisistä pukuhuone-, pesu- ja
löylytiloista.
Julkisivu ja pohjapiirros n:o 28, 8.5.1936, sign. K.
Lehtovuori ja P. Kiianlinna. PhRakL

Sauna 1930-luvulla. Kuvan keskellä näkyvä oviaukko on sittemmin muurattu umpeen. Sotamuseo.

Eteläpäädyssä oli alkujaan kaksi vierekkäistä ovea, joista pääsi upseeri- ja
aliupseerisaunoihin. Molemmissa oli samankokoiset 20 hengen puku- pesuja löylyhuoneet, joista kukin vei tilaa yhden ikkunavälin. Keskilinjalla oli
wc- ja suihkutilat.94
N y k y tila

Ulkoasu vastaa pääosin alkuperäistä, mutta osa oviaukoista on muurattu umpeen. Ikkunat ja ovet on uusittu. Sisätilat pintamateriaaleineen ja kalusteineen
on muutettu 1960-luvun korjauksessa lähes täysin. Alkuperäisten miehistösaunatilojen kohdalla on nykyisin kaksi samanlaista peseytymistilaa, jotka
johtavat entisten aliupseeri- ja upseerisaunojen kohdalla oleviin löylytiloihin.
Pukuhuoneet on rakennettu entiseen kattilahuoneeseen.
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Sairaala
1936–37 Sairaala n:o 13 / PLM, Kalle Lehtovuori ja Pirkko Kiianlinna (1936) – peruskorjaukset 1965–66 ja 2006(?)
Suojeltu (sr1) 3-kerroksinen tiilirakennus (+ kellari) 1480 m 2

Kalle Lehtovuori sai avustajansa Pirkko Kiianlinnan kanssa harjoituskeskuksen
sairaalan pääpiirustukset valmiiksi kesäkuun lopulla 1936. Rakennustoimiston yliarkkitehti Torsten Elovaara hyväksyi piirustukset heinäkuun alussa ja
sairaala vastaanotettiin KHK:n käyttöön lähes täsmälleen vuoden kuluttua,
heinäkuussa 1937. Sairaala sijoittui hieman syrjään kasarmialueen keskuksesta,
aliupseerikylään vievän tien varteen ja lähelle Valkiajärven rantaa.95
Sairaalan ulkoarkkitehtuuri edustaa, kasarmin ohella, Niinisalon kunnianhimoisinta ja puhdaspiirteisintä funkistyyliä. Pääjulkisivuna on eteläinen,
epäsymmetrisesti aukotettu pääty tien varressa. Muuta rakennusta korkeampi
suorakulmainen pääty peittää taakseen pitkien sivujen katonlappeet, jolloin
syntyy vaikutelma funkiksen ihannoimasta tasakatosta. Vaikutelma korostui
alun perin erittäin lyhyiden räystäiden ansiosta. Pääsisäänkäynnin yläpuolella on koko päädyn levyinen parveke, joka on tuettu yhdellä pyöröpilarilla.
Ylimmän kerroksen lounaiskulmassa on rakennusvolyymiin upotettu upseeriosaston parveke. Päädyn umpiseinä peittää taakseen pääportaan.
Pitkillä sivuilla on tasainen vaakasuuntainen ikkunarytmitys kasarmin
tapaan. Ikkunat on uusittu vitivalkoisiksi, mutta arkistokuvista päätellen
alkuperäiset yläsaranoidut ikkunanpuitteet ovat olleet joko vaalean vihreitä tai
sinisiä, kuten esimerkiksi Immolan samanaikaisissa rakennuksissa. Itäpuolen
keittiösisäänkäynnissä on ohut betonikatos, jonka eteläseinä peittää oven
näkyvistä tieltä katsottuna.
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Oik.: Julkisivut ja leikkaus n:o 50, 20.6.1936, sign.
K. Lehtovuori ja P. Kiianlinna. PhRakL
Alla: Sairaala 1930-luvulla. Sotamuseo

Oik.: Keittiön sisäänkäynti
ja uusi poistumistieporras.
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Yllä: Toisen kerroksen käytävän pintamateriaalit
on uusittu.
Yllä oik.: Kellertävä mosaiikkibetoninen pääporras.

”Ja terveystilanne on ollut hyvä, josta johtuen
uusi hieno 54 hengen sairaalamme on aivan tyhjä. Ainoastaan yksi pieni vahinko on tapahtunut.
Muuan reserviläinen putosi yläsängystä alasänkyyn ja nyrjäytti sillä matkalla peukalonsa. Yksi
hevonen kärsii vatsavaivoja, mutta kaikki muut
miehet ja hevoset voivat erinomaisesti.”
HS 16.2.1939.

Niinisalon 33 metriä pitkä ja 13 metriä leveä sairaala käsittää kolme
maanpäällistä kerrosta ja kellarin. Potilaspaikkoja oli 54 ja sen lisäksi majoitustilat kuudelle henkilökuntaan kuuluvalle, sairaanhoitajille ja siivoojille.
Sairaalan poliklinikkatilat, vastaanotto- ja odotustilat osoittautuivat liian
pieniksi harjoituskeskuksen käyttöön. Vuoden 1939 toteutumattomassa
rakennusohjelmassa oli listattuna poliklinikka, johon olisi liittynyt myös lääkärin asunto.96 Niinisalon sairaalalle ei kokonsa puolesta ollut suoraa esikuvaa
puolustusministeriössä aiemmin suunnitelluissa sairaaloissa; aiemmat joukkoosastojen sairaalat mm. Utissa ja Kauhavalla olivat sitä selvästi pienempiä,
kun taas Viipurin ja Helsingin sotilassairaalat paljon isompia. Pohjakaavan
peruselementit toistuvat silti kaikissa samanlaisina.
Sairaalan pohjakerroksen 2,3 metriä leveän keskuskäytävän molemmissa
päissä on sisäänkäynnit. Eteläisen pääsisäänkäynnin yhteydessä oli odotustila
ja päivystäjän huone sekä porras muihin kerroksiin. Pohjoispäästä oli pääsy
yhdeksän hengen eristysosastoon, jossa oli oma päivystäjänhuoneensa sekä
wc- ja pesutilat. Keskuskäytävän itäsivun eli järvenpuolen 5,2 metriä syvissä
huonetiloissa oli kolmen hengen potilashuoneita sekä leikkaussali ja röntgenosasto. Länsisivulla olivat keittiötilat ja pesuhuoneet sekä lääkärin vastaanotto.
Keittiössä oli oma sisäänkäyntinsä sekä porrasyhteys ja tarjoiluhissi toisen
kerroksen tarjoiluhuoneeseen ja kellarin varastoihin.
Toisessa kerroksessa oli kolme 6 hengen, yksi 3 hengen ja neljä 2 hengen
huonetta, ylimmässä kerroksessa taas neljä upseereille tarkoitettua kahden
hengen huonetta ja kolme henkilökunnan majoitushuonetta. Ylimmän
kerroksen länsisivu oli matalaa ullakkotilaa. Kellarissa oli varastojen lisäksi
keskuslämmityksen pannuhuone ja polttoainevarasto.
N y k y tila

Vas.: Pohjapiirrokset 1.–3. krs, n:ot 47–49, 20.6.1936,
sign. K. Lehtovuori ja P. Kiianlinna. PhRakL

Sairaalan ikkunat ja ovet, rappaus, katto sekä pellitykset on uusittu, mutta
ulkohahmo aukotuksineen on lähellä alkuperäistä. Pohjoispäädyssä on
uudempi poistumistieporras. Sisätilojen pintarakenteet ja ovet on valtaosin
uusittu 2000-luvun peruskorjauksessa. Pääportaassa on vanha kellertävä
mosaiikkibetonipinta ja puisella käsijohteella varustettu kaide.
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ent. 71–96, nyk. As Oy Kankaanpään Varuskunnanranta

Aliupseeriasuintalot
1936–38 kahden perheen aliupseeriasunnot n:o 16 ja 16a / PLM, Kalle Lehtovuori (1936 ja 1938) – peruskorjaus 1968–69
1-kerroksiset puurakennukset, 9 kpl à 131 m 2 ja 4 kpl à 151 m 2 + puiset ulkovarastot 13 kpl à 36 m 2

Niinisaloon rakennettiin vuosien 1936–1938 välillä yhteensä 14 kantahenkilökunnan aliupseeriasuntoa. Yhtä purettua, silloisen tallirakennuksen
läheisyyteen rakennettua taloa lukuunottamatta ne sijoitettiin vieriviereen
nk. aliupseerikylään Valkiajärven pohjoisrannalle. Hirsiset aliupseeritalot ja
niiden piharakennukset ovat kahdessa rivissä kolmen vinottaisen tien välisillä
tonteilla niin, ettei vaikutelma ole liian jäykkä tai monotoninen. Alue poikkesi
kasarmialueen keskuksesta rehevämpänä ja koivuvaltaisena, ja sitä kuvailtiin
siirtolapuutarhamaiseksi ”keitaaksi”.97
Aliupseeritaloja on kahta kokoa, mutta ne kaikki suunniteltiin kahta
perhettä varten. Kalle Lehtovuoren syyskuussa 1936 suunnittelema aliupseeriasuntotyyppi n:o 16 sisälsi kaksi huoneen ja keittiön asuntoa. Sekä
asuinhuoneessa että keittiössä oli makuualkovit. Asuinhuoneessa oli peltiuuni
ja keittiössä pienempi Kastor-uuni sekä Siro-liesi. Eteisestä oli käynti betonisokkelissa olevaan kellariin. Tätä tyyppiä olivat Niinisalon ensimmäiset neljä
vuonna 1937 valmistunutta asuintaloa, joita vuonna 1938 rakennettiin viisi
lisää. Samana vuonna rakennettiin myös neljä suurempaa aliupseeriasuntoa
tyyppiä 16a. Metrin lisäys leveyteen mahdollisti erilliset makuuhuoneet
alkovien sijaan ja suuremmat keittiöt.
Kummankin talotyypin alkuperäinen ulkoasu oli etelä- ja päätysivuilta
samanlainen. Sisäänkäynnit oli molemmissa upotettu rakennuksen kulmiin
ja niissä oli pienet verannat. Alkuperäinen ikkuna-aukotus teki julkisivut
nykyistä linjakkaammiksi ja ”vaakasuuntaisemmiksi”. Eteläsivun ikkunat oli
ryhmitelty funkishenkeen nauhaksi ja keittiön päätyikkunat jatkuivat nauhana
kulman ympäri verannan puolelle. Piirustusten mukaan pienemmän talotyypin pohjoissivulla oli ikkunat vain keittiöiden kohdalla, mutta isommassa ne
olivat myös makuuhuoneissa. Hirsiseinissä ei alunperin ollut lautaverhousta,
joka lisättiin 1960-luvun alussa.
Niinisalon aliupseeritalotyyppiä kehitettiin puolustusministeriössä edelleen. Niitä rakennettiin useampia ainakin uuteen Kontiolahden varuskuntaan
talvisodan jälkeen 1940–41.98

Oik.: Aliupseeritalo alkuperäisasussaan. Kankaanpään kaupunginmuseo

Ny k y t i l a

Aliupseeritalot korjattiin perusteellisesti 1968–69, jolloin niiden julkisivuihin
ja pohjakaavoihin tehtiin lukuisia muutoksia. Näkyvimpänä muutoksena on
ikkunoiden uusiminen ja niiden koon muuttaminen sekä sisäänkäynteihin
tehdyt muutokset. Ulkoverhous tehtiin jo 1960-luvun alussa. Sisälle on
mm. rakennettu wc- ja kylpyhuonetilat. Pienemmän talotyypin asunnot on
yhdistetty. Piharakennukset on muutettu autotalleiksi. Talot ovat yksityisomistuksessa.
Yllä ja oik. kesk.: Aliupseeritalon 16 pohjat, julkisivut ja leikkaus n:o 104, 30.9.1936, sign. K. Lehtovuori. PhRakL
Äärimmäisenä oik.: Aliupseeritalon 16a pohja ja julkisivu n:o 159, 8.4.1938, sign. K. Lehtovuori. PhRakL
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ent. 48, nyk. As Oy Kankaanpään Rantatie 1

Upseeriasuintalo
1938–39 upseeriasunto n:o 15 / PLM, Kalle Lehtovuori (1938)
Suojeltu (sr-1) 3-kerroksinen (+ kellari) tiilirakennus, 1008 m 2

Kalle Lehtovuori signeerasi Kankaanpään harjoituskeskuksen kantahenkilökuntaan kuuluville perheellisille upseereille tarkoitetun asuinrakennuksen
pääpiirustukset kesäkuussa 1938. Se valmistui keväällä 1939 Valkiajärven
pohjoisrannalle, aliupseerikylän itäpuolelle.99
Niinisalon upseeritalo on hyvä esimerkki puolustusministeriön arkkitehtien käyttämästä tavasta kehittää ja ajanmukaistaa aiempia suunnitelmia kohteesta toiseen. Kyseessä ei ollut saman rakennuksen toistaminen, vaan jatkuva
kehitystyö. Kalle Lehtovuoren suunnittelema upseeritalo oli ajanmukaistettu
versio Elsi Borgin Kiviniemeen, Suur-Merijoelle ja Immolaan 1934–35 sekä
Kyllikki Halmeen Jaakkimaan ja Kauhavalle 1936–37 suunnittelemista upseeritaloista. Merkittävin poikkeus oli se, että Niinisaloon saatiin määrärahoja
ainoastaan kuuden asunnon rakentamiseen kahdeksan sijasta. Niinpä kahden
porrashuoneen ja kahden asuinkerroksen sijasta nyt rakennettiin kolmikerroksinen yksittäistalo, jossa oli yksi porrashuone.
Valkoiseksi rapatun upseeritalon eteläjulkisivun aukotus vastaa Jaakkimassa käytettyä, mutta ikkunat ovat matalammat ja ne on varustettu suuremmilla
lasipinnoilla ja kapeilla tuuletusikkunoilla. Pohjoisjulkisivulla ikkunoita oli
yksi huonetta kohti entisen tasaisen ikkunarytmityksen sijaan. Myös päädyssä
olevissa kylpyhuoneisissa on matalat ikkunat.
Niinisalon pohjakaava on vanhempien upseeritalojen selvä sukulainen.
Kerrosta kohti on kaksi viiden huoneen ja keittiön asuntoa, joiden koko
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Leikkaus ja eteläjulkisivu n:ot 164 ja 165, 20.6.1938,
sign. K. Lehtovuori. PhRakL

Yllä: Osa Jaakkiman upseeritalon 25 pohjapiirroksesta 13.5.1936, sign. Kyllikki Halme. KA PLM Karjala
Yllä oik.: Niinisalon upseeritalon 1.–2. krs. pohja n:o
161, 15.6.1938, sign. K. Lehtovuori. PhRakL

on 92,5 m2. Asuntojen eteläsivuilla on suuri olohuone ja sen molemmin
puolin parvekkeella varustettu ruokasali ja työhuone. Pohjoisenpuolella on
makuuhuone, palvelijanhuone ja keittiö. Ylimmässä kerroksessa on harjoituskeskuksen komendantille tarkoitettu suurempi, 107 m2:n asunto, johon
on yhdistetty viereisen 78 m2:n asunnon ruokasali.
Lehtovuori rationalisoi ja selkeytti aiempia pohjakaavoja karsimalla mm.
kaikki pyöristetyt seinäkulmat. Vanhemmissa Elsi Borgin suunnittelemissa
pohjissa oli yhdistetty wc- ja kylpyhuone, kun taas Jaakkiman ja Kauhavan
upseeritaloissa oli erillis-wc kuten Niinisalossa. Vaikka kylpyhuoneet ovat
edelleen talon päädyissä, muutti Lehtovuori keittiön ja palvelijanhuoneen
paikkaa, joten keittiön putket ja hormit saatiin porrashuoneen kantaviin
seiniin. Kellarissa oli keskuslämmityksen kattilahuone, pesutupa, yhteissauna
ja varastokomerot.
N y k y tila

Upseeritalo on säilynyt ulkoisesti hyvin. Ulko-ovet on uusittu, kuten ilmeisesti ikkunatkin, vaikka niiden ruutujako vastaa alkuperäistä. Rakennus on
yksityisomistuksessa.
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Sotilaskoti
1939 Lottakahvila / Kalle Lehtovuori (1938) – peruskorjaukset ja laajennukset 1961–62 ja 1981–82
1-kerroksinen (+ kellari) tiili- ja hirsirakennus 1990 m 2

Niinisalon sotilaskoti tai ”Lottakahvila” rakennettiin vuonna 1939 LottaSvärd-yhdistyksen toimesta puolustusministeriön luovuttamalle tontille
liikekannallepanovaraston pohjoispuolella. Suunnitelmat laati vuonna 1938
Kalle Lehtovuori yksityisarkkitehdin ominaisuudessa. Talvilämpimän sotilaskodin rakentaminen oli Lotta-Svärd järjestön aikomuksena viimeistään
harjoituskeskuksen toiminnan alkamisesta eli keväästä 1936 lähtien.100
Lehtovuoren ensimmäiset huhtikuussa 1938 laatimat suunnitelmat olivat
paljon toteutunutta laajemmat. Rakennus olisi ollut kokonaan kivirakenteinen ja osin kolmekerroksinen käsittäen kahvilan ja keittiön lisäksi leipomon
ja lottien majoitustilat. Korkeiden urakkatarjousten takia Lehtovuori laati
supistetut suunnitelmat marraskuussa 1938. Niiden mukaan sotilaskotia
ryhdyttiin rakentamaan maaliskuussa 1939 ja se valmistui saman vuoden marraskuussa. Aiemman suunnitelman leipomo- ja majoituskerrokset siirrettiin
lähes sellaisinaan myöhemmin, 1940–41 sotilaskodin taakse rakennettuun
”Lottaleipomoon”.101
Valmistunut rakennus oli ruokalan tapaan sekarakenteinen. Tuhannelle
hengelle tarkoitettu 37 metriä pitkä ja 14 metriä leveä kahvilasali rakennettiin hirsistä ja vuorattiin vaakalautaverhouksella. Verhouksen kulmat
tehtiin jiiriin ilman listoituksia. Toteutumattomien suunnitelmien mukaan
rakennus olisi tehty näyttämään tasakattoiselta piilottamalla katonlappeet
päänäkymäsuunnista katsottuna. Tästä luovuttiin ja rakennus sai matalan
harjakaton. Julkisivuissa on silti jäljellä kivirakennusmaista jyhkeyttä varsinkin
sisääntulon kohdalla.
Sisääntuloa laajennettiin 1960-luvulla, jolloin rakennettiin karsituista
suunnitelmista poisjätetyt wc-tilat sen molemmin puolin. Alkuperäisen
sisäänkäynnin puulasiovet yläikkunoineen ovat laajennuksessa syntyneen
eteistilan sisäovina. Niissä on puolustusministeriön 1930-luvun arkkitehtuurille tyypilliset puolipyöreät pystylistat. Nykyisten puhelinkoppi- ja wc-tilojen
kohdalla oli pienet ikkunalliset kioskit.
Oik. ylinnä: Kuva vuodelta 1972. SA-kuva

Alla: Alkuperäiset ulko-ovet.
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Sotilaskoti helmikuussa 1942. Leipomo pilkottaa
oikealla. SA-kuva

Julkisivut ja leikkaus salin kohdalta 21.11.1938, K.
Lehtovuori. PhRakL

Alla: Toteutumaton länsijulkisivu 5.4.1938, K. Lehtovuori. KA Lotta-Svärd keskusjohtokunta
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Pohjapiirrokset 21.11.1938, K. Lehtovuori. PhRakL
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Upseerikurssin valmistujaistilaisuus 14.6.1943. Huomaa pallovalaisimet ja nykypäivään säilyneet istuimet. SA-kuva

Kahvilasalissa ei ollut alkujaan näyttämöä, joka on rakennettu 1960-luvun
laajennuksen yhteydessä. Upseerikoulun päättäjäistilaisuudesta kesällä 1943
otetussa kuvassa näkyy kuitenkin tilapäisrakenteinen soittolava. Muilta osin
sali on nykyisin hyvin lähellä alkuperäistä asua. Seinät ja katto on verhottu
lakatulla puupaneelilla, lattiassa on alkuperäinen, vihreäkeltainen shakkiruutuinen mosaiikkibetonipäällyste ja myös metalliputkirunkoiset tuolit ovat
alkuperäisiä. Entiset kattovalaisimet on vaihdettu pääasiassa loisteputkiin,
mutta ikkunaseinällä on alkuperäisiä mukailevia moderneja pallovalaisimia.
Sotilaskodin tarjoilutiskit ja keittiön sisältävä itäsiipi toteutettiin tiilirakenteisena. Tarjoilu- ja keittiötiloja on uusittu ja laajennettu myöhemmin.
Alkuperäinen tarjoilutila käsitti kahden pyöreän pilarin taakse jäävän noin 14
metriä leveän alueen. Sen takana oli keittiö sekä siiven takaosassa keskikäytävän
varrella toimisto, lottien ruokailutila, pukuhuone ja emännän majoitushuone.
Kellarissa oli keittiön varastojen ja keskuslämmityksen kattilahuoneen lisäksi
pesutupa ja sauna.
N y k y tila

Sotilaskotia on laajennettu kahteen otteeseen, mutta sen julkisivut ja kahvilasali ovat säilyttäneet alkuperäistä asuaan hyvin. Ikkunat on uusittu, mutta
puitejako on vanhan mallinen. Alkuperäinen ulko-ovi on säilynyt sisäovena.
Julkisivujen värisävyt eivät vastaa 1930-luvun asua. Sotilaskoti siirtyi puolustuslaitoksen omistukseen vuonna 1953.102
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ent. 6 nyk. yksityisomistuksessa, pitseria

Leipomo ja asuntola
1940–41 Lottaleipomo / Kalle Lehtovuori (1940) – peruskorjaukset ja muutokset (SatTR esikunta) 1961, 1964 ja 1979
2-kerroksinen (+ kellari) tiilirakennus 1080 m 2

Toteutumattoman vuoden 1938 kahvila- ja leipomorakennussuunnitelman
leipomo- ja majoitustilakerrokset rakennettiin lähes sellaisinaan sotilaskodin
itäpuolelle välirauhan aikana 1940–41. Lotta-Svärd-yhdistyksen rakennuttamana sen suunnitteli omana työnään arkkitehti Kalle Lehtovuori sotilaskodin
tapaan.
Leipomon julkisivut vastaavat melko tarkkaan toteutumattoman suunnitelman toista ja kolmatta kerrosta niin aukotuksen kuin länsipäädyn parvekkeen osalta. Itäpäädyn kaarevasta porrashuoneesta puuttuvat kuitenkin
aiemman suunnitelman korkeat ja kapeat ikkunat. Ikkunoiden mittasuhteet
ja puitejako tuuletusikkunoineen ovat jo enemmän 1940- kuin 1930-luvun
tyyliä. Harjakattoa ei ole enää pyritty peittelemään funkiksen suosimilla
muuriratkaisuilla.
Länsipäädyn pääsisäänkäynnistä tultiin alun perin pienen käytävän kautta
suoraan leipomotilaan, jossa oli kookas leivinuuni. Leipomoon liittyi leivonta-,
taikinan nostatus- ja varastohuoneita. Takaosassa oli keskikäytävän varrella
henkilökunnan pukuhuone sekä emännän ja talonmiehen asunnot. Viimeksi
mainittuun pääsi tosin vain ulkokautta itäpäädystä. Leipomokerroksen tilanjako ja pintamateriaalit on muutettu peruskorjauksissa.
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Alla: Esikuntakäytössä vuonna 1972. Ovien, ikkunoiden ja pellitysten värisävy oli nykyistä vaaleampi. SA-kuva

Julkisivut ja leikkaus, ei pvm. mutta vuodelta 1940.
PhRakL
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1. ja 2. krs pohjapiirrokset, ei pvm. mutta vuodelta 1940. PhRakL
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Alla: Kolme nykykuvaa itäpäädyn porrashuoneesta.

Itäpäädyn kierteistä mosaiikkibetoniporrasta pitkin päästiin lottien asuinkerrokseen. Keskikäytävän eteläsivulla oli yhteensä kymmenen kapeaa 1–2
hengen huonetta sekä wc ja pesuhuone. Pohjoissivulla oli neljä suurempaa
3–4 hengen huonetta sekä oleskeluhuone.
Kellarissa oli varasto- ja kattilahuoneiden sekä pesutuvan lisäksi erityinen
limonadin valmistushuone. Kellariin johti alun perin betoninen huoltoluiska
rakennuksen pohjoispuolelta, mutta se on poistettu 1970-luvun peruskorjauksessa. Silloin kellariin sijoitettiin Satakunnan tykistörykmentin esikunnan
arkisto- ja varastotiloja sekä rakennettiin mm. sosiaalitilat, kassaholvi ja
relehuone. Kellari on säilynyt tämän aikaisessa asussaan.
Nykytila

Peruskorjaukset tilamuutoksineen ovat keskittyneet lähinnä rakennuksen
sisätiloihin. Ulkohahmo on säilynyt lähes muuttumattomana. Ulko-ovet ja
ikkunat on uusittu, mutta ikkunoiden puitejako vastaa alkuperäistä. Valkoista
rappauspintaa lukuunottamatta julkisivuväritys on 1970-luvun tyyliä.

Kellarin pohja, ei pvm.
mutta vuodelta 1940.
PhRakL
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Tykistövaruskunta
1948–2018
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Vakinaiseksi varuskunnaksi 1948–1960
Tykistölle asuntoja

Valtion sisäoppilaitoksen lakkautuksen jälkeen keväällä 1947 ryhdyttiin
Niinisaloa valmistelemaan sen ensimmäisen varsinaisen joukko-osaston,
Kenttätykistörykmentti 1:n saapumiseen.103 Rykmentti oli ollut rauhan
tultua sijoitettuna Ouluun saksalaisten sodanaikaisiin parakkirakennuksiin.
Se siirrettäisiin Niinisalon hyvien harjoitusmaastojen äärelle, kunhan majoitusolot olisi saatu kuntoon. Tykistö oli ottanut Niinisalon omakseen heti
sodan jälkeen aloitettujen kesäisten leiriharjoitusten myötä. Leirijoukot oli
kuitenkin aluksi majoitettu telttoihin, mutta kesällä 1947 ne pääsivät väliaikaisesti vapautuneen kasarmin tupiin.104
Kenttätykistörykmentin mukana Niinisaloon saapuisi entistä enemmän
vakinaista kantahenkilökuntaa. Puolustusministeriön (vuonna 1940 perustetussa) rakennusosastossa laadittiin toukokuussa 1947 suunnitelmat yhdeksän
asuintalon rakentamisesta vanhan aliupseerikylän pohjoispuolelle. Aluksi
rakennettaisiin kuusi taloa nykyisten Koti- ja Asuntoteiden varsille. Loppuja,
näiden eteläpuolelle suunniteltuja ei koskaan toteutettu.
Uudet talot edustivat rakennusosaston arkkitehtina vuodesta 1935 olleen
Märtha Lilius-Tallrothin suunnittelemaa asuntotyyppiä A23. Kalle Lehtovuori
ei enää osallistunut suoraan Niinisalon arkkitehtisuunnitteluun. Hän oli
M ä r t h a L i l i u s -Ta l l r o t h i n l a a t i m a a s e m a k a a va
21.5.1947 asuntotyypille ”A23” eli nk. Susitaloille
Niinisalossa. PhRakL

Vas.: Niinisalon esikunta 7 sekä tykki- ja voimisteluhalli 28 vuonna 1967. SA-kuva
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sodan jälkeen saanut ylennyksen rakennusosaston ylemmän palkkaluokan
arkkitehdiksi ja toimi sitten vuodesta 1949 lähtien Torsten Elovaaran jälkeen
osastopäällikkönä ja yliarkkitehtina.105
Kaksikerroksisissa hirsirakenteisissa asuintaloissa [ent. 41–46, nyk. yksityisomistuksessa] oli kahden porrashuoneen ympärillä yhteensä kahdeksan
huoneistoa. Kahden huoneen ja keittiön asunnot oli mitoitettu aliupseeriperheille, ne olivat uunilämmitteisiä ja niissä oli yhteiset ulkokäymälät, vaikkakin
pohjakuviin on piirretty wc-tilan näköiset komerot käsienpesualtaineen.
Julkisivut olivat yksinkertaiset, hirsipintaiset ja niissä oli melko pienikokoinen
ikkuna-aukotus.
Kolme ensimmäistä asuintaloa valmistuivat vuonna 1948. Niiden rakentamisessa käytettiin puolustusministeriön Rakennustyökomppaniaan
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ent. 41–46, nyk. As Oy Kankaanpään Asuntotie
1-5 ja As Oy Kankaanpään Kotitie 13-17

Asuintalot, ”Susitalot”
1948–49 / PLM, Märtha Lilius-Tallroth (1947) – peruskorjattu 1966.
2-kerroksisia ja puurunkoisia, à 615 m 2.

Yllä ja alla: Asuintalotyypin A23 leikkaus, julkisivu
ja pohja 21.5.1947, Märtha Lilius-Tallroth. PhRakL

Ote vuonna 1948 laaditusta peruskartasta. Asuntoalueelle on valmistunut kolme uutta tyypin A23
asuintaloa. Tussimerkinnät ovat tammikuulta 1959
ja niissä on esitetty mm. kasarmialueen pistoraide
ja AuK:n kasarmin kaavailtu sijaintipaikka. KA PE

”Susitalojen” rakentajia 1947 tai 1948. Teoksesta:
Kuosa, Niinisalon varuskunta, alkup. tuntematon

tilapäisesti komennettua varusmiestyövoimaa. Rakentamisen laatu ei ollut
siksi kovin ammattimaista. Verhoamattomiin hirsiseiniin jääneistä raoista
ilma ja äänet pääsivät kulkeutumaan ulkoa sisälle ja asunnosta toiseen – tästä
nimitys ”Susitalo”.
Rykmentin yksi patteri oli päässyt muuttamaan Niinisaloon jo syksyllä
1947, mutta pääosa patteristosta sekä aliupseerikoulu saapuivat kevään ja
kesän 1948 aikana ja komentaja esikuntineen vasta joulukuussa. Viimeiset
Susitalot valmistuivat huhtikuuhun 1949 mennessä ja kaikkein kiireellisin
asuntotarve oli saatu tyydytettyä.106
Vuoden 1949 lopussa Niinisaloon suunniteltiin lisää kantahenkilökunnan
asuntoja, jotka tällä kertaa vastasivat laadultaan sotaa edeltävän ajan kasarmialuerakentamista. Vanhalta upseeritalolta Niinisalon asemalle johtavan tien
varteen rakennettiin tammikuussa 1950 myönnetyn 45 miljoonan markan
määrärahan turvin suuri nelikerroksinen asuinkerrostalo (ent. 47, nyk.
yksit.).
Märtha Lilius-Tallrothin suunnittelemassa 48 perheen asuintalossa oli
kaksi toisiinsa nähden portaittain asetettua osaa, joissa molemmissa oli kaksi
porrashuonetta. Portaiden yhteyteen oli ryhmitelty kolme asuntoa kerrosta
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kohti: 66 m2:n kolmio sekä 47 m2 ja 30 m2:n kokoiset kaksiot. Kaksioista
pienemmät olivat käytännössä yhden hengen asuntoja. Kaikissa asunnoissa
oli keskuslämmitys sekä keittiöt ja wc-tilat. Kellarin eteläosassa oli yhteiset
sauna- ja pesuhuonetilat sekä mm. pesutupa ja mankelihuone. Yhdentoista
metrin runkosyvyys vastasi mm. Immolaan 1930-luvun puolivälissä rakennettuja aliupseeritaloja, mutta Niinisalossa oli 1,5 metriä enemmän leveyttä
yhtä porrashuonetta kohti.107
Kerrostalon rakensi Puolustusministeriön uudisrakennustyö Niinisalo,
jonka johdossa oli rakennusmestari Toivo Koljonen. Rakennustyöt suoritettiin
osin työttömyysmäärärahoilla. Rakennus oli lähes valmis vuodenvaihteessa
1951, mutta sen viimeistelytöihin tarvittiin kevättalvella vielä 4,5 miljoonan
markan lisämääräraha.

Mitoitettu työpiirustuspohja 31.1.1950, Märtha Lilius-Tallroth. PhRakL
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Länsijulkisivu ja 4. kerroksen pohja 12.1.1950, Märtha Lilius-Tallroth. PhRakL

ent. 47, nyk. As Oy Kankaanpään Kotikaari 3

Asuinkerrostalo
1950–51 / PLM, Märtha Lilius-Tallroth (1949–50).
4-kerroksinen ja betonirunkoinen, 3935 m 2.

48 tai 24 perheen asuintalot olivat 1950-luvun kasarmialuerakentamisen perustyyppi, mm. vuonna 1953 niitä rakennettiin Ouluun, Turkuun ja
Kouvolaan sekä 24 perheen talo Lappeenrantaan. Vuosikymmenen kuluessa
rakennusosaston arkkitehti Heidi Vähäkallio-Hirvelä kehitti tyyppipohjakaavaa ja suurensi mm. sen runkosyvyyttä.108
Kenttätykistörykmentin seuraksi asuin- ja kasarmialueelle muutti lisää
varusväkeä. Toukokuussa 1950 Niinisaloon siirtyi Hämeenlinnassa ollut
Mittauspatteristo. Sen tehtävänä oli määritellä vihollisen tykistön sijainti
mm. äänimittaustekniikkaa käyttäen ja siten ohjata oman kenttätykistön
tulta oikeisiin paikkoihin. Mittauspatteriston koulutukselle oli siten kätevää
olla Niinisalon tykistöharjoitusmaastojen luona.
Niinisalo sai myös oman varuskuntasoittokuntansa, joka oli entinen
Jalkaväkirykmentti 6:n (vuodesta 1952 3. Prikaati ja 1957 Porin Prikaati)
soittokunta. Se siirrettiin Turusta kesällä 1951 osana laajempaa uudistusta,
jonka seurauksena mm. joukko-osastojen omat soittokunnat lakkautettiin.109
Joulukuussa 1952 toteutettiin pitkään suunnitteilla ollut puolustuslaitoksen organisaatiouudistus. Sen avulla pyrittiin poistamaan organisaatioon
sotien jälkeen jääneitä päällekkäisyyksiä. Ennen muuta kyse oli taloudellisten
seikkojen ja uuden asevelvollisuuslain määrittelemän lyhyemmän palvelusajan
aiheuttamista supistuksista. Armeijakunta lakkautettiin, mutta maavoimat
jakautuivat edelleen kolmeen divisioonaan. Niinisalon joukko-osastot kuuluivat Turussa sijainneen 2. Divisioonan esikunnan alaisuuteen. Divisioonien
kenttätykistörykmentit nimettiin yhtymiensä mukaisesti, jolloin KTR 1:stä
tuli Kenttätykistörykmentti 2. Niinisalossa sotien jälkeisen ajan ollut Kaasusuojelukoulu lakkautettiin ja siitä tuli KTR 2:n toinen patteristo.110
Autotalleja ja korjaamoja

Harjoituskeskuksen sotia edeltävään toteuttamatta jääneeseen rakennusohjelmaan kuuluneita, ja väliaikaistiloissa jo pitkään olleita autojen, aseiden ja
varusteiden korjaamo- ja huoltotiloja ryhdyttiin toteuttamaan 1950-luvulla.
Autokorjaamon ja -tallin rakentaminen oli määrä aloittaa määrärahojen
salliessa jo 1951. Ilmeisesti aloitus lykkääntyi ja ensimmäinen kahdesta autotallirakennuksesta, autohalli 1 [nyk. 20] valmistui vasta 1953. Autohalli
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sijoittui kasarmialueen samaan aikaan rakennetun pistoraiteen suuntaisesti,
ja oli linjassa ruokalan länsisiiven kanssa. Kymmenen auton hallin pohjoispäässä oli autokorjaamo. Itäpuolisen laajan pysäköintikentän toiselle
laidalle valmistui vuoteen 1954 mennessä 20-paikkainen autohalli 2 [nyk.
21]. Harjakattoiset, vaaleiksi rapatut autohallit muistuttavat ulkoasultaan
puolustusministeriön 1930-luvun rakentamista, mm. tallinovien välisten
puolipyöreiden betonipilareidensa ansiosta. Vanhaa sairaalalle johtavaa tietä
jatkettiin länteen autohallien luokse.111
Myös vanhat hevostallit olivat jatkuvassa käytössä, koska hevosia käytettiin
tykistön lavettien vetäjinä. Kesällä 1955 siirrettiin Niinisalon tallien yhteyteen Ypäjällä sijainnut Hevoshuoltokoulu. Ennen Niinisaloon muuttoaan
koulun pääasiallinen tehtävä oli ollut sotilashevosten kasvatus ja koulutus,
mutta nyt toiminta painottui tykistön hevoslääkintätyöhön. Tallirakennuksen
yhteydessä ollut sairastalliosasto sai toimia koulun opetusklinikkana. Hevoshuoltokoulun yhteyteen oli sotien jälkeen liitetty myös puolustusvoimien
sotakoirakoulutus.112
Marraskuussa 1956 Niinisaloon rakennettava keskuskorjaamo sai 16
miljoonan markan rahoituksen työttömyysmäärärahoista. Vuonna 1958
valmistunut korjaamo [nyk. 25] oli yksi puolustuslaitoksen ensimmäisistä
varuskuntakohtaiseen keskitettyyn korjaamotoimintaan suunnitelluista rakennuksista. Korjaamo sijoittui vanhan varastoalueen länsipuoliselle alueelle.
Osin kolmekerroksisen, vaaleaksi rapatun rakennuksen kaksi kerrosta
korkeat korjaamohallitilat avautuvat länsipuolelle ja niiden sivulla ja päällä
on pajatiloja. Keskuskorjaamoita rakennettiin näihin aikoihin moniin varuskuntiin. Vuosikymmenen lopussa Niinisalon korjaamon katsottiin olevan
tarkoitukseensa jo melko epäkäytännöllisen.113
Oik.: Autohallin 2 julkisivua.
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Ylinnä: Autohallit 1 (oik.) ja 2 (vas.) vuonna 1967.
Taustalla 1965 rakennettu autohalli 3. SA-kuva

20 ja 21

Autohallit 1 ja 2
1954 / PLM (1953) – autohallin 1 laajennus 1970-l.
1-kerroksisia ja betonirunkoisia, 1684 m 2 ja 779 m 2.

25

Korjaamo
1958 / PLM (1955–56).
2-kerroksinen ja betonirunkoinen, 2913 m 2.

Yllä: Korjaamo vuonna 1967. SA-kuva
Vas.: Korjaamon toisen kerroksen käytävä. Oikealla
seinustalla näkyvät korjaamohallin lasitiili-ikkunat.
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Selvaakitalot ja vesitorni

Korjaamon lisäksi vuoden 1957 työttömyysmäärärahoista jaettiin 28 miljoonaa markkaa Niinisalon asuinalueen laajentamiseen. Kolmetoista uutta
asuintaloa, joissa kaikissa oli neljä kolmen huoneen ja keittiön huoneistoa
rakennettiin vuosien 1957–1958 kuluessa asuinalueen pohjoisosaan.114
Nämä nk. selvaakitalot [ent. 51–63, nyk. yksit.] ovat Niinisalon
ensimmäiset ulkopuolisen arkkitehdin toimesta suunnitellut rakennukset.
Puolustusministeriössä huhtikuussa 1956 päivätyt piirustukset perustuivat
suoraan vaasalaisen arkkitehdin Nils Kostiaisen kaksi vuotta aiemmin laatimiin
neljän perheen rivitalojen R40 ja R41 suunnitelmiin. Alkuperäiset, Vaasan
Hietalahden asuinalueelle vuonna 1955 rakennetut rivitalot ovat säilyneet,
mutta niitä on muutettu paljon Niinisalon selvaakitaloja enemmän.
Rakennustyyppi perustui norjalaisen Olav Selvaagin sotien jälkeisellä ajalla
kehittämään yksinkertaisten ja huokeiden, mutta tila- ja rakenneratkaisuiltaan
laadukkaiden pientalojen rakennustapaan. Vaasalaisen rakennuttajan hankkiman lisenssin turvin samanlaista rakennustapaa, mutta ei samoja suunnitelmia
käyttäen rakennettiin eri puolille Suomea yhteensä noin 250 selvaakitaloa.115
Rankarakenteiset selvaakitalot ovat kaksikerroksisia ja harjakattoisia. Kulmista jiiratulla vaakalautaverhouksella verhoillut julkisivut ovat yksinkertaiset.
Sisäänkäyntipuolelle antaa vaihtelua ja rytmiä asuntojen ryhmittäminen
pareittain peilikuviksi.
Omilla sisäänkäynneillään varustetut huoneistot ovat 4,5 metriä leveitä
ja kymmenen metriä syviä. Alakerrassa on keittiö ja olohuone. Rungon
keskiosaan sijoittuva porras johtaa yläkerran makuuhuoneisiin ja kylpyhuoneeseen. Keskimmäisen selvaakitalon betonirakenteissa kellarissa oli yhteinen
keskuslämmityslaitos sekä sauna- ja pesutupatilat (Kostiaisen talotyyppi R41).
Muiden talojen kellarikerroksissa oli ainoastaan varastotilaa (tyyppi R40).116
1940-luvun lopun ja 1950-luvun rakentamisen myötä Niinisalon vesija viemäriverkkoa oli laajennettava tuntuvasti. Kasarmialueen viemärivedet
oli siihen asti laskettu suoraan Valkiajärveen, joka oli pahoin saastunut.
Rehevöitymisen takia ei entisiä hiekkarantoja nykyisinkään ole kuin paikoin
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Osa asemapiirroksesta 5.4.1956, jonka yläreunassa
ovat uusien selvaakitalojen rivistöt. PhRakL

Neljän perheen rivitalon R40 piirustukset 17.3.1954,
Nils Kostiainen. PhRakL

ent. 51–63, nyk. As Oy Kankaanpään Norjalaistalot

Asuintalot, ”Selvaakitalot”
1958, arkkitehti Nils Kostiainen (1954 ja PLM 1956).
2-kerroksisia ja puurunkoisia, à 540 m 2.

näkyvissä. Viemäriputki oli johdettu järveen saunan pohjoispuolella olleen
pitkän laiturin päästä.
1950-luvun vaihteessa ryhdyttiin rakentamaan uutta viemärin poistoputkea. Se johdatti likavedet Kasarmialueen länsi- ja luoteispuolella olevalla laajalla suoalueella kulkeneeseen Jyränojaan ja edelleen Kankaanpään kirkonkylän
pohjoispuolelle Kyynärjärveen. Uusi viemäri herätti vastustusta paikkakunnan
asukkaissa ja aiheutti tutkimuksia sen haittavaikutuksista. Turun ja Porin
läänin maaherran myönteinen päätös likavesien uudesta johtamisesta saatiin
vasta keväällä 1952.117
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Vesijohtoverkon laajentuminen teki ruokalarakennuksen vesitornin liian
pieneksi. Uusi vesitorni [nyk. 101] rakennettiin vuonna 1957 silloisen kasarmialueen keskikohdille, sairaalan ja varastoalueen väliin. Rakennusosaston
arkkitehdin Pentti Viljasen suunnittelema vesitorni edustaa puolustusministeriön rakennusosaston tyyppirakentamista. Samanlaisia vesitorneja rakennettiin
muihinkin varuskuntiin 1950-luvulla. Esimerkiksi vuonna 1956 Viljanen
suunnitteli samantyyppisen, mutta matalamman vesitornin Kontiorannan
varuskuntaan Joensuun lähistölle.
Niinisalon vesitorni on 41 metriä korkea ja halkaisijaltaan kahdeksanmetrinen. Tornin alimmat 26 metriä ovat betonirunkoista kierreporrastilaa,
jonka yläpuolella on 250 m3:n vesisäiliö. Säiliön keskellä nousee pienempi
kierreporras 37 metrin korkeudella olevaan tähystys- tai näköalakerrokseen.
Vesitornin yläosa on verhoiltu eloksoidulla alumiinipoimulevyllä. Alaosan
betonipinta oli alun perin maalattu kalkkimaalilla valkoiseksi.118
Hevoshuoltokoulu ja Eläinlääkintävarikko

Vuoden 1957 alusta KTR 2:n nimi vaihdettiin Satakunnan Tykistörykmentiksi. Muutos oli osa laajempaa puolustusvoimien joukko-osastojen
nimiuudistusta, jossa periaatteena oli antaa numerollisten nimien sijaan
maa- tai paikkakunnallinen nimitys. Samana kesänä siirrettiin Porin Prikaatin
patteristo Hyrylästä Niinisaloon, samaan kasarmiin tykistörykmentin kanssa.
Patteriston oli tarkoitus aikanaan muuttaa Turussa heikoissa olosuhteissa
majailleen Porin Prikaatin uuteen sijoituspaikkaan, kunhan siitä olisi päästy
selvyyteen.119
Vaikka tykistöjoukkojen vanha kasarmi oli monin tavoin puutteellinen,
oli Hevoshuoltokoulu joutunut asumaan kaikkein alkeellisimmissa oloissa
entisellä Kaasusuojelukoulun parakkialueella. Koulun uusi kasarmirakennus
suunniteltiin rakennettavaksi tallirakennuksen läheisyyteen, ratsastuskentän
äärelle. Myös varuskuntasoittokunta saisi tilat uudesta kasarmista.
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Vesitornin leikkaus 8.3.1957, sign. ”P.V.”. PhRakL

101

Vesitorni
1957 / PLM, Pentti Viljanen (1957).
Betonirunkoinen, 262 m 2.

4

Kasarmi
1959 Hevoshuoltokoulun kasarmi / PLM, Pertti
Autio (1957–58).
2-kerroksinen ja betonirunkoinen, 2420 m 2.

Yllä: Hevoshuoltokoulun kasarmi vuonna 1968.
SA-kuva
Alla: Kasarmin porrashuone ja itäpääty nykyään.

Rakennusosaston arkkitehti Pertti Autio laati Hevoshoitokoulun
kasarmin [nyk. 4] pääpiirustukset lokakuussa 1957 ja ne lähetetiin tarkistettavaksi Valtion rakennustoimikuntaan. Pari päivää myöhemmin Autio
lähetti tarkistettavaksi myös Hevoshuoltokoulun kengityspajan [nyk. 31]
luonnospiirustukset. Koulun toimintaan kiinteästi liittynyt kengityspaja oli
tuolloin sijoitettuna Hämeenlinnaan. Kengityksen lisäksi siellä opetettiin
kuormastoajoneuvojen korjausta. Kasarmi ja kengityspaja oli määrä rakentaa
työllisyysmäärärahoin ja, kuten muutkin valtion suuremmat rakennustyöt,
oli niiden suunnitelmat hyväksytettävä Kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriön alaisella, vuonna 1954 perustetulla rakennustoimikunnalla. Sen
lisäksi suunnitelmista oli pyydettävä Rakennushallituksen lausunto.
Molemmat uudisrakennukset lämmitettäisiin kengityspajan lämpökeskuksesta käsin, joten niiden rakentamisen oli tapahduttava suunnilleen samanaikaisesti. Kasarmin rakentamisesta solmittiin helmikuussa 1958 urakkasopimus
raumalaisen Säästöbetoni Oy:n kanssa. Sama urakoitsija ryhtyi rakentamaan
kengityspajaa hieman aiottua myöhemmin, marraskuussa 1958, kun kasarmi
alkoi olla jo pitkällä. Vuodenvaihteessa 1959 oli kasarmin ikkunat asennettu
ja sisätilojen rappaaminen käynnissä. Sieltä oli jo kaivettu lämpöjohdot vasta
perustusvaiheessa olevaan kengityspajaan. Kasarmi valmistui toukokuussa
1959 ja kengityspaja kesällä. Koulun kengitysosasto muutti Niinisaloon
heinäkuun lopulla 1959.120
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Kaksikerroksinen, pulpettikattoinen kasarmi edustaa hillittyä 1950-luvun
arkkitehtuuria. Ikkunasyvennysten kohdalla olevat sileät ja muiden julkisivunosien roiskerapatut pinnat luovat julkisivuihin vaihtelua. Ensimmäisen
kerroksen tuvat muodostavat eteläpuolelle, ratsastuskentän suuntaan oman
matalamman siipiosansa. Leveät keskikäytävät saavat valoa niiden molemmissa
päissä olevista ikkunoista. Kellarin luentosalissa oli alun perin filmiprojektorit
koulutusta varten. Lämpimänpunaiset ”rihlatuista” tiilistä muuratut sivuseinät
tuovat salille oman 50-luvun tuulahduksensa.
Lämpökeskuksen sittemmin purettu tiilipiippu toi aikoinaan jämerän vastapainon matalan ja vaakasuuntaisen kengityspajan julkisivuille. Rappauspinnan lisäksi julkisivuissa käytettiin maalaamatonta kalkkihiekkatiilimuurausta.
Yläikkunat antoivat valoa rakennuksen korkeampaan halliosaan. Halliosan
rakenteena on käytetty betonisia kehiä, joiden ansiosta katon tukemiseen ei
tarvittu keskipilareita. Tämä mahdollisti myös tulevat käyttötarkoituksen
muutokset – hevosten sijaan hallissa voitaisiin huoltaa moottoriajoneuvojakin.121
Puolustusvoimien Eläinlääkintävarikko sijaitsi 1950-luvulla Parkanossa,
Niinisalosta nelisenkymmentä kilometriä koilliseen. Pääesikunnan huoltopäällikön, kenraaliluutnantti E.W. Kukkosen käskystä tutkittiin tammikuussa
1959 varikon siirtämistä Hevoshoitokoulun luokse Niinisaloon, jolloin
ainakin niiden huolto ja parhaassa tapauksessa johtokin olisi saatu saman
katon alle.
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Yllä: Kasarmin sisätiloja nykyään. Alimmassa kuvassa kellarin elokuvasali.

Alla: Hevoshuoltokoulun kasarmi ratsastuskentän
puolelta 1967. SA-kuva

31

Kengityspaja
1959 HevH koulun kengityspaja / PLM, Pertti Autio
(1957–58) – nyk. koiranohjaajatalo.
1-kerroksinen ja betonirunkoinen, 1118 m 2.

Ylinnä: Kengityspaja alkuperäisasussaan 1968. SAkuva
Alla: Kengitystä vuonna 1968. SA-kuva
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Eläinlääkintävarikko päätettiin sijoittaa välittömästi kengityspajan eteläpuolelle niin, että varikon lämmitettävät toimisto-, varasto- ja korjaamotilat
voitaisiin liittää sen lämpökeskukseen. Varikon johtaja tosin esitti sijainnista
eriävän mielipiteensä ja olisi halunnut varastot yli kilometrin etelämpänä sijaitsevien suojaavien hiekkaharjujen väliin suojaan ohjuksilta. Ajatus ei saanut
kannatusta, koska hiekkaharjujen ei arveltu antavan eläinlääkintävälineille
riittävää suojaa suurvaltojen vetypommeja vastaan. Lämmintä rakennusalaa
tarvittiin yhteensä 620 m2 ja lisäksi noin 2000 m2 kylmää varastotilaa.
Arkkitehti Pertti Aution suunnitteleman varikon rakennustöihin saatiin
työttömyysmäärärahoja marraskuussa 1959. Toimisto-, korjaamo- ja lämpimät varastotilat käsittävä rakennus [nyk. 8] sekä kolme kylmää varastoa
luovutettiin varikon käyttöön kesäkuussa 1960. Neljäs varasto valmistui vasta
seuraavana talvena. Varikko siirtyi 250 autokuormalla Parkanosta Niinisaloon
kesä-heinäkuussa 1960, vaikka luovutettujen rakennusten viimeistely oli
työttömyystöiden kesätauon takia kesken. Työttömyystöitä tehtiin ainoastaan
talvella, keväällä ja syksyllä; kesän peltotöiden aikana rakennustyöt olivat
pysähdyksissä.122
Puolustusvoimain ylieläinlääkärin alaisuudessa toimineet Hevoshuoltokoulu, sen kengityspaja ja Eläinlääkintävarikon päärakennus sekä koiratallit ja
1960-luvulla rakennettu eläinklinikka [nyk. 14] muodostivat kasarmialueen
eteläosaan oman kokonaisuutensa. Rakennukset ryhmittyivät 1930-luvun
tallirakennuksen ympärille, joka on myöhemmin purettu.
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Yllä: Eläinlääkintävarikon alue 1967. Vasemmalla
toimisto- ja lämmin varasto. SA-kuva

8

Eläinlääkintävarikon toimisto ja
lämmin varasto
1960 / PLM, Pertti Autio (1959–60) – nyk. PvJjk,
polkupyöräkorjaamo.
1-kerroksinen ja betonirunkoinen, 734 m 2.

Alla: Toimisto- ja lämmin varasto nykyään.

Yllä ja alla: Kantahenkilökunnan keskussaunan pohja
ja itäjulkisivu vuodelta 1960, P. Autio. Pohjapiirroksessa vasemmalla talonmiehen asunto ja kattilahuone, keskellä saunatilat ja oikealla pesutupa. PhRakL

Työttömyysmäärärahat ja Porin Prikaati

Eläinlääkintävarikon rakennustöiden yhteydessä kaavailtiin uutta asuntorakentamista olemassa olevien 200 huoneiston lisäksi, mutta tähän ei enää
ryhdytty. Kantahenkilökunnan asuinalueella oli 1950-luvun lopussa vilkasta,
sillä siellä asui mm. noin 180 alle seitsenvuotiasta lasta.
Asuinalueen keskelle rakennettiin oma sauna- ja pesutuparakennuksensa.
Pertti Aution vuonna 1960 piirtämä saunarakennus oli Niinisalon viimeinen
puolustusministeriön rakennusosastossa suunniteltu uudisrakennus. Vuonna
1961 valmistunut sauna on sittemmin purettu. Sisätilat käsittivät kolme
erillistä löylyhuonetta pukuhuoneineen sekä laajan pesutupa- ja mankelointiosaston kantahenkilökunnan perheille.123
Syrjäalueiden työllistymistä parantavilla hankkeilla oli aivan olennainen
osa puolustuslaitoksen 1950- ja 60-lukujen rakennustöiden rahoituksessa.
Rakennustoiminta oli 1950-luvun lopulla suhteellisen vilkasta; kasarmeja ja
asuntoja, ruokaloita ja korjaamoita, vesi- ja viemärijohtotöitä yms. valmistui
varuskuntiin eri puolille maata. Riippuvuus työllisyysmäärärahoista vaikutti
toisaalta siihen, että kasarmialuerakentamisen painopiste oli työttömyydestä
kärsivillä alueilla, mm. Oulussa, Liperin Ylämyllyssä ja Joensuun Kontiolahdella. Työttömyystekijät kilpailivat näin ollen puolustusvalmiuskysymysten
kanssa, kun Helsingin ja Turun varuskuntien vanhoissa, huonokuntoisissa
kasarmeissa majailevien joukko-osastojen, mm. Porin Prikaatin, uusia sijoituspaikkoja pohdittiin.
Lounaisen Suomen valmiusnäkökohdista katsoen pidettiin Porin Prikaatin
parhaana sijoituspaikkana täysin uutta, Säkylään rakennettavaa varuskuntaa.
Työttömyysnäkökohdat puolsivat prikaatin siirtoa Niinisaloon, kaksi kertaa
Säkylää kauemmas Turusta. Asiaa ajava Kankaanpään kunnanhallitus lupasi
luovuttaa mm. 1500 hehtaarin kokoisen lisäalueen prikaatin tarvitsemia
uudisrakennuksia varten.
Sijoituskysymystä puitiin vuonna 1958 eduskunnassa, jolloin päädyttiin
siihen, että Niinisaloon ei yksinkertaisesti mahtuisi harjoittelemaan enää
lisäjoukkoja siellä jo olevien lisäksi. Alun perin kertausharjoituskäyttöön
rakennetun kasarmialueen uudistaminen ja laajentaminen olisi sitä paitsi
vertautunut kustannuksiltaan Säkylän uuden varuskunnan rakentamiseen.
Vain sauna ja talli olivat sellaisinaan riittävän suuria. Vaikka Niinisalo säilyi
jatkossakin pääasiassa Satakunnan tykistörykmentin käytössä, tuli seuraavan
vuosikymmenen uudistustyö muuttamaan sen luonnetta suuresti, harjoituskeskuksesta tykistövaruskunnaksi.124
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Uudistusten vuosikymmen 1961–1970
Rakentamiskaavailuja

Olot Niinisalon varuskunnassa olivat 1960-luvun vaihteessa ”melko siedettävät”. Pahimpia puutteita oli korjattu sotien jälkeisinä vuosina, jotta
kasarmialue saatiin sopimaan rauhan ajan varuskunnan sijoituspaikaksi.
Työttömyysmäärärahojen saanti Kankaanpään kunnan myötävaikutuksella
mahdollisti uudistustöiden jatkumisen koko 1960-luvun ajan. Niinpä Niinisalon vuosina 1959–60 laadittu kokonaisrakennusohjelma, joka vastasi
pitkälti sotaa edeltäviä kaavailuja, voitiin toteuttaa tärkeimmiltä osiltaan.
Rakennusohjelma sisälsi uudisrakentamisen lisäksi lähes kaikkien 1930-luvun
rakennusten peruskorjaukset ja osin myös laajennukset. Ohjelman kokonaiskustannusarvio oli 177 miljoonaa markkaa.
Kasarmimajoitustilojen ajanmukaistaminen ja lisääminen oli tärkeimpiä
uudistus- ja lisärakennustöitä. Yleisen tilanahtauden poistamisen lisäksi
tarvittiin ”pohjoismaiden suurimman” korvaavat kunnolliset sisä-wc-tilat
sekä mm. normaaliin kasarmirakentamiseen kuuluneet luokkahuoneet ja
liikuntasali. Kasarmitupien mitoitusperusteena oli nyt 7 m2 miestä kohden
ja yhden hengen sängyt entisten kerrossänkyjen sijaan.
Vanha kasarmi ei tulisi enää riittämään kaikille tykistöjoukoille kuten
siihen asti. Ohjelmassa oli kokonaan uusi, noin 300 hengen kasarmi, jonne
Satakunnan tykistörykmentin aliupseerikoulu ja Mittauspatteristo voisivat
muuttaa. Sen sijoituspaikaksi kaavailtiin vanhan kasarmin ja Hevoshoitokoulun välisen aukean itälaitaa, nykyisen tykki- ja liikuntahallin paikkaa. Uuden
kasarmin rakentaminen ja vanhan korjaaminen kuitenkin lykkääntyivät
1960-luvun loppupuoliskolle, koska kaikkia organisaatiokysymyksiä ei oltu
vielä ratkaistu. Oli kuitenkin jo selvää, että Porin Prikaatin patteristo tulisi
muuttamaan myöhemmin muualle.125
Varusvarasto, vuorausta ja sotilaskodin laajennus

Kun Eläinlääkintävarikon rakennustyöt saatiin vuoden 1960 lopulla päätökseen, uhkasi Kankaanpään kunnan työttömyystilanne huonontua. Niinisalon
rakennusohjelman toteuttamiseen ryhdyttiin siksi marraskuun lopussa 1960,
kun kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö myönsi tarkoitukseen 90
miljoonaa markkaa työttömyysmäärärahoja. Työt aloitettaisiin välittömästi
vapautuvien noin 30 työmiehen voimin aliupseerikylän, ”Susitalojen” ja
ruokalarakennuksen hirsiosien ulkovuorauksella.126
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Varusvaraston 17 pohjoispääty.

Varusvaraston sisätiloja nykyään: toimistotilojen
alkuperäisovia, porras kellariin ja alkuperäinen teräsulko-ovi.

17

Varusvarasto
1961 / Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala (1960–61).
1-kerroksinen ja betonirunkoinen, 1516 m 2.

Vuoden 1961 alussa alkoivat uudisrakentamislistan ensimmäisellä sijalla
olleen varusvaraston [nyk. 17] perustustyöt. Vanha varusvarasto oli sijainnut
palovaarallisessa puisessa rakennuksessa. Se oli niin pieni, että varusteita oli
sijoitettu lisäksi viiteen muuhun rakennukseen. Uusi varusvarasto sijoittui
ruokalan eteläpuolelle. Matalan linjakkaassa pulpettikattoisessa rakennuksessa
on länsisivulla, eli kasarmialueen silloisen pistoraiteen puolella pitkä lastauslaituri. Seinät ovat rappaamatonta, maalattua harkkomuurausta ja kapeiden
ikkunanauhojen yläpuolinen osa aaltopeltiä. Varastotilaa on maantasokerroksen lisäksi kellarissa.
Varuskunnan päällikön toiveissa oli ollut laajempi keskusvarasto, jonne
olisi sijoitettu myös aseita, viestivälineitä, suojelumateriaalia, palokaluja ja
eläinlääkintätarvikkeita. Viimeksi mainitut sijoitettiin kuitenkin Eläinlääkintävarikon yhteyteen. Ase-, viesti- ja suojeluvarastoille löytyi tiloja ruokalan
varastosiivistä, kun taas palokalut oli määrä sijoittaa laajennettavaan autotallirakennukseen.127
Varusvaraston suunnitelmat laati arkkitehti Pekka Rajala (1929–2012),
joka oli ollut rakennusosastolla töissä varusmiesaikanaan ja lyhyen aikaa sen
jälkeen 1955–56. Hänen sen jälkeen perustamansa arkkitehtitoimisto oli
yksi niistä, jotka saivat suunniteltavakseen 1950-luvun lopusta lähtien yhä
suuremman osan kasarmialueiden rakennuksista. Kalle Lehtovuoren kuoleman
jälkeen 1956 rakennusosaston johtoon oli tullut yliarkkitehti Vilho Noko.
Hän pestasi suunnittelutöihin etupäässä kanssaan samoihin aikaan Teknillisessä korkeakoulussa opiskelleiden arkkitehtien toimistoja.
Yhden toimiston vastuulle tuli yleensä tiettyjen rakennustyyppien suunnittelu useissa eri varuskunnissa. Rajalan toimisto erikoistui kasarmirakennuksiin,
mutta sai vastuulleen myös lähes kaikki Niinisalon 1960-luvun uudisrakennukset ja peruskorjaukset. Rakennusosaston oma suunnittelu keskittyi tästä
lähtien erityisosaamista vaativiin töihin, kuten luolastoihin yms. 128
Samaan aikaan varusvaraston kesään 1961 asti kestäneiden rakennustöiden
kanssa tehtiin uudistustöitä sekä entisessä Lottakahvilassa eli sotilaskodissa
että Satakunnan tykistörykmentin esikuntana toimineessa entisessä Lottaleipomossa. Sotilaskodin salia laajennettiin pohjoiseen niin, että saatiin aikaan
kunnollinen näyttämötila. Pääsisäänkäynnin yhteyteen rakennettiin wc-tiloja
ja puhelinkopit. Rakennuksen itäpuolella keittiötä laajennettiin leipomolla
95
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Yllä: Esikunta ja harjoitushalli vuonna 1967. SA-kuva
Alinna vas. ja alla: esikunnan sisätiloja nykyasussaan.

7

Esikunta
1963 / Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala (1961–62)
– nyk. päävartio.
3-kerroksinen ja betonirunkoinen, 1736 m 2.

ja johtajattaren asunnolla. Laajennukset korvasivat siis osittain entisen Lottaleipomon tiloja ja ne saatiin käyttöön vuoden 1962 puolella. Rykmentin
esikuntatilat olivat olleet sijoitettuna entisen leipomon majoituskerrokseen.
Nyt alakerran leipomo muutettiin esikunnan luento-, puhuttelu- ja kahvittelutiloiksi. Tilaa sai myös varuskunnan puhelinkeskus.129
Esikunta ja harjoitushalli 1961–64

Ruokalarakennuksen majoituskerrokseen sijoitettujen tykistörykmentin
kahden patteriston ja Porin prikaatin patteriston esikunnille sekä siihen asti
korjaamon 25 varastotiloissa olleelle Mittauspatteriston esikunnalle ryhdyttiin
rakentamaan uutta rakennusta keväällä 1961. Pekka Rajalan suunnittelema
esikuntarakennus [nyk. 7] sijoittuu vanhan kasarmin kaakkoispuolelle ja
on olemukseltaan kuin tyypillinen aikakautensa valtion virastotalo. Kolmikerroksisessa rakennuksessa on pulpettikatto ja rapatut, nauhaikkunoin
varustetut julkisivut. Pulpettikaton päädyt ja pohjoisjulkisivun yläosa on
verhoiltu mineriittilevyin. Toimistotilat ryhmittyvät keskuskäytävien varrelle.
Pohjakerroksessa on päävartio ja ylemmissä kerroksissa esikuntatiloja.130
Aiemmin, kesällä 1960 oli kaavailtu huomattavasti kookkaampaa esikuntarakennusta, jonka pohjakerrokseen olisi sijoitettu koulutuskäytössä olleiden
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Tykki- ja voimisteluhalli
1964 / Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala (1961–63)
– nyk. urheilutalo.
2-kerroksinen ja betonirunkoinen, 4230 m 2.
Alla: Hallin alkuperäiset ovet.
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tykkien varasto- ja harjoitushalli sekä ullakkokerrokseen voimistelu- ja palloiluhallit. Näille tiloille arkkitehti Rajala suunnitteli kuitenkin oman rakennuksensa kulmittain esikuntarakennuksen viereen paikalle, jolle uusi kasarmi
oli ollut määrä rakentaa. Esikunta ja harjoitushalli rajasivat näin (osittain)
varuskunnan uutta keskusaukiota, joka korvasi vanhan kasarmin itäpuolella
olleen kentän. Aukion muut laidat jäivät rakentamatta 2000-luvulle asti. 131
Tykki- ja voimisteluhallin [nyk. 28] rakentaminen aloitettiin keväällä
1962, kun aiempia työttömyystöitä oli saatu valmiiksi. Betoniseinäisen
sokkelikerroksen tykki- ja varastotilat ulottuvat koko rakennusrungon läpi.
Tykkihallin 14 jykevää liimapuupariovea olivat pienen sisäänvedon suojassa
(ovet uusittiin syksyllä 2018). Yläkerrassa on kaksi liikuntasalia, joille suuret yläikkunat antavat valoa länsi- ja itäpuolilta. Pukuhuoneet sijoittuvat
matalampaan itäsiipeen. Rappauspintojen lisäksi julkisivuissa on käytetty
mineriittilevyverhoilua, kuten esikunnassa.
Työttömyysmäärärahoilla suoritetuille töille oli tyypillistä, että ne keskeytyivät välillä ja aikataulu venyi. Vuonna 1963 Kankaanpään kunnan työttömät
oli sijoitettu etupäässä Pori–Parkano maantien oikaisu- ja parannustöihin.
Esikunnan viimeistelytöitä tehtiin vielä vuoden 1963 alkupuolella ja tykki- ja
voimisteluhalli valmistui vasta kesällä 1964.132

Tällä sivulla: Pohjoispäädyn porrashuone ja voimistelusali nykyään.
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Varuskuntakerho 1962–64

Vuoden 1962 aikana aloitettiin 1960-luvun rakennusohjelman kolmannen
uudisrakennuksen, yhdistetyn upseeri- ja aliupseerikerhon rakennustyöt.
Valtakunnallinen suunnitteluneuvosto oli antanut ohjeen siirtyä yhteisiin,
samaan rakennukseen sijoitettuihin varuskunnallisiin kerhohuoneistoihin.
Yhdistetyt keittiö- ja juhlasalitilat, mutta erilliset sisääntulo- ja oleskelutilat
sisältävä kerho oli rakennus- ja käyttökustannuksiltaan erillisiä taloudellisempi.
Perinteisesti upseerit ja aliupseerit olivat kuitenkin asuneet ja viettäneet
vapaa-aikaansa hierarkkisesti tiukasti erillään toisistaan, eikä ajatusta varuskuntakerhoista otettu nk. ”yleisesti tiedossa olevista syistä” avosylin vastaan.
Yhdistetty kerhorakennus oli herättänyt vastustusta mm. Oulun Hiukkavaaran
uudessa varuskunnassa vuonna 1961.133134
1960-luvun varuskuntakerhojen suunnittelu kuului Arkkitehtitoimisto
Pentti Aholan erikoisalaan ja se sai tehtäväkseen myös Niinisalon varuskuntakerhon [nyk. 12] piirustukset vuonna 1962. Eri varuskuntien kerhot
muistuttivat toisiaan tilajärjestelyiltään ja julkisivuiltaan, mutta ne poikkesivat kokonsa ja tontin asettamien erityisehtojen puolesta. Niinisalon kerho
muistuttaa monin tavoin Aholan samana vuonna ja samantapaiselle tontille
suunnittelemaa, mutta pienempää Upinniemen varuskuntakerhoa. Poikittaiset
seinämuurit jäsentävät molempien sisätiloja ja julkisivuja ja laajat vaakasuuntaiset ikkunanauhat avaavat näkymiä ympäröivään luontoon.
Niinisalossa oli kantahenkilökuntaan kuuluvaa alipäällystöä noin 200
henkeä, joiden kerho oli ollut vuokrahuoneistossa Niinisalon kylässä. Jäsenmäärältään noin 70-henkinen upseerikerho oli majaillut ruokalan vanhassa
upseerisalissa. Uusi kerho rakennettiin Lotta-Svärdin 1936 rakennuttaman
ensimmäisen kahvilarakennuksen paikalle, Valkiajärven rannalle. Upseerien
kerhon sisäänkäynti oli järven puolella pohjakerroksessa, kun taas aliupseerit
saapuivat kerholleen ylemmän kerroksen pohjoispuolisesta sisäänkäynnistä.
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”… - ei ole suotavaa, että upseerit ja kanta-aliupseerit joutuvat vapaa-aikoinaan oleskelemaan
samoissa tiloissa, mistä varmasti seuraisi, että
eritasoisten ryhmien lähekkäin olo tavalla tai
toisella häiritsisi toisen toimintaa ja viihtyvyyttä.
[…] – palkka- ja elintasosta johtuen ovat vaatimukset ruoan laatuun ja hintaan nähden erilaiset,
joten yhteinen keittiön pito ei tässäkään mielessä
vastanne tarkoitustaan.”
1. Divisioonan esikuntapäällikkö eversti Halttu ja huoltopäällikkö everstiluutnantti Heikki Jokiperä, Oulu 5.1.1961.
T-21261/42, KA.

ent. 12, nyk. yksityisomistuksessa

Varuskuntakerho
1964 / Arkkitehtitoimisto Pentti Ahola (1962–63).
2-kerroksinen ja betonirunkoinen, 2339 m 2.

Yllä: Upseerikerhon oleskeluhalli avotakkoineen
vuonna 1967. Lattianpäällysteenä on aikakaudelle tyypillisesti marmoroitu vinyylilaatta. SA-kuva

Alla: Varuskuntakerhon ylä- eli pääkerroksen pohja 30.11.1962, Arkkitehtuuritoimisto Pentti Ahola.
Vasemmassa päädyssä ovat aliupseerikerhon ja
oikeassa upseerikerhon tilat. Keskellä alhaalla on
yhteinen juhlasali ja sen takana keittiö. Kerhoilla oli
omat ruokasalinsa ja baaritiskinsä. PhRakL
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Molempien kerhojen oleskelutilat olivat yläkerrassa ja niiden välissä oli
keittiö ja juhlasali. Pohjakerroksessa oli kerhojen askarteluhuoneiden lisäksi
vierashuoneita ja henkilökunnan asuntoja sekä väestösuoja. Vaikka kerhojen
jäsenmäärät poikkesivat toisistaan, oli niillä lähes samankokoiset oleskelutilat.
Kerhorakennus valmistui keväällä 1964.135

Yllä: Näkymä upseerikerhon oleskeluhallista porrasaulaan ja baaritiskille vasemmalla. Taustalla ruokasali. Kuva vuodelta 1967. SA-kuva

Autohalli-väestösuojat ja korjaamon lisärakennus 1963–65

Niinisalon tykki- ja voimisteluhallin sekä kerhorakennuksen lähestyessä
valmistumista vuonna 1963, aloitettiin seuraavien uudisrakennusten valmistelutyöt. Pekka Rajala laati suunnitelmat kasarmi- ja asuntoalueille rakennettavista kahdesta suurehkosta autohallirakennuksesta. Molempien hallien
kellarikerroksessa oli betoninen väestösuojatila. Julkisivuiltaan samantyyliset
pulpettikattoiset hallit poikkesivat jonkin verran toisistaan, koska kasarmialueen autohalli 3 [nyk. 22] oli maanpäällisiltä osiltaan betonirakenteinen
ja asuinalueen väestönsuojarakennus [ent. 98, nyk. yksit.] puurakenteinen.
Molemmat rakennettiin pääosin vuoden 1964 aikana, mutta valmistuminen
venyi vuoteen 1965.
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Alla: Autohallin 3 eteläjulkisivu alkuperäisasussaan
vuonna 1972. SA-kuva
Alla vas.: Ovien ja julkisivuverhouksen uusimisen
jälkeinen nykytilanne.

22

Autohalli 3

Yllä: Autohallin 3 pohjoisjulkisivu ja väestönsuojan ovi.

1965 / Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala.
1-kerroksinen ja betonirunkoinen, 1880 m 2.
ent. 98, nykyisin yksityisom.
Alla: Asuinalueen väestönsuoja nykyisin.
Alinna: Asuinalueen väestönsuojan julkisivut ja
leikkaus 27.4.1963, Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala. PhRakL

Väestönsuoja ja autohalli
1965 / Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala.
1-kerroksinen ja betoni-/puurunkoinen, 1156 m 2.
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Samanaikaisesti autohallien kanssa parannettiin ja laajennettiin keskuskorjaamon 25 tiloja. Vanhan rakennuksen länsipuolelle rakennettiin vuosina
1964–65 korjaamon lisärakennus [nyk. 26], johon tuli mm. autokorjaamotiloja ja kasarmirakennusmestarin toimisto- ja varastotiloja. Lisärakennuksen
eteläpuolelle valmistui vuonna 1966 pitkä puinen varastorakennus [nyk.
27], jossa voitiin säilyttää mm. lumiauroja yms. huoltokalustoa.136

Yllä: Korjaamo (vas.) ja sen lisärakennus (oik.) sekä
korjaamon varasto (taustalla) vuonna 1972. SA-kuva

26 ja 27

Korjaamon lisärakennus ja
varasto
1965 ja 1966 / Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala
(1963–64).
1-kerroksinen ja betonirunkoinen 1393 m 2 sekä
1-kerroksinen ja puurunkoinen 912 m 2.
Vas.: Korjaamon lisärakennus 26.
Alla ja alla vas.: Korjaamon varasto 27.
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Uusi kasarmi 1964–66

2

Kasarmi
1966 / Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala (1964–65)
– peruskorjattu 2010-luvulla.
3-kerroksinen ja betonirunkoinen, 7664 m 2.

Alla: Uutukainen kasarmi 2 vuonna 1967. Takana
vanha harjoituskasarmi. SA-kuva

Arkkitehti Pekka Rajala oli syksyllä 1963 laatinut yhteistoiminnassa Satakunnan tykistörykmentin kanssa Niinisalon varuskunnan uuden asemakaavan.
Mittauspatteriston ja aliupseerikoulun uuden kasarmin paikka oli siirtynyt
tykki- ja liikuntahallin varaamalta paikalta vanhan kasarmin pohjoispuolelle,
samaan linjaan sen kanssa. Kasarmialuetta aiemmin jyhkeällä olemuksellaan
hallinnut harjoituskasarmi tuli näin jäämään uuden kasarmin varjoon päälähestymissuunnasta pohjoisesta päin katsottuna.137
Kolmikerroksisen kasarmin [nyk. 2] rakennustyöt aloitettiin vuonna
1964 ja ne etenivät kesään mennessä toisen kerroksen kattoholviin asti. Pekka
Rajalan suunnittelema kasarmi oli 1960-luvun vaihteen molemmin puolin
valmistuneista Oulun Hiukkavaaran ja Upinniemen kasarmeista alkaneen
kehitystyön tulos.
Rajalan suunnittelemia kasarmeja yhdistää suuri runkosyvyys ja tilojen
ryhmittäminen keskikäytävien molemmin puolin. Oulun ja Upinniemen
harjakattoisista, 1950-luvun henkisistä julkisivuista oli Niinisaloon kasarmin
suunnitteluun mennessä siirrytty koko julkisivun pituisiin nauhaikkunoihin
ja tasakattoon. Vaaleiksi rapatut yläkerrokset tuntuvat leijuvan tummaksi
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Yllä ja vas. kesk.: Kasarmin käytävä ja tupa vuonna 1967. SA-kuva

”Rakennustöitä Niinisalon varuskunnassa vuosikausiksi.”
HS 18.9.1967

maalatun ja hieman sisäänvedetyn betonisokkelikerroksen yläpuolella. Tupien
lisäksi uudessa kasarmissa oli paljon luokkahuonetilaa AuK:n ja teknispainotteisen Mittauspatteriston käyttöön. 138
Uusi kasarmi valmistui vuonna 1966. Porin Prikaatin patteristo muutti
samana vuonna Kajaaniin Kainuun prikaatin yhteyteen. Vanhasta kasarmista
vapautui näin runsaasti tilaa, ja sen peruskorjaustyöt voitiin aloittaa lamelli
kerrallaan edeten. Korjaus tarkoitti käytännössä sisätilojen lähes täydellistä
uudelleenrakentamista. Pekka Rajalan suunnitelmien mukaan sen tupia
pienennettiin ja niistä lohkaistiin osa uusille keskuskäytäville. Entisen sivukäytävän paikalle tuli mm. toimistohuoneita ja pienempiä kouluttajien tupia
sekä vihdoin myös sisä-wc-tilat. Vanhaan kasarmiin mahtui muutostöiden
jälkeen 900 miestä.139
Vanhan kasarmin peruskorjaus kesti aina vuoteen 1969 asti. Samaan
aikaan, 1960-luvun jälkipuoliskolla uudistettiin perusteellisesti 1930-luvun
rakennuksista myös ruokala- ja keittiörakennus, sairaala ja miehistösauna sekä
aliupseerikylän rakennukset. Kasarmialueen pölyävä tiestö sai kestopäällysteet
noin 10 kilometrin matkalta. Vuonna 1967 valmistui myös varuskunnalta
Niinisalon kylään johtava rautatien ylittävä silta.140

Vas.: Kasarmin 2 sisääntulokerroksen kuraeteinen
ja pääporras.
Oik.: Aliupseerikoulun opetusta uudessa kasarmissa vuonna 1967. SA-kuva
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Eläinklinikka 1967

Hevoshuoltokoulun nimi muutettiin marraskuussa 1966 Eläinlääkintäkouluksi. Vuosikymmenen alkupuoliskolla oli hevosten ja koirien oloja parannettu.
Uusi puinen, 22-koppinen koiratalli [purettu] rakennettiin Pekka Rajalan
suunnitelmien mukaan vuonna 1964. Hevostallin pilttuisiin oli rakennettu
puulattiat sen jälkeen, kun neljä hevosta oli kuollut ähkyyn syötyään lattianpäällysteenä ollutta hiekkaa. Talliin liittynyt pieni sairastalliosasto oli
tarkoitus korvata uudella sairastallilla, jonka nimitys muuttui vuoden 1965
suunnitelmissa eläinlääkintäklinikaksi.
Pekka Rajalan suunnittelema eläinklinikka 14 valmistui vuonna 1967
tallin ja kengityspajan länsipuolelle, hieman erilleen muusta rakennuskannasta.
Se edustaa arkkitehtuuriltaan Niinisalon rakennuksista kenties tyylipuhtainta
1960-lukua, ja on myös säilynyt hyvin alkuperäisasussaan. Yksikerroksisen
ja tasakattoisen klinikan julkisivut ovat kahi-tiiltä ja betonia. Korkea, alun
perin nykyistä tummemmaksi maalattu betonisokkeli ja suuret ikkunapinnat
korostavat idänpuoleisen pääjulkisivun matalaa vaakasuuntaisuutta. Suuren
runkosyvyyden vuoksi rakennuksen keskiosan tiloille on annettu päivänvaloa
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Vastavalmistunut eläinklinikka vuonna 1967. SAkuva

14

Eläinklinikka
1967, Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala (1964–65).
1-kerroksinen ja betonirunkoinen, 1000 m 2.

Tällä sivulla: Eläinklinikan sisätiloja vuonna 1968 (mustavalkokuvat, SA-kuva) ja nykyisin.
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Yllä: Leikkaussali vuonna 1968. SA-kuva

kookkailla kattoikkunoilla. Sisätilojen pintamateriaaleina on käytetty punatiiltä ja maalattua raakavalubetonia sekä vinyylilaattoja.
Eläinlääkintävarikon kymmenen vuotta aiemmin tapahtuneesta siirrosta
lähtien vireillä ollut organisaatiomuutos toteutettiin vuonna 1969, kun varikko siirtyi Eläinlääkintäkoulun alaisuuteen.141

110

Tykistökoulu 1969

3

Tykistökoulu
1969, Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala (1968) – laajennettu 1984–86 (YK-kurssikeskus).
2-kerroksinen ja betonirunkoinen, 6850 m 2.

Alla: Tykistökoulu 1970-luvulla tai 1980-luvun alussa. Teoksesta: Paulaharju, Tykistökoulu 1918–1983.

Niinisalon uudisrakennusohjelman valmistuminen alkoi jo häämöttää, kun
varuskuntaan päätettiin siirtää vielä yksi uusi joukko-osasto, Tykistökoulu.
Santahaminassa sijainnut koulu oli ollut siirtokaavailujen kohteena jo 1950-luvun loppupuolelta lähtien. Tykistön tarkastaja vastusti silloin tiukasti koulun
siirtämistä pois Helsingistä joko Riihimäelle tai Niinisaloon. Helsingin alueen
huonot kasarmiolosuhteet pakottivat kuitenkin siellä olleiden joukko-osastojen uudelleensijoitteluun. Keuruulle ja Vekaranjärvelle rakennettavat uudet
varuskunnat mahdollistivat syksyllä 1966 aikaansaadun siirto-ohjelman toteuttamisen. Sen yhtenä tavoitteena oli Tykistökoulun muutto Niinisaloon.142
Pekka Rajala suunnitteli Tykistökoululle kolmikerroksisen rakennuksen
vanhan liikekannallepanovarastoalueen eteläpuolelle. Tykistökouluun [nyk.
3] tuli kahden hengen majoitushuoneita kurssilaisille, luokkia sekä kirjasto- ja
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toimistotiloja. Lisäksi rakennukseen kaavailtiin tykistökaluston koulutushallia,
joka kuitenkin karsittiin säästösyistä pois ennen rakennustöiden aloittamista
vuoden 1968 alussa. Koulu madaltui näin kaksikerroksiseksi.
Tykistökoulu on korkeuteensa nähden leveä tasakattoinen rakennus, jonka
julkisivuissa on paljon yhtäläisyyksiä kasarmin 2 kanssa – alin sokkelikerros
vain puuttuu. Koulun itäpuolella on erillinen luentosalisiipi. Tykistökoulu
valmistui maaliskuussa 1969, mutta ensimmäinen kurssi aloitti vasta syyskuussa. Rakennus oli karsimisen seurauksena jo heti alkuun liian pieni ja osa
koulutuksesta täytyi järjestää Suomenlinnassa.143

Yllä ja yllä vas.: Tykistökoulun auditorio ja kahden
hengen majoitustupa vuonna 1970. Teoksesta: Paulaharju, Tykistökoulu 1918–1983.

Rakennusohjelman päättäminen

Niinisalon työttömyysvaroilla rahoitetut rakennushankkeet jatkuivat 1970-luvun alkupuolelle saakka. Merkittävin uudisrakennus oli Pekka Rajalan
suunnittelema varuskunnan lämpökeskus [nyk. 18], joka valmistui vuosina
1970–71 ruokalan ja silloisen pistoraiteen länsipuolella olevaan rinteeseen.
Ideana oli, että polttoaineena käytetty turve voitiin kaataa rinteen yläosan
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Alla ja alla vas.: Pääporrashuone on säilynyt alkuperäisasussaan mutta käytävien pintarakenteet
on uusittu.

18

Lämpökeskus

Lämpökeskuksen länsijulkisivu ja leikkaus 10.1.1969,
Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala. PhRakL

1969–71, Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala (1969).
3-kerroksinen ja betonirunkoinen, 966 m 2.

Niinisalon kasarmit vesitornista kuvattuna 1960-luvun lopussa. Harjoituskasarmin muutostyöt ovat
käynnissä ja sen kahdessa lamellissa on jo uudet
tasakatot. Sotamuseo

tasolta suoraan varastosiiloihin, josta se annosteltiin alatasolla sijaitseviin
lämmityskattiloihin. Kaikki kasarmialueen rakennukset lämmitettiin lämpökeskuksen kattiloilla, ja Niinisalon varuskunnasta tuli näin maan ensimmäinen
pelkästään jyrsinturpeella lämmitettävä alue.144
Kasarmialueen uudistusten ohella tehtiin laajamittaisia uudistus- ja lisärakennustöitä koko 1960-luvun ajan Pohjankankaan Koeampuma-asemalla,
eli vuodesta 1967 lähtien Koeampumalaitoksessa. Lisäksi Pohjankankaalla
1950-luvulta asti leireilleen Panssariprikaatin käyttöön siirrettiin useita
parakkeja nk. kaasukylän alueelta. Viiden kilometrin päässä kasarmialueesta
sijaitsevaa leirialuetta laajennettiin 1960-luvun aikana ”omavaraiseksi” mm.
rakentamalla omia saunoja ja sotilaskoti.145
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Myöhemmät vaiheet 1971–2018
YK-rauhanturvaajat

Yllä: Tykistökoulun laajennus.

Alla: Ulko- ja sisäkuva rakennustoimistosta.

Niinisalon kasarmialueen täydennysrakentaminen lakkasi lähes tyystin
1970-luvulla. Niinisalon talvi- ja jatkosotien aikaisten koulutuskeskusten
perinteet olivat saaneet jatkoa, kun Satakunnan tykistörykmentin yhteyteen
oli vuonna 1966 perustettu Yhdistyneiden Kansakuntien Suomalaisen Pataljoonan Täydennysosasto. Osaston toiminta oli kuitenkin kausittaista, eikä
se tarvinnut omia rakennuksia. Kriisialueille lähteville rauhanturvaajille ja
tarkkailijoille annettiin koulutusta tarpeen mukaan ja ne varustettiin matkaan.
Niinisaloon kokoontuneen, jopa tuhannen miehen vahvuisen pataljoonan
käyttöön otettiin väliaikaisesti tykistörykmentin kasarmitiloja ja varusmiehet
siirrettiin telttamajoitukseen. Niinisalossa koulutettiin myös rauhanturvaajien
avuksi lähteneet sotakoirat. Vuonna 1969 osaston nimeksi muutettiin YKKoulutuskeskuksen Esikunta.146147
Hiljaiselon jälkeen Niinisaloon rakennettiin 1980-luvun alusta 1990-luvun alkuun muutamia uudisrakennuksia, joista suurin osa tuli YK-joukkojen
käyttöön. Yhteistä tämän aikakauden rakennuksille oli, että ne suunniteltiin
Arkkitehtitoimisto Marjukka ja Hirvo Tyynilän toimesta. Toimisto suunnitteli
1980-luvulla etupäässä tyyppirakennuksia myös muihin varuskuntiin.
YK-pataljoonan koulutustoimintaa varten rakennettiin vuonna 1981
betonielementtirakenteinen koulutushalli [nyk. 29] Tyynilän toimiston
laatimien suunnitelmien mukaan. Vuoden 1982 alussa koulutusosaston
nimeksi tuli YK-Koulutuskeskus. Tykistökoulua laajennettiin vuonna 1984
etelänpuoleisella elementtirakenteisella siivellä, josta YK-Koulutuskeskus sai
vakinaiset tilat.148
9

Rakennustoimisto
1984 / Arkkitehtitoimisto Marjukka ja Hirvo Tyynilä (1982).
1-kerroksinen ja betonirunkoinen, 1153 m 2.

Rakennustoimiston ja sen vajarakennuksen pohja
1.7.1982, Arkkitehtitoimisto Marjukka ja Hirvo Tyynilä. PhRakL
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Yllä: Nykyään autohuoltokäytössä oleva YK-koulutushalli. Sinisessä kyltissä
voi vielä erottaa YK-Koulutuskeskuksen haalistuneen tunnuksen.

29

YK-koulutushalli
1981 / Arkkitehtitoimisto Marjukka ja Hirvo Tyynilä
– laajennettu, nyk. autokorjaamo ja -pesupaikka.
1-kerroksinen ja betonirunkoinen, 1935 m 2.

”Varusmiehet metsään YK-pataljoonan tieltä.”
HS 20.11.1982

5

YK-kurssikeskus
1993 / Arkkitehtitoimisto Marjukka ja Hirvo Tyynilä
– nyk. esikunta.
2-kerroksinen ja betonirunkoinen, 3014 m 2.

Alla: YK-kurssikeskus.

Vuonna 1984 rakennettiin entisen aluevarastoalueen itäosaan rakennustoimisto [nyk. 9] ja sen taakse pitkä vajarakennus [nyk. 110]. Ne ovat
Marjukka ja Hirvo Tyynilän suunnittelemia tyyppirakennuksia, jollaiset rakennettiin samaan aikaan ainakin Kontiolahden varuskuntaan. Rakennustoimisto
on matala, harjakattoinen betonielementtirakennus, jonka julkisivuissa on
käytetty kahdenväristä tiilimuurausta. Rakennustoimiston pihalta purettiin
vuonna 1934 valmistunut ammusvarastorakennus.149
Vuonna 1993 valmistui tykistökoulun ja sairaalan väliin YK-koulutuskeskuksen uusi rakennus. Marjukka ja Hirvo Tyynilän toimiston suunnitteleman
YK-koulutuskeskuksen [nyk. 5] vaaleiksi rapatuissa julkisivuissa voi nähdä
viitteitä Niinisalon 1930-luvun arkkitehtuuriin. Vuonna 1987 Satakunnan Tykistörykmentin alaisuuteen siirtynyt tykistökoulu sai YK-koulutuskeskuksen
entisistä tiloista kaivattua lisätilaa.
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Muonituskeskus
2001 / Arkkitehtitoimisto CJN Oy.
1-kerroksinen ja betonirunkoinen, 4108 m 2.

Vas.: Muonituskeskus.
Alla: Ajoneuvo- ja huoltohalli 66.

Organisaatiomuutoksia ja täydennyksiä

1990-luvun alun talouslaman säästöpaineissa puolustusministeriölle tuli tarve
lakkauttaa varuskuntia ja joukko-osastoja sekä tehdä organisaatiomuutoksia.
Niinisaloon perustettiin keväällä 1992 Tykistöprikaati, jonka alaisena joukkoyksikkönä Satakunnan tykistörykmentti jatkoi Tykistökoulun ja Tiedustelupatteriston ohella. Porin Prikaati saapui Niinisaloon 60 vuoden viiveen
jälkeen vuonna 2015, kun Tykistöprikaatin yksiköt liitettiin sen alaisuuteen.
Niinisalon uudisrakennustoiminta elpyi 2000-luvulla, jolloin se on keskittynyt kasarmialueen ”huoltopuolelle”. Vuonna 2001 valmistui arkkitehtitoimisto CJN Oy:n suunnittelema uusi muonituskeskus [39]. Se sijoittuu
keskusaukion länsilaitaan vastapäätä 1960-luvun tykki- ja liikuntahallia.
Viimeisimpiä rakennuskohteita ovat olleet kasarmialueen pohjoisosaan
nousseet elementtirakenteiset ajoneuvo- ja huoltohallit sekä vanhat koiratallit korvanneet, pohjakaavaltaan tähdenmuotoiset koiratallit. Koiratallit
paransivat eläinten oloja ja rauhaa huomattavasti, ”Vuoden koirateko” 2013
-palkinnon arvoisesti.150

Alla: Uudet koiratallit sisältä ja ulkoa.
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HS 4.6.1933 ” Puolustuslaitoksen aluejärjestelmä”.
Kuosa, Niinisalon varuskunta, s. 11, 31.
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Liite: Niinisalon arkkitehtipiirustuksia 1930-luvulta
Piirustukset ovat PhRakL:n keskusyksikössä Haminassa ja Lotta-

kannakselle suunniteltuja varastorakennuksia. Kankaanpään

Svärd-järjestön arkistossa Kansallisarkistossa. PhRakL:n Niini-

harjoituskeskuksen (KHK) 1930-luvun piirustuksissa oli samoin

salon paikallistoimistolla on hallussaan piirustuskopioita, jotka

juokseva numerointi (1–182 / 21.3.1935–1.3.1939), joka määräytyi

on ilmeisesti lähetetty alkujaan Niinisalon rakennustyömaille.

päiväyksen mukaisesti (siis ei rakennuksittain). Lotta-Svärd-

Vuonna 1933 suunniteltujen aluejärjestön varastorakennusten piirustusnumerointi oli juokseva (210–221), mutta siihen

järjestölle suunnitellut kahvila- ja leipomorakennukset eivät
sisältyneet tähän numerointiin.

sisältyi myös samaan aikaan muualle, mm. Rautuun Karjalan

Aluejärjestön varastoalue

Sairaala, rak. n:o 13 (nyk. 13)

• 210a asemakaava, rak. 1–6 1:1000 / 3.10.1933

Kalle Lehtovuori ja Pirkko Kiianlinna

• 211–214 lämmin varasto, pohjat, leikkaukset, julkisivut 1:100 /
26.1.1933

• 46–50 pohjat kellari ja 1–3. krs, julkisivut, leikkaus 1:100 /
20.6.1936

• 215 rakennus 2, Rautu, pohja, leikkaus, julkisivut, detaljit 1:100,
1:10, 1:20 / 21.6.1933

• 63 leikkaus 1:100 / 1.7.1936

• 218 rakennus 5, ammusvarasto, pohja, leikkaus, julkisivut 1:100
/ 17.8.1933

• työpiirustukset 64–73, 75–78, 80–85, 87, 94–95, 101–103, 106,
112, 116–118, 120, 123–126, 129–130, 133–134, 137–139, 141–149
ja 152–154 / 8.7.1936–19.4.1937

• 220 rakennus 3, Kankaanpää, pohja, leikkaus, julkisivut, detaljit
1:100, 1:10 / 26.8.1933

Aliupseeriasunto, rak. n:o 16 ja 16a (nyk.

• 221 rakennus 4, Kankaanpää, pohja, leikkaus, julkisivut, detaljit
1:100, 1:10 / 29.8.1933
• 221a pohjat, telinepiirustus / 31.8.1933
KHK:n asemapiirrokset
Kalle Lehtovuori
• 1 asemapiirros 1:1000 / 21.3.1935
• 114 Asemapiirros 1:4000 / 21.12.1936, 30.12.1938
Harjoituskasarmi (nyk. 1)
Kalle Lehtovuori ja Pirkko Kiianlinna
• 2–3 pohjat 1.–3. krs 1:200 / 21.3.1935
• 4 julkisivut ja leikkaukset 1:200 / 21.3.1935

Kalle Lehtovuori
• 104 rak. 16 pohja, leikkaus, julkisivut 1:100 / 30.9.1936
• 105 vajarakennus, pohja, leikkaus, julk., det. / 10.10.1936
• työpiirustukset 107–111, 113, 115, 136, 140 ja 150 / 27.10.1936–
1.9.1937
• 159 rak. 16a pohja, leikkaus ja julkisivut 1:100 / 8.4.1938
Tallit 200 hevoselle ja sairastalli (purettu)
Kalle Lehtovuori
• 157 pohja 1:100 / 28.3.1938
• 158 julkisivut 1:100 / 28.3.1938
• sairastalli, pohja, leikkaus, julkisivu 1:100 / 1.4.1938

• 5 pohja 1:100 / 21.3.1935

Upseeriasunto, rak. n:o 15 (nyk. 48)

• työpiirustukset 6–23 / 21.3.–13.9.1935 ja 132 / 16.2.1937

Kalle Lehtovuori

Ruokala, rak n:o 4 (nyk. 15)
Kalle Lehtovuori, O.V. ja I.N.
• 25–26 pohjat 1:200 / 7.4.1936

• 161–163 pohjat 1. ja 2., 3. sekä kellarikerrokset 1:100 / 15.6.1938
• 164–165 leikkaus ja julkisivut 1:100 / 20.6.1938
• työpiirustukset 167–169, 171, 178–180 ja 182 / 2.7.1938–1.3.1939

• 29 pohja, leikkaus 1:100 / 12.5.1936

Suksikatos (purettu)

• työpiirustukset 30–31, 33–35, 37–38, 45, 56, 62, 79, 83, 86, 88,
119–122, 127–128, 131 ja 151–156 / 26.5.1936–27.4.1937

• 176 pohja, leikkaus, julkisivut 1:100 / 28.9.1938

Käymälä, rak. n:o 7 (purettu)
Kalle Lehtovuori ja Pirkko Kiianlinna
• 27 pohja, leikkaus, julkisivut, det. 1:100, 1:50, 1:10 / 9.4.1936

Kahvila-leipomo
• kahvila–leipomo pohjat kellari, 1–2. krs 1:100 / 5.4.1938
• kahvila pohjat kellari ja 1. krs 1:100 / 21.11.1938
• leikkaukset ja julkisivut 1:100 / 21.11.1938

Miehistösauna, rak. n:o 14 (nyk. 16)
Kalle Lehtovuori
• 28 pohjat, leikkaukset, julkisivut 1:100 / 8.5.1936
• työpiirustukset 51–55, 61, 74, 89–93, 96–100 / 25.6.1936–
19.9.1936
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”Kyllähän ensimmäiset päivät monelle ovat täällä vähän uutta
ja rasittavaa puuhaa. … Jotkut eivät parina ensimmäisenä
yönä osaa nukkua sotilaallisen aikaisin uusissa vuoteissaan,
mutta jo kolmantena päivänä on reipas elämä ja ulkoilu tehnyt tehtävänsä, ja kun lähdön hetki koittaa, kun juna jälleen
viheltää Niinisalon asemalla, on yhden ja toisen suorastaan
ikävä poistua tästä kasarmista, joka heille ensi aluksi on niin
suuri, että jotkut siellä täydellisesti eksyvät. Ja majuri kertoo
jutun reserviläisestä, joka neljä tuntia oli alusvaatteisillaan
harhaillut tuvasta toiseen tultuaan lääkärintarkastuksesta.
Koska kaikki muutkin miehet samoihin aikoihin kulkivat lääkärintarkastukseen ja sieltä takaisin, ei kukaan tullut kiinnittäneeksi huomiota yhteen onnettomana harhailevaan mieheen,
ennen kuin virkailija Svinhufvud vihdoin pelasti hänet.”
HS 16.2.1939, ”Kankaalle kasvanut sotilaskylä”.
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