KOHTEEN TUNNISTENIMI

Koivikko

TUNNISTEKUVA

KOHTEEN KUVAUS

Rakennuksessa on vanha ja uusi osa. Vanhan osa massamuoto on kuutio, jossa on korkea aumakatto. Rakennuksessa
on yksi täysi kerros ja katon alla kaksi ullakkokerrosta. Pääsisäänkäynnin edustalla on terassi, joka on reunustettu
isoilla kivilohkareilla. Tyyliltään rakennus edustaa jugendia ja klassismia (jugendin myöhempää klassistista
suuntausta).
Koivikko valmistui vuonna 1918 kaivoksen tarkastajan eli Eero Mäkisen asunnoksi. Sittemmin Koivikosta tuli
kaivoksen lääkärin työsuhdeasunto, heidän aikakauttaan olivat vuodet 1933 - 1976. Rakennuksessa on sijainnut
myös hammaslääkärin vastaanottotilat. Vuonna 1957 rakennukseen tehtiin suuri peruskorjaus, jonka yhteydessä
siihen laitettiin puukeskuslämmitys, joka on sittemmin korvattu öljylämmityksellä. Koivikkoa laajennettiin
merkittävästi vuonna 1970 kahden auton tallilla ja saunaosastolla. Alun perin rakennuksen katteena on ollut päreet,
sittemmin muutettu tiilikatoksi.

KIINTEISTÖTUNNUS
RAKENNUSTUNNNUS
KOHTEEN ID

29

KOHTEEN OSOITE
VALMISTUMISVUOSI

1918

SUUNNITTELIJA

Uno Ullberg

RAKENTAJA
RAKENNUTTAJA

Outokumpu Kopparverk

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Koivikko

KOHTEEN VANHA
ARVOLUOKITUS

luokiteltu, missä ja milloin:
Arvoluokitus:
X ei luokiteltu
valtakunnallinen arvo
X maakunnallinen arvo

UUSI ARVOLUOKITUS
KOHTEEN ARVON PERUSTEET

seudullinen arvo

paikallinen arvo

Historiallinen arvo: Rakennus kertoo omalta osaltaan Suomen merkittävimmän kaivosyhdyskunnan ylemmän
virkailijakunnan asuinhistoriasta. Rakennus on toiminut kaivoksen kontrollöörin Eero Mäkisen asuintalona.
Rakennus on erityisen tunnettu paikkakunnalla kaivoksen lääkärin asuintalona, jona se toimi vuosikymmenien ajan.
Arkkitehtoninen ja rakennustaiteellinen arvo: Rakennuksen perusosa on säilynyt pitkälle alkuperäisessä
ulkoisessa asussaan. Maakunnallisesti rakennus on korkeatasoinen puu-jugend -kohde. Kohteen on suunnitellut
tunnettu suomalainen arkkitehti.

NYKYINEN SUOJELUTILANNE

SELVITYKSEN LAATIJAN
ESITYS SUOJELUTARPEESTA

suojeltu, suojelupäätös:
X ei suojeltu
X suojeltava
ei suojeltava
Suojeluesityksen tarkentaminen: Kohteeseen liittyy myös piha- / talousrakennus.

Mahdolliset muut huomiot: Alun perin rakennuksessa on ollut pärekatto. Mäkisen perheen lisäksi muita
paikallisesti tunnettuja asujia ovat olleet lääkäri Lauri Lappi sekä kaivososaston päällikkö Harri Harjunpää.
Yksityiselle taholla Outokumpu Oy myi rakennuksen vuonna 1991. Nykyiset omistajat ovat asuneet kohteessa
vuodesta 2006 lähtien.
TIIVISTELMÄ KOHTEEN
OMISTAJAN
NÄKEMYKSESTÄ SUOJELUN
EDELLYTYKSIIN
(alkuperäinen kannanotto eri
tiedostona)

KOHTEEN TUNNISTENIMI
KARTTA

VALOKUVAT

Koivikko

LIITE

Koivikon piirustukset vuodelta 1918. Outokummun kaivosmuseo

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Kaivoksen entisen maatilan päärakennus

TUNNISTEKUVA

KOHTEEN KUVAUS

Satulakattoinen puinen omakotitalo.
Alun perin rakennus valmistunut kahden perheen asunnoksi. Talon toiseen päähän sijoittui maatilanhoitaja ja toiseen
päähän rakennusmestari perheineen.

KIINTEISTÖTUNNUS
RAKENNUSTUNNNUS
KOHTEEN ID
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KOHTEEN OSOITE
VALMISTUMISVUOSI

1930-luvun loppu

SUUNNITTELIJA

Aiemman inventoinnin mukaan Rikhard Mansikka, omistajan mukaan Wäinö Gustaf Palmqvist. Todennäköisesti
suunnittelijana on Palmqvist

RAKENTAJA
RAKENNUTTAJA

Outokumpu Oy

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Kaivoksen entisen maatilan päärakennus

KOHTEEN VANHA
ARVOLUOKITUS

X luokiteltu, missä ja milloin: Joensuun seudun yleiskaava 2020 (seudullinen arvo) ja Pohjois-Karjalan
maakuntakaava 2013 (maakunnallinen arvo)
ei luokiteltu
valtakunnallinen arvo
X maakunnallinen arvo
seudullinen arvo
paikallinen arvo

UUSI ARVOLUOKITUS
KOHTEEN ARVON PERUSTEET

Historiallinen arvo: rakennus kertoo Suomen merkittävimmän kaivosyhdyskunnan historiasta, ennen kaikkea
yhdyskunnan huoltoon liittyvästä.
Arkkitehtoninen arvo: kohde liittyy saumattomana osana muuhun maatilan rakennuskantaan, joka on säilynyt
yhtenäisenä kokonaisuutena.

NYKYINEN SUOJELUTILANNE

X suojeltu, suojelupäätös: sr-2 (asemakaavan muutos 2007)

SELVITYKSEN LAATIJAN
ESITYS SUOJELUTARPEESTA

ei suojeltu
X suojeltava
ei suojeltava
Suojeluesityksen tarkentaminen: Kohde kuuluu Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa (2013) arvokkaaseen

kulttuurihistorialliseen ympäristöön osana Yläpihan aluetta.

Mahdolliset muut huomiot: Kohteen neliömäärä on 240. Rakennus on inventoitu 12.7.1989. Suullisia lisätietoja
kerätty 13.5.2013.1980-luvun lopulla Outokumpu Oy suunnitteli maatilarakennusten purkamista ja rivitalojen
rakentamista tilalle.
TIIVISTELMÄ KOHTEEN
OMISTAJAN
NÄKEMYKSESTÄ SUOJELUN
EDELLYTYKSIIN
(alkuperäinen kannanotto eri
tiedostona)

KOHTEEN TUNNISTENIMI
KARTTA

VALOKUVAT

Kaivoksen entisen maatilan päärakennus

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Maatilan Punainen tupa

TUNNISTEKUVA

KOHTEEN KUVAUS

Punainen satulakattoinen puurakennus.
Kaivoksen maatilan paikalla on ollut aikoinaan Ylä-Kaasilan tila, josta on jäänyt jäljelle puinen päärakennus.
Kaasisten maatilatoiminta päättyi kun kaivosyhtiö osti tilan kaivostoiminnan alkuaikoina. Kaivoksen
maatilatoiminnan ajoista rakennuksen käytöstä ei ole juurikaan tutkittua tietoa. Maatilan jälkeen rakennusta on
käyttänyt mm. kaivosammattikoulu, Outokumpu Oy:n puhallinorkesteri, eläkeläisten kerho ja puutarhan verstatila.
Yksityisomistuksen aikana rakennusta on käytetty lähinnä kesätupana.

KIINTEISTÖTUNNUS
RAKENNUSTUNNNUS
KOHTEEN ID
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KOHTEEN OSOITE
VALMISTUMISVUOSI
SUUNNITTELIJA

RAKENTAJA
RAKENNUTTAJA

1800- 1900-lukujen taite (?)

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Maatilan Punainen tupa

KOHTEEN VANHA
ARVOLUOKITUS

X luokiteltu, missä ja milloin: Joensuun seudun yleiskaava 2020 (seudullinen arvo) ja Pohjois-Karjalan
maakuntakaava 2013 (maakunnallinen arvo)
ei luokiteltu
valtakunnallinen arvo
X maakunnallinen arvo
seudullinen arvo
paikallinen arvo

UUSI ARVOLUOKITUS
KOHTEEN ARVON PERUSTEET

Historiallinen arvo: rakennus kertoo Suomen merkittävimmän kaivosyhdyskunnan historiasta, ennen kaikkea
yhdyskunnan huoltoon liittyvästä. Kohde kertoo paikallisesti myös paikkakunnan maatilakulttuurista sekä yksityisen
toimen että yhtiön harjoittamana.
Kaupunkikuvallinen arvo: kohde liittyy toiminnallisesti muuhun maatilan rakennuskantaan, joka on säilynyt
yhtenäisenä kokonaisuutena.

NYKYINEN SUOJELUTILANNE

X suojeltu, suojelupäätös: sr-2 (asemakaavan muutos 2007)

SELVITYKSEN LAATIJAN
ESITYS SUOJELUTARPEESTA

ei suojeltu
X suojeltava
ei suojeltava
Suojeluesityksen tarkentaminen: Kohde kuuluu Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa (2013) arvokkaaseen

kulttuurihistorialliseen ympäristöön osana Yläpihan aluetta.

Mahdolliset muut huomiot: Kohteen neliömäärä on 160. Rakennus on kunnostettu vuosina 2010 – 2011. Kohde on
inventoitu 12.7.1989. Suullisia lisätietoja kerätty 13.5.2013.
TIIVISTELMÄ KOHTEEN
OMISTAJAN
NÄKEMYKSESTÄ SUOJELUN
EDELLYTYKSIIN
(alkuperäinen kannanotto eri
tiedostona)

KOHTEEN TUNNISTENIMI
KARTTA

VALOKUVAT

Maatilan Punainen tupa

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Kaivoksen entisen maatilan navetta

TUNNISTEKUVA

KOHTEEN KUVAUS

Pääosin aumakattoinen punatiilinen rakennus.
Navetassa on ollut aikoinaan parhaimmillaan parikymmentä hevosta ja lypsäviä lehmiä on tilalla ollut
parhaimmillaan noin 30 kappaletta. Talon Joensuunkadun päädyssä on ollut karjakon asunto. Asunto korjattu
vuonna 2005 ja siinä asuu vuokralainen. Rakennuksen länsipäädyssä lähellä puutarhurin asuntoa ovat sijainneet
hevostallit. Ulkoisesti navetta on kunnostettu vuonna 1995.

KIINTEISTÖTUNNUS
RAKENNUSTUNNNUS
KOHTEEN ID
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KOHTEEN OSOITE
VALMISTUMISVUOSI

1930-luvun loppu

SUUNNITTELIJA

Wäinö Gustaf Palmqvist

RAKENTAJA
RAKENNUTTAJA

Outokumpu Oy

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Kaivoksen entisen maatilan navetta

KOHTEEN VANHA
ARVOLUOKITUS

X luokiteltu, missä ja milloin: Joensuun seudun yleiskaava 2020 (seudullinen arvo) ja Pohjois-Karjalan
maakuntakaava 2013 (maakunnallinen arvo)
ei luokiteltu
valtakunnallinen arvo
X maakunnallinen arvo
seudullinen arvo
paikallinen arvo

UUSI ARVOLUOKITUS
KOHTEEN ARVON PERUSTEET

Historiallinen arvo: rakennus kertoo Suomen merkittävimmän kaivosyhdyskunnan historiasta, ennen kaikkea
yhdyskunnan huoltoon liittyvästä.
Arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen arvo: kohde liittyy toiminnallisesti muuhun maatilan rakennuskantaan,
joka on säilynyt yhtenäisenä kokonaisuutena. Kohteen on suunnitellut valtakunnallisesti tunnettu arkkitehti.

NYKYINEN SUOJELUTILANNE

X suojeltu, suojelupäätös: sr-2 (asemakaavan muutos 2007)

SELVITYKSEN LAATIJAN
ESITYS SUOJELUTARPEESTA

ei suojeltu
X suojeltava
ei suojeltava
Suojeluesityksen tarkentaminen: Kohde kuuluu Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa (2013) arvokkaaseen

kulttuurihistorialliseen ympäristöön osana Yläpihan aluetta.

Mahdolliset muut huomiot: Kohde on inventoitu 12.7.1989. Suullisia lisätietoja kerätty 13.5.2013.

TIIVISTELMÄ KOHTEEN
OMISTAJAN
NÄKEMYKSESTÄ SUOJELUN
EDELLYTYKSIIN
(alkuperäinen kannanotto eri
tiedostona)

KOHTEEN TUNNISTENIMI
KARTTA

VALOKUVAT

Kaivoksen entisen maatilan navetta

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Kaivoksen entisen maatilan puutarhurin asuinrakennus

TUNNISTEKUVA

KOHTEEN KUVAUS

Loiva satulakattoinen punatiilinen rakennus. Rakennuksessa on ollut puutarhurin asunto länsipuolella (pihan
puolella) ja tuotantotilat itäpuolella. Rakennuksessa toimi myös taimimyymälä. Puutarhurin sisäänkäynnin ulko-ovi
on muurattu umpeen. Sen vieressä on ollut siemenvarasto (ovesta vasemmalla). Varsinaiseen puutarhurin asuntoon
on kuulunut keittiö ja kamari. Kun siemenvarasto on muutettu osaksi asuinhuoneistoa, niin se muutettiin keittiöksi.
Kasvihuoneet ovat sijainneet rakennuksen eteläpuolella (Pohjoisahon asuinalueen puolella). Rakennuksessa olevaa
piippua on lyhennetty puoli metriä. Rakennuksessa on ollut puulämmitys, koska kasvihuoneet tarvitsivat paljon
energiaa. Kun maatilatoiminta lakkasi vuonna 1970, puutarhan pitäminen jatkui yksityisin voimin aina vuoteen 1991
saakka. Poikkeuksena on ajanjakso 1970-luvulla, kun rakennusta hallinnoi paikallinen sähköliike (Sähkö-Saarnio).
Nykyisin rakennuksessa on vuokralla yksi perhe.

KIINTEISTÖTUNNUS
RAKENNUSTUNNNUS
KOHTEEN ID
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KOHTEEN OSOITE
VALMISTUMISVUOSI

1930-luvun loppu

SUUNNITTELIJA

Wäinö Gustaf Palmqvist

RAKENTAJA
RAKENNUTTAJA

Outokumpu Oy

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Kaivoksen entisen maatilan puutarhurin asuinrakennus

KOHTEEN VANHA
ARVOLUOKITUS

X luokiteltu, missä ja milloin: Joensuun seudun yleiskaava 2020 (seudullinen arvo) ja Pohjois-Karjalan
maakuntakaava 2013 (maakunnallinen arvo)
ei luokiteltu
valtakunnallinen arvo
X maakunnallinen arvo
seudullinen arvo
paikallinen arvo

UUSI ARVOLUOKITUS
KOHTEEN ARVON PERUSTEET

Historiallinen arvo: rakennus kertoo Suomen merkittävimmän kaivosyhdyskunnan historiasta, ennen kaikkea
yhdyskunnan huoltoon liittyvästä.
Arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen arvo: kohde liittyy toiminnallisesti muuhun maatilan rakennuskantaan,
joka on säilynyt yhtenäisenä kokonaisuutena. Kohteen on suunnitellut valtakunnallisesti tunnettu arkkitehti.

NYKYINEN SUOJELUTILANNE

X suojeltu, suojelupäätös: sr-2 (asemakaavan muutos 2007)

SELVITYKSEN LAATIJAN
ESITYS SUOJELUTARPEESTA

ei suojeltu
X suojeltava
ei suojeltava
Suojeluesityksen tarkentaminen: Kohde kuuluu Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa (2013) arvokkaaseen

kulttuurihistorialliseen ympäristöön osana Yläpihan aluetta.

Mahdolliset muut huomiot: Kohde on inventoitu 12.7.1989. Suullisia lisätietoja kerätty 13.5.2013. Rakennuksen
omistajalla on perimätietona, että Palmqvist olisi saanut rakennukseen vaikutteita Englannin matkaltaan.

TIIVISTELMÄ KOHTEEN
OMISTAJAN
NÄKEMYKSESTÄ SUOJELUN
EDELLYTYKSIIN
(alkuperäinen kannanotto eri
tiedostona)

KOHTEEN TUNNISTENIMI
KARTTA

VALOKUVAT

Kaivoksen entisen maatilan puutarhurin asuinrakennus

LIITE

Osa Palmqvistin tekemiä piirustuksia puutarhurin asuintaloksi vuodelta 1937. Piirustus Outokummun kaivosmuseo

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Kaivoksen entisen maatilan viljamakasiini

TUNNISTEKUVA

KOHTEEN KUVAUS

Harjakattoinen punatiilinen rakennus.
Rakennuksessa on ollut villalaareja. Vilja on tuotu rakennuksen takaosaa ja ne on laitettu laareihin. Sieltä ne ovat
tippuneet kaatojen kautta rakennuksen alaosaan.
Kun maatilatoiminnot loppuivat vuonna 1970, niin rakennuksen alakerrassa toimi Outokumpu Oy:n Malminetsinnän
Itä-Suomen osaston konekorjaamo. Rakennuksessa korjattiin mm. moottorikelkkoja ja poria. Nyt rakennus toimii
pajarakennuksena.

KIINTEISTÖTUNNUS
RAKENNUSTUNNNUS
KOHTEEN ID

105

KOHTEEN OSOITE
VALMISTUMISVUOSI

1930-luvun loppu

SUUNNITTELIJA

RAKENTAJA
RAKENNUTTAJA

Outokumpu Oy

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Kaivoksen entisen maatilan viljamakasiini

KOHTEEN VANHA
ARVOLUOKITUS

X luokiteltu, missä ja milloin: Joensuun seudun yleiskaava 2020
Arvoluokitus: seudullinen arvo
ei luokiteltu
valtakunnallinen arvo
maakunnallinen arvo
X seudullinen arvo

UUSI ARVOLUOKITUS
KOHTEEN ARVON PERUSTEET

paikallinen arvo

Historiallinen arvo: rakennus kertoo Suomen merkittävimmän kaivosyhdyskunnan historiasta, ennen kaikkea
yhdyskunnan huoltoon liittyvästä. Rakennus liittyy myös Outokumpu Oy:n Malminetsinnän historiaan.
Arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen arvo: kohde liittyy toiminnallisesti muuhun maatilan rakennuskantaan,
joka on säilynyt yhtenäisenä kokonaisuutena.

NYKYINEN SUOJELUTILANNE

SELVITYKSEN LAATIJAN
ESITYS SUOJELUTARPEESTA

X suojeltu, suojelupäätös: sr-2 (asemakaavan muutos 2007)
ei suojeltu
X suojeltava
ei suojeltava
Suojeluesityksen tarkentaminen: Kaivoksen entinen maatila-alue (Yläpiha) on Pohjois-Karjalan

maakuntakaavassa (2013) maakunnallisesti arvokas kohde.
Mahdolliset muut huomiot: Kohde on inventoitu 12.7.1989. Suullisia lisätietoja kerätty 13.5.2013.

TIIVISTELMÄ KOHTEEN
OMISTAJAN
NÄKEMYKSESTÄ SUOJELUN
EDELLYTYKSIIN
(alkuperäinen kannanotto eri
tiedostona)

KOHTEEN TUNNISTENIMI
KARTTA

VALOKUVAT

Kaivoksen entisen maatilan viljamakasiini

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Kaivoksen entisen maatilan alueella oleva omakotitalo

TUNNISTEKUVA

KOHTEEN KUVAUS

Satulakattoinen puinen omakotitalo. Rakennus on ollut alun perin kahden perheen työläisasunto, joita on ollut
aikoinaan alueella useitakin. Talon viereen on valmistettu myöhemmin autotallirakennus.
Kohde on suunniteltu Wäinö Gustaf Palmqvistin talomalli III:n pohjalta.

KIINTEISTÖTUNNUS
RAKENNUSTUNNNUS
KOHTEEN ID
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KOHTEEN OSOITE
VALMISTUMISVUOSI

1930-luvun puoliväli

SUUNNITTELIJA

Wäinö Gustaf Palmqvist

RAKENTAJA
RAKENNUTTAJA

Outokumpu Oy

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Kaivoksen entisen maatilan alueella oleva omakotitalo

KOHTEEN VANHA
ARVOLUOKITUS

X luokiteltu, missä ja milloin: Joensuun seudun yleiskaava 2020
Arvoluokitus: seudullinen arvo
ei luokiteltu
valtakunnallinen arvo
maakunnallinen arvo
X seudullinen arvo

UUSI ARVOLUOKITUS
KOHTEEN ARVON PERUSTEET

paikallinen arvo

Historiallinen arvo: Rakennus kertoo omalta osaltaan Suomen merkittävimmän kaivosyhdyskunnan elämästä ja
rakennetusta historiasta. Kohde lienee samoja tyyppitaloja, joita rakennettiin Kyykerille muutamia kymmeniä 1930luvun puolivälissä.
Arkkitehtoninen arvo: Kohde lienee Outokummun kaivoksen ensimmäinen tyyppitalomallisto. Muut jäljellä olevat
kohteet sijaitsevat Kyykerin kaupunginosassa.

NYKYINEN SUOJELUTILANNE

SELVITYKSEN LAATIJAN
ESITYS SUOJELUTARPEESTA

suojeltu, suojelupäätös:
X ei suojeltu
X suojeltava
ei suojeltava
Suojeluesityksen tarkentaminen: Talo on Palmqvistin mallityyppiä nro. 3 (III) (Kts. LIITE).

Mahdolliset muut huomiot: Vastaavia tyyppitaloja lienee ollut lähistöllä useitakin, vain tämä on säilynyt. Kohde
on inventoitu 12.7.1989. Suullisia lisätietoja kerätty 13.5.2013.
TIIVISTELMÄ KOHTEEN
OMISTAJAN
NÄKEMYKSESTÄ SUOJELUN
EDELLYTYKSIIN
(alkuperäinen kannanotto eri
tiedostona)

KOHTEEN TUNNISTENIMI
KARTTA

VALOKUVAT

Kaivoksen entisen maatilan alueella oleva omakotitalo

LIITE

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Kupariperä 2

TUNNISTEKUVA

KOHTEEN KUVAUS

Tasakattoinen U:n muotoinen rakennus, jossa tiilivuorauksella on asunto-osan julkisivut ja puusta autotalli- ja
huoltorakennus. Kohde valmistui identtiseksi kahden muun naapuritalon kanssa. Kaikki kolme omakotitaloa
valmistuivat kaivoksen osastopäälliköiden työsuhdeasuintaloiksi.

KIINTEISTÖTUNNUS
RAKENNUSTUNNNUS
KOHTEEN ID
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KOHTEEN OSOITE
VALMISTUMISVUOSI

1971

SUUNNITTELIJA

Arkkitehtitoimisto Blomstedt & Penttilä (Märta Blomstedt ja Olli Penttilä)

RAKENTAJA

Karjalan Rakennus J. Puhakka ja K:ni

RAKENNUTTAJA

Outokumpu Oy

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Kupariperä 2

KOHTEEN VANHA
ARVOLUOKITUS

luokiteltu, missä ja milloin:
Arvoluokitus:
X ei luokiteltu
valtakunnallinen arvo
maakunnallinen arvo

UUSI ARVOLUOKITUS
KOHTEEN ARVON PERUSTEET

NYKYINEN SUOJELUTILANNE

SELVITYKSEN LAATIJAN
ESITYS SUOJELUTARPEESTA

X seudullinen arvo

Historiallinen arvo: Kohde kertoo Suomen merkittävimmän kaivosyhdyskunnan elämästä ja rakennetusta
ympäristöstä. Kupariperä 2, 4 ja 6 ovat identtisiä rakennuksia ja ne ovat viimeiset Outokummun kaivoksen
rakennuttamat omakotityyppiset työsuhdeasunnot paikkakunnalla.
Arkkitehtoninen arvo: Kohde edustaa laadukasta 1970-luvun alun omakotiarkkitehtuuria. Paikallisesti ja
seudullisesti arkkitehtien suunnittelemat yksityistalot olivat tuohon aikaan harvinaisia.
Kaupunkikuvallinen arvo: Kupariperä 2 on identtinen Kupariperä 4:n ja 6:n kanssa, joten ne muodostavat
yhtenäisen kokonaisuuden. Rakennukset sopeutuvat hyvin myös laajemmin Kaasilan itäosan omakotialueeseen.
suojeltu, suojelupäätös:
X ei suojeltu
X suojeltava
ei suojeltava
Suojeluesityksen tarkentaminen:

Mahdolliset muut huomiot: Kohdetta ei ole inventoitu aikaisemmin.

TIIVISTELMÄ KOHTEEN
OMISTAJAN
NÄKEMYKSESTÄ SUOJELUN
EDELLYTYKSIIN
(alkuperäinen kannanotto eri
tiedostona)

paikallinen arvo

KOHTEEN TUNNISTENIMI
KARTTA

VALOKUVAT

Kupariperä 2

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Kupariperä 4

TUNNISTEKUVA

KOHTEEN KUVAUS

Tasakattoinen U:n muotoinen rakennus, jossa tiilivuorauksella on asunto-osan julkisivut ja puusta autotalli- ja
huoltorakennus. Kohde valmistui identtiseksi kahden muun naapuritalon kanssa. Kaikki kolme omakotitaloa
valmistuivat kaivoksen osastopäälliköiden työsuhdeasuintaloiksi.

KIINTEISTÖTUNNUS
RAKENNUSTUNNNUS
KOHTEEN ID

108

KOHTEEN OSOITE
VALMISTUMISVUOSI

1971

SUUNNITTELIJA

Arkkitehtitoimisto Blomstedt & Penttilä (Märta Blomstedt ja Olli Penttilä)

RAKENTAJA

Karjalan Rakennus J. Puhakka ja K:ni

RAKENNUTTAJA

Outokumpu Oy

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Kupariperä 4

KOHTEEN VANHA
ARVOLUOKITUS

luokiteltu, missä ja milloin:
Arvoluokitus:
X ei luokiteltu
valtakunnallinen arvo
maakunnallinen arvo

UUSI ARVOLUOKITUS
KOHTEEN ARVON PERUSTEET

NYKYINEN SUOJELUTILANNE

SELVITYKSEN LAATIJAN
ESITYS SUOJELUTARPEESTA

X seudullinen arvo

Historiallinen arvo: Kohde kertoo Suomen merkittävimmän kaivosyhdyskunnan elämästä ja rakennetusta
ympäristöstä. Kupariperä 2, 4 ja 6 ovat identtisiä rakennuksia ja ne ovat viimeiset Outokummun kaivoksen
rakennuttamat omakotityyppiset työsuhdeasunnot paikkakunnalla.
Arkkitehtoninen arvo: Kohde edustaa laadukasta 1970-luvun alun omakotiarkkitehtuuria. Paikallisesti ja
seudullisesti arkkitehtien suunnittelemat yksityistalot olivat tuohon aikaan harvinaisia.
Kaupunkikuvallinen arvo: Kupariperä 2 on identtinen Kupariperä 4:n ja 6:n kanssa, joten ne muodostavat
yhtenäisen kokonaisuuden. Rakennukset sopeutuvat hyvin myös laajemmin Kaasilan itäosan omakotialueeseen.
suojeltu, suojelupäätös:
X ei suojeltu
X suojeltava
ei suojeltava
Suojeluesityksen tarkentaminen:

Mahdolliset muut huomiot: Kohdetta ei ole inventoitu aikaisemmin.

TIIVISTELMÄ KOHTEEN
OMISTAJAN
NÄKEMYKSESTÄ SUOJELUN
EDELLYTYKSIIN
(alkuperäinen kannanotto eri
tiedostona)

paikallinen arvo

KOHTEEN TUNNISTENIMI
KARTTA

VALOKUVAT

Kupariperä 4

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Kupariperä 6

TUNNISTEKUVA

KOHTEEN KUVAUS

Tasakattoinen U:n muotoinen rakennus, jossa tiilivuorauksella on asunto-osan julkisivut ja puusta autotalli- ja
huoltorakennus. Kohde valmistui identtiseksi kahden muun naapuritalon kanssa. Kaikki kolme omakotitaloa
valmistuivat kaivoksen osastopäälliköiden työsuhdeasuintaloiksi.

KIINTEISTÖTUNNUS
RAKENNUSTUNNNUS
KOHTEEN ID

109

KOHTEEN OSOITE
VALMISTUMISVUOSI

1971

SUUNNITTELIJA

Arkkitehtitoimisto Blomstedt & Penttilä (Märta Blomstedt ja Olli Penttilä)

RAKENTAJA

Karjalan Rakennus J. Puhakka ja K:ni

RAKENNUTTAJA

Outokumpu Oy

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Kupariperä 6

KOHTEEN VANHA
ARVOLUOKITUS

luokiteltu, missä ja milloin:
Arvoluokitus:
X ei luokiteltu
valtakunnallinen arvo
maakunnallinen arvo

UUSI ARVOLUOKITUS
KOHTEEN ARVON PERUSTEET

NYKYINEN SUOJELUTILANNE

SELVITYKSEN LAATIJAN
ESITYS SUOJELUTARPEESTA

X seudullinen arvo

Historiallinen arvo: Kohde kertoo Suomen merkittävimmän kaivosyhdyskunnan elämästä ja rakennetusta
ympäristöstä. Kupariperä 2, 4 ja 6 ovat identtisiä rakennuksia ja ne ovat viimeiset Outokummun kaivoksen
rakennuttamat omakotityyppiset työsuhdeasunnot paikkakunnalla.
Arkkitehtoninen arvo: Kohde edustaa laadukasta 1970-luvun alun omakotiarkkitehtuuria. Paikallisesti ja
seudullisesti arkkitehtien suunnittelemat yksityistalot olivat tuohon aikaan harvinaisia.
Kaupunkikuvallinen arvo: Kupariperä 2 on identtinen Kupariperä 4:n ja 6:n kanssa, joten ne muodostavat
yhtenäisen kokonaisuuden. Rakennukset sopeutuvat hyvin myös laajemmin Kaasilan itäosan omakotialueeseen.
suojeltu, suojelupäätös:
X ei suojeltu
X suojeltava
ei suojeltava
Suojeluesityksen tarkentaminen:

Mahdolliset muut huomiot: Kohdetta ei ole inventoitu aikaisemmin.

TIIVISTELMÄ KOHTEEN
OMISTAJAN
NÄKEMYKSESTÄ SUOJELUN
EDELLYTYKSIIN
(alkuperäinen kannanotto eri
tiedostona)

paikallinen arvo

KOHTEEN TUNNISTENIMI
KARTTA

VALOKUVAT

Kupariperä 6

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Pohjoisahon koulu

TUNNISTEKUVA

KOHTEEN KUVAUS

Kohde on valmistunut kansalaiskouluksi vuonna 1965. Kohde käsittää varsinaisen koulurakennuksen ja entisen
työpajarakennuksen. Alun perin Siparin suunnittelema kokonaisuus käsitti näiden kahden lisäksi kolme opettajien
rivitalorakennusta ja lämpökeskuksen. Rivitaloihin on tehty jälkeenpäin näkyviä muutoksia ja niiden alkuperäisyyttä
on kadonnut merkittävästi.
1970-luvulla kouluun muutti Outokummun lukio ja Kalattoman ala-aste. Ala-aste lakkautettiin vuonna 1993.

KIINTEISTÖTUNNUS
RAKENNUSTUNNNUS
KOHTEEN ID

123

KOHTEEN OSOITE
VALMISTUMISVUOSI

käyttöön vuonna 1965 ja lopullisesti valmis 1966

SUUNNITTELIJA

arkkitehti Osmo Sipari

RAKENTAJA

pääurakoitsijana Kuusjärven kunta

RAKENNUTTAJA

Kuusjärven kunta

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Pohjoisahon koulu

KOHTEEN VANHA
ARVOLUOKITUS
UUSI ARVOLUOKITUS

luokiteltu, missä ja milloin:
Arvoluokitus:
X ei luokiteltu
valtakunnallinen arvo
maakunnallinen arvo

KOHTEEN ARVON PERUSTEET

Historiallinen arvo: kohde kertoo monipuolisesti Outokummun koulu- ja opiskeluhistoriasta.

seudullinen arvo

X paikallinen arvo

Arkkitehtoninen arvo: kohde edustaa paikallisesti laadukasta julkista suunnittelua ja rakentamista. Kohteen on
suunnitellut valtakunnallisesti tunnettu arkkitehti.

NYKYINEN SUOJELUTILANNE

SELVITYKSEN LAATIJAN
ESITYS SUOJELUTARPEESTA

suojeltu, suojelupäätös:
X ei suojeltu
X suojeltava
ei suojeltava
Suojeluesityksen tarkentaminen: suojeluesitys koskee koulurakennuksen kahta päämassaa.

Mahdolliset muut huomiot: kts. liite: Pohjoisahon koulun rakennuksista ilmakuva

TIIVISTELMÄ KOHTEEN
OMISTAJAN
NÄKEMYKSESTÄ SUOJELUN
EDELLYTYKSIIN
(alkuperäinen kannanotto eri
tiedostona)

KOHTEEN TUNNISTENIMI
KARTTA

VALOKUVAT

Pohjoisahon koulu

LIITE: Pohjoisahon koulu ja opettajien asuintaloja 1960-luvulla

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Koivikon talousrakennus

TUNNISTEKUVA

KOHTEEN KUVAUS

Aumakattoinen puinen talousrakennus.
Kohde lienee valmistunut samoihin aikoihin päärakennuksen kanssa. Molemmissa rakennuksissa on ollut alun perin
pärekatto. Rakennus on maalattu Raimo Vänskän omistuksen aikana. Talousrakennuksen keskellä on ollut alun
perin 2 – 3:lle hevoselle pilttuut, jotka ovat säilyneet. Keskiosassa on ollut myös wc. Päärakennuksesta katsottuna
vasemmassa laidassa on ollut heinävaja, joka toimii nykyisin puuvajana ja oikeassa laidassa on ollut tila lehmille.
Myöhemmin siinä on ollut kanoja. Vänskän omistuksen aikana tila muutettiin lahjatavaramyymäläksi, nyt se on
mm. varastona. Rakennuksen takaosassa on ollut lantala.

KIINTEISTÖTUNNUS
RAKENNUSTUNNNUS
KOHTEEN ID

139

KOHTEEN OSOITE
VALMISTUMISVUOSI
SUUNNITTELIJA

RAKENTAJA
RAKENNUTTAJA

Outokumpu Kopparverk

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Koivikon talousrakennus

KOHTEEN VANHA
ARVOLUOKITUS

luokiteltu, missä ja milloin:
Arvoluokitus:
X ei luokiteltu
valtakunnallinen arvo
maakunnallinen arvo

UUSI ARVOLUOKITUS
KOHTEEN ARVON PERUSTEET

X paikallinen arvo

Historiallinen arvo: Paikallisesti harvinainen, sillä Outokumpu yhtiön 1910-luvulta olevia piha- ja
talousrakennuksia ei ole säilynyt juurikaan tähän päivään saakka. On mahdollista, että kohteen on suunnitellut
päärakennuksen tapaan Uno Ullberg. Talousrakennus kertoo omalta osaltaan Suomen merkittävimmän
kaivosyhdyskunnan asuinhistoriasta.

NYKYINEN SUOJELUTILANNE

suojeltu, suojelupäätös:

SELVITYKSEN LAATIJAN
ESITYS SUOJELUTARPEESTA

X ei suojeltu
X suojeltava
ei suojeltava
Suojeluesityksen tarkentaminen:

Mahdolliset muut huomiot:

TIIVISTELMÄ KOHTEEN
OMISTAJAN
NÄKEMYKSESTÄ SUOJELUN
EDELLYTYKSIIN
(alkuperäinen kannanotto eri
tiedostona)

seudullinen arvo

KOHTEEN TUNNISTENIMI
KARTTA

VALOKUVAT

Koivikon talousrakennus

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Maatilan piharakennus

TUNNISTEKUVA

KOHTEEN KUVAUS

Satulakattoinen puinen piharakennus. Rakennuskokonaisuus muodostuu kahdesta eri rakennuksesta. Keskellä
olevaan aidattuun tilaan on aikoinaan kaadettu likavedet, joita tuli mm. keittiöistä. Lännen puoleisessa
rakennuksessa on ollut mm. wc-tiloja, jotka ovat säilyneet pitkälle alkuperäisinä. Maatilan aikoihin ei ollut
vesijohtoja. Rakennuksessa olleet jätteet kuljetettiin pois hevosen vetämillä säiliöillä. Yksi mies tuli tyhjentämään
jäteosaston. Jätettä käytettiin nk. makkilannoitukseen. Molemmissa pienrakennuksissa on ollut yhden lehmän
navetat. Idän puoleiseen rakennukseen on tehty myöhemmin sauna. Rakennuksissa on ollut myös kanoja.

KIINTEISTÖTUNNUS
RAKENNUSTUNNNUS
KOHTEEN ID

140

KOHTEEN OSOITE
VALMISTUMISVUOSI

1930-luvun loppu

SUUNNITTELIJA

RAKENTAJA
RAKENNUTTAJA

Outokumpu Oy

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Maatilan piharakennus

KOHTEEN VANHA
ARVOLUOKITUS
UUSI ARVOLUOKITUS

luokiteltu, missä ja milloin:
Arvoluokitus:
X ei luokiteltu
valtakunnallinen arvo
maakunnallinen arvo

KOHTEEN ARVON PERUSTEET

Historiallinen arvo: kohde kertoo Outokummun kaivoksen maatilan työskentely- ja asumishistoriasta.

seudullinen arvo

X paikallinen arvo

Kaupunkikuvallinen ja arkkitehtoninen arvo: kohde on osa maatilan yhtenäistä ja pitkältä alkuperäisessä asussa
säilynyttä kokonaisuutta. Piharakennus rajaa pääpihan selkeäksi ja kaunispiirteiseksi kokonaisuudeksi. Rakennus on
hyvässä kunnossa.

NYKYINEN SUOJELUTILANNE

suojeltu, suojelupäätös:

SELVITYKSEN LAATIJAN
ESITYS SUOJELUTARPEESTA

X ei suojeltu
X suojeltava
ei suojeltava
Suojeluesityksen tarkentaminen: Kaivoksen entinen maatila-alue on Pohjois-Karjalan maakuntakaavan

ehdotusvaiheessa maakunnallisesti arvokas kohde.

Mahdolliset muut huomiot: Kohde on inventoitu 12.7.1989. Suullisia lisätietoja kerätty 13.5.2013.

TIIVISTELMÄ KOHTEEN
OMISTAJAN
NÄKEMYKSESTÄ SUOJELUN
EDELLYTYKSIIN
(alkuperäinen kannanotto eri
tiedostona)

KOHTEEN TUNNISTENIMI
KARTTA

VALOKUVAT

Maatilan piharakennus

KOHTEEN TUNNISTENIMI
KOHTEEN KUVAUS
LYHYESTI

KOHTEEN RAJAUS
(SANALLISESTI)

KARTTA

Kaivoksen entinen maatila
Kohde muodostuu Outokummun kaivoksen entisen maatilan rakennuksista. Punainen puinen rakennus on
valmistunut muita rakennuksia aikaisemmin, ehkä 1800-luvun puolella. Muut rakennukset valmistuivat 1930-luvun lopulla
Outokumpu Oy:n toimesta.
Kohde tunnetaan myös nimellä Yläpiha.
Pohjoisessa alue rajautuu Joensuunkatuun, etelässä ja idässä Pohjoisahon asuinalueeseen. Lännessä vastaan tulee
2000-luvulla kaavoitettu pientaloalue.

KOHTEEN TUNNISTENIMI
KOHTEEN HISTORIAA
LYHYESTI

LUETTELO MILJÖÖSSÄ
OLEVISTA
ARVOKKAISTA KOHTEISTA

LUETTELO MILJÖÖSSÄ
OLEVISTA MUISTA
KOHTEISTA

Kaivoksen entinen maatila
1910-luvulla Outokummun kaivos hankki omistukseensa kaivoksen lähellä olevia maatiloja turvatakseen ruokahuoltonsa. Oman maatilan
kaivos rakensi 1930-luvun lopulla. Suurimman osan rakennuksista on suunnitellut Wäinö Gustaf Palmqvist. Tilanhoitajina ovat toimineet Matti
Mustonen, Viljo Särkikoski ja viimeisimpänä Aarne Loukkaanhuhta. Kaivosyhtiön maatilatoiminnot lakkautettiin vuonna 1958. Maatila vuokrattiin
ulkopuoliselle vuoteen 1970 saakka. Yksityistaholle tila myytiin vuonna 1989. 1980-luvun lopulla Outokumpu Oy aikoi purkaa rakennukset.

-

maatilan entinen päärakennus (vuosi 1920 tai 1930-luvun loppu), sr-2
maatilan Punainen tupa (1800-luvun loppu?), sr-2
navetta (1930-luvun loppu), sr-2
viljamakasiini (1930-luvun loppu), sr-2
puutarhurin asuintalo (1930-luvun loppu), sr-2
piharakennus (1930- tai 1940-luku)

-

kaivo (rakennettu uudelleen vanhojen piirustusten mukaan)
entinen vaakahuone (ei enää entisessä asussaan eikä käyttötarkoituksessaan)

Lisätietoja alueesta:
Kohteesta on käytetty myös nimitystä Yläpihan alue (mm. Pohjois-Karjalan maakuntakaava). Kohde on inventoitu
12.7.1989. Suullisia lisätietoja kerätty 13.5.2013.

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Kaivoksen entinen maatila

KOHTEEN VANHA
ARVOLUOKITUS

X luokiteltu, missä ja milloin:
Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2013
valtakunnallinen arvo
X maakunnallinen arvo
seudullinen arvo
ei luokiteltu

paikallinen arvo

UUSI ARVOLUOKITUS

valtakunnallinen arvo

paikallinen arvo

KOHTEEN ARVON
PERUSTEET

X maakunnallinen arvo

seudullinen arvo

Historiallinen arvo: kohde kertoo Suomen merkittävimmän kaivosyhdyskunnan historiasta, ennen kaikkea yhdyskunnan
huoltoon liittyvästä. Kaivoksen maatila miljöökohteena (kaivoksen maatilana) Suomessa on ainutlaatuinen.
Arkkitehtoninen arvo: kohde on säilyttänyt erittäin hyvin alkuperäistä 1930-luvun lopun ilmettään. Alueen arkkitehtuuri on
maakunnallisessa maatilasuunnittelussa poikkeuksellisen laadukasta ja suurimman osan kohteista onkin suunnitellut
valtakunnallisesti merkittävä arkkitehti.

NYKYINEN
SUOJELUTILANNE
SELVITYKSEN LAATIJAN
ESITYS SUOJELUTARPEESTA

X suojeltu, suojelupäätös:
vuonna 1989 neljä alueen rakennusta suojeltiin asemakaavalla ja vuonna 2007
suojelua vahvistettiin lisäämällä asemakaavalla suojeltuihin rakennuksiin vielä yksi kohde
suojeltava
eiXsuojeltu
ei suojeltava
Suojeluesityksen tarkentaminen:
Mahdollisen uudisrakentaminen tulee olla kevytrakenteista ja pienimittakaavaista. Uudisrakentamisen on
sopeuduttava olemassa olevaan historialliseen rakennuskantaan. Karttaan merkityt ja luetellut kohteet on suojeltava.

ID: 145

KOHTEEN TUNNISTENIMI
VALOKUVAT

Kaivoksen entinen maatila

KOHTEEN TUNNISTENIMI
KOHTEEN KUVAUS
LYHYESTI

KOHTEEN RAJAUS
(SANALLISESTI)

KARTTA

Pohjoisaho
Asuinrakennusten julkisivut ovat pääosin slammattut, joiden pohjalla SA-KA –tiilet.

Idässä ja kaakossa alue rajautuu Pohjoisahonkatuun, pohjoisessa kaivoksen entiseen maatilaan ja lännessä
liikekeskustan kupeessa olevaan pääosin 1940- ja 1950-luvuilla rakennettuun omakotialueeseen.

KOHTEEN TUNNISTENIMI
KOHTEEN HISTORIAA
LYHYESTI

LUETTELO MILJÖÖSSÄ
OLEVISTA
ARVOKKAISTA KOHTEISTA

LUETTELO MILJÖÖSSÄ
OLEVISTA MUISTA
KOHTEISTA

Pohjoisaho
Kohde on rakentunut pääasiassa siten, että Outokumpu Oy perusti alueelle asunto-osakeyhtiöitä, joista se osti osake-enemmistön. Alueen
kaikki rakennukset on suunnitellut joensuulainen arkkitehti Ensio Lappalainen. Rakentamisen pääurakoista vastasivat joensuulaiset
rakennusliikkeet Rakennustoimisto Y.I. Immonen Oy ja S.A.Tervo Oy sekä Kaavin hirsirakenne M. Nykänen. Pohjoisahon Outokumpu Oy:n
rakennuttama alue valmistui 1960-luvun aikana. Viimeisimmät valmistuneet kohteet olivat rivitaloja, Pohjoisahonkadun pohjoispuoleiset kaksi
taloa vuodelta 1969. Yhteensä alueelle valmistui 107 huoneistoa.

-

asuinkerrostalo A / Asunto Oy Kummuntornit (1964)
asuinkerrostalo B / Asunto Oy Kummuntornit (1965)
asuinkerrostalo C / Asunto Oy Kummuntornit (1966)
asuinkerrostalo D (aravalainoitettu rakennus)
asuinkerrostalo E / Asunto Oy Kummunaho (1968)
rivitalo 1 (1966)
rivitalo 2 (1967)
rivitalo 3 (1967)
rivitalo 4 (1967)
rivitalo 5 / Asunto Oy Outokummun Yläpiha (1968)
rivitalo 6 / Asunto Oy Outokummun Yläpiha (1968)
autotalli G
autotallit F, G ja H

Kaivoksen rakennusosasto rakensi alueelle vuonna 1970 kahluualtaan / pienen uima-altaan, joka on myöhemmin
peitetty.

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Pohjoisaho

KOHTEEN VANHA
ARVOLUOKITUS

luokiteltu, missä ja milloin:
valtakunnallinen arvo
maakunnallinen arvo
X ei luokiteltu

UUSI ARVOLUOKITUS

valtakunnallinen arvo

X maakunnallinen arvo

seudullinen arvo
seudullinen arvo

paikallinen arvo
paikallinen arvo

KOHTEEN ARVON
PERUSTEET

Historiallinen arvo: kohde edustaa Outokumpu-yhtiön 1910-luvulta jatkunutta työntekijöittensä asuttamistoimintaa. Kohde kertoo
osaltaan Suomen merkittävimmän kaivosyhdyskunnan historiasta ja sen suunnittelusta. Paikallisesti merkittävää on se, että alueen
ensimmäistä kertaa kokonaisen asuinalueen suunnittelussa otettiin huomioon henkilöautoliikenteen ja –määrän kasvu. Pohjoisahon alueella
tämä näkyi autotallien suunnittelussa ja toteutuksessa. Kohde on ensimmäisiä moderneja maakunnallisen suunnittelijan toimesta toteutettuja
kokonaisuuksia. Sekä alueen että sen rakennukset on suunnitellut joensuulaislähtöinen ja entinen Pohjois-Karjalan lääninarkkitehti Ensio
Lappalainen.
Arkkitehtoninen arvo: kohde on harvoja yhtenäisiä ja suurehkoja moderneja 1960-luvun kerros- ja rivitalokokonaisuuksia PohjoisKarjalassa. Alue on suunniteltu funktionalististen suunnitteluideoiden mukaan eli mm. väljästi sekä maaston muodot huomioon ottaen.
Alueen yhtenäistä ilmettä korostaa se, että alueen ja sen kaikki rakennukset on suunnitellut joensuulainen Ensio Lappalainen.
Kaupunkikuvallinen arvo: Pohjoisaho rakennettiin pelloille, joten sen miljööseen ei jäänyt aikaisempaa metsää käytännössä lainkaan. Alue
edustaakin miljöörakentamisen puolesta pitkälle istutettujen lehtipuiden aluetta. Alue erottuu selkeästi omana kokonaisuutena ympäröivästä
rakennetusta miljööstä.

NYKYINEN
SUOJELUTILANNE
SELVITYKSEN LAATIJAN
ESITYS SUOJELUTARPEESTA

suojeltu, suojelupäätös:
X ei suojeltu
X suojeltava
ei suojeltava
Suojeluesityksen tarkentaminen:
Alueen rakennukset tulee säilyttää. Rakennuskohteiden ulkoasu on pyrittävä säilyttämään alkuperäistä henkeä
kunnioittaen. Myös 1960-luvun miljöösuunnittelun toteutukset ovat osa Pohjoisahon arvokasta miljöötä, jota on pyrittävä
vaalimaan.
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KOHTEEN TUNNISTENIMI

Pohjoisaho

VALOKUVAT

Yllä: Pohjoisahoa valmistumisen aikoihin. Kuvat Kaivosmuseo

Yllä: Pohjoisahoa syyskuussa 2012. Kuvat Pekka Piiparinen (2012)

KOHTEEN TUNNISTENIMI
KOHTEEN KUVAUS
LYHYESTI

KOHTEEN RAJAUS
(SANALLISESTI)

Kaasilan kerrostalot
11 kerrostalon muodostama kokonaisuus, joka valmistui vuodesta 1969 lähtien. Suurin osa rakennuksista valmistui
1970-luvulla. Kohteen keskelle toteutettiin kerrostaloasukkaiden keskitetty autopaikoitusjärjestelmä ja alueen keskiosan
halkookin itä-länsi –suunnassa pitkien autotallirakennusten alue.
Kohde rajautuu itäpuolella Kuilukatuun, etelässä Joensuukatuun, lännessä kevyen liikenteen väylään ja pohjoisessa
vastaan tulee rivitalojen alue.

KARTTA

Punaisella merkitty kerrostalot ja keltaisella autotallit

KOHTEEN TUNNISTENIMI
KOHTEEN HISTORIAA
LYHYESTI

LUETTELO MILJÖÖSSÄ
OLEVISTA
ARVOKKAISTA KOHTEISTA

Kaasilan kerrostalot
Kohde on rakentunut pääasiassa siten, että Outokumpu Oy perusti alueelle asunto-osakeyhtiöitä, joista se osti osake-enemmistön. Alueen kaikki
rakennukset, joissa Outokumpu Oy oli osakkaana, on suunnitellut joensuulainen arkkitehti Ensio Lappalainen. Hän suunnitteli myös alueen muiden
osakeyhtiöiden kerrostaloja ja suurin osa Kaasilan kerrostaloista onkin hänen suunnittelemiaan. Vuonna 1969 valmistuivat alueen ensimmäiset pistetalot. Pitkät
lamellikerrostalot valmistuivat seuraavalla vuosikymmenellä ja näiden omistusmuodot muodostuivat toisin kuin mitä Outokumpu Oy:n osin hallinnoimissa asuntoosakeyhtiöissä. Alueen kaavan laati arkkitehti Esko Lehti vuonna 1968. Kaava vahvistettiin 26.3.1969.

Arvokkaat kohteet näkyvät oheisessa kartassa punaiseksi (asuintalot) ja keltaisiksi (autotallit) värjättyinä.

-

-

LUETTELO MILJÖÖSSÄ
OLEVISTA MUISTA
KOHTEISTA

TALOYHTIÖITÄ, JOISSA OUTOKUMPU OY OLI OSAKKAANA:
Asunto Oy Kaasilanrinne, A, B, C, D -talot (1969) ja E–talo (1970). Outokumpu Oy:n perustama taloyhtiö
vuodelta 1969. Osoitteet: Kuilukatu 7 A ja 7 B, Nousukuja 6, 8 ja 10
Asunto Oy Kaasilankulma (rakennus nro. 2 (1973) ja rakennus nro. 1 (1974). Outokumpu Oy:llä oli taloyhtiössä
perustamisen aikana osake-enemmistö
MUITA TALOYHTIÖITÄ:
mm. Asunto Oy Kaasilanmäki-Outokumpu, Kiinteistö Oy Kaasilanhaka, Asunto Oy Kaasilankumpu,
Kiinteistöosakeyhtiö Kaasila,
NELJÄ (4) AUTOTALLIA
sijaitsevat alueen keskiosassa. Merkitty karttaan keltaisella

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Kaasilan kerrostalot

KOHTEEN VANHA
ARVOLUOKITUS

luokiteltu, missä ja milloin:
valtakunnallinen arvo
maakunnallinen arvo
X ei luokiteltu

seudullinen arvo

UUSI ARVOLUOKITUS

valtakunnallinen arvo

X seudullinen arvo

KOHTEEN ARVON
PERUSTEET

maakunnallinen arvo

paikallinen arvo
paikallinen arvo

Historiallinen arvo: kohde on viimeinen suuri asuinalue, jonka syntymisessä ja hallinnoimisessa Outokumpu Oy:llä oli
merkittävä ja ratkaiseva rooli. Kohteen synty liittyy ennen kaikkea Vuonoksen kaivoksen (1967 – 1985) syntymiseen ja
toiminnan vuosiin. Kaasila on harvoja Joensuun ulkopuolella olevia lähiömäisiä alueita Pohjois-Karjalassa. Outokummussa
Kaasilaan verrattava alue on Mustola. Kaasilan kerrostaloalueella otettiin käyttöön keskitetty autopaikoitusjärjestelmä, joka
kertoo omalta osaltaan aikakauden henkilöautoistumisen kasvusta ja siihen liittyvästä yhdyskuntasuunnittelusta.
Arkkitehtoninen arvo: Kaasilan kerrostaloalue on oman aikansa tyypillistä lähiösuunnittelua. Kohde edustaa ennen kaikkea
stukturalismia, joka tarkoittaa mm. sitä, että suunnittelussa toteutettiin eräänlaista avointa ruudukkomallia. Karkeimmillaan
tällaista yleispätevää kaupunkirakennetta käytettiin niin, että maaston muotoja tai muita paikan erityispiirteitä ei otettu juurikaan
huomioon. Kohteen yhdyskuntasuunnittelusta ja rakennussuunnittelusta ovat vastanneet maakunnallisesti tunnetut arkkitehdit.

NYKYINEN
SUOJELUTILANNE
SELVITYKSEN LAATIJAN
ESITYS SUOJELUTARPEESTA

suojeltu, suojelupäätös:
X ei suojeltu
X suojeltava
ei suojeltava
Suojeluesityksen tarkentaminen:
Asuinrakennukset ja alueen keskellä olevat autotallirakennukset tulee säilyttää.

ID: 148

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Kaasilan kerrostalot

VALOKUVAT

(Kuva: Kaivosmuseo, 2004)

Yläkuvat Pekka Piiparinen (2013)

Esko Lehden laatima asemakaava vuodelta 1968

KOHTEEN TUNNISTENIMI
KOHTEEN KUVAUS
LYHYESTI

KOHTEEN RAJAUS
(SANALLISESTI)

KARTTA

Keskustan koillisrinne
Kohde on pientaloalue, jossa suurin osa päärakennuskannasta on valmistunut 1940- ja 1950-luvuilla. Suurin osa
aluetta sijaitsee rinteessä, joka tuo alueelle omaa miellyttävää vaihtelua sekä maastollisesti että rakennusten sijaintien
kannalta. Luoteessa alue rajautuu entisiin Outokumpu Oy:n tyyppitaloihin, koillisessa Pohjoiahon alueeseen, kaakossa
Polvijärventiehen ja lounaassa liikekeskustaan.
Luoteessa alue rajautuu entisiin Outokumpu Oy:n tyyppitaloihin, koillisessa Pohjoiahon alueeseen, kaakossa
Polvijärventiehen ja lounaassa liikekeskustaan.

KOHTEEN TUNNISTENIMI
KOHTEEN HISTORIAA
LYHYESTI

LUETTELO MILJÖÖSSÄ
OLEVISTA
ARVOKKAISTA KOHTEISTA

LUETTELO MILJÖÖSSÄ
OLEVISTA MUISTA
KOHTEISTA

Keskustan koillisrinne
Kohteen omakotitalot ovat valmistuneet pääasiassa 1940- ja 1950-luvuilla. Jälkeenpäin alueelle on rakennettu
rivitalo ja muutama uudempi omakotitalo.

Kaikki edellä olevassa kartassa olevat punaisella merkityt kohteet.

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Keskustan koillisrinne

KOHTEEN VANHA
ARVOLUOKITUS

luokiteltu, missä ja milloin:
valtakunnallinen arvo
maakunnallinen arvo
X ei luokiteltu

seudullinen arvo

UUSI ARVOLUOKITUS

valtakunnallinen arvo

X seudullinen arvo

KOHTEEN ARVON
PERUSTEET

maakunnallinen arvo

paikallinen arvo
paikallinen arvo

Historiallinen arvo: kohde liittyy Outokummun kaivosyhdyskunnan rakennushistoriaan ja ennen kaikkea se
kertoo sodanjälkeisestä ajasta, jolloin kaivos tarvitsi työvoimaa. Myös kaivoksen laajentuminen ja kaivosyhdyskunnan
vaurastuminen 1950-luvulla näkyy alueen historiassa.
Arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen arvo: kohde on säilyttänyt hyvin alkuperäistä ilmettään, vaikka rakennuksiin
onkin tehty paljon muutostöitä. Alueen eräs merkittävimmistä arvoista on sen yhtenäisyys. Paikallisesti kohde kertoo
omalta osaltaan Outokummun 1940- ja 1950-lukujen rakentamisen tavasta.

NYKYINEN
SUOJELUTILANNE
SELVITYKSEN LAATIJAN
ESITYS SUOJELUTARPEESTA

suojeltu, suojelupäätös:
X ei suojeltu
X suojeltava
ei suojeltava
Suojeluesityksen tarkentaminen:
Arvokkaat kohteet on säilytettävä. Myös alueen yhtenäiset pihapiirit olisi pyrittävä säilyttämään.
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KOHTEEN TUNNISTENIMI
VALOKUVAT

Keskustan koillisrinne

LIITE

Alueen suunnitelma vuodelta 1945, josta toteutuivat katulinjat. Rakennusten merkitseminen kaksikerroksisiksi viittaa siihen, että alueelle ei suunniteltu juurikaan omakotiasutusta vaan
mahdollisesti pienkerrostaloja. Kartta Outokummun kaivosmuseo

KOHTEEN TUNNISTENIMI
KOHTEEN KUVAUS
LYHYESTI

KOHTEEN RAJAUS
(SANALLISESTI)

KARTTA

Alakatu ja Peltokatu
Kohde muodostuu tyyppitalomallista 2134, jota valmistettiin Outokumpuun toisen maailmansodan jälkeen
kymmenittäin.

Etelässä kohde rajautuu Joensuukatuun, muualla puistoalueisiin.

KOHTEEN TUNNISTENIMI
KOHTEEN HISTORIAA
LYHYESTI

LUETTELO MILJÖÖSSÄ
OLEVISTA
ARVOKKAISTA KOHTEISTA

LUETTELO MILJÖÖSSÄ
OLEVISTA MUISTA
KOHTEISTA

Alakatu ja Peltokatu
Alakatu ja Peltokatu toteutettiin 1940-luvulla heti toisen maailmansodan jälkeen. Alueelle valittiin Outokummun
kaivoksen rakennusosaston johtajan Kauko Vartiaisen suunnitteleman talomalli, jossa oli neljä asuinhuoneistoa. Talomallia
2134 toteutettiin Outokumpuun 1940-luvulla runsaasti, kuten Räsälänmäkeen ja Apteekinkadulle, mutta Peltokadun ja
Alakadun alue on ainoa, jossa näitä talomalleja on säilynyt. Rakennuksien osat valmistettiin talotehtaalla.
Kuusi kappaletta tyyppitaloja (malli 2134).

KOHTEEN TUNNISTENIMI

Alakatu ja Peltokatu

KOHTEEN VANHA
ARVOLUOKITUS

luokiteltu, missä ja milloin:
valtakunnallinen arvo
maakunnallinen arvo
X ei luokiteltu

seudullinen arvo

paikallinen arvo

UUSI ARVOLUOKITUS

valtakunnallinen arvo

seudullinen arvo

X paikallinen arvo

maakunnallinen arvo

KOHTEEN ARVON
PERUSTEET

Historiallinen arvo: alueella oleva tyyppitalomalli 2134 on tunnettu Outokummussa ja outokumpulaisen toimesta
suunniteltu tyyppitalomalli. Sen on suunnitellut kaivoksen rakennusosaston johtaja (Kauko Vartiainen). Peltokadun ja
Alakadun asuinalue kertoo omalta osaltaan Suomen merkittävimmän kaivosyhdyskunnan historiasta.

NYKYINEN
SUOJELUTILANNE
SELVITYKSEN LAATIJAN
ESITYS SUOJELUTARPEESTA

suojeltu, suojelupäätös:
X ei suojeltu
X suojeltava
ei suojeltava
Suojeluesityksen tarkentaminen:
Karttaan osoitetut kohteet on säilytettävä. Mahdollisen täydennysrakentaminen alueelle on sopeuduttava olemassa
olevaan rakennuskantaan.
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KOHTEEN TUNNISTENIMI

Alakatu ja Peltokatu

VALOKUVAT

Yläkuvassa Alakatua (Kuva Pekka Piiparinen 2013).

Yläkuvassa Peltokatua (Kuva Pekka Piiparinen 2013).

LIITE: Peltokatu vuonna 1949

Neljän perheen talotyyppi 2134 vuodelta 1945.

