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JOHDANTO 

 
 

 
Vasemmalla punaisella pohjalla Harjamäen keskusta-alue. Oikealla Siilinjärven keskusta.  
Lähde: ote vuoden 1991 peruskartasta. 
 

 
Harjamäen keskusta-alue sijaitsee Siilinjärven keskustan länsipuolella Kevätön-järven 
eteläpuolella ja muodostuu yhtenäisestä entisestä sairaala-alueen rakennuskannasta ja 
puistosta. Maa-alue hankittiin sairaalalle vuonna 1924 ja sairaalan ensimmäiset rakennukset 
valmistuivat 1926. Seuraavana valmistui naispotilaille tarkoitettu Naistalo vuonna 1939. Vuosina 
1959 - 60 alueelle valmistui useita rakennuksia, mikä on alueelle leimaa antava ajanjakso. 
Rakennukset sijoittuvat väljästi puistomaiseen ympäristöön ja muodostavat yhtenäisen miljöön. 

 
Kulttuurihistoriallinen rakennus- ja alueinventointi tehtiin tulevan asemakaavoituksen 
selvitystyönä. Työn tilaajana oli Siilinjärven kunta ja inventointityön suorittivat Arto Mattila 
arkkitehti SAFA, Eeva Martikainen FM. Asiantuntijana työhön osallistui myös arkkitehti Hannu 
Puurunen. Työssä selvitettiin alueen kulttuurihistorialliset arvot ja määriteltiin ne ominaisuudet, 
jotka ovat arvojen kannalta olennaisia. Inventointi tehtiin arkistotietojen ja kohdekäyntien 
perusteella. Inventoituja alueita oli yksi ja rakennuskohteita oli 11 kpl. 

 
 



 

HARJAMÄEN KESKUSTA-ALUEEN RAKENNUS- JA ALUEINVENTOINTI 2019 

4 

PERUSTIEDOT 

 
inventoinnin nimi  Harjamäen keskusta-alue 
aluerakenne   kuntataajama 
tilaaja   Siilinjärven kunta 
työn teettäjä   Konserni ja maankäyttöpalvelut, kaavoitus 
ohjausryhmä: kaavoitusjohtaja Timo Nenonen 

kaavasuunnittelija Riikka Leskinen 
Tapio Laaksonen (Pohjois-Savon ELY-keskus) 
Mikko Paalanen (Kuopion kulttuurihistoriallinen 
museo) 

työn tekijät:   Arto Mattila, konsultti 
   Eeva Martikainen, alikonsultti 
   Hannu Puurunen, alikonsultti 
inventointiajankohta  kesä-syksy 2019 

inventoinnin kesto  3kk 
inventointikustannukset  - 
inventoinnin valmistumisvuosi 2019 
inventoinnin luovutuspäivä  30.9.2019 
pysyvä arkistointipaikka  kunnan arkisto 
 
 
 
INVENTOINTIHANKE 
inventoinnin hankealueen tyyppi ja kuvailu alue on osa Harjamäen taajamaa 
inventoinnin kohteet alue, entiset sairaalarakennukset ja muut 

rakennukset 
inventoitujen alueiden lukumäärä 1 kpl 
Inventoitujen kohteiden lukumäärä tässä tapauksessa sama kuin rakennusten määrä 
inventoitujen rakennusten lukumäärä 11 kpl (sisältäen yhden rakennelman) 
inventoitujen sisätilojen lukumäärä 2 kpl 
muiden inventoitujen lukumäärä 0 kpl 
inventoinnin tarkoitus  asemakaavallinen selvitystyö 
inventoinnin tyyppi  alue- ja rakennusinventointi 
inventoinnin tarkkuus  asemakaavatasoinen inventointi 
onko paikkatieto tuotettu ArcMap® mukaisesti  Ei ole. 
inventoinnin kattavuus  Harjamäen alueeseen liittyvä rajaus (kartassa) 
inventointimenetelmän kuvaus tutustuminen alueeseen, esiselvitystyö, 

karttatyöskentely, maastokäynti, historian 
selvitys, kirjaaminen 

inventointivaiheet  kts. edell. 
valintaperusteet  ikä, säilyneisyys, alueen yhtenäisyys ym. perusteet 
aikaisemmat tutkimukset Maakuntakaava- ja yleiskaavatasoiset 

rakennusinventoinnit 
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ALUEEN ESITTELY 

 
Tarkastelualueen historia 

Kuopion maaherra Gustaf Ignatiusta pidetään mielisairaalan perustamishankkeen 
alullepanijana. Hän kutsui koolle vuonna 1920 kuntien edustajia yhteisen piirimielisairaalan 
perustamiseksi. Neuvottelu- ja suunnitteluvaiheen jälkeen piirimielisairaala muodostui 
läntisen Kuopion läänin yhteiseksi ja sopiva paikka sille löytyi silloisesta Kuopion Hakkaralan 
kylästä. Rakennusmestari Juho Hämäläiseltä ostettiin Lehtolan ja Harjamäen tilat vuonna 1924 
sairaalaa varten. Siilinjärven piirimielisairaalan ensimmäiset rakennukset tehtiin suunnilleen 
paikalle, missä oli ollut Lehtolan tilan pihapiiri. Sairaalan ensimmäisen rakennusryhmän 
suunnitteli arkkitehti Axel Mörne. Näihin kuuluivat päärakennus (S2), pesula- ja 
voimalaitosrakennus (T2).  
Vuonna 1939 valmistui naispotilaille tarkoitettu Naistalo (S3), joka oli vuoteen 1945 
sotasairaalan käytössä. Rakennukset suunnitteli arkkitehdit Sakari Honkavaara ja Esko 
Suhonen.  

 
Pitkään vaivannutta tilanahtautta helpottamaan valmistui vuonna 1959 uusi päärakennus (S1), 
johon tuli 202 potilaspaikkaa. Lisäksi uusia rakennuksia varten tarvittiin suurempi lämpökeskus 
(T1). Sairaalalle valmistui myös uusi keittiö- ja ruokalarakennus (T3) vuonna 1960. Kaikki 
mainitut rakennukset suunnitteli arkkitehti Reino Koivula.  
1950-luvun alussa mielisairaiden hoito oli muuttunut lakimuutoksen kautta. B-
mielisairaalaverkostoa eli pitkäaikaispotilaille tarkoitettuja sairaaloita ryhdyttiin kehittämään. 
Pitkien neuvottelujen jälkeen Harjamäki valikoitui B-mielisairaalan sijoituspaikaksi. 
Kevättömän sairaala (S6) valmistui vuonna 1961 B-mielisairaalan käyttöön.  
Tärkeä osa sairaala-aluetta on aikanaan ollut myös puutarha, siihen liittyvät rakennukset ja 
sairaalan harjoittama maatalous. 
Sairaalasta käytettiin vuosina 1926 - 1958 nimitystä Siilinjärven piirimielisairaala, ja vuoden 
1958 jälkeen Harjamäen sairaala. Harjamäen sairaala siirtyi Kuopion yliopistollisen 
keskussairaalan alaisuuteen vuoden 1989 alusta, jonka jälkeen Harjamäen sairaalan 
rakennuksen jäivät vähitellen pois potilaskäytöstä. Tällä hetkellä alueen rakennukset ovat 
pääosin erilaisen yritystoiminnan käytössä. 
 

 

Maisema- ja aluerakenne 

Alue sijaitsee Siilinjärven keskustasta noin 3 km päässä. Alue sijoittuu pitkän 
harjumuodostelman ja Kevätön-järven väliselle alueelle. Sairaala-alue oli aluksi kolmen tien 
rajaaman kolmiomuodostelman sisässä. Harjamäentie oli näistä teistä etelänpuoleisena 
reunana. 1959 - 61 alueen alkuperäisen muoto muuttui sairaala-alueen laajetessa. 
Alue on suurelta osin puistomainen ja vanhat männyt ovat tärkeä osa alueen identiteettiä. 
Alueen tärkein rakennus on vanha sairaala (S2) vuodelta 1926, mitä on kunnostettu vuosien 
varrella entistävillä toimenpiteillä.  
Tärkeisiin rakennuksiin kuuluu myös rakennukset S1, S3, S6 ja T2, jotka ovat yksittäisinä 
rakennuksina tärkeitä ja lisäksi erittäin tärkeitä osia alueen identiteetin kannalta. Muut 
rakennukset T1, T3, Muuntaja ja Sairaalan portti ovat niin ikään tärkeitä osia Harjamäen 
alueen identiteetille sekä historialliselle kerroksisuudelle. Sakupen pesula on suhteellisen 
nuori, eikä sen historiaa ei ole tarkemmin tässä yhteydessä tutkittu. Pesula on kooltaan sekä 
malliltaan poikkeava ja vieras elementti alueella. 
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Topografia 

Maasto on suhteellisen tasaista ja sen pohjoisosa viettää loivasti luoteeseen päin. 
 

Maankäytön ja kaavoituksen historiaa 

Alueella on voimassa Pohjois-Savon maakuntakaava vuodelta 2008 ja Siilinjärven keskusta-
alueen yleiskaava vuodelta 2016. Tämä selvitystyö on tilattu tekeillä olevan ensimmäisen 
asemakaavan selvitystyöksi. 
 

Alueen toimintojen kehitys ja niiden syyt 

Piirimielisairaalan tilojen ahtaus ja uusien tilojen tarve 1950-luvun aikana johti siihen, että 
aluetta ryhdyttiin laajentamaan 1950 – luvun lopussa.  
Sairaalatoiminta lopetettiin vaiheittain 2000-luvun loppuun mennessä ja tilat otettiin 
vähitellen muuhun käyttöön, kuten yritys- ja päiväkotikäyttöön. 
 

Näkymät ja taajamakuva 

Alueen ilme taajamassa on puistomainen ja historiallinen. Harjamäentie on liikenteellisesti 
alueen vilkkain. Runsas puusto Harjamäentien ja rakennusten välissä osin estää ydinalueen 
erityispiirteiden välittymisen Harjamäentiellä liikkuville. Laajimmat näkymät ovat pohjoiseen 
ja luoteeseen, missä sijaitsee alueen viimeinen viljelyskäytössä oleva pelto. 
Rakennukset muodostavat ajallisesti kerroksellisen ja suhteellisen yhtenäisen taajamakuvan. 
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ARVOKKAAT KOHTEET ALUEELLA 

 
2 Sairaalarakennus (uusi), S1   1959 

3 Päärakennus (vanha), S2   1926 

4 Sairaalarakennus (Naistalo), S3  1939 

5 Kevättömän sairaala, S6   1961 

6 Lämpökeskus, T1  1959 

7 Huoltorakennus, T2   1928 

8 Keittiö-ruokala, T3   1960 (laajennus 1986 Sakupe) 

 9 Sakupen pesula   1970-luvun loppu tai 1980 

 10 Muuntaja (kartassa MU)  1940 - 50-lukujen vaihde 

 11 Sairaalan portti (kartassa PO) 1926 
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KULTTUURIHISTORIALLISET ARVOT 

 
RAKENNUSHISTORIALLISET ARVOT 

 
RAKENNUSTAITEELLISESTI (ARKKITEHTONISESTI) ARVOKAS 
 
Rakennus on puhdaspiirteinen arkkitehtonisen tyylin edustaja. 
 
Puhtaimmat arkkitehtoniset tyylipiirteet: 

- 2 Päärakennus (vanha), S2  (20-luvun klassismi) 

- 4 Sairaalarakennus (Naistalo), S3  (funktionalismin piirteitä) 

- 7 Huoltorakennus, T2   (20-luvun klassismi) 

- 11 Sairaalan portti   (20-luvun klassismi) 

 

HISTORIALLISET ARVOT 

 

SOSIAALIHISTORIALLISESTI ARVOKAS  
Rakennus edustaa havainnollisella tavalla alueelle tyypillistä sosiaalista kerrostumaa, 
elämäntapaa yms. 
 
Seuraavat rakennukset ovat sairaalahistoriallisesti arvokkaita: 
- 2 Sairaalarakennus (uusi), S1   

- 3 Päärakennus (vanha), S2  

- 4 Sairaalarakennus (Naistalo), S3  

- 5 Kevättömän sairaala, S6   

- 6 Lämpökeskus, T1 (vanha osa) 

- 7 Huoltorakennus, T2  

- 8 Keittiö-ruokala, T3 (vanha osa) 

- 10 Muuntaja 

- 11 Sairaalan portti 

 

SOTAHISTORIALLISESTI ARVOKAS 
- 4 Sairaalarakennus (Naistalo), S3  

 

MAISEMALLISET ARVOT 

 

MAISEMAKOKONAISUUS 
Kohteet liittyvät suurempaan maisemakokonaisuuteen ja ovat arvokkaita osia ympäristössä. 
Maisemallisesti tärkeinä osina esiintyvät kaikki tämän inventoinnin kohteet. 

 

MAISEMALLISESTI KESKEINEN SIJAINTI 
Kohteet sijaitsevat maisemallisesti keskeisillä paikoilla ja tukevat ympäristön 
kulttuurihistoriallisia arvoja. 
- 3 Päärakennus (vanha), S2  
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ALUEIDEN JA RAKENNUSKOHTEIDEN TARKASTELUKRITEERIT 

 
tyypillisyys  
harvinaisuus  
alkuperäisyys 
edustavuus 
yhtenäisyys  

kerroksisuus sopusointuisuus 
avainkohde  
vaihtelevuus 
 
 

monipuolisuus symbolimerkitys 
kertovuus 
opetus- ja tutkimusarvo 
 

Erityinen painoarvo oli kertovuudella. 
 
 
 

ARVOJEN MÄÄRITTÄMINEN 

 
Arvoon vaikuttava rakennusten säilyneisyys (joka ei viittaa rakennuksen kuntoon) on esitetty 
seuraavin termein. Kahden kohteen sisätiloihin on tutustuttu. 
 
LÄHES ALKUPERÄINEN 
Rakennus on säilynyt melkein alkuperäisenä tai muutoksia ei voi nähdä. Alkuperäisen kaltaisia 
ovat monesti esimerkiksi aitat, joilla ei kuitenkaan ole enää alkuperäistä käyttöä. 
 
HYVIN SÄILYNYT 
Rakentamisajankohta ja sen tyylipiirteet ovat helposti tunnistettavissa ja rakennusosista sekä 
pintaverhouksista on merkittävä osa säilynyt alkuperäisenä. Rakennuksissa voi olla myös 
myöhempien ajanjaksojen tyylillisesti tunnistettavia muutosvaiheita. Muutokset on tehty 
sopusoinnussa alkuperäisen tyylin ja muodon kanssa, eikä suhdemaailma ole kärsinyt. 
Huonejako, huonekorkeudet sekä oviaukot ovat säilyneet alkuperäisenä ja pintamateriaalit 
vastaavat luonteeltaan alkuperäisiä.  
 
KOHTALAISEN HYVIN SÄILYNYT 
Rakennus on kokenut muutoksia, laajennuksia tai ikkunoiden uusimisia. Suhteet, erityisesti 
detaljeissa, ovat muuttuneet. Merkittäviä rakennusosia on uusittu tyyliin sopimattomasti. On 
käytetty alkuperäisistä huomattavasti poikkeavia materiaaleja ja käsittelytapoja. Tiloja on 
madallettu tai tilojen yhteyksiä on muutettu, mutta alkuperäisen tilajärjestyksen vielä tuntee. 
 
MUUTTUNUT 
Kaikki rakennuksen yksityiskohdat edustavat myöhempää aikaa ja rakennusaika on 
pääteltävissä vain hahmosta. Suhdemaailma on täysin muuttunut ja mahdollinen laajennus on 
ristiriidassa vanhan osan kanssa. Tilajärjestys on enää vain jossain määrin hahmotettavissa ja 
pintamateriaalit poikkeavat merkittävästi alkuperäisestä. 
 
TÄYSIN MUUTTUNUT 
Rakentamisajankohtaa ei voi ulkoasusta tai hahmosta enää helposti päätellä. Alkuperäistä 
huonejärjestystä ei voi laajojen muutostöiden jälkeen tunnistaa. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULOSTEN TIIVISTÄMINEN 
 
Rakennuskanta muodostaa hyvin säilyneen entisen sairaala-alueen, josta on helposti 
havaittavissa sairaalatoiminnan historia sekä 1920-luvulla vallalla ollut klassismi ja 1930-luvun 
lopun funktionalismi. 1950 - 60-lukujen vaihteen selkeäpiirteisten sairaalarakennusten, 
lämpökeskuksen ja keittiö-ruokalan roiskerapatut julkisivut lisäävät alueen historiallista 
kerroksisuutta leimallisesti tiettyyn aikakauteen kuuluvina kohteina. Alueen pohjoispuolella 
oleva pelto sekä alueen puisto vanhoine mäntyineen ovat erottamaton osa alueen historiaa ja 
identiteettiä. Inventoinnin kohteena ollut entinen sairaala-alue on kulttuurihistoriallisesti 
arvokas aluekokonaisuus. 
 
Alueen tärkein yksittäinen rakennus on vanha päärakennus (Päärakennus, S2) sekä tähän 
kiinteästi liittyvät kaksi paviljonkia ja sairaalan portti. 

 
Osa alueen puistomaisesta ympäristöstä on kasvanut umpeen ja alue kaipaisi harvennusta. 
Päärakennus (S2) tulisi näkyä alueella laajemmin. Alueelle mahdollisen 
täydennysrakentamisen sijoittelussa, koossa ja arkkitehtuurissa tulisi noudattaa erityistä 
harkintaa. Oleva rakennuskanta ja puistomainen avoin ympäristö tulisi säilyttää.  

 

 

LÄHTEET 
1. Kuopion seudun maakuntakaava 2008 

2. Kulttuuriympäristöselvitys 2006 (Kuopion seudun maakuntakaava) 

3. Siilinjärven kirkonkylän yleiskaava 2016 

4. Siilinjärven kirkonkylän rakennuskulttuuri-inventointi 2013 

5. Vuosikertomukset (Harjamäen sairaala)  

6. Sairaalan 10-vuotis- ja 30-vuotishistoriikit 

7. Kirja Harjamäen sairaala 1926 – 1976 (Tapani Lepola 1976) 

8. Vanhat ja uusimmat piirustukset 

9. Kuopion yliopistollisen sairaalan arkisto: Harjulan sairaalan kuntaliitto 

10. Siilinjärven kunta, rakennuslupa-arkisto 

11. Kiinteistö Oy Isoharjan arkisto 

12. Vanhat valokuvat 

 

Kuopiossa 30.9.2019  
  Arto Mattila arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy 
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MUSEOVIRASTO        KOHTEEN NUMERO 1 

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO        

ALUEINVENTOINTILOMAKE          

1. LÄÄNI    Pohjois-Savon maakunta 

2. KUNTA    Siilinjärvi 

3. ALUE    HARJAMÄEN KESKUSTA-ALUE 

4. KYLÄ / KAUPUNGINOSA  Harjamäki 

5. OMISTAJA   Siilinjärven kunta 

 

6. ALUEEN SEKÄ ALUEELLA OLEVIEN RAKENNUSTEN KUVAUS 

Alue sijaitsee Siilinjärven keskustaajaman länsipuolella Maaningantien pohjoispuolella noin 3 km 

keskustasta. Alue sijoittuu pitkän harjumuodostelman ja Kevätön-järven väliselle alueelle. Alue rajoittuu 

etelästä Harjamäentiehen, idästä Myllyharjuntiehen, pohjoisesta Sakupen pesularakennuksen 

pohjoispuolelle ja idässä Soutajantiehen (tarkemmin asemapiirroksessa). Maasto on suhteellisen tasaista ja 

sen pohjoisosa viettää loivasti luoteeseen päin. Alue on suurelta osin puistomainen ja 100 - 130 vuotiaat 

männyt ovat tärkeä osa alueen identiteettiä. Alueella on myös osia, joissa puistomainen ympäristö on 

kasvanut umpeen. Osa tärkeimmistä rakennuksista on osittain puuston peittämiä, eivätkä näin ollen näy 

riittävästi alueella. Laajimmat näkymät ovat pohjoiseen ja luoteeseen, missä sijaitsee alueen viimeinen 

viljelyskäytössä oleva pelto. Luoteen suunnassa 1,3 km päässä näkyy Mäntylän maatilan 

rakennuskokonaisuus viljeltyine peltoineen. 

Alueen tärkein rakennus on vanha sairaala (S2) vuodelta 1926, mitä on kunnostettu vuosien varrella 

entistävillä toimenpiteillä. Rakennus on nelikerroksinen ja edustaa pohjoismaista klassismia. Rakennuksen 

tiilirakenteiset ja rapatut julkisivut ovat kunnostuksen tarpeessa. Rakennuksen ilme on säilynyt hyvin. 

Sairaalan tulisi näkyä paremmin laajemmasta ympäristöstä ja puuston vähentäminen olisi tärkeää. 

Tärkeisiin rakennuksiin kuuluu myös rakennukset S1, S3, S6 ja T2 jotka ovat yksittäisinä rakennuksina 

tärkeitä ja lisäksi erittäin tärkeitä osia alueen identiteetin kannalta. Rakennus S3 (Naistalo) on 

kolmikerroksinen ja edustaa selvästi pelkistetympää tyylisuuntaa kuin alueen vanhimmat rakennukset. 

Rakennuksessa on funktionalismin piirteitä. Sairaalat S1 ja S6 ovat taas 1950-60 –lukujen vaihteesta ja 

edustavat sodan jälkeistä tiilirakentamista roiskerappauspintoineen. Kevättömän sairaalassa S6 on 

rationalismin piirteitä. Muut rakennukset T1, T3, Muuntaja ja Sairaalan portti ovat niin ikään tärkeitä osia 

Harjamäen alueen identiteetille sekä historialliselle kerroksisuudelle. Sakupen pesula on suhteellisen nuori, 

eikä sen historiaa ole tarkemmin tässä yhteydessä tutkittu. Pesula on kooltaan sekä malliltaan poikkeava ja 

vieras elementti alueella. 

7. ALUEEN HISTORIA 

Kuopion maaherra Gustaf Ignatiusta pidetään mielisairaalan perustamishankkeen alullepanijana. Hän kutsui 

koolle vuonna 1920 kuntien edustajia yhteisen piirimielisairaalan perustamiseksi. Neuvottelu- ja 

suunnitteluvaiheen jälkeen piirimielisairaala muodostui läntisen Kuopion läänin yhteiseksi ja sopiva paikka 

sille löytyi silloisesta Kuopion Hakkaralan kylästä. Rakennusmestari Juho Hämäläiseltä ostettiin Lehtolan ja 

Harjamäen tilat vuonna 1924 sairaalaa varten. Siilinjärven piirimielisairaalan ensimmäiset rakennukset 

tehtiin suunnilleen paikalle, missä oli ollut Lehtolan tilan pihapiiri. Harjamäen tilan päärakennus (M3, 

purettu) otettiin sairaalan käyttöön ja rakennettiin uusi navetta (M4). 

Tämän inventoinnin tarkastelualueeseen kuuluvat rakennustunnukset lihavoitu tekstissä. 
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Sairaalan ensimmäisen rakennusryhmän suunnitteli arkkitehti Axel Mörne. Päärakennus (S2), pesula- ja 

voimalaitosrakennus (T2), jääkelleri ja halkovarasto (kumpikin purettuja) valmistuivat 1926. Vuonna 1928 

valmistui ylilääkärin asuinrakennus (H1) Axel Mörnen suunnitelmien mukaan.  

Vuonna 1939 valmistui naispotilaille tarkoitettu Naistalo (S3), joka oli vuoteen 1945 sotasairaalan käytössä. 

Samana vuonna valmistui henkilökunnan asuinrakennus (H2, purettu). Rakennukset suunnitteli arkkitehdit 

Sakari Honkavaara ja Esko Suhonen. Vuonna 1953 valmistui vielä yksi Honkavaaran suunnittelema 

asuinrakennus (S4, purettu).  

Pitkään vaivannutta tilanahtautta helpottamaan valmistui vuonna 1959 uusi päärakennus (S1), johon tuli 

202 potilaspaikkaa. Henkilökunnan lisääntymisen myötä tehtiin myös asuinkerrostaloja (S5, B2, B3 ja L2) ja 

lisäksi uusia rakennuksia varten tarvittiin suurempi lämpökeskus (T1). Sairaalalle valmistui myös uusi 

keittiö- ja ruokalarakennus (T3) vuonna 1960. Kaikki mainitut rakennukset suunnitteli arkkitehti Reino 

Koivula. 1950-luvun alussa mielisairaiden hoito oli muuttunut lakimuutoksen kautta. B-

mielisairaalaverkostoa eli pitkäaikaispotilaille tarkoitettuja sairaaloita ryhdyttiin kehittämään. Pitkien 

neuvottelujen jälkeen Harjamäki valikoitui B-mielisairaalan sijoituspaikaksi. Kevättömän sairaala (S6) 

valmistui vuonna 1961 B-mielisairaalan käyttöön. Sen henkilökunnalle valmistui samana vuonna kolme 

asuinkerrostaloa (A3, A4, A5) ja ylilääkärin asuinrakennus (L4). Kokonaisuus on arkkitehti Reino Koivulan 

suunnittelma, jonka piirustusten mukaan valmistui vielä asuinkerrostalo (A6) ja lääkäreiden rivitalo (L3) 

vuonna 1964, ja talouspäällikön asuintalo (M2) vuonna 1966. 

Tämän jälkeen sairaala-alueelle valmistui kaksi arkkitehti Kaj Michaelin suunnittelemaa asuinrakennusta, 

joista asuinrivitalo (M1) valmistui vuonna 1965 ja 12-huoneistoinen asuinrakennus (A7) vuonna 1974.  

Tärkeä osa sairaala-aluetta on aikanaan ollut myös puutarha, siihen liittyvät rakennukset ja sairaalan pellot 

sekä sairaalan harjoittama maatalous. 

Sairaalasta käytettiin vuosina 1926-1958 nimitystä Siilinjärven piirimielisairaala, ja vuoden 1958 jälkeen 

Harjamäen sairaala. Harjamäen sairaala siirtyi Kuopion yliopistollisen keskussairaalan alaisuuteen vuoden 

1989 alusta, jonka jälkeen Harjamäen sairaalan rakennuksen jäivät vähitellen pois potilaskäytöstä. 

Sairaalatoiminta loppui vaiheittain vuoteen 2000 mennessä. 

Tällä hetkellä alueen rakennukset ovat pääosin erilaisen yritystoiminnan käytössä. 

Sairaala-alueen saapumisreitti on muuttunut ajan saatossa. Sairaalatoiminnan alusta aina 1960-luvun 

alkuun asti sairaala-alueelle saavuttiin pääosin vanhan portin kautta. Harjamäentien ja sairaalarakennus 

S1:n välinen lounas-koillisen suuntainen tieyhteys on rakennettu jo ennen sairaalan rakentamista. Tie on 

alueen vanhimpia teitä ja on historiallisesti arvokas. Tie toimi pohjoisosassa olevalle maatilalle aina vuoteen 

1959 asti. Tämä tieyhteys kuitenkin katkaistiin rakentamalla sairaalarakennus S1 tien päälle, jonka 

seurauksena edellä mainittu tieyhteys vahvistui sairaala-alueen pääreitiksi. Myllyharjuntietä alettiin 

käyttämään pääreittinä maatilalle. Isoharjantie rakennettiin alueen uudeksi pääreitiksi 1960-luvun 

alkupuolella ja liikenteellinen tilanne on edelleen tässä vaiheessa. 
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8. ERIKSEEN LUETELOIDUT KOHTEET 

Kohde 2 Sairaalarakennus (uusi), S1 1959 

Kohde 3 Päärakennus (vanha), S2 1926 (myös sisätilainventointi) 

Kohde 4 Sairaalarakennus (Naisatalo), S3 1939 (myös sisätilainventointi) 

Kohde 5 Kevättömän sairaala, S6 1961 

Kohde 6 Lämpökeskus, T1 1959 

Kohde 7 Huoltorakennus, T2 1928 

Kohde 8 Keittiö-ruokala, T3 1960 (laajennus 1986 Sakupe) 

   Kohde 9 Sakupen pesula 1970-luvun loppu tai 1980 

   Kohde 10 Muuntaja 1940 - 50-lukujen vaihde 

   Kohde 11 Sairaalan portti 1926 

 

 

9. SÄILYMISEDELLYTYKSET 

Alueella on voimassa maakuntakaava ja yleiskaava. Yleiskaavassa suojeltaviksi on merkitty Päärakennus S2 

ja Sairaalarakennus S3. Lisäksi rakennuksille Sairaalarakennus (uusi) S1 ja Kevättömän sairaala S6 on 

annettu merkintä r – kulttuuriarvoja sisältävä kohde, jolla on paikallista merkitystä. Valmisteilla olevaan 

asemakaavaan tulisi määritellä alueen ja rakennusten suojelumerkinnät, tarkentavat selitteet ja 

uudisrakentamiselle osoitetut alueet. 

 

Toimenpiteet 

Alueen kannalta tärkeintä on sen pitäminen riittävän avoimena ja puistomaisena. Arvokkaimpien 

rakennusten lähelle ei tulisi rakentaa uusia rakennuksia tai rakennelmia. Harjamäentien ja Harjamäenraitin 

välinen alue on säilynyt suhteellisen hyvin puistomaisena, eikä alueelle olisi sijoitettava uudisrakennuksia. 

Jos uudisrakentamista pidetään välttämättömänä, alueelle olisi kuitenkin mahdollista täydennysrakentaa 

lähinnä karttaliite nro 1 mukaiseen paikkaan. Alueen tällä osalla maisemallinen ja historiallinen merkitys 

korostuvat asettaen eritysvaatimuksia täydennysrakentamisen arkkitehtuurille.  

Kevättömän sairaalan (S6) viereen luoteis- ja koillispuolelle olisi mahdollista rakentaa (asemapiirroksessa 

osoitetut paikat) uudisrakennukset puistomaisen ympäristön tästä kärsimättä. Isoharjantien ja 

Harjamäenraitin risteysalueen ympäristöön ei myöskään tulisi sijoittaa uudisrakennuksia tai – rakennelmia. 

Tämä kohta on puistomaisen alueen ydintä ja samalla herkintä aluetta. Harjamäenraitin pohjoispuolelle 

rakennettu viipaletoimistorakennus katkaisee maisema-akselin kahden avoimen tilan välissä. Mikäli alueelle 

ollaan suunnittelemassa pysyviä toimistotiloja, ne olisi maisemallisesti parempi sijoittaa eri paikkaan (esim. 

Karttaliitteessä nro 1 osoitetut rakennuspaikat). 

Isoharjantien muuttaminen kevyen liikenteen reitiksi tai palauttaminen osaksi puutarhaa on historiallisin 

perustein mahdollinen. Uusi tielinjaus alueelle ei kuitenkaan saisi heikentää alueen puistomaista ja 

historiallista kokonaisuutta ja rakennetta. Harjamäentien ja sairaalarakennus S1:n välinen lounas-koillisen 

suuntainen tieyhteys on historiallisesti arvokas ja sen suojeleminen on suositeltavaa. 
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10. LUETTELOINTIPERUSTE 

10.1 Rakennushistoriallinen kyllä 

perustelu: Alueella sijaitsee useita rakennustaiteellisesti merkittäviä rakennuksia, 

kuten S2, S3 ja T2. 

 

10.2 Historiallinen  kyllä 

perustelu:  Alue on historiallisesti arvokas. Alueella on toiminut sairaala vuodesta 

1926 aina 2000-luvun loppuun saakka ja alue on merkittävä myös 

sotahistoriallisesti (rak. S3 toimi sotasairaalana). 

 

10.3 Maisemallinen  kyllä 

perustelu:  Alue muodostaa ehyen maisemakokonaisuuden, joka koostuu 

rakennustaiteellisesti merkittävistä rakennuksista ja puistoista. Alueen 

vanhin puusto on tärkeä osa kokonaisuutta. Kuopion seudun 

maakuntakaavassa alue on merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi. 

 

11. ASEMAPIIRROS   Liite nro 1  

12. VALOKUVAT   Liite nro 2, erillinen  

13. LÄHTEET   Kuopion seudun maakuntakaava 2008 

Kulttuuriympäristöselvitys 2006 (Kuopion seudun maakuntakaava) 

Siilinjärven kirkonkylän yleiskaava 2016 

Vuosikertomukset (Harjamäen sairaala),  

Sairaalan 10-vuotis- ja 30-vuotishistoriikit, 

Kirja Harjamäen sairaala 1926 – 1976 (Tapani Lepola 1976) 

Isojakokartta Maanmittauslaitos 

 

14. MUUT LIITTEET   Liite nro 3 Toimenpide- ja suojelusuositukset 

Liitteet nro 4 - 8 Karttaliitteet (5 kpl), erilliset 

Liite nro 9, erillinen (isojakokartta 1842) 

 

15. SUULLISTA TIETOA ANTANEET  

16. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ  Arto Mattila, arkkitehti SAFA 

PÄIVÄYS    30.9.2019 



MUSEOVIRASTO        KOHTEEN NUMERO 2 

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO        

RAKENNUSINVENTOINTILOMAKE          

1. KOHTEEN NIMI      Sairaalarakennus (uusi), S1 

2. Kunta  Siilinjärvi 

3. Osoite         Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi 

4. Omistaja  Siilinjärven kunta 

5. Omistajan osoite    Kasurilantie 1, PL 5, 71801    

Siilinjärvi 

 

 

6. KOHDE ID  401-23-285 

7. Maakunta Pohjois-Savon maakunta 

8. Kylä / kaupunginosa Harjamäki 

9. Kiinteistötunnus  401-23-285 

10.  Kohteen tyyppi  Sairaala 

11.  Kohdelaji  Rakennus   

12.  Peruskartta  333111 

13.  KOHTEEN YLEINEN KUVAILU (lyhyt yleiskuvaus) 

Puistomaisessa miljöössä sijaitseva nelikerroksinen entinen sairaalarakennus. Rakennuksessa on kapea 

runkosyvyys ja se on pohjamalliltaan W-kirjaimen muotoinen. Julkisivut on roiskerapattu ja rakennuksen 

historiallinen ilme on säilynyt hyvin. 

 

14.  KOHTEEN KUVAUS 

Nykyinen käyttö toimisto 

Alkuperäinen käyttö sairaala 

Rakennusaika  1959 

Peruskorjaukset 1985 

Suunnittelija  Reino Koivula 

Kerrosluku  IV 

Perusta  betoni 

Runko   paikalla valettu betonirunko, mahdollisia kantavia tiiliseiniä 

Kattomuoto  auma 

Kate   konesaumapelti 

Vuoraus  roiskerappaus, tehostekohdat sileärapattu 

Ulkovärit: 

  Seinät  terrakotta, edellinen väri on ollut hieman kellertävämpi terrakotta 

  Listat  tehostekohdat sileärapattu valkoinen 

  Ikkunat  valkoinen 

  Katto  vaaleanharmaa 

  Perustus kivirouhepinnoite, vaaleat pystysaumat 

Kunto   hyvä 

Erityispiirteet  Rakennuksessa on kapea runkosyvyys ja W-mallinen pohjaratkaisu. Julkisivuissa 

on vaalean vaakasuuntaiset kentät ikkunarivien välissä ja yläpuolella. 

Sisätilat  Ei inventoitu. 

 

 

 

 



15.  RAKENNUSHISTORIA 

Arkkitehti Reino Koivulan suunnittelema uusi päärakennus valmistui vuonna 1959. Se kuului laajaan A-

mielisairaalan rakennushankkeeseen, jossa potilasrakennuksen ohella valmistui henkilökunnalle 3 

neljäkerroksista kerrostaloa, lämpökeskus ja keittiörakennus. Uudessa sairaalarakennuksessa oli alun 

perin 202 potilaspaikkaa. Lisäksi rakennuksessa oli sairaalan hallintotiloja, leikkaussali, apteekki ja 

tarpeelliset varasto- pukeutumis- ja pesutilat henkilökunnalle. Rakennusta on peruskorjattu 1980-luvulla, 

jolloin rakennettiin ilmanvaihto ja työhuoneisiin puhelin- ja atk-yhteydet. 

 

16.  LÄHIYMPÄRISTÖ 

Kohde sijaitsee Harjamäen sairaala-alueella. Eteläpuolella sijaitsee Sairaalarakennus (Naistalo) S3 ja 

kaakkoispuolella Päärakennus (vanha) S2. Itäpuolella sijaitsee Lämpökeskus T1. Rakennus muodostaa 

edellä mainittujen rakennusten kanssa koko alueen ytimen, eli puistomaisen ja historiallisen miljöön. 

Rakennus liittyy sairaala-alueella 1959 toteutettuun rakennusvaiheeseen yhdessä Lämpökeskuksen T1 ja 

Keittiö-ruokalan T3 kanssa muodostaen näiden kanssa suhteellisen yhtenäisen vaiheen.  

Pohjois-, länsi- ja lounaispuolella maisema on avoimempi. Rakennuksen sijainti on maisemallisesti tärkeä.  

 

17.  SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset, kunto, suositukset) 

Alueella on voimassa maakuntakaava ja yleiskaava. 

 

Suositukset 

Valmisteilla olevaan asemakaavaan tulisi määritellä kohteelle suojelumerkintä ja tarkentava selite. 

Korjauksissa tulisi säilyttää julkisivujen tyypilliset piirteet kuten karkea roiskerappaus, julkisivujen 

tehosteosat, ikkunoiden tyyppi ja puitejako. 

 

18.  LUETTELOINTIPERUSTE 

Kohde on tärkeä osa merkittävää sairaala-aluetta ja sen historiaa. Siilinjärven kirkonkylän yleiskaavassa 

kohde on merkitty merkinnällä r/16 - kulttuuriarvoja sisältävä kohde, jolla on paikallista merkitystä. 

19. Rakennushistoriallinen kyllä   ei X__    

20. Historiallinen  kyllä X  ei___ 

21. Maisemallinen  kyllä X  ei___ 

 

22.  ASEMAPIIRROS   Alueinventoinnin liitteenä. 

23.  POHJAPIIRROS   Liite nro 2.1, 2.2 ja 2.3, erilliset (3 kpl) 

24.  VALOKUVAT   Liite nro 3, erillinen  

25.  LÄHTEET    Siilinjärven kirkonkylän inventointi 2013 ja yleiskaava 2016 

Vuosikertomukset (Harjamäen sairaala),  

Kirja Harjamäen sairaala 1926 – 1976 (Tapani Lepola 1976) 

Pohjapiirrokset Siilinjärven rakennuslupa-arkisto 

26.  MUUT LIITTEET    

27.  SUULLISTA TIETOA ANTANEET  

28.  LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ  Arto Mattila 

PÄIVÄYS   30.9.2019 



MUSEOVIRASTO        KOHTEEN NUMERO 3 

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO        

RAKENNUSINVENTOINTILOMAKE          

1. KOHTEEN NIMI   Päärakennus (vanha), S2 

2. Kunta  Siilinjärvi 

3. Osoite   Isoharjantie 3, 71800 Siilinjärvi 

4. Omistaja  Siilinjärven kunta 

5. Omistajan osoite  Kasurilantie 1, PL 5, 71801    

Siilinjärvi 

 

6. KOHDE ID  401-23-285 

7. Maakunta Pohjois-Savon maakunta 

8. Kylä / kaupunginosa Harjamäki 

9. Kiinteistötunnus  401-23-285 

10.  Kohteen tyyppi  Sairaala 

11.  Kohdelaji  Rakennus   

12.  Peruskartta  333111 

13.  KOHTEEN YLEINEN KUVAILU (lyhyt yleiskuvaus) 

Puistomaisessa miljöössä sijaitseva 1920-luvun klassismia edustava entinen mielisairaalarakennus. 

Rakennuksessa on puolittainen kellarikerros, kaksi täyttä kerrosta sekä mansardikattoinen 

ullakkokerros. Julkisivut ovat sileiksi rapatut. Rakennus on historiallisesti sekä miljöön kannalta alueen 

merkittävin rakennus. Rakennuksen historiallinen ilme on säilynyt hyvin. 

 

14.  KOHTEEN KUVAUS 

Nykyinen käyttö kunnan päiväkoti ja toimintakeskus 

Alkuperäinen käyttö sairaala 

Rakennusaika  1926 

Muutokset  1940-luku, 1950-luku, 1964 ja 1970-luku, pääoven katos 2000-luvun alku 

Peruskorjaukset 1980-luku ja 2010-luku 

Suunnittelija  arkkitehti Axel Mörne 

Kerrosluku  IV 

Perusta  betoni ja kivi 

Runko   tiili 

Kattomuoto  mansardi ja aumatut päädyt 

Kate   konesaumapelti 

Vuoraus  rappaus 

Ikkunat  keskellä jakokarmi, alaosissa tuuletusikkunat, 1970-luvulta 

Ulkovärit: 

  Seinät  mintunvihreä, edellinen väri on ollut hieman tummempi 

  Listat  sama väri kuin seinissä 

  Ikkunat  valkoinen 

  Katto  vaaleanharmaa 

  Perustus graniitti, jonka yläpuolella rapatut harkotukset 

Kunto   hyvä 

Erityispiirteet Hyvin säilynyt 20-luvun klassismia edustava rakennus. Symmetrinen rakennusmassa 

ja yksityiskohdat. 

Sisätilat  Alkuperäinen keskikäytäväratkaisu on säilynyt pääpiirteissään. Käytäviin liittyneet 

kahdeksankulmaiset huoneet on muutettu nykyisen kaltaisiksi 1960-luvun korjauksen 

yhteydessä. Myös väliseinien paikkoja on muutettu jokaisessa kerroksessa. 

Rakennuksessa on säilynyt alkuperäisiä rakennusosia: ikkunapenkit, lämpöpatterit, 

väliovia, porrashuoneissa mosaiikkibetoniaskelmat ja porraskaiteet sekä käsijohteet. 

 



15.  RAKENNUSHISTORIA 
Sairaalan päärakennuksen eli ns. Keskitalon suunnitteli arkkitehti Axel Mörne. Se valmistui syksyllä 1926. 

Rakennuksessa oli alun perin 150 potilaspaikkaa kahdessa kerroksessa. Ylimmässä kerroksessa oli henkilökunnan 

asuinhuoneita ja kellarissa keittiö, leipomo ja muut aputilat. Sairaalaan on tehty muutoksia 1940- ja 1960-luvuilla, kun 

alueelle on valmistunut uusia rakennuksia, ja keskitalossa on ollut mahdollista lisätä potilaspaikkoja. Vuonna 1964 

keskikäytävä oiottiin, huonejakoa muutettiin, 3. kerros otettiin osastokäyttöön, hissi rakennettiin, alkuperäinen 

tiilikatto muutettiin konesaumapeltikatoksi. Alkuperäinen ikkunoiden puitejako muutettiin ikkunoiden uusimisen 

yhteydessä 1970-luvulla ja julkisivut pinnoitettiin tiiviillä pinnoitteella. 1970-luvulla rakennettiin poistoilma saniteetti- 

ja keittiötiloista. Tuloilma saatiin seinissä olevien korvausilmaventtiileiden kautta. Rakennusta on peruskorjattu 1980- 

ja 2010-luvuilla. Pääsisäänkäyntiin lisättiin lasikate 2000-luvun alussa, kun rakennukseen tuli päiväkoti. Rakennukseen 

kuuluu olennaisesti myös kaksi kahdeksankulmaista puurakenteista paviljonkikatosta rakennuksen pohjoispuolella. 

 

16.  LÄHIYMPÄRISTÖ 
Kohde sijaitsee Harjamäen sairaala-alueella Harjamäentien yhteydessä. Länsipuolella sijaitsee Sairaalarakennus 

(Naistalo) S3 ja luoteispuolella Sairaalarakennus (uusi) S1. Pohjoispuolella sijaitsee Lämpökeskus T1, Huoltorakennus 

T2 ja Keittiö-ruokala T3, jossa on nykyisin kuntosali ja Sakupen tiloja. Rakennus muodostaa edellä mainittujen 

rakennusten kanssa koko alueen ytimen, eli puistomaisen ja historiallisen miljöön. Harjamäentien puolella on puisto, 

joka on kasvanut osittain lähes umpeen. 

 

17.  SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset, kunto, suositukset) 
Alueella on voimassa maakuntakaava ja yleiskaava. 

Suositukset:   Valmisteilla olevaan asemakaavaan tulisi määritellä kohteelle suojelumerkintä ja tarkentava selite. 

Asemakaavaan tulisi myös määritellä ympäristön rakentamattomana pidettävät alueet ja uudisrakentamiselle 

osoitetut alueet. Rakennuksen julkisivukorjauksissa alkuperäinen käsin hierretty rappaus (nykyinen liian tiivis 

pintakäsittely korvattava alkuperäistä vastaavalla), julkisivujen ja katon yksityiskohdat tulisi säilyä. Alkuperäinen 

puitejako ja ikkunatyyppi (puinen sisään-ulos aukeava ikkuna) tulisi palauttaa. Rakennuksen sijainti on 

maisemallisesti tärkeä.  

 

18.  LUETTELOINTIPERUSTE 
Kohde edustaa 1920-luvun klassistista arkkitehtuuria ja on tärkeä osa merkittävää sairaala-aluetta. Rakennus on 

toiminut mielisairaalana. Kohde on miljöön ja historian kannalta alueen merkittävin rakennus ja näin ollen 

avainkohde. Sairaalan suunnitteli tunnettu sairaala-arkkitehti Axel Mörne. 

Maakuntakaavassa kohde on merkitty rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti maakunnallisesti 

arvokkaaksi. Siilinjärven kirkonkylän yleiskaavassa kohde on merkitty suojelumerkinnällä sr1/B1 – 

rakennussuojelukohde, jolla on seudullista tai maakunnallista merkitystä. Alkuperäiset portaikot ja ikkunapenkit 

yksityiskohtineen ovat tärkeä osa sairaalan arkkitehtuuria. 

19. Rakennushistoriallinen kyllä X  ei___ 

20. Historiallinen  kyllä X_  ei ___    

21. Maisemallinen  kyllä X  ei___ 

 

22.  ASEMAPIIRROS   Alueinventoinnin liitteenä. 

23.  POHJAPIIRROS   Liite nro 2, erilliset 3 kpl (itäsiipi, länsisiipi, alkuperäinen kellari) 

24.  VALOKUVAT   Liite nro 3, erillinen  

25.  LÄHTEET    Kuopion seudun maakuntakaava 2008 ja kulttuuriympäristöselvitys 2006,  
Siilinjärven yleiskaava 2016, 10- vuotis- ja 30-vuotishistoriikit, vuosikertomukset (Harjamäen 

sairaala), Kirja Harjamäen sairaala 1926 – 1976 (Tapani Lepola 1976) 

26.  MUUT LIITTEET    

27.  SUULLISTA TIETOA ANTANEET  

LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ  Arto Mattila       PÄIVÄYS  30.9.2019 



MUSEOVIRASTO        KOHTEEN NUMERO 4 

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO        

RAKENNUSINVENTOINTILOMAKE          

1. KOHTEEN NIMI   Sairaalarakennus (Naistalo), S3 

2. Kunta  Siilinjärvi 

3. Osoite   Isoharjantie 4, 71800 Siilinjärvi 

4. Omistaja  Siilinjärven kunta 

5. Omistajan osoite Kasurilantie 1, PL 5, 71801 

Siilinjärvi 

 

6. KOHDE ID  401-23-285 

7. Maakunta Pohjois-Savon maakunta 

8. Kylä / kaupunginosa Harjamäki 

9. Kiinteistötunnus  401-23-285 

10.  Kohteen tyyppi  Sairaala 

11.  Kohdelaji  Rakennus   

12.  Peruskartta  333111 

13.  KOHTEEN YLEINEN KUVAILU (lyhyt yleiskuvaus) 

Puistomaisessa miljöössä oleva loivaan rinteeseen istutettu L-kirjaimen muotoinen kolmekerroksinen 

rakennus. Entisessä sairaalarakennuksessa on funktionalismin piirteitä, kuten pääsisäänkäynnin ja 

länsisiiven ikkunoiden ulokerakenteet. Julkisivut on roiskerapattu ja rakennuksen historiallinen ilme on 

lähes alkuperäinen ja sisätilat ovat säilyneet hyvin. 

 

14.  KOHTEEN KUVAUS 

Nykyinen käyttö  toimisto, museo 

Alkuperäinen käyttö sairaalarakennus 

Rakennusaika  1939 

Peruskorjaukset 1961 

Suunnittelija  arkkitehdit Sakari Honkavaara, Esko Suhonen ja Jorma Järvi 

Kerrosluku  III 

Perusta   betoni 

Runko   tiili 

Kattomuoto  matala harjakatto 

Kate   pelti 

Vuoraus   roiskerappaus, pohjakerroksen osalta hiilenharmaa kivimurskelaatta 

Ikkunat alkuperäiset ulos-sisään aukeavat puuikkunat, perusikkunat ovat 6 

ruutuisia. 

Ulkovärit: 

 Seinät Harmaanruskea 

 Listat - 

 Ikkunat Valkoiset 

 Katto Vaaleanharmaa 

 Perustus Hiilenharmaa 

Kunto   Hyvä 

Erityispiirteet  ”punatiililista” räystään alapuolella, mustalla kivellä verhoiltu pääsisäänkäynti ja sen 

yläpuolella suuri kello. Räystään kattotuolien koristeellinen muotoilu.  

Sisätilat Alkuperäinen keskikäytäväratkaisu on säilynyt. Muutama väliseinän paikka on 

muutettu. Rakennuksessa on säilynyt alkuperäisiä rakennusosia: ikkunapenkit, 

lämpöpatterit (myös erikoiset laipiopatterit), suurin osa väliovista, porrashuoneissa 

mosaiikkibetoniaskelmat ja porraskaiteet sekä käsijohteet.  Sairaalamuseon käytössä 

olevissa tiloissa alkuperäinen ilme on säilynyt erityisen hyvin. Alkuperäinen 

painovoimainen ilmanvaihto on toiminnassa edelleen. 



 

15.  RAKENNUSHISTORIA 

Vuonna 1939 valmistunut arkkitehtien Sakari Honkavaara ja Esko Suhonen suunnittelema sairaalarakennus oli 

varattu naispotilaille, ja siksi sitä kutsutaan myös ”Naistaloksi”. Luonnospiirustuksissa on myös nimikirjaimet 

J.J. joka todennäköisesti tarkoittaa arkkitehti Jorma Järveä. Alun perin rakennuksessa oli 130 potilaspaikkaa 

kolmessa kerroksessa. Pohjakerroksessa oli työsalit, pesu- ja pukuhuoneet, eristysosasto ja erilaisia aputiloja. 

Ruoka kuljetettiin kerroksiin hisseillä ja likapyykkiä varten oli pyykkikuilut ylimmistä kerroksista 

pohjakerrokseen. Rakennus oli sotasairaalan käytössä vuosina 1939 - 1945. Perimätiedon mukaan nykyinen 

hissi rakennettiin 1950-luvun lopussa. 

 

16. LÄHIYMPÄRISTÖ 

Kohde sijaitsee Harjamäen sairaala-alueella Päärakennuksen (vanha) S2 länsipuolella. Rakennuksen länsi- ja 

pohjoispuolella avautuu puisto ja Harjamäentie. Rakennuksen sijainti on maisemallisesti tärkeä.  

 

17.  SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset, kunto, suositukset) 

Alueella on voimassa maakuntakaava ja yleiskaava. 

Suositukset 

Valmisteilla olevaan asemakaavaan tulisi määritellä kohteelle suojelumerkintä ja tarkentava selite.  

Korjauksissa tulisi säilyttää julkisivujen tyypilliset piirteet kuten karkea roiskerappaus, julkisivujen tehosteosat, 

ikkunoiden tyyppi ja puitejako, räystäänalusrakenne, parvekkeiden tyyppi ja sisääntulon detaljit. Sisätiloissa 

portaikot ja keskikäytävät yksityiskohtineen, ikkunapenkit ja alkuperäiset patterit tulisi säilyttää. 

 

18. LUETTELOINTIPERUSTE 

Kohteessa on funktionalistisen arkkitehtuurin tyylipiirteitä ja on tärkeä osa merkittävää sairaala-aluetta. 

Rakennus on toiminut aluksi sotasairaalana ja myöhemmin naisten mielisairaalana. Kohde on miljöön ja 

historian kannalta alueen yksi merkittävimmistä rakennuksista. Sairaalan suunnittelivat arkkitehdit Sakari 

Honkavaara ja Esko Suhonen ja suunnittelutyöhön osallistui myös arkkitehti Jorma Järvi. 

Maakuntakaavassa kohde on merkitty rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti 

maakunnallisesti arvokkaaksi. Siilinjärven kirkonkylän yleiskaavassa kohde on merkitty suojelumerkinnällä 

sr1/B2 – rakennussuojelukohde, jolla on seudullista tai maakunnallista merkitystä. 

 

1. Rakennushistoriallinen kyllä X  ei___ 

2. Historiallinen  kyllä X_  ei ___    

3. Maisemallinen  kyllä X  ei___ 

 

19.  ASEMAPIIRROS   Alueinventoinnin liitteenä. 

20.  POHJAPIIRROS   Liiteet nro 2.1 ja 2.2, erilliset (nykytilanne ja vanha luonnos) 

21.  VALOKUVAT   Liite nro 3, erillinen  

22. LÄHTEET    Kuopion seudun maakuntakaava 2008 ja Kulttuuriympäristöselvitys 2006  

Siilinjärven kirkonkylän inventointi 2013 ja yleiskaava 2016, 

10- vuotis- ja 30-vuotishistoriikit, Vuosikertomukset (Harjamäen sairaala),  

Kirja Harjamäen sairaala 1926 – 1976 (Tapani Lepola 1976) 

Vanha pohjapiirros Kiinteistö Oy Isoharjan arkisto 

23.  MUUT LIITTEET    

24.  SUULLISTA TIETOA ANTANEET  

25.  LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ  Arto Mattila 

PÄIVÄYS    30.9.2019 



MUSEOVIRASTO        KOHTEEN NUMERO 5 

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO        

RAKENNUSINVENTOINTILOMAKE          

1. KOHTEEN NIMI Kevättömän sairaala, S6 

2. Kunta  Siilinjärvi 

3. Osoite   Soutajantie 3, 71800 Siilinjärvi 

4. Omistaja  Siilinjärven kunta 

5. Omistajan osoite Kasurilantie 1, PL 5, 71801 

Siilinjärvi 

 

 

6. KOHDE ID  401-23-289 

7. Maakunta Pohjois-Savon maakunta 

8. Kylä / kaupunginosa Harjamäki 

9. Kiinteistötunnus  401-23-289 

10.  Kohteen tyyppi  Sairaala 

11.  Kohdelaji  Rakennus   

12.  Peruskartta  333111

 

13.  KOHTEEN YLEINEN KUVAILU (lyhyt yleiskuvaus) 

Puistomaisessa miljöössä sijaitseva kolmekerroksinen entinen sairaalarakennus. Sairaalan arkkitehtuurissa 

on havaittavissa 1950 – 60 -lukujen vaihteessa vallalla ollut rationalismi. Rakennuksessa on kapea 

runkosyvyys ja pohjamalliltaan se on T-kirjaimen muotoinen. Julkisivut ovat osittain roiskerapatut ja osittain 

sileäksi rapatut. Nauhaikkunat muodostavat julkisivuihin voimakkaat vaakasuuntaiset aiheet. Sairaala 

poikkeaa S1 sairaalarakennuksesta merkittävimmin juuri ikkunoiden osalta.  

Rakennuksen historiallinen ilme on säilynyt hyvin. 

 

14.  KOHTEEN KUVAUS 

Nykyinen käyttö Vanhusten hoitokoti 

Alkuperäinen käyttö Sairaala 

Rakennusaika  1961 

Peruskorjaukset  1987 

Suunnittelija  Reino Koivula 

Kerrosluku  III 

Perusta   Betoni 

Runko   Betoni 

Kattomuoto  Harja / auma, katon räystäsosat ovat lähes pystysuuntaiset 

Kate   Konesaumapelti 

Vuoraus  Roiske- ja sileärappaus 

Ikkunat   Enimmäkseen 4 –osaiset, erikoisuutena alaosien epäsymmetrisyys 

Ulkovärit: 

  Seinät  Oljenkeltainen 

Listat Nauhaikkunoiden välissä sileiksi rapatut valkoiset kentät (sisäpihalla 

tiilenpunaiset) 

  Ikkunat  Valkoinen 

  Katto  Vaaleanharmaa 

  Perustus Ruskea 

Kunto   Hyvä 

Erityispiirteet Lyhyet räystäät, joissa sadevesikourut muodostavat räystäsaiheen. 

Räystäällä matala vesikatteen pystyosa. 

Sisätilat   Ei inventoitu. 



 

15.  RAKENNUSHISTORIA 

Vuonna 1961 valmistunut Kevättömän sairaala on arkkitehti Reino Koivulan suunnittelema. Rakennus 

valmistui B-mielisairaalaksi eli pitkäaikaispotilaiden hoitoa varten. Pohjois-Savon B-mielisairaaloiden 

sijoituspaikoista ja lukumäärästä käytiin kiistaa melkein koko 1950-luvun ajan, ja potilaspaikkojen tarve 

muuttui suunnitteluprosessin aikana, joten sairaala tehtiin yhtä kerrosta matalammaksi kuin alun perin oli 

suunniteltu. Kevättömän sairaalan henkilökunnalle tehtiin kolme asuinkerrostaloa sairaalan lähettyville. 

Rakennusta on peruskorjattu 1980-luvulla. 

 

16.  LÄHIYMPÄRISTÖ 

Kohde sijaitsee Harjamäen sairaala-alueen länsireunalla. Itäpuolella sijaitsee avoin nurmikenttä, 

Sairaalarakennus (Naistalo) S3 ja Sairaalarakennus (uusi) S1. 

 

17.  SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset, kunto, suositukset) 

Alueella on voimassa maakuntakaava ja yleiskaava. 

 

Suositukset 

Valmisteilla olevaan asemakaavaan tulisi määritellä kohteelle suojelumerkintä ja tarkentava selite. 

Rakennuksen julkisivukorjauksissa alkuperäinen karkea roiskerappaus, julkisivujen tehosteosat ja 

ikkunatyyppi tulisi säilyä. Palauttavat muutokset, kuten parvekkeiden lasituksen poisto ja ilmastoinnin 

ulkoisten laitteiden poisto ovat mahdollisia. 

 

18.  LUETTELOINTIPERUSTE 

Kohteessa on 1950 - 60 -lukujen vaihteen rationalistisen arkkitehtuurien elementtejä, kuten 

nauhaikkunoita. Rakennus on osa alueen sairaalahistoriaa ja tärkeä osa merkittävää sairaala-aluetta. 

Siilinjärven kirkonkylän yleiskaavassa kohde on merkitty merkinnällä r/17 - kulttuuriarvoja sisältävä 

kohde, jolla on paikallista merkitystä. 

19. Rakennushistoriallinen kyllä__  ei X_ 

20. Historiallinen  kyllä X_  ei___ 

21. Maisemallinen  kyllä X  ei___ 

 

22.  ASEMAPIIRROS   Alueinventoinnin liitteenä. 

23.  POHJAPIIRROS   Liite nro 2.1, 2.2 ja 2.3 erilliset (3 kpl) 

24.  VALOKUVAT   Liite nro 3, erillinen  

25.  LÄHTEET    Siilinjärven kirkonkylän inventointi 2013 ja yleiskaava 2016 

Vuosikertomukset (Harjamäen sairaala),  

Kirja Harjamäen sairaala 1926 – 1976 (Tapani Lepola 1976)  

26.  MUUT LIITTEET    

27.  SUULLISTA TIETOA ANTANEET  

28.  LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ  Arto Mattila 

PÄIVÄYS    30.9.2019 



MUSEOVIRASTO        KOHTEEN NUMERO 6 

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO        

RAKENNUSINVENTOINTILOMAKE          

1. KOHTEEN NIMI Lämpökeskus, T1 

2. Kunta  Siilinjärvi 

3. Osoite        Harjamäenraitti 12, 71800 Siilinjärvi 

4. Omistaja  Savon Voima Oyj 

5. Omistajan osoite Kapteeninväylä 5, 70900 

Siilinjärvi 

 

 

6. KOHDE ID  401-23-167 

7. Maakunta Pohjois-Savon maakunta 

8. Kylä / kaupunginosa Harjamäki 

9. Kiinteistötunnus  401-23-167 

10.  Kohteen tyyppi  Lämpökeskus 

11.  Kohdelaji  Rakennus   

12.  Peruskartta  3331

 

13.  KOHTEEN YLEINEN KUVAILU (lyhyt yleiskuvaus) 

Sairaala-alueen ytimessä sijaitseva L-mallinen lämpökeskusrakennus, jota on laajennettu 1970-80-lukujen 

vaihteessa. 

 

14.  KOHTEEN KUVAUS 

Nykyinen käyttö Lämpökeskus 

Alkuperäinen käyttö Lämpökeskus 

Rakennusaika  1959 

Muutokset  Laajennukset 1970 – 80 – lukujen vaihteessa 

Peruskorjaukset  1986 

Suunnittelija  Reino Koivula 

Kerrosluku  I / II 

Perusta   Betoni 

Runko   Paikalla valettu betoni 

Kattomuoto  Loiva harja / pulpetti 

Kate   Konesaumapelti ja jalkarännit 

Vuoraus  Roiskerappaus, uudessa osassa profiilipelti 

Ikkunat   Alkuperäiset puuikkunat, osa on vanhaa uralasia 

Ulkovärit: 

  Seinät  Punertava / oljenkeltainen (peltiosa keltainen) 

  Listat  Valkoinen (peltiosassa tummanruskea) 

  Ikkunat  Valkoinen (peltiosassa tummanruskea) 

  Katto  Harmaa 

  Perustus Kivirouhepinta 

Kunto   Tyydyttävä 

Erityispiirteet  Korkeat ja kapeat ikkunasommitelmat pääjulkisivuissa. 

Sisätilat   Ei inventoitu 

 

 

 

 

 



15.  RAKENNUSHISTORIA 

Arkkitehti Reino Koivulan suunnittelema lämpökeskus valmistui vuonna 1959. Uusi lämpökeskus oli 

tarpeen rakentaa, koska 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa sairaala-alueelle valmistui useita rakennuksia. 

Lämpökeskukseen kuului noin 60 metriä korkea tiilinen piippu, joka on purettu 2010-luvulla. 

Lämpökeskusta on laajennettu 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa. 

 

16.  LÄHIYMPÄRISTÖ 

Kohde sijaitsee Harjamäen sairaala-alueella. Lounaispuolella sijaitsee Sairaalarakennus (Naistalo) S3 ja 

eteläpuolella Päärakennus (vanha) S2. Länsipuolella sijaitsee Sairaalarakennus (uusi) S1. Rakennus 

muodostaa edellä mainittujen rakennusten kanssa koko alueen ytimen, eli puistomaisen ja historiallisen 

miljöön. Rakennus liittyy sairaala-alueella 1959 toteutettuun rakennusvaiheeseen yhdessä 

Sairaalarakennuksen (uusi) S1 ja Keittiö-ruokalan T3 kanssa muodostaen näiden kanssa suhteellisen 

yhtenäisen vaiheen. Rakennuksen sijainti on maisemallisesti tärkeä.  

 

17.  SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset, kunto, suositukset) 

Alueella on voimassa maakuntakaava ja yleiskaava. 

 

Suositukset 

Valmisteilla olevaan asemakaavaan tulisi määritellä Kohteen vanhimmille osille (1959) suojelumerkintä ja 

tarkentava selite. Rakennuksen julkisivukorjauksissa alkuperäinen roiskerappaus ja julkisivujen 

yksityiskohdat tulisi säilyä. Palauttavat muutokset mahdollisia. 

 

18.  LUETTELOINTIPERUSTE 

Rakennus on toiminut alueen lämpölaitoksena ja on näin ollen historiallisesti merkittävä. Lämpölaitos on 

myös tärkeä osa merkittävää sairaala-aluetta. 

 

19. Rakennushistoriallinen kyllä ___ ei  X_ 

20. Historiallinen  kyllä X__ ei __ 

21. Maisemallinen  kyllä X_  ei___ 

 

22.  ASEMAPIIRROS   Alueinventoinnin liitteenä. 

23.  POHJAPIIRROS   Liite nro 2, erillinen 

24.  VALOKUVAT   Liite nro 3, erillinen  

25. LÄHTEET     

Vuosikertomukset (Harjamäen sairaala),  

Kirja Harjamäen sairaala 1926 – 1976 (Tapani Lepola 1976) 

Pohjapiirros Harjamäen sairaala, rakennusten perustiedot, 1990 -luku 

26.  MUUT LIITTEET    

27.  SUULLISTA TIETOA ANTANEET  

28.  LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ  Arto Mattila 

PÄIVÄYS    30.9.2019 



MUSEOVIRASTO        KOHTEEN NUMERO 7 

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO        

RAKENNUSINVENTOINTILOMAKE          

1. KOHTEEN NIMI Huoltorakennus, T2 

2. Kunta  Siilinjärvi 

3. Osoite      Harjamäenraitti 14, 71800 Siilinjärvi 

4. Omistaja  Siilinjärven kunta 

5. Omistajan osoite Kasurilantie 1, PL 5, 71801 

Siilinjärvi 

 

 

6. KOHDE ID  401-23-285 

7. Maakunta Pohjois-Savon maakunta 

8. Kylä / kaupunginosa Harjamäki 

9. Kiinteistötunnus  401-23-285 

10.  Kohteen tyyppi  Tekninen huolto 

11.  Kohdelaji  Rakennus   

12.  Peruskartta  333111

 

13.  KOHTEEN YLEINEN KUVAILU (lyhyt yleiskuvaus) 

Sairaala-alueen ytimessä sijaitseva L-mallinen lämpökeskusrakennus, joka edustaa 1920-luvun klassismia. 

Rakennusta on laajennettu heti valmistumisen jälkeen sekä myöhemmin 1930 -luvun puolivälissä. 

 

 

14.  KOHTEEN KUVAUS 

Nykyinen käyttö Kiinteistöhuollon tiloina 

Alkuperäinen käyttö Pesula ja sähkölaitos 

Rakennusaika  1926 

Muutokset  1927 ja 1930-puoliväli laajennukset 

Suunnittelija  Axel Mörne 

Kerrosluku  II 

Perusta   Graniitti, sisääntulot betonia 

Runko   Tiili 

Kattomuoto  Harja 

Kate   Konesaumapelti 

Vuoraus  Sileä rappaus 

Ikkunat   uusitut (ei alkuperäisen malliset), alumiinia 

Ulkovärit: 

  Seinät  keltainen 

  Listat  valkoinen 

  Ikkunat  harmaa 

  Katto  harmaa 

  Perustus graniitti / harmaa 

Kunto   hyvä 

Erityispiirteet  1920 - luvun klassismia 

Sisätilat   Ei inventoitu. 

 

 

 



15.  RAKENNUSHISTORIA 

Pesulaksi ja sähkölaitokseksi valmistunut tiilirunkoinen rakennus oli alun perin suorakaiteen muotoinen. 

Rakennuksen suunnitteli Axel Mörne ja se valmistui samaan aikaan sairaalan päärakennuksen kanssa 

vuonna 1926. Rakennustöiden ollessa jo käynnissä vahvistettiin sähkölaitteita koskeva uusi asetus, ja sen 

vuoksi korkeapainekattilaa varten piti tehdä oma huoneensa. Se tehtiin rakennuksen eteläpäätyyn 

kellaritasolle. Rakennusta laajennettiin ensimmäisen kerran jo 1930-luvun puolivälissä, jolloin rakennettiin 

siipiosa itäjulkisivulle. Tällöin rakennettiin myös punatiilinen 32 metriä korkea piippu. Vuonna 1939 

arkkitehti Sakari Honkavaara laati suunnitelmat rakennuksen laajentamiseksi kellarin yläpuolisten 

kerrosten osalta lounaiskulmaan, jolloin rakennus sai nykyisen muotonsa eli siitä muodostui L-kirjaimen 

muotoinen. Tässä laajennusvaiheessa tehtiin myös sisäänkäynnille oma eteishuone. Rakennuksen 

ikkunoiden puitejako on myöhemmissä korjausvaiheissa muutettu. Lisäksi korkeamman osan 

ullakkokerroksen ikkunat on laitettu umpeen, ja katolle on lisätty kattoikkunat. 

 

16.  LÄHIYMPÄRISTÖ 

Kohde sijaitsee Harjamäen sairaala-alueella. Eteläpuolella sijaitsee Päärakennus (vanha) S2. Länsipuolella 

sijaitsee Lämpökeskus T1 ja itäpuolella Keittiö-Ruokala T3. Rakennus muodostaa edellä mainittujen 

rakennusten kanssa koko alueen ytimen, eli puistomaisen ja historiallisen miljöön. 

Rakennuksen sijainti on maisemallisesti tärkeä.  

 

17.  SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset, kunto, suositukset) 

Alueella on voimassa maakuntakaava ja yleiskaava. 

 

Suositukset 

Valmisteilla olevaan asemakaavaan tulisi määritellä kohteelle suojelumerkintä ja tarkentava selite. 

Rakennuksen julkisivukorjauksissa alkuperäinen sileäksi rapattu rappaus ja julkisivujen yksityiskohdat tulisi 

säilyä. Palauttavat muutokset mahdollisia. 

 

18.  LUETTELOINTIPERUSTE 

Kohde edustaa 1920-luvun klassistista arkkitehtuuria ja on tärkeä osa merkittävää sairaala-aluetta. 

Rakennus on ollut merkittävä osa mielisairaalan toimintaa. Kohde on miljöön ja historian kannalta 

merkittävä rakennus. Maakuntakaavassa kohde on merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi. 

 

19. Rakennushistoriallinen kyllä X  ei___ 

20.  Historiallinen  kyllä X_  ei ___    

21.  Maisemallinen  kyllä X  ei___ 

 

22.  ASEMAPIIRROS   Alueinventoinnin liitteenä. 

23.  POHJAPIIRROS   Liite nro 2.1 ja 2.2, erilliset 

24.  VALOKUVAT   Liite nro 3, erillinen  

25. LÄHTEET   Kuopion seudun maakuntakaava 2008 ja kulttuuriympäristöselvitys 2006, 

10- vuotis- ja 30-vuotishistoriikit, Vuosikertomukset (Harjamäen sairaala), Kirja Harjamäen sairaala 1926 – 

1976 (Tapani Lepola 1976)Vanha pohjapiirros Kiint. Oy Isoharjan arkisto 

26.  MUUT LIITTEET    

27.  SUULLISTA TIETOA ANTANEET  

28.  LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ  Arto Mattila        PÄIVÄYS  30.9. 2019 



MUSEOVIRASTO        KOHTEEN NUMERO 8 

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO        

RAKENNUSINVENTOINTILOMAKE          

1. KOHTEEN NIMI Keittiö-ruokala, T3 

2. Kunta  Siilinjärvi 

3. Osoite       Harjamäenraitti 16,  71800 Siilinjärvi 

4. Omistaja  Siilinjärven kunta 

5. Omistajan osoite Kasurilantie 1, PL 5, 71801 

Siilinjärvi 

 

 

6. KOHDE ID  401-23-285 

7. Maakunta Pohjois-Savon maakunta 

8. Kylä / kaupunginosa Harjamäki 

9. Kiinteistötunnus  401-23-285 

10.  Kohteen tyyppi  Keittiö-ruokala 

11.  Kohdelaji  Rakennus   

12.  Peruskartta  333111

 

13.  KOHTEEN YLEINEN KUVAILU (lyhyt yleiskuvaus) 

Kahdesta suorakaiteesta ja yhdistävästä osasta muodostuva rakennus. Pulpettikatot ja ulkoneva 

pääsisäänkäynti ovat rakennuksen vahvimmat aiheet, jotka tukevat rakennuksen identiteettiä. Vanhin osa 

on säilynyt hyvin. 

 

14.  KOHTEEN KUVAUS 

Nykyinen käyttö Kuntosali ja Sakupe 

Alkuperäinen käyttö Ruokala-keittiö 

Rakennusaika  1960 

Muutokset  1986 laajennus 

Suunnittelija  Reino Koivula 

Kerrosluku  I (laajennusosassa I-II) 

Perusta   Betoni, sokkeli jaettu kenttiin vaaleilla saumoilla 

Runko   Tiili (laajennuksessa betonielementti) 

Kattomuoto  Pulpetti (laajennuksessa tasakatto) 

Kate   Konesaumapelti (laajennuksessa bitumihuopa) 

Vuoraus  Roiskerappaus (laajennuksessa betonielementti ja katolla profiilipelti) 

Ulkovärit: 

  Seinät  Punertava / oljenkeltainen (laajennuksessa pesubetoni) 

  Listat  Valkoinen 

  Ikkunat  Valkoinen (peltiosassa tummanruskea) 

  Katto  Harmaa 

  Perustus Kivirouhepinta 

Kunto   Hyvä 

Erityispiirteet Rakennus muodostuu kahdesta samanmuotoisesta pulpettikattoisesta 

rakennusmassasta, jotka sulkevat sisäänsä atriumpihan. 

Sisätilat   Ei inventoitu. 

 

 

 



15.  RAKENNUSHISTORIA 

Arkkitehti Reino Koivulan suunnittelema keittiö- ja ruokalarakennus valmistui vuonna 1960. Rakennusta 

laajennettiin 1980-luvulla. 

 

16.  LÄHIYMPÄRISTÖ 

Kohde sijaitsee Harjamäen sairaala-alueella. Eteläpuolella sijaitsee Päärakennus (vanha) S2. Länsipuolella 

sijaitsee Lämpökeskus T1 ja Huoltorakennus T2. Rakennus muodostaa edellä mainittujen rakennusten 

kanssa koko alueen ytimen, eli puistomaisen ja historiallisen miljöön. Rakennus liittyy sairaala-alueella 

1959 toteutettuun rakennusvaiheeseen yhdessä Sairaalarakennus (uusi) S1, Lämpökeskuksen T1 kanssa 

muodostaen näiden kanssa suhteellisen yhtenäisen vaiheen. Rakennuksen sijainti on maisemallisesti 

tärkeä.  

 

17.  SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset, kunto, suositukset) 

Alueella on voimassa maakuntakaava ja yleiskaava. 

 

Suositukset 

Valmisteilla olevaan asemakaavaan olisi suositeltavaa antaa kohteen vanhimmille osille (1959-60) 

suojelumerkintä ja tarkentava selite. Rakennuksen julkisivukorjauksissa tunnusomaisten piirteiden kuten 

alkuperäisen roiskerappauksen ja julkisivujen yksityiskohtien tulisi säilyä. Palauttavat muutokset 

mahdollisia. 

 

18.  LUETTELOINTIPERUSTE 

Rakennuksen alkuperäinen vaihe (1959-60) on tärkeä osa merkittävän sairaala-alueen historiaa ja 

miljöötä. 

19. Rakennushistoriallinen kyllä___ ei X__ 

20. Historiallinen  kyllä X_  ei___ 

21. Maisemallinen  kyllä X_  ei___ 

 

22.  ASEMAPIIRROS   Alueinventoinnin liitteenä. 

23.  POHJAPIIRROS   Liite nro 2, erillinen 

24.  VALOKUVAT   Liite nro 3, erillinen  

25. LÄHTEET     

Vuosikertomukset (Harjamäen sairaala),  

Kirja Harjamäen sairaala 1926 – 1976 (Tapani Lepola 1976) 

     Alkuperäinen pohjapiirros Siilinjärven kunta, rak.luvat 

26.  MUUT LIITTEET    

27.  SUULLISTA TIETOA ANTANEET  

28.  LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ  Arto Mattila 

PÄIVÄYS    30.9.2019 



MUSEOVIRASTO        KOHTEEN NUMERO 9 

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO        

RAKENNUSINVENTOINTILOMAKE          

1. KOHTEEN NIMI Sakupen pesula 

2. Kunta  Siilinjärvi 

3. Osoite          Myllyharjuntie 10, 71870 Siilinjärvi 

4. Omistaja  Sakupe Oy 

5. Omistajan osoite Myllyharjuntie 10, 71870   

Siilinjärvi 

 

 

6. KOHDE ID  401-23-295 

7. Maakunta Pohjois-Savon maakunta 

8. Kylä / kaupunginosa Harjamäki 

9. Kiinteistötunnus  401-23-295 

10.  Kohteen tyyppi  Pesula 

11.  Kohdelaji  Rakennus   

12.  Peruskartta  333111

 

13.  KOHTEEN YLEINEN KUVAILU (lyhyt yleiskuvaus) 

Sairaala-alueen pohjoisosassa oleva suhteellisen suurikokoinen rakennus. Rakennus muistuttaa 

teollisuusrakennusta eikä tue kooltaan, materiaaleiltaan tai malliltaan alueen historiallista miljöötä. 

 

 

14.  KOHTEEN KUVAUS 

Nykyinen käyttö Pesula 

Alkuperäinen käyttö Pesula 

Rakennusaika  1984 

Suunnittelija  Rakennussuunnittelutoimisto Nylund & Co. 

Muutokset  Laajennus 2014 

Kerrosluku  I / II 

Perusta   Betonielementti 

Runko   - 

Kattomuoto  Tasakatto 

Kate   Bitumihuopa 

Vuoraus  Punatiili (laajennus lautaa) 

Ulkovärit: 

  Seinät  punainen 

  Listat  - 

  Ikkunat  vaaleanharmaa 

  Katto  - 

  Perustus ruskea 

 

Kunto   Hyvä 

Erityispiirteet  - 

Sisätilat   Ei inventoitu 

 

 

 

 

 



 

 

15.  RAKENNUSHISTORIA 

Rakennus on rakennettu pesulaksi 1984. Vuonna 2014 Arkkitehtitoimisto ON Oy suunnitteli rakennuksen 

länsipuolelle puurakenteisen laajennuksen. 

 

16.  LÄHIYMPÄRISTÖ 

Kohde sijaitsee Harjamäen sairaala-alueella. Eteläpuolella sijaitsee sairaala-alueen muut rakennukset ja 

lähimpänä Muuntamo ja Lämpökeskus T1. 

Pohjois-, länsi- ja luoteispuolella maisema on avoimempi. 

 

17.  SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset, kunto, suositukset) 

Alueella on voimassa maakuntakaava ja yleiskaava. 

 

18.  LUETTELOINTIPERUSTE 

Rakennus sijaitsee inventoitavalla Harjamäen keskusta-alueella. 

Rakennuksen historiallista merkitystä ei ole tutkittu tämän inventoinnin yhteydessä. 

 

19. Rakennushistoriallinen kyllä___ ei __ 

20. Historiallinen  kyllä___ ei __ 

21. Maisemallinen  kyllä___ ei __ 

 

22.  ASEMAPIIRROS   Alueinventoinnin liitteenä. 

23.  POHJAPIIRROS   - 

24.  VALOKUVAT   Liite nro 2, erillinen  

25.  LÄHTEET     

26.  MUUT LIITTEET    

27.  SUULLISTA TIETOA ANTANEET  

28.  LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ  Arto Mattila 

PÄIVÄYS    30.9.2019 



MUSEOVIRASTO        KOHTEEN NUMERO 10 

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO        

RAKENNUSINVENTOINTILOMAKE          

1. KOHTEEN NIMI Muuntaja 

2. Kunta  Siilinjärvi 

3. Osoite   Myllyojantie, 71800 Siilinjärvi 

4. Omistaja  Siilinjärven kunta 

5. Omistajan osoite Kasurilantie 1, PL 5, 71801 

Siilinjärvi 

 

 

6. KOHDE ID  401-23-167 

7. Maakunta Pohjois-Savon maakunta 

8. Kylä / kaupunginosa Harjamäki 

9. Kiinteistötunnus  401-23-167 

10.  Kohteen tyyppi  Muuntamo 

11.  Kohdelaji  Rakennus  

12.  Peruskartta  33311

 

13.  KOHTEEN YLEINEN KUVAILU (lyhyt yleiskuvaus) 

1940-50 –lukujen vaihteessa rakennettu ajalle tyypillinen tornimainen punatiilinen muuntajarakennus. 

Muuntajan historialliset piirteet ovat hyvin säilyneitä.  

 

14.  KOHTEEN KUVAUS 

Nykyinen käyttö Varasto 

Alkuperäinen käyttö Muuntaja 

Rakennusaika  1940 – 50 –lukujen vaihde 

Suunnittelija  - 

Kerrosluku  I 

Perusta   Betoni 

Runko   Tiili 

Kattomuoto  Harja 

Kate   Aaltopelti 

Vuoraus  Tiili 

Ulkovärit: 

  Seinät  punatiili 

  Listat  - 

  Ikkunat  - 

  Katto  pelti 

  Perustus betoni 

Kunto   Tyydyttävä 

Erityispiirteet  - 

Sisätilat   Ei inventoitu. 

 

 

 

 

 



15.  RAKENNUSHISTORIA 

Punatiilinen muuntamorakennus valmistui todennäköisesti 1940- ja 1950-lukujen vaihteessa.  

 

16.  LÄHIYMPÄRISTÖ 

Kohde sijaitsee Harjamäen sairaala-alueella, hieman ydinalueen pohjoispuolella. Lounaispuolella sijaitsee 

lämpökeskuksen (T1) ja Sakupen pesulan välisellä puistoalueella. Rakennus on osa sairaalan puistomaista 

ja historiallista miljöötä. Rakennuksen sijainti on maisemallisesti tärkeä.  

 

17.  SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset, kunto, suositukset) 

Alueella on voimassa maakuntakaava ja yleiskaava. 

 

Suositukset 

Valmisteilla olevaan asemakaavaan tulisi määritellä kohteelle suojelumerkintä ja tarkentava selite. 

Tällaiset muuntajat rakennustyyppinä ovat harvinaistumassa ja säilyneitä yksilöitä tulee suojella. 

Rakennuksen julkisivukorjauksissa alkuperäiset yksityiskohdat tulisi säilyä. Katon kunnosta tulee huolehtia. 

 

18.  LUETTELOINTIPERUSTE 

Rakennus on tärkeä osa merkittävän sairaala-alueen historiaa ja miljöötä. Tämä rakennustyyppi on 

harvinaistumassa 

19. Rakennushistoriallinen kyllä___ ei X__ 

20. Historiallinen  kyllä X_  ei___ 

21. Maisemallinen  kyllä X_  ei___ 

 

22.  ASEMAPIIRROS   Alueinventoinnin liitteenä. 

23.  POHJAPIIRROS   - 

24.  VALOKUVAT   Liite nro 2, erillinen  

25.  LÄHTEET     

26.  MUUT LIITTEET    

27.  SUULLISTA TIETOA ANTANEET  

28.  LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ  Arto Mattila 

PÄIVÄYS    30.9.2019 



MUSEOVIRASTO        KOHTEEN NUMERO 11 

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO        

RAKENNUSINVENTOINTILOMAKE          

1. KOHTEEN NIMI Sairaalan portti 

2. Kunta  Siilinjärvi 

3. Osoite   Harjamäentie, 71800 Siilinjärvi 

4. Omistaja  Siilinjärven kunta 

5. Omistajan osoite Kasurilantie 1, PL 5, 71801 

Siilinjärvi 

 

 

6. KOHDE ID  401-14-55 

7. Maakunta Pohjois-Savon maakunta 

8. Kylä / kaupunginosa Harjamäki 

9. Kiinteistötunnus  401-14-55 

10.  Kohteen tyyppi  Portti 

11.  Kohdelaji  Rakennelma   

12.  Peruskartta  333111

 

13.  KOHTEEN YLEINEN KUVAILU (lyhyt yleiskuvaus) 

Sairaalan alkuperäinen 1920 - luvun klassismia edustava kolmiosainen betoninen portti. Portti sijaitsee 

katualueella ja keskeisesti suhteessa Päärakennukseen (vanha) S2. Portti on ollut keskeinen elementti 

päärakennuksen edessä olevassa symmetrisessä puistossa. 

 

14.  KOHTEEN KUVAUS 

Nykyinen käyttö Ei käytössä 

Alkuperäinen käyttö Pääportti 

Rakennusaika  1926 

Suunnittelija  Axel Mörne 

Kerrosluku  - 

Perusta   Betoni 

Runko   Betoni 

Kattomuoto  Auma 

Kate   Konesaumapelti 

Vuoraus  Betoni (uritettu) 

Ulkovärit: 

  Seinät  mintunvihreä 

  Listat  mintunvihreä 

  Ikkunat  - 

  Katto  sinkkipelti 

  Perustus - 

Kunto   Hyvä (portin ovet puuttuvat) 

Erityispiirteet  Edustaa tyylipuhtaasti 1920 - luvun klassismia 

Sisätilat   - 

 

 

 

 

 



15.  RAKENNUSHISTORIA 

Rakennettu sairaalan pääportiksi samaan aikaan vanhan sairaalan kanssa 1926. Portti on jäänyt tien ja 

uuden kevyen liikenteen väliin.  

 

16.  LÄHIYMPÄRISTÖ 

Kohde sijaitsee Harjamäen sairaala-alueella Harjamäentien yhteydessä Päärakennuksen S2 keskilinjassa. 

Portin ja Päärakennuksen S2 välissä on puisto, joka on kasvanut osittain lähes umpeen. 

 

17.  SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset, kunto, suositukset) 

Alueella on voimassa maakuntakaava ja yleiskaava. Portti on suhteellisen hyvässä kunnossa ja näin ollen 

ei ole välittömässä vaarassa. Portti sijaitsee katualueella, mikä saattaa olla säilymiselle vaaraksi. 

Jos portti olisi päärakennuksen kanssa samalla tontilla, siirrettynä tontin puolelle kevyenliikenteenväylän 

toiselle puolelle ja se otettaisiin käyttöön, säilymisedellytykset olisivat paremmat. 

 

Suositukset 

Valmisteilla olevaan asemakaavaan tulisi määritellä kohteelle suojelumerkintä ja tarkentava selite. Portin 

siirtomahdollisuuksia tulisi tutkia. 

 

18.  LUETTELOINTIPERUSTE 

Portti edustaa 1920 - luvun klassismia ja on tärkeä osa merkittävää sairaala-aluetta sekä päärakennukseen 

liittyvää puistoa. Portin symbolimerkitys mielisairaalan porttina on suuri. 

19. Rakennushistoriallinen kyllä X___ ei ___ 

20. Historiallinen  kyllä X___ ei ___ 

21. Maisemallinen  kyllä X__ ei___ 

 

22.  ASEMAPIIRROS   Alueinventoinnin liitteenä. 

23.  POHJAPIIRROS   - 

24.  VALOKUVAT   Liite nro 2, erillinen  

25.  LÄHTEET    10- vuotis- ja 30-vuotishistoriikit, 

Vuosikertomukset (Harjamäen sairaala),  

Kirja Harjamäen sairaala 1926 – 1976 (Tapani Lepola 1976) 

 

26.  MUUT LIITTEET    

27.  SUULLISTA TIETOA ANTANEET  

28.  LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ  Arto Mattila 

PÄIVÄYS    30.9.2019 
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RAKENNUSINVENTOINTI       LIITE 2 Valokuvat 

 

KOHTEEN NUMERO 1 

KOHTEEN NIMI  Harjamäen alue 

Kylä / kaupunginosa Harjamäki, Siilinjärvi 

2019 

Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy 

 

 

Kuva 1. Aluekartta 



2 
 

 

Kuva 2. Tarkastelualueelle saapuminen. Isoharjantien eteläosa etelästä kuvattuna. 

 

 

Kuva 3. Harjamäentien ja Isoharjantien risteysalue lännestä kuvattuna. 



3 
 

 

Kuva 4.1. S2 vanhemman sairaalarakennuksen keskeiskäytävä ja uudempi portti etelästä kuvattuna. 

 

Kuva 4.2. Vanha portti on jäänyt katualueelle kadun ja pyörätien väliin. Portin siirto uuden portin paikalle ja 

käyttöönotto tukisi S2 sairaalan piha-alueen ilmettä. 
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Kuva 5. Harjamäentie tarkastelualueen kaakkoisosassa lännestä kuvattuna. 

 

Kuva 6. Harjamäentie S2 vanhan sairaalan kohdalla Idästä kuvattuna. Näkymät ovat kasvaneet umpeen. 
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Kuva 7. Tarkastelualueen itäistä reunaa ja Myllyharjuntietä kaakosta kuvattuna. 

 

 

Kuva 8.1. Tarkastelualueen kaakkoiskulma ja Myllyharjuntie koillisesta kuvattuna. 
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Kuva 8.2. S2 vanha sairaalarakennus ja oikealla Harjamäenraitin itäpää. Kuva otettu idästä päin. 

 

Kuva 9. Etualalla Myllyharjuntie, T1, T2 ja T3 rakennukset Sakupen osa kuuluu rakennukseen T3. Taustalla 

Päärakennus S2. 
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Kuva 10. Tarkastelualueen itäpuolella (alueen ulkopuolella) Innocumin kenttä ja Hamulan koulu luoteesta 

kuvattuna. 

 

Kuva 11. Myllyharjuntie ja tarkastelualueen pohjoisosaa. Vasemmalla Sakupe ja oikealla alueen ulkopuolella 

olevat kasvihuoneet etelästä kuvattuna. 
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Kuva 12. Tarkastelualueen ulkona itäpuolella olevat kasvihuoneet ja pylväshaavat lounaasta kuvattuna. 

 

Kuva 13. Myllyharjuntie, Sakupe ja avoin peltomaisema koillisesta kuvattuna. 
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Kuva 14. Tarkastelualueen pohjoispuolella oleva peltoalue ja näkymä kauas horisonttiin maatilan 

rakennusryhmään (punaiset rakennukset). Kuva on otettu kaakon suunnasta. 

 

Kuva 15. S1 uudemman sairaalarakennuksen (nykyinen Innocum) viereiset parkkialueet on reunustettu 

koivuilla. Taustalla oikealla näkyy tarkastelualueen ulkopuolella olevia Soutajantien vaaleita asuinrakennuksia. 
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Kuva 16. S1 uudemman sairaalarakennuksen pohjoispääty ja parkkialue. 

 

Kuva 17. S1 uudemman sairaalarakennuksen luoteispuolella oleva parkkialue ja kunnan hallinnolle rakennetut 

viipaletoimistot pohjoisesta kuvattuna. 
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Kuva 18. Kunnan hallinnon viipaletoimistot ja Harjamäenraitin koivukuja lännestä kuvattuna. Rakennus 

katkaiseen etelä-pohjoissuuntaisen näkymän maisemassa. 

 

Kuva 19. Rakennusten S3 ja S6 välissä oleva pallokenttä ja puisto Harjamäenraitilta pohjoisesta kuvattuna. 
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Kuva 20. Harjamäenraitin pohjoispuolella olevat lehtikuuset katkaisevat avoimen maiseman. 

 

Kuva 21. Tarkastelualueen länsiosassa sijaitseva S6 Kevättömän sairaalan päärakennus koillisesta kuvattuna. 
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Kuva 22. Alueen länsipuolella (tarkastelualueen ulkopuolella) olevat asuinkerrostalot, jotka ovat samalta 

aikakaudelta kuin Kevättömän sairaala. 

 

Kuva 23. Soutajantie, S6 Kevättömän sairaala ja puistomainen piha lounaasta kuvattuna. 
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Kuva 24. Tarkastelualueen lounaiskulmassa oleva Soutajantien ja Harjamäentien risteys lännestä kuvattuna. 

 

Kuva 25. Harjamäentien varressa oleva tenniskenttä ja taustalla pallokenttä etelästä kuvattuna. 
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Kuva 26. Pallokenttä ja taustalla Harjamäenraitin koivukuja sekä viipaletoimistot. Viipaletoimistot katkaisee 

näkymän kauemmaksi.  Näkymän parantamiseksi koivukujasta olisi vara poistaa joka toinen puu. 

 

 
Kuva 27. Alkuperäistä kolmiomaista sairaala-aluetta rajasivat joka reunalla tiet. Tässä on kolmion länsikulma. 

Aikaisemmin vasemmalla oleva kuja jatkui suoraan Myllyharjun tielle saakka, kunnes S1 uudempi sairaala 

rakennettiin (näkyy kujan päässä). Suoraan edessä männikön takana näkyy S3 sairaalarakennus (Naistalo). 



16 
 

 
Kuva 28.1. Parkkipaikka ja S3 sairaalarakennus etelästä kuvattuna. Parkkipaikkaa parhaillaan laajennetaan 

lännen suuntaan. 

 

Kuva 28.2. Innocumin opastetaulu. Harjamäentien ja Isoharjantien risteysalue lounaasta kuvattuna. 



17 
 

 

Kuva 29. Harjamäenraitti S2 vanhan sairaalan ja T2 rakennuksen välissä idästä kuvattuna. Tämä on osa alueen 

ydintä. 

 

Kuva 30. Harjamäenraitin viereisiä vanhoja mäntyjä, T1 ja T2 rakennukset etelästä kuvattuna. 
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Kuva 31. Harjamäenraitin ja Isoharjantien risteys S2 vanhan sairaalan, S3 sairaalarakennuksen sekä S1 

uudemman sairaalarakennuksen välissä. Tämä on alueen ydintä. Kuva on otettu idästä. 

 

Kuva 32.  Harjamäenraitin ja Isoharjantien risteys ja S3 sairaalarakennus (Naistalo) koillisesta kuvattuna. Vanhat 

männyt ovat tärkeä osa alueen identiteettiä. 
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Kuva 33. Harjamäenraitin ja Isoharjantien risteys, S2 vanha sairaala ja S3 sairaalarakennus (Naistalo) 

pohjoisesta kuvattuna. 

 

Kuva 34. Harjamäenraitti ja S2 vanha sairaala luoteesta kuvattuna. Kuvassa näkyy päiväkodin teräsaitaa. 
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Kuva 35. Isoharjantie ja oikealla T1 lämpökeskus etelästä kuvattuna. 

 

Kuva 36. Isoharjantie ja S1 uudempi sairaala idästä kuvattuna. Koivikko ja muut lehtipuut peittävät 

rakennuksen lähes kokonaan. 
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Kuva 37. Isoharjantie ja S1 uudempi sairaala koillisesta kuvattuna. Tiivis suurten koivujen muodostama 

kokonaisuus ei tue puistomaisen alueen yleisilmettä. 

 

Kuva 38. Aikaisemmin tämä kuja jatkui suoraan Myllyharjun tielle saakka, kunnes S1 uudempi sairaala 

rakennettiin kujan paikalle. Oikealla näkyy S3 sairaalarakennus (Naistalo). 
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Kuva 39. Harjamäenraitti, vasemmalla S1 uudempi sairaala ja oikealla S3 sairaalarakennus (Naistalo). Kuva on 

otettu lounaan suunnasta. 

 

Kuva 40. Harjamäenraitin koivukuja ja viipaletoimistot idästä kuvattuna. 
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Kuva 41. Vasemmalla viipaletoimistot ja oikealla S1 uudempi sairaalarakennus. Kuva on otettu 

Harjamäenraitilta etelästä päin. 
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Kuva 42. Ilmakuva vuodelta 1969. Maisema on ollut selvästi avoimempaa. 
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Kuva 43. Viistokuva idästä päin. Kuva on nähtävästi 1960 – luvulta. 

 

 

Kuva 44. Päärakennuksesta otettu kuva pohjoisen suuntaan. Vasemmalla näkyy Sähkölaitoksen (nyk. 

Huoltorakennus, T2) itäpääty. Kuva otettu vuoden 1935 jälkeen. 
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Kuva 45. Viistokuva etelän suunnasta. 

 

 

Kuva 46. Viistokuva laajemmasta maisemasta lounaan suunnasta. 
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RAKENNUSINVENTOINTI    LIITE 3 Toimenpide- ja suojelusuositukset 

 

KOHTEEN NIMI  Harjamäen keskusta-alue 

Kylä / kaupunginosa Harjamäki, Siilinjärvi 

2019 

Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy 

 

Kuva 1. Ote Siilinjärven keskusta-alueen yleiskaavasta 2016. Inventoija on lisännyt kaavan päälle punaisella 

tarkastelualueen rajat. 
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Kuva 2.  Inventoidut kohteet. 

 

2 Sairaalarakennus (uusi), S1   1959 

3 Päärakennus (vanha), S2   1926 

4 Sairaalarakennus (Naistalo), S3  1939 

5 Kevättömän sairaala, S6   1961 

6 Lämpökeskus, T1   1959 

7 Huoltorakennus, T2    1928 

8 Keittiö-ruokala, T3    1960 (laajennus 1986 Sakupe) 

 9 Sakupen pesula    1970-luvun loppu tai 1980 

 10 Muuntaja (kartassa MU)  1940 - 50-lukujen vaihde 

 11 Sairaalan portti (kartassa PO)  1926 

 

 



4 
 

SUOSITUKSET ASEMAKAAVOITUSTA VARTEN 

SUOJELUMERKINNÄT JA MÄÄRÄYSTEKSTIT (suositukset) 

 

Kohde 2 Sairaalarakennus (uusi), S1  

Rakennussuojelukohde, jolla on paikallista merkitystä. 

Kohdemerkinnän yhteydessä oleva indeksimerkintä viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon ja 

erilliseen rakennusinventointiin. 

 

Suojelumääräys: 

Historiallisesti ja maisemallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Julkisivujen, räystäiden ja 

katon korjaustyöt tulee olla sellaisia, joissa rakennuksen luonne ei muutu. 

 

Suojelumerkintä: 

sr/2 

 

 

Kohde 3 Päärakennus (vanha), S2 

Rakennussuojelukohde, jolla on seudullista ja maakunnallista merkitystä. 

Kohdemerkinnän yhteydessä oleva indeksimerkintä viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon ja 

erilliseen rakennusinventointiin. 

 

Suojelumääräys: 

Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti huomattavan arvokas rakennus. 

Rakennusta ei saa purkaa, eikä siihen, suojellut sisätilat mukaan lukien, saa tehdä sellaisia korjaus-, 

muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät sen rakennustaiteellisia, kulttuurihistoriallisia tai 

maisemallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin alkuperäisiä ominaispiirteitä. Rakennuksen 

suojeltavia sisätiloja ovat porrashuoneet kiinteine yksityiskohtineen ja materiaaleineen sekä 

rakennuksen kaikki alkuperäiset ikkunapenkit. Museoviranomaisella on oikeus antaa ohjeita 

suojelumääräysten soveltamisessa. 

 

Suojelumerkintä: 

sr/3 

 

Kohde 4 Sairaalarakennus (Naistalo), S3  

Rakennussuojelukohde, jolla on seudullista ja maakunnallista merkitystä. 

Kohdemerkinnän yhteydessä oleva indeksimerkintä viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon ja 

erilliseen rakennusinventointiin. 

 

Suojelumääräys: 

Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti huomattavan arvokas rakennus. 

Rakennusta ei saa purkaa, eikä siihen, suojellut sisätilat mukaan lukien, saa tehdä sellaisia korjaus-, 

muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät sen rakennustaiteellisia, kulttuurihistoriallisia tai 

maisemallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin alkuperäisiä ominaispiirteitä. Rakennuksen 

suojeltavia sisätiloja ovat porrashuoneet kiinteine yksityiskohtineen ja materiaaleineen, 
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keskikäytävät alkuperäisine ovineen ja rakennuksen kaikki ikkunapenkit. Museoviranomaisella on 

oikeus antaa ohjeita suojelumääräysten soveltamisessa. 

 

Suojelumerkintä: 

sr/4 

 

Kohde 5 Kevättömän sairaala, S6  

Rakennussuojelukohde, jolla on paikallista merkitystä. 

Kohdemerkinnän yhteydessä oleva indeksimerkintä viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon ja 

erilliseen rakennusinventointiin. 

 

Suojelumääräys: 

Historiallisesti ja maisemallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Julkisivujen, räystäiden ja 

katon korjaustyöt tulee olla sellaisia, joissa rakennuksen luonne ei muutu. Palauttavat 

toimenpiteet ovat suositeltavia. 

 

Suojelumerkintä: 

sr/5 

  

Kohde 6 Lämpökeskus, T1 (1959-60 valmistuneet osat) 

Rakennussuojelukohde, jolla on paikallista merkitystä. 

Kohdemerkinnän yhteydessä oleva indeksimerkintä viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon ja 

erilliseen rakennusinventointiin. 

 

Suojelumääräys: 

Historiallisesti ja maisemallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Julkisivujen, räystäiden ja 

katon korjaustyöt tulee olla sellaisia, joissa rakennuksen luonne ei muutu. Ikkuna-aukot, -koot ja -

tyypit tulee säilyttää. Palauttavat toimenpiteet ovat suositeltavia. 

 

Suojelumerkintä: 

sr/6 

  

Kohde 7 Huoltorakennus, T2   

Rakennussuojelukohde, jolla on seudullista ja maakunnallista merkitystä. 

Kohdemerkinnän yhteydessä oleva indeksimerkintä viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon ja 

erilliseen rakennusinventointiin. 

 

Suojelumääräys: 

Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja maisemallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa 

purkaa, eikä siihen saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät 

sen rakennustaiteellisia, kulttuurihistoriallisia tai maisemallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin 

alkuperäisiä ominaispiirteitä. Museoviranomaisella on oikeus antaa ohjeita suojelumääräysten 

soveltamisessa. 

 

Suojelumerkintä: 

sr/7 
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 Kohde 8 Keittiö-ruokala, T3 (1960 valmistuneet osat)  

Suositellaan suojeltavaksi maisemallisin ja historiallisin perustein. 

 

Rakennussuojelukohde, jolla on paikallista merkitystä. 

Kohdemerkinnän yhteydessä oleva indeksimerkintä viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon ja 

erilliseen rakennusinventointiin. 

 

Suojelumääräys: 

Historiallisesti ja maisemallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Julkisivujen, räystäiden ja 

katon korjaustyöt tulee olla sellaisia, joissa rakennuksen luonne ei muutu. Palauttavat 

toimenpiteet ovat suositeltavia. 

 

Suojelumerkintä: 

sr/8 

 

Kohde 9 Sakupen pesula  

 Ei suojelutarvetta. 

  

Kohde 10 Muuntaja (kartassa MU)  

Rakennussuojelukohde, jolla on paikallista merkitystä. 

Kohdemerkinnän yhteydessä oleva indeksimerkintä viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon ja 

erilliseen rakennusinventointiin. 

 

Suojelumääräys: 

Historiallisesti ja maisemallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Julkisivujen, räystäiden ja 

katon korjaustyöt tulee olla sellaisia, joissa rakennuksen luonne ei muutu. 

 

Suojelumerkintä: 

sr/10 

  

Kohde 11 Sairaalan portti (kartassa PO)  

Rakennussuojelukohde, jolla on seudullista ja maakunnallista merkitystä. 

Kohdemerkinnän yhteydessä oleva indeksimerkintä viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon ja 

erilliseen rakennusinventointiin. 

 

Suojelumääräys: 

Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas rakennelma. Rakennelmaa 

ei saa purkaa, eikä siihen saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka 

heikentävät sen rakennustaiteellisia, kulttuurihistoriallisia tai maisemallisia arvoja tai muuttavat 

arkkitehtuurin alkuperäisiä ominaispiirteitä. Museoviranomaisella on oikeus antaa ohjeita 

suojelumääräysten soveltamisessa. Suositellaan portin siirtämistä nykyisen tontin rajalle ja portin 

ovien rekonstruointia. 

 

Suojelumerkintä: 

sr/11 
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