4. Rakennuskulttuuriselvitykset
4.1 Ydinkeskustan arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt

285. HAUKINIEMENKADUN PUUTALOT UIMARANNAN KOHDALLA (L, E, K) (M, R)
Haukiniemenkatu 6b, 8a ja 8b. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat Kauppakatu 3b sekä Haukiniemenkatu 4a.
Rakennukset ovat rakennettu vuosina 1874, 1909 ja Haukiniemenkatu 4a rakentamisvuotta ei tiedetä.
Rakennukset muodostavat Iisalmessa harvinaisen kolmen puutalon säilyneen kokonaisuuden. Ne edustavat vuosisadan alun puurakentamista ja ovat järven suunnasta katsottuna merkittävä osa maisemaa. Rakennukset liittyvät
tärkeänä osana myös Kirkkopuiston aukiota reunustavien arvokkaiden rakennusten kokonaisuuteen.
Haukiniemenkatu 4a:ssa sijaitsee pieni, hyvin alkuperäisenä säilynyt puutalo. Rakennukseen on tehty muutoksia
vuonna 1937. Alun perin rakennuksessa on todennäköisesti ollut kaksi erillistä, yhden huoneen ja asuinkeittiön
käsittämää asuntoa. Tontilla on aiemmin sijainnut nahkuriliike.
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287 a. KIRKKOAUKIO JA PUISTOAKSELIT (L, E, K) (R, H, M)
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö RKY

Yllä näkyy akselin muodostuminen.

Perustettavan Iisalmen kaupungin paikaksi valittiin Haukiniemi, joka oli vesistöjen risteyksessä, riittävän ylänköä ja
kuivaa, ja länsiranta sopi satamaksi. Haukiniemi sijaitsi Iisalmen kirkkoherran virkatalon maalla. Maanmittari C.W.
Forss suoritti maastotutkimukset ja laati asemakaavaehdotuksen 1857. Sen keskeisenä osana oli puistoakseli, jossa
ristesivät pohjois-eteläsuuntainen, pääkaduksi suunniteltu Suurikatu (nykyinen Otavankatu) ja itä-länsisuuntaiset
Kouluhuoneenkatu (nykyinen Päiviönkatu) ja Raatihuoneenkatu (nykyinen Savonkatu). Akselin keskipisteessä
keskeisimpänä rakennuksena oli luterilainen kirkko suunnilleen nykyisen Uuden kirkon eli Pyhän Ristin kirkon
paikalla. Asemakaava ei toteutunut, mutta se vaikutti kaupungin myöhempään asemakaavoitukseen.
Kun Iisalmen kauppala oli perustettu 1860, laati maanmittari Forss 1861 Iisalmen kauppalan asemakaavan, jossa kauppalan etelärajana oli Paloisvirta ja pohjoisrajana nykyinen Savonkatu. Kauppalan maa-alan laajennuttua
laati lääninagronomi Alfred Sjöström uuden asemakaavan 1877. Myös tässä kaavassa oli puistoakselisommitelma
Forssin kaavan tapaan. Siinä ristesivät Hemmonkatu ja Iskonkatu sekä Kirkkokatu. Näiden risteyskohtaan jäävän
puistoalueen keskipisteenä oli luterilaiskirkko. Pääkatuna oli Kirkkokatu, jonka leveys oli 50 kyynärää. Iskon- ja
Hemmonkatujen väliin jäi puistokäytävä.
1912 V. O. Lillen laatimassa Iisalmen kaupungin asemakaavassa sama akselisommitelma toistui. Nyt ristesivät Otavankatu ja Kirkkopuistonkatu, jonka keskelle jäi puistokäytävä. Akselien keskipisteessä oli puistoalue, jonka keskelle
oli sijoitettu kirkko.
Kirkko rakennettiin varatulle paikalleen vasta 1934. Sitä ympäröi Kirkkoaukio. Kaupunginhallitus oli antanut 1930
arkkitehtien Bertel Strömmerin ja A.W. Willbergin tehtäväksi laatia alueelle asemakaava. Kirkon valmistuttua arkkitehti Eino Pitkänen laati asemakaavan edellisten hahmotelmien perusteella ja se vahvistettiin 1935. Kirkkoaukion
sommitteli arkkitehti Elsi Borg 1952 (sommitelmaa ei ole löytynyt). Aukiota reunustavat lyseon (1932) ja Juhani
Ahon koulun (1957) rakennukset, entinen paloasema/vesitorni (1932), Otava I:n (1908) ja Otava II:n (1800-luku)
puiset koulurakennukset, Edvin Laineen koulu (vanhempi osa 1940) ja seurakuntatalo (1960).
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Puiston keskivaiheilla Pohjolankadun varrella on puinen
kioskirakennus vuosisadan alkupuolelta. Kirkkopuistossa
on Aimo Tukiaisen suunnittelema Juhani Ahon patsas,
joka pystytettiin 1961, jolloin oli kulunut 100 vuotta Juhani
Ahon syntymästä. Lisäksi puistossa ovat Kaatuneiden
muistomerkki, Myrskylintu -muistomerkki, Kauppis-Heikin muistomerkki vuodelta 1962 sekä ortodoksisen kirkon
edustalla Karjalaan jääneiden muistomerkki. Kirkkopuiston itäpäätä reunustaa useita puutaloja: Nuorisotalo eli entinen Suojeluskunnan talo (1923), Weckman-Varannin talo
(1925), Korolaisen talo (1925) ja entinen Iisalmen Teatterin
talo (1905). Kirkkopuiston akselin itäpäähän rakennettiin
Ortodoksinen kirkko 1957.

Kirkkopuisto itään.

Kirkkopuiston ja Otavankadun muodostama akselisommitelma on historiallisesti, symbolisesti ja kaupunkikuvallisesti Iisalmen ydinkeskustan merkittävin kokonaisuus. Suomessa tällainen ristisommitelma on harvinainen.
Kirkkopuistossa kasvaa kahdessa rivissä koivuja ja niiden väliin jää hiekkainen kevyenliikenteen väylä. Kirkkopuistoa risteävä Otavankatu on osittain kävelykatu, jonka varrelle Kirkkoaukion eteläpuolelle on istutettu tammia.
Otavankatua reunustavat kerrostalot. Puutaloja on säilynyt vain yksi Kauppakadun ja Otavankadun kulmauksessa
ja muutamia Otavankadun pohjoispäässä.

287 b. KIRKKOPUISTONKAtua JA OTAVANKatua kehystävä rakennettu
YMPÄRISTÖ (L,E,K) (R,H,M)

Edellä mainitun Kirkkopuisto-Otavankadun rakennetun puistoakselin ja siitä muodostuvan kaupunkikuvallisen
elementin kehyksinä sijaitseva rakennettu ympäristö on paikallisesti ja maakunnallisesti arvokas. Valtakunnallisesti
arvokkaan rakennetun ympäristön rajaus jättää ulkopuolelleen puistojen ja katujen varsien rakennetun ympäristön.
Puistoakselia reunustava rakennuskanta edustaa kerroksellista kaupunkirakennetta ja sisältää kertomuksen Iisalmen
rakentamisen historian eri vaiheista. Mielenkiintoinen rakennus tässä rakennuskannassa on arkkitehti Wivi Lönnin
suunnittelema entinen kansakoulu Otava I, joka edustaa jugendarkkitehtuuria Kirkkoaukion ympäristössä. Lisäksi
koulukeskusta samassa korttelissa täydentää arkkitehti Eino Pitkäsen suunnittelema ja 1940 valmistunut entinen
keskuskansakoulu, nykyinen Edvin Laineen koulu. Rakennus edustaa 1940-luvun valkoista funktionalismia. Otava
I:n viereen sijoittuu majatalona 1800-luvun lopulla toiminut Otava II, joka on Kirkkoaukion ympäristön vanhimpia
rakennuksia.
Kirkkoaukion ympäristössä itään suuntautuvan puistoakselin alkupäässä sijaitsevat myös arkkitehtitoimisto Ström
& Tuomiston suunnittelema seurakuntatalo 1960-luvulta ja
sitä vastapäätä korttelin kokoinen arkkitehti Pekka Pitkäsen suunnittelema Iisalmen kulttuurikeskus vuodelta 1989.
Akselin varsi on rakentunut 1950 – 1960 luvulla edustaen
hyvin monimuotoista rakennuskantaa, mutta ympäristö on
onneksi säilynyt pääosiltaan kolmekerroksisena ja mittakaavaltaan siten soveltuu historialliseen miljööseen.

Näkymä Otavankadulta.
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Kirkkopuiston itäpäässä sijaitsee klassistinen Suojeluskuntatalo vuodelta 1923, Arkkitehti Kerttu Rytkösen suunnittelemat Weckman-Varannin talo vuodelta 1925 ja Korolaisen talo vuodelta 1925. Weckman-Varannin talo edustaa
pohjoismaista klassismia ja Korolaisen talossa on julkisivussa barokkimaisia piirteitä. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu Pekka Tenhusen suunnittelema asuintalo (entinen Iisamen teatterin talo) 1905-luvulta. Rakennus on korjattu
uudelleen asuinnoiksi vuonna 2010. Lisäksi Kirkkopuiston varrella sijaitsee vanha makasiinirakennus 1800-luvulta, mutta rakennuksen julkisivut ja huonejako edustavat vuosien 1950-60-luvun asuntorakentamista. Huomiota
herättävä rakennus tässä kokonaisuudessa on 1980-luvulta Evakkokeskus, jonka julkisivuissa on ortodoksiseen
perinteeseen kuuluvaa ornamentiikkaa.
Otavankadun varrelle puolestaan sijoittuu kerrostalorakentamista 1950 – 2000 –luvuilta. Yksi puinen asuinrakennus 1800-1900 lukujen vaihteesta sijoittuu kerrostalon pihapiiriin, mutta se on peruskorjattu siten, että sen
kulttuurihistoriallinen arvo on kärsinyt. Otavankadun pohjoispäässä on väistynyt kerrostalorakentamisen tieltä
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita puutaloja pihapiireineen. Nämä rakennukset ovat vielä mukana tässä arvottamistyöryhmän raportissa.

290. PALOISVIRRAN ALUE (L, E, K) (R, H, M)
Suomen sodan aikaan 1808 Sandels varusti Paloisvirran
eteläpuoliselle
rannalle
linnoituksen
joutuessaan
perääntymään Kuopiosta Toivalaan ja edelleen pohjoiseen.
Vanha kulkureitti Kuopiosta pohjoiseen kohti Oulua
kulki Paloisvirran kautta. Paloisvirran läntisen mutkan
kapeaan kahluupaikkaan oli rakennettu puutukkien ja –
arkkujen varassa oleva silta, joka kulki nopeasti virrassa
ja jota kevättulvat usein turmelivat. Ensimmäinen kivisillä
tukiarkuilla ja kivialustoilla varustettu silta valmistui
1883. Siltaa korjattiin perusteellisesti seuraavan kerran
1930-luvulla kasvavan autoliikenteen tarpeisiin. Tässä
asussa, valkeine koristekaiteineen silta säilyi 1960-luvulle
saakka, jonka jälkeen valmistui nykyinen Paloisvirran
maantiesilta. Paloisvirran rautatiesilta valmistui vuonna
1901, jolloin rautatie oli saatu valmiiksi Iisalmeen saakka.
Vuonna 1931 valmistui Paloisvirran yli uusi rautatiesilta,
jonka pilarit ja maatuet rakennettiin graniitista.
Paloisniemen rannalle niin kutsutulle Moleruksen
niemelle on perustettu kansalaissodan hautausmaa 1918.
Hautausmaan nimeksi vakiintui 1930-luvulla Sankariniemi.
Alueen järjestelysuunnitelman teki arkkitehti Rafael
Blomstedt 1948. Se toteutettiin 1950-luvun alussa arkkitehti
Elsi Borgin johdolla.
Alueen lähistölle sijoittuvista kulttuurihistoriallisesti
arvokkaista kohteista voidaan mainita Malminkatu 1,
Sähkölaitoksen voima-asema ja Kotiseutumuseon alue.
Paloisvirran alue muodostaa puistomaiseman ja se
muodostaa etelärajan kaupunginkeskustalle.
Yllä vanha Paloisvirran maantiesilta, keskellä rakennetaan uutta
maantiesiltaa ja alla Paloisvirran rautatiesilta.
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291. POHJOLANKATU (L, E, K) (R, H, M)

Eteläinen Pohjolankatu. Kohti Iisalmen keskustaa Paloisvirran yli.

Koivuistutuksilla reunustettu
kävelykatu.

Kauppalan asemakaavan laati Kuopion lääninagronomi Alfred Sjöström 1877. Suunnitelmassa Pohjoisvaltakatu,
nykyinen Pohjolankatu, oli sommiteltu koko pituudeltaan puilla reunustetuksi esplanadiksi. Katujen kunnostusta
tehtiin kaikkia kauppalalaisia velvoittavilla päivätöillä keväisin ja syksyisin. Kauppalankokouksesta 1885 ilmenee,
että Pohjoisvaltakatua oli kunnostettu Oluttehdas Oiva Oy:n johtaja W.G Åbergin toimesta ja kadun keskelle oli
laitettu koivuistutuksilla reunustettu kävelykatu, Esplanaadikatu.
Kadut olivat pitkään sorapintaisia. Alkavan autoliikenteen vaatimuksesta päällystettiin Pohjolankadun itäpuoli
nupu- ja lohkokivillä 1932–1933 hätäaputöinä. Graniittikivet lohkottiin Paloisvuoresta. Ensimmäinen kestopäällysteinen katu tuli 1956, kun Pohjolankadun länsipuoli Savonkadusta pohjoiseen kaupungin rajalle päällystettiin
asfalttibetonilla. Itäpuolella nupukiveys säilyi vuoteen 1990 saakka.
Pohjolankatu säilyi vilkkaasti liikennöitynä läpikulkukatuna, kunnes 1996 valmistui kaupungin itäpuolelle ohitustie. Katu toimii edelleen kaupungin pääkatuna. Koivuistutukset uusittiin vuosituhannen vaiteessa, sillä ne ovat
tärkeä osa Iisalmen kaupunkikuvaa.
Kadun varrelle sijoittuu useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Eteläpäässä torin tuntumassa
sijaitsevat Raatihuone (1899) ja linja-autoasema (1965) sekä Siimeskulman puiset kaupparakennukset (1890luku). Pohjoiseen mentäessä kadun varrella on yhtenäinen neljän puurakennuksen ryhmä: Vanha postitalo (1890luku), Naistenyhdistyksen talo (1900-luvun alkupuoli), Työväentalo (1908) sekä Lappalaisen talo (1800-luvun
loppupuoli). Hieman pohjoisempana Joukolankadun ja Pohjolankadun kulmassa on myös Pohjolankatu 16 b:n
1900-luvun alussa rakennettu puutalo.
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292. RAUTATIEASEMAN ALUE (L, E, K) (R, H, M)
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö RKY
Savon rautatietä, jota oli tehty Kuopioon saakka 1889, jatkettiin Iisalmeen 1902 ja edelleen Kajaaniin ulottuvaksi
1904. Iisalmesta tuli risteysasema ja sen merkitys kasvoi, kun Ylivieskan rata otettiin käyttöön 1925.
Asemarakennus rakennettiin B. Granholmin “II luokan ilman ravintolaa olevan aseman” piirustusten mukaan vuosina 1900–1902. Sitä laajennettiin vuosina 1904 ja 1930. Ulkoasu on muuttunut melko paljon, mutta vanhin osa on
säilynyt lähes alkuperäisessä asussa. Asema on merkittävä harvinaisuutensa vuoksi: se on ainoa tällä rataosuudella
III luokan piirustusten mukaan toteutettu asemarakennus.
Tiilinen tavaramakasiini rakennettiin 1901. Aseman ja tavaramakasiinin väliin jäävään puistoon siirrettiin 1980-luvulla aiemmin asemapäällikön talon läheisyydessä Paloisvirran rantatörmällä sijainnut huvimaja. Asemarakennuksen lounaispuolella on puolipallon muotoinen, graniittilohkoista tehty pommisuoja vuodelta 1940.
Asema-aukion eteläpuolella puistomaisessa ympäristössä on alueen yhtenäisimpänä säilynyt kokonaisuus: pohjoiseteläsuunnassa kulkeva raitti ja sen varrella olevat asuin- ja talousrakennukset. Lähimpänä Paloisvirtaan sijaitsevat
rakennusmestarin talo ja talousrakennus (1901). Seuraavana asemalle päin ovat asemapäällikön talo (1901), talousrakennus sekä kellari ja ulkorakennus (1901) ja lähimpänä asemaa kaksoisvahtitupa (1902, laaj.1932) sekä kellari- ja
ulkorakennus (1901).
Malminkadun varrella on kaksi 1926 valmistunutta kaksikerroksista asuinrakennusta. Tavaramakasiinia vastapäätä
sijaitsevat yksikerroksinen asuinkasarmi neljälle perheelle vuodelta 1901 sekä ns. jälleenrakennustalo vuodelta
1945, neljän perheen yksikerroksinen asuinrakennus. Niiden talousrakennukset purettiin 1991. Aiemmin on purettu kaksi 1940-luvun asuinrakennusta sekä useita talousrakennuksia.
Asema-aukio ja Savonkadun itäpään nupukiveys tehtiin vuosina 1935–36. Kivet lohkottiin Paloisvuoresta ja tehtiin
hätä-aputöinä.

Asema-alueen arvokkaaseen ympäristöön kuuluvat puistoalueet ja lehmusrivit.
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Rautatieaseman alue ilmakuva.

294. SAIRAALAN POHJOIS-JA LÄNSIPUOLINEN ASUINALUE (L, E, K) (R, M)
Alue on syntynyt entisen Iisalmen maalaiskunnan
puolelle. Se muodostuu pääasiassa tiilirunkoisista
vuosien 1958 ja 1969 välillä melko väljästi rakennetuista yksikerroksisista omakoti- ja rivitaloista. Alue
käsittää korttelit 102, 105, 111, 113 ja korttelista 35
osoitteissa Ilvolankatu 23–33 olevat tontit rakennuksineen.

1960-luvun alkua, sairaalan takana rakennetaan.
Alla sairaalan pohjois- ja länsipuolinen alue, 1970-luvun loppu.
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295. SATAMA (L, E) (R, H, M)

Satama-alue liittyy laivaliikenteen historiaan. Rakennukset
edustavat vuosisadan vaihteen rakentamista. Laivaliikennettä harjoittivat Iisalmessa liikemiehet. Kauppala oli
kunnostanut satama-aluetta 1860-luvulta lähtien.
Simonojanlahden rannalle oli rakennettu 1869 puulaituri,
ryki. Laiturin käydessä riittämättömäksi tehtiin toinen laituri nykyisen Satamakadun päähän lääninagronomi Alfred
Sjöströmin piirustusten mukaan. Jäät turmelivat sen, ja
paikalle päätettiin rakentaa uusi kivilaituri. Sen suunnitteli
insinööri Uno Gylling ja urakoi Johan Puustinen. laiturissa
on merkintä “18I/V85”. Tämä kivilaituri on nykyisen satamalaiturin pohjoinen osa, johon tuli luoteeseen suuntautuva ulkonema. Kivet räjäytettiin ja kiilattiin Paloisvuoresta.

296. TORI (L, E, K) (R, H, M)
Vuodet 1800-luvun loppupuolelta 1900-luvun alkukymmenille olivat kaupan kannalta vilkasta aikaa ja torista
muodostui sataman ohella kaupungin talouselämän keskus. Torikaupan järjestely vuona 1895 olikin uudelle kaupungille ensimmäinen huomattavampi järjestely. Torikauppiaita ilmoittautui maistraatille 20. Ensimmäisen luvan
torikaupan harjoittamiseen sai kirjansitoja Eero Savolainen, joka sai myydä pientä rihkamatavaraa, ruokatavaroita,
omaa tekoa, lukukirjoja ja leivoksia. Aluksi myynti tapahtui pöydiltä, mutta myöhemmin ruokatavaraa sai myydä
myös lauhkasta. Lauhka oli rakennettava maistraatin antaman piirustuksen mukaisesti.
Vuosisadan alun toriaukiota reunustivat 1875 istutetut koivut. Koivukujan vierellä oli lauhkoja. Torin läntisellä
törmällä oli soittolava. Itäpuolista niittyaukiota ympäröi aita. Jo W. Forssin 1857 laatimassa asemakaavassa tori
oli sijoitettu kahden korttelin kokoisena nykyisen torin ja linja-autoaseman alueelle. Alfred Sjöströmin 1877 laatimassa asemakaavassa tori sijaitsee samalla paikalla kuin Forssin kaavassa. Vuoden 1912 V. O Lillen laatimassa
asemakaavassa toriksi määräytyi torialueen läntinen puolisko, Louhen- ja Riistankatujen välinen alue. Nykyisen
linja-autoaseman kohdalle oli piirretty puistosommitelma.
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Kaupunki alkoi kunnostaa torialuetta 1912 asemakaavan
vahvistamisen jälkeen säännöllisen torikaupan järjestämiseksi. Aluetta tasattiin hiekalla. Paikoin hiekkaa jouduttiin
ajamaan jopa 1.5 metriä paksuinen kerros. Itäinen puolisko
jäi luonnontilaiseksi niityksi. Torin etelälaitaan rakennettiin mukavuuslaitos.
Torin luoteiskulmaan rakennettiin kauppahalli 1926 arkkitehti J.V. Strömbergin suunnitelmien mukaan. Halliin tuli
24 myymäläkoppia ja neljä isompaa myymälää, lihantarkastamo, kahvila ja kellarivarastoja. Torimyynti tapahtui
hallin länsi- ja eteläpuolella.
Raatihuone torin itäreunalla rakennettiin 1899 Iisalmen
reaali- ja porvarikouluksi ja Postitalo rakennettiin torin
länsireunaan 1956.
Autoliikenne, mukaan luettuna linja-autot, alkoi kasvaa
1920-luvulta lähtien. Kaupunki varasi 1928 kauppahallin
vierestä Kauppakadun varresta paikan linja-autoille,
“linja-autopirssin”. Ensimmäinen, puurakenteinen linjaautoasema rakennettiin 1936. Nykyinen linja-autoasema
rakennettiin 1965 arkkitehtitoimisto Kauko Tiihosen suunnitelmien mukaan torialueen keskelle niin, että länsipuolelle jäi varsinainen torialue ja itäpuolelle linja-autoaseman
aukio pysäköintialueineen. Alueen itäreunassa on myös
lasi-teräsrakenteinen arkkitehti Raimo Saarenvirran suunnittelema taksiasema.

Yläpuolella torin lauhkoja viimevuosisadan alusta. Kauppahallia ei ole vielä rakennettu.

Yläpuolella W. Forssin 1861 esittämä kahden korttelin
kokoinen toriaukio (vas.) ja V. O. Lillen puistosommitelma
vuodelta 1912 (nykyisen linja-autoaseman kohdalla).

Vasemmalla J.V. Strömbergin vuonna 1926 suunnittelema
kauppahalli. Kuvan oikeassa laidassa vanha KansallisOsake-Pankin talo.
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Ilmakuvassa kaupunki 1960-luvun alusta,
vanha linja-autoasema ja puistoaukeama
ovat vielä paikallaan. Uudet liiketalot Pohjolankadun ja Savonkadun kulmassa on
jo rakennettu. Alalaidassa kulkee satamarautatie, joka purettiin 1990-luvun alussa.

KASARMINKANGAS (L, E, K) (R, H, M)

Maataloudesta vapautuvaa työvoimaa tuli ohjata
teollisuuden ja palveluiden pariin. Yleiskaavasuunnitelma kohdistettiin taajamakokonaisuuteen, johon kuuluivat kaupungin lisäksi Kasarminkangas ja
Kangaskylä, joissa tuolloin oli noin 2000 asukasta.
Valtio myi entisen kasarmialueen (6,88 hehtaaria)
kaupungille vuonna 1964. Alueen kaavoitti vuonna
1966 pääosin asuinkäyttöön Olli Kivinen. Nykyisin
alueella on 1960-luvulla rakennettuja, väljillä tonteilla sijaitsevia, kolmikerroksisia kerrostaloja ja alkuperäisenä säilynyttä puustoa.
Kerrostalot ovat pääosin paikallaan valettuja betonirakenteita ja edustavat siten ajalleen tyypillistä korkeatasoista modernia kaupunki- ja rakennussuunnittelua. Kasarminkangas on siitä harvinainen alue
Iisalmen keskusta-alueella, että siellä on nähtävissä
osa sitä alkuperäistä harjujaksoa, jolle Iisalmen keskusta on kokonaisuudessaan rakentunut.
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4.1.1. Ydinkeskustan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset

202. ORTODOKSINEN KIRKKO (E, K) (R, H, K)
Kyllikinkatu 8b, sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaalle Kirkkoaukio ja puistoakselit -alueelle.
1957/ arkkitehti Ilmari Ahonen
Seurakunnan edustajat halusivat kirkon muistuttavan mahdollisimman paljon Suistamon ortodoksista kirkkoa.
Kirkon voikin siis tunnistaa arkkitehtuuriltaan ortodoksiperinteen mukaisesti rakennetuksi, mutta siinä näkyy
myös rakennusaikansa jälkifunktionalistisia piirteitä. Alkuaan kellotorni suunniteltiin erilliseksi, mutta lopulta
kellot sijoitettiin sisäänkäynnin yläpuolelle.
Ortodoksinen kirkko sijaitsee Kirkkopuiston akselin itäisenä päätteenä,
jonka lähistöllä on useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita.
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205. SEURAKUNTATALO (E, K) (R, M)
Ilvonkatu 14 b, osa Kirkkopuiston ja Otavankadun aluekokonaisuutta
1960/Arkkitehtitoimisto Ström & Tuomisto, korjauksia 1971, 1984, 1992, peruskorjaus 1997–1998/ Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy

Seurakuntatalo muodostaa Kirkkopuiston toisella puolella sijaitsevan Iisalmen Kulttuurikeskuksen kanssa julkisten
rakennusten kokonaisuuden, joka edustaa 1900-luvun puolenvälin modernia rakentamista. Kummassakin rakennuksessa rakennusmassat on suunniteltu kiertymään pienen, arvokkuutta luovan sisääntulopihan ympärille.
Rakennuksessa on kirkkoherranvirasto arkistoineen, seurakuntasali, kappeli, taloustoimisto ja seurakunnallisten
työalojen toimistoja. Rakennuksessa oli aiemmin myös seitsemän asuntoa, muun muassa kirkkoherralle, kappalaiselle ja kanttorille. Kirkkoherra muutti Rantalan pappilaan v. 1983.
Seurakuntataloon tehtiin muutoksia
vuosina 1971, 1984, 1992 ja 1997–1998.
Seurakuntatalo peruskorjattiin vuosina
1997–1998 Arkkitehtitoimisto Hannu
Puurusen (Hannu Puurunen ja Satu
Ratinen)
laatiman
suunnitelman
mukaan. Huonetilojen järjestystä
muutettiin siten, että julkiset tilat ovat
sijoitettu Kirkkopuiston puolelle ja
sinne rakennettiin uusi sisääntulopiha
muureineen. Rakennukseen lisättiin
myös hissi. Tällä hetkellä rakennuksessa on seurakunnan tilojen lisäksi yksi
asunto.
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207. IISALMEN UUSI KIRKKO (L, E, K) (R, H, M)
Nykyinen Pyhän Ristin kirkko, Haukiniemenkatu 10 b, sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaalle Kirkkoaukio ja
puistoakselit -alueelle
1934/ arkkitehti Eino Pitkänen, muutoksia ja korjauksia 1992–1993/ Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy
Pyhän Ristin kirkko on leimaa-antava
rakennus Iisalmen kaupungin silhuetille. Rakennus sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla eli kahden
puistoakselin keskipisteessä sekä Kirkkopuiston toisena päätteenä vastapäätä
ortodoksista kirkkoa. Kirkko on tiilestä
ja betonista rakennettu päätytornillinen
basilika. Ulkoseinät on rapattu ja maalattu kalkkimaalilla. Kirkkosalia kattaa
pilarien varaan rakennettu betoniholvi.
Kuori on keskilaivan levyinen, runkohuonetta matalampi. Länsitorni on
tasapäätteinen. Sen sivuilla on pystyuritetut seinämät, joissa on porrashuoneet.
Rakennus edustaa Itä- ja PohjoisSuomen funktionalismiin merkittävästi
vaikuttaneen arkkitehti Eino Pitkäsen
monipuolista tuotantoa. Kirkon arkkitehtuurissa yhdistyi mielenkiintoisesti
juuri tuolloin muotiin tullut funktionalismi ja klassismin juhlavuus, jota
Kirkkopuiston sotilaallinen linjakkuus
miltei dramatisoi. Kirkko oli silloin harvinainen, sillä kirkkoarkkitehtuurissa
oli ennen pitäydytty perinteisemmässä
ilmeessä. Vasta 1950-luvulla tämän
kaltainen arkkitehtuuri alkoi yleistyä.
Vuonna 1992–1993 kirkon julkisivut
rapattiin uudelleen ja tiilikate uusittiin.
Urkulehterin alle lisättiin kaareva seinä,
joka kätkee taakseen uudet yleisövessat. Urut ja niiden fasadit uusittiin.
Kirkkosalin etuosasta poistettiin penkkejä, mutta muutoin korjaustyöt olivat
luonteeltaan entistäviä. Värityksessä
ja muun muassa valaistusratkaisuissa
pyrittiin noudattamaan alkuperäistä
ideaa. Korjaustyöt ja uuden urkufasadin
suunnitteli arkkitehti Hannu Puurunen.
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209. IISALMEN YHTEISLYSEO (L, E, K) (R, H, M)
Nykyinen Iisalmen Lyseo, Haukiniemenkatu 12, sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaalle Kirkkoaukio ja
puistoakselit -alueelle
1932/ Yrjö Sadeniemi, korjauksia 2003–2004
Kirkkoaukiolla ja sen tuntumassa olevat eri aikoina rakennetut koulurakennukset kertovat mielenkiintoisesti oman
aikansa kouluhistoriasta ja rakennustyyleistä. Iisalmen lyseo vuodelta 1932 edustaa vielä 1920-luvun klassismia.
Tyylin kurinalaisuus ja järjestys sopi erityisesti koulu- ja kirkkorakennuksiin, sillä se tuki näiden arvomaailmaa ja
oppeja.
Kahden siipiosan muodostama rakennus sijoitettiin katujen kulmaan koulupihan avautuessa Kirkkoaukiolle. Pihaa
on rajattu tyylin mukaisella graniittimuurilla. Päiviönkadun puolelle ensimmäiseen kerrokseen tuli luokkahuoneita, opettajien huone, rehtorin kanslia ja kirjasto, toiseen ja kolmanteen kerrokseen luokkahuoneita. Alimmassa
kerroksessa olivat palveluskunnan asunnot, veistosali ja kerhohuone. Siipirakennuksen alakerrassa oli tyttöjen
voimistelusali (juhlasali) ja yläkerrassa poikien voimistelusali.
Iisalmen lyseo korjattiin vuosina 2003–2004. Pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Pirjo Pykäläinen (Iisalmen kaupunki), joka suunnitteli sisätilojen korjauksen. Julkisivujen korjaussuunnitelman laati Arkkitehtitoimisto Hannu
Puurunen Oy. Peruskorjaus toteutettiin rakennuksen alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen. Julkisivut rapattiin
uudelleen käyttäen alkuperäisiä menetelmiä: osa pinnoista on terastirappausta, osa kalkkimaalattuja. Lisäksi mm.
juhlasalin kattopalkkien aiemmin peitetyt maalaukset palautettiin entiselleen.

Vasemmalla Iisalmen yhteislyseo.Alla
kuvia porraskäytävästä.
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210. IISALMEN TYTTÖLYSEO (E, K) (R, M)
Nykyinen Juhani Ahon koulu, Päiviönkatu 8, sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaalle Kirkkoaukio ja
puistoakselit -alueelle
1957/ arkkitehti Seppo Ruotsalainen, korjauksia 1981–1982,
2003, täydellinen peruskorjaus 2010-2012
Iisalmen yhteislyseo, joka oli toiminut uudessa koulurakennuksessa vuodesta 1932, kävi oppilasmäärän kasvaessa
ahtaaksi. Yhteislyseo päätettiin jakaa 1949 poikalyseoksi ja
tyttölyseoksi. Poikalyseo jäi lyseorakennukseen. Tyttölyseo
aloitti toimintansa samana vuonna. Siitä tuli yhdeksänluokkainen oppilaitos: kuusivuotinen keskikoulu ja kolmivuotinen lukio. Aluksi koulu toimi keskuskansakoulun pihassa
olleessa Wivi Lönnin suunnittelemassa puurakennuksessa,
mutta vuonna 1957 valmistui uusi koulutalo arkkitehti
Seppo Ruotsalainen suunnitelmien mukaan. Tyttölyseon
kausi päättyi 1970.

Tyttölyseo vastavalmistuneena 1957.

Iisalmen tyttölyseo, nyk. Juhani Ahon koulu kuuluu
1950-luvun koulurakentamiseen aikaan, jolloin suurille
ikäluokille rakennettiin mittava määrä komeita koulurakennuksia. Rakennuksessa on sivukäytävällinen pohjakaava, jossa luokat on sijoitettu vain käytävän toiselle puolen.
Tämä oli 1950-luvulla suosittu, alun perin Tanskasta Suomeen omaksuttu piirre. Massiivisen rakennuksen ilmettä
pehmentävät hyvin säilyneet tyypilliset 1950-luvun detaljit:
tiilen koristeellinen käyttö erityisesti sisäänkäyntien ja ikkunoiden rakenteissa, koristeelliset metalliset pinnakaiteet
ja funktionalismin muotiin tuomat sisäänkäyntien lennokkaat lippamaiset katokset.
2010-2012 peruskorjauksessa palautettiin rakennuksen
ulkoasu lähes alkuperäiseen asuunsa. Myös sisätilat suunniteltiin 1950-luvun hengen mukaisesti sekä toiminnaltaan
että materiaaleiltaan.

211. KESKUSKANSAKOULU (L, E, K) (R, M)
Entinen Keskustan ala-aste, nyk. Edvin Laineen koulu, Savonkatu 8, liittyy Kirkkopuiston ja Otavankadun
aluekokonaisuuteen
1940/ Arkkitehti Eino Pitkänen, laajennettiin ja peruskorjattiin 1967–1968, 1996 muutos, peruskorjaus 2005
Iisalmen kauppalaan perustettiin 1877 lasten yläkansakoulu. Ensimmäinen koulurakennus valmistui 1878 ja
uudempi koulu 1908. Koulurakennuksen kunto kävi vähitellen huonoksi ja sen tilalle rakennettiin 1940 uusi kansakoulu. Arkkitehti Eino Pitkänen laati uuden koulutalon piirustukset 1939. Hän oli muutamia vuosia aiemmin
suunnitellut samalle aukiolle uuden kirkon.
Rakennus oli osittain kolme- ja osittain kaksikerroksinen ja se sijaitsi vanhan puukoulun vieressä. Talvisodan syttyminen vaikeutti rakentamista, ja se oli 1939 sotilaskäytössä ja sotilassairaalana.
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Koulu otettiin käyttöön keskeneräisenä ja virallisesti se luovutettiin vasta 1940. Vuonna 1950 nimi muuttui keskuskansakouluksi.
Valkeaksi rapattu koulurakennus edustaa ennen 1940-lukua muotiin tullutta “valkoista” funktionalismia: julkisivuissa ei ole käytetty laisinkaan koristeaiheita kuten yläasteen koulurakennuksessa, sommitteluaiheina on pelkistetyt muodot ja ikkunakenttien ja muuripintojen vuoropuhelu. Vuonna 1996 talonmiehen asunto muutettiin
dysfasialuokaksi. 1960-luvun puolivälissä tehtiin laajennus viereisen puurakennuksen paikalle. Suunnittelijana oli
Rakennussuunnittelutoimisto Nylund & Co.
Rakennuksen täydellinen peruskorjaus valmistui 2005, pääsuunnittelijana Iisalmen kaupunginarkkitehti Pirjo
Pykäläinen. Rakennuksen vanhempi osa korjattiin funktionalismin periaatteita noudattaen.

213. OTAVA I (L, E, K) (R, H, K)
Osa nykyistä Edvin Laineen koulua, Savonkatu 6, osa Kirkkopuiston ja Otavankadun aluekokonaisuutta
1908/ Arkkitehti Wivi Lönn, korjauksia 1970–1980-luvuilla
Kirkkoaukion eteläpuolella sijaitseva
rakennus kuuluu kansakoulurakentamisen ensivaiheeseen 1900-luvun
vaihteessa. Iisalmen kauppalan ensimmäinen kansakoulurakennus valmistui
1878 tontille n:o 10 nykyisten Savonkadun ja Ilvolankadun kulmaukseen.
Koulun oppilasmäärä kasvoi Iisalmen
tultua kaupungiksi, joten tarvittiin
lisää tilaa. Vuonna 1905 kaupunki osti
koulutontin viereisen naapuritontin
n:o 9 Anna Sofia Korhoselta. Tontit
yhdistettiin yhdeksi tonttimaaksi ja
ryhdyttiin puuhaamaan uutta erillistä
lisärakennusta.
Vuonna 1908 valmistui kansakoulun
uusi puoli, arkkitehti Wivi Lönnin
suunnittelema puurakennus. Uusi
puoli oli vanhanpuolen tyylinen
yksikerroksinen puurakennus, johon
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tuli kuusi luokkahuonetta ja juhlasali.
Rakennus
katettiin
rautapellillä.
Rakennus sijoitettiin tontin n:o 9
läntiseen
kulmaukseen.
Koulun
pihamaaksi jäi molempien koulujen
välinen alue.
Rakennusta on korjattu 1970- ja
1980- luvuilla ja se maalattiin ulkoa
1990- luvun alkupuolella. Rakennus
on harjaantumiskoulun käytössä.
Arkkitehti Wivi Lönnin herkkä käsiala
on tunnistettavissa tässä puujugendia
edustavassa rakennuksessa, joita on
Iisalmessa säilynyt vain muutamia.

214. OTAVA II (E, K) (R, H, K)
Entinen Harjaantumiskoulu, nykyinen asuinrakennus, Savonkatu 4, osa Kirkkopuiston ja
Otavankadun aluekokonaisuutta
Jossain 1800-luvulla/ mahdollisesti Petter Halonen
Kirkkoaukion vanhimpaan rakennuskantaan kuuluva Otava II edustaa Iisalmessa vähän säilynyttä 1800- luvun
puurakentamista. Rakennus toimi majatalona vuosina 1897–1900. Ravintoloitsija Grönberg sai majatalonpidon
ja ravintolaoikeudet ja vuokrasi tarkoitusta varten rakennuksen kauppias Johan Puustisen tontilta. Myöhemmin
oikeudet siirtyivät neiti Anna Lapille (1901–1910) ja hänestä tuli rakennuksen omistaja. Rakennuksessa toimi
Seurahuone vuosina 1904–1917.
Vuonna 1922 rakennuksessa toimi Suojeluskunnan esikunta, jolta kaupunki osti sen samana vuonna ja kunnosti
sen “virastojen taloksi”. Siellä kokoontuivat muun muassa rahatoimikamari ja maistraatti. Rakennukseen sijoitettiin
lopulta lukutupa, kirjasto (1959), kaupunginvoudin virkahuone ja poliisilaitos. Kansankirjasto ja lukutupa muuttivat rakennukseen Raatihuoneen siipirakennuksesta. Kirjastolla oli käytössä aluksi vain yksi huone, mutta vuonna
1932 saatiin lisätilaa, kun valtuustosali, maistraatti ym. virastot siirtyivät entisen yhteiskoulun taloon (Raatihuone).
Talvisodan aikana kirjasto suljettiin, kun pommi tuhosi pihassa olleen vahtimestarin asunnon. Jatkosodan aikaan
rakennuksessa oli asuntoja, tuomiokunnan kanslia ja varastoja siirtoväen tavaroille. Kirjasto sai koko rakennuksen
käyttönsä 1978 ja siirtyi lopulta rakennuksesta kulttuurikeskukseen 1989.
Rakennukseen on tehty lukuisia muutoksia sisätiloihin aikojen kuluessa.
Alkuperäinen sisäänkäynti oli pihan
puolelta. Vuonna 1902 rakennettiin
länsisiipi kellareineen ja kuisti, jolloin
rakennuksessa oli kaksi asuntoa kulmittain. Otava II peruskorjattiin 1990
harjaantumiskouluksi. Vuonna 2005
rakennus myytiin yksityisomistukseen.
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215. NAISTENYHDISTYKSEN TALO (L, E, K) (R, H, K)
Pohjolankatu 9b, osa Pohjolankadun aluekokonaisuutta
1890-luku/ kutomasali 1924/ peruskorjaus 2002
Iisalmen Rouvasväen Yhdistyksen Käsityökoulu perustettiin 1897. Yhdistys muutti nimensä vuonna 1922 Iisalmen
Naistenyhdistykseksi ja koulusta tuli Iisalmen käsityö- ja
kutomakouluksi. Vuonna 1937 siitä tuli nimeltään Iisalmen
Naiskotiteollisuuskoulu. Yhdistys vuokrasi koululle kauppias Aro Väisäseltä talon Pohjolankadun varrelta ja osti rakennuksen vuonna 1919. Koulu toimi kiinteistössä vuosina
1908–1974. Sitä laajennettiin rakentamalla pohjoispäätyyn
hirsiseinäinen kutomasali vuonna 1924. Oppilasmäärä
vaihteli 50 tienoilla.

Vasemmalla kuvassa Naistenyhdistyksen talo kansalaisopiston
aikaan.

Katolta puuttuvat kaksi frontonia, jotka on rakennettu uudelleen peruskorjauksen yhteydessä. Lisäksi poikkipäätyyn
on lisätty sivuikkunat.

Vuosina 1940–1944 tilat otettiin Pohjois-Savon Suojeluskuntapiirin sotasairaalan käyttöön työtuvaksi. Rakennuksessa oli myös tallukkatehdas ja sotilasvaatekorjaamo. Rakennuksessa asui sotasairaalan lottia ja siivoojia sekä
siirtolaisperheitä.
Koulun tiloihin kuuluivat koulurakennus, piharakennus ja kaksikerroksinen aitta-puuliiteri-talli. Piharakennus
toimi muun muassa opettajien asuntona. Vuonna 1974 koulu siirtyi Ylä-Savon ammattikoulutuksen kuntainliitolle.
Kiinteistön ylläpitäjäksi jäi Naisten Säätiö, joka perustettiin vuonna 1975. Sen jälkeen rakennus oli kansalaisopiston
piirien kokoontumispaikkana. Kadunpuoleisesta julkisivusta aiemmin puretut kaksi frontonia ja sisäänkäynti palautettiin vuoden 2002 peruskorjauksessa. Samalla pihalta purettiin tallirakennus.
Rikkonaisessa Pohjolankadun rakennetussa ympäristössä ainoan yhtenäisen kokonaisuuden muodostavat Naistenyhdistyksen talo, Työväentalo ja Lappalaisen talo sekä kadun vastapuolella sijaitseva Vanha postitalo.
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216. CASTRÉNIN HUVILA (E, K) (R, M)
Nykyinen Pursiseuran huvila, Haukiniemenkatu 23
1800–1900-lukujen taite/ suunnittelija tuntematon
Rakennus on ollut alkuaan yksikerroksinen pieni mökki, jonka ensimmäisiä asukkaita ei tunneta. Tapettien alta on
löydetty sanomalehtikerros, joka ajoittuu vuosisadan alkupuolelle. Rakennus sijaitsi sen ajan kaupunkia ajatellen
syrjässä, “korvessa”. Siitä tulikin myöhemmin Castrénin kesähuvila.
Huvilamaisen ilmeen rakennus sai, kun sitä laajennettiin lautarakenteisella pohjoispäädyllä ja toisella kerroksella. Järvenpuoleiselle julkisivulle sekä toisen kerroksen kahdelle sivulle tehtiin kuistit. Myöhemmin rakennus tuli
kaupungin omistukseen. Rakennuksen pohjoispuolella oli 1970-luvun alkupuolella leirintäalue, jonka tukikohtana
entinen huvilarakennus toimi. Rakennus oli jo määrätty purettavaksi, kunnes se vuokrattiin 1974 perustetulle Iisalmen Pursiseuralle. Seura on kunnostanut rakennusta. Rakennus sijaitsee maisemallisesti merkittävällä paikalla
Poroveden rannalla kevyen liikenteen väylän varrella ja on tyypiltään ainutlaatuinen huvilarakennus Iisalmessa.

Oikealla Pursiseuran huvilaa on restauroitu 2000-luvun alussa.

217. TYÖVÄENTALO (L, E, K) (R, H, K)
Pohjolankatu 11, osa Pohjolankadun aluekokonaisuutta
1908/ maalarimestari Aaro Salo, 1996/ Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy peruskorjaus
Työväenyhdistyksen toiminta alkoi 1896. Oman talon hanketta eteenpäin viemään asetettiin toimikunta. Tontti ostettiin räätäli Björklundilta. Puheenjohtaja, maalarimestari Aaro Salo laati talon piirustukset
ja valvoi rakentamista. Rakennus vihittiin 1908. Rakennus on hyvin säilynyt julkisivuiltaan jugendia
edustava puutalo. Yhdessä Naistenyhdistyksen talon, Lappalaisen talon ja Vanhan postitalon kanssa
rakennus muodostaa arvokkaan katkelman “vanhaa
Pohjolankatua”. Työväentalo on pohjaratkaisultaan
ja ulkoasultaan tyypillinen seurantalo. Pitkänomaisen salin toisessa päädyssä on näyttämö ja toisessa
päädyssä eteinen, jonka päällä on parveke. Eteisen
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vieressä ovat kahvilaravintola keittiöineen sekä muut
aputilat juhlasalin suuntaisesti. Yhdistyksen toimisto- ja kokoustilat on sijoitettu talon pohjoissivun toiseen kerrokseen. Ulkoasua hallitsevat pitkäomaisen,
satulakattoisen rakennusmassan molemmissa päissä
olevat poikkipäädyt.

Kuva 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä, Pohjolankatua ei ole
kivetty ja Naistenyhdistyksen talo on rakentamatta.

Vuonna 1984 työväenyhdistys oli aikeissa purkaa
talon, mikä kuitenkin lääninhallituksen päätöksellä onnistuttiin estämään ja säilyttämään rakennus
Pohjolankadun kaunistuksena. Purku-uhka on paljastava esimerkki siitä, kuinka hienoja kohteita vielä
tuolloin oltiin valmiita hävittämään.

Talon vuonna 1996 valmistuneen peruskorjauksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy /Hannu
Puurunen ja Reijo Myllynen. Korjauksessa rakennus palautettiin seurantalokäyttöön ja muun muassa teatterisali,
näyttämö ja lehterit entistettiin. Rakennuksen puujulkisivu palautettiin alkuperäisen mukaiseksi (osittain rekonstruktio).

218. HAUKINIEMEN UIMARANNAN KIOSKI/RANTAPAVILJONKI (L, E, K) (R, M)
Osa Satamapuisto rakennuksineen -kokonaisuutta
1934/ Eino Pitkänen, tehty korjaustöitä
Haukiniemen uimarannan paikka oli alkuaan kaupunkilaisten venevalkama ja hevosten uittopaikka. Ranta puhdistettiin 1933 uimakäyttöön - aluksi kokeilumielessä. Koska uimarannalla oli paljon käyttäjiä, se kunnostettiin
ja alueelle rakennettiin kioski- ja pukuhuonerakennus 1934. Arkkitehti Eino Pitkänen suunnitteli rakennuksen ja
uimaranta-alueen puisto- ja hiekkarannaksi. 1950-luvulla rakennettiin uimala laitureineen, hyppytelineineen ja
pukusuojineen.
Paviljonki on 1930-luvun rakennustyyliä edustava, funktionalismipiirteinen, ainutlaatuinen rakennustyyppi Iisalmessa. Rakennus on merkittävä osa kaupunkikuvaa Porovedeltä nähtynä. Rakennuksen puolipyöreän avokuistin
kalustus on tyyliin sopiva, mahdollisesti alkuperäisen tyyppinen, mikä antaa kohteelle lisäarvoa.
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219. HAUKINIEMEN VEDENOTTAMO (E, K) (R, H, K)
Haukiniemenkatu 1c, osa Satamapuisto rakennuksineen -kokonaisuutta
1932/ Bertel Strömmer/ 1996 korjauksia (ikkunat siniseksi)

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 1927 rakentaa I kaupunginosaan vesijohto- ja viemärilaitoksen. Vedenottamo päätettiin rakentaa Haukiniemen rantaan ja vesi laitokseen pintavetenä Porovedestä. Vesitorni taas päätettiin
rakentaa suunnitellun uuden paloaseman yhteyteen mäelle vesi- ja palotorniksi. Molemmat rakennukset suunnitteli
arkkitehti Bertel Strömmer. Rakennukset urakoi turkulainen urakoitsija Arvi Ahti Oy. Vesitorni-paloasema ja vedenottamo valmistuivat 1932 ja samana vuonna käynnistyi vesi- ja viemärilaitoksen toiminta. Viemäri- ja vesijohtoverkoston rakentaminen saatiin I kaupunginosassa valmiiksi 1935.
1950-luvulla todettiin vedenpuhdistuslaitoksen kapasiteetin olevan täydessä käytössä ja vedentarpeen jatkuvasti
lisääntyvän. Vedenpuhdistuslaitosta laajennettiin Kaupunkiliiton teknillisen osaston laatimien suunnitelmien mukaan 1963 rakentamalla pohjoispuolelle vaakaselkeytyslaitos ja eteläpuolelle osa, johon tulivat valvomot, kemikaalivarasto, muuntamo ja pumppaamo. Laitosta laajennettiin uudelleen 1982 vanhan osan kaakkoispuolelle. Vanha
vaakaselkeytyslaitos muutettiin flotaatioaltaiksi ja vanhimman osan länsipuolelle rakennettiin siilo. Valvomotilan
yläkerta muutettiin monitoimitiloiksi.
Vuonna 1996 arkkitehti Pirjo Pykäläinen-Vesalaisen suunnitelmien mukaan vanhat ikkunat maalattiin vaaleansinisiksi, vanhoja ovia vaihdettiin uusiin ja rakennettiin sisäänkäyntikatokset. Sisätiloissa tehtiin korjauksia ja kokoustilan ikkunoita suurennettiin Poroveden suuntaan.
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220. KARJALANKATU 5 (L, E) (R, M)
Entinen Iisalmen teatterin talo, nykyinen asuinrakennus, osa Kirkkopuiston ja Otavankadun
aluekokonaisuutta
1905/ Pekka Tenhunen, (1918), 1992 muutoksia, 2010
Asuinrakennuksen vanhin Karjalankadun suuntainen osa rakennettiin
1905. Rakennuksen suunnitteli Pekka
Tenhunen. Siihen tuli neljä huoneistoa,
joiden sisäänkäynnit olivat rakennuksen kulmasta, kadulta ja sisäpihalta.
Rakennusta laajennettiin 1918 Tenhusen laatimien piirustusten mukaan
Kirkkopuiston suuntaisesti. Laajennukseen tehtiin kaksi asuntoa. Pihapiiriin
rakennettu puinen talousrakennus
purettiin vuonna 2009.
Vuonna 1969 Iisalmen Järjestöyhdistys muutti osan rakennuksesta harraste- ja kerhotiloiksi. Muutokset suunnitteli
A. Meriläinen. Rakennukseen jäi vielä kaksi asuntoa. Vuonna 1992 rakennus muutettiin Iisalmen Teatterin tiloiksi
kaupungin teknisen viraston suunnitelmien mukaan. Vuonna 2010 rakennus myytiin Matti Salolle, joka peruskorjasi talon asunnoksi arkkitehti Reijo Myllysen suunnitelmien mukaan.
Rakennus sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla Kirkkopuiston laidalla ja on osa alueen arvokasta
puutalomiljöötä. Rakennus on harvoja keskusta-alueen säilyneitä puisia asuinrakennuksia.

221. KIRKKOPUISTON KIOSKI (L, E) (R, M)
Osa Kirkkopuiston ja Otavankadun aluekokonaisuutta
Mahdollisesti 1920-luku/ suunnittelija tuntematon
Rakennus sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla Kirkkopuiston ja Pohjolankadun risteyskohdassa
ikään kuin kaupungin keskipisteenä. Pieni pohjakaavaltaan neliön muotoinen rakennus on tehty todennäköisesti
1920-luvulla. Tyylillisesti korea rakennus heijastelee vielä jugendia. Sen suunnittelijaa ei tiedetä, mutta kyseessä
saattaa olla kaupungin rakennusmestari Korhola.
Autoliikenteen lisääntyessä 1920-luvulla linja-autoja alkoi liikkua Pohjolankadulla. Kirkkopuiston kioski toimi
linja-autojen ensimmäisenä pysäkkinä. Rakennus on esimerkki onnistuneesta katu- ja puistomiljöön pienimittakaavaisesta rakentamisesta.
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222. KULMAKATU 1 (L, E) (R, M)
Entinen Tuberkuloositoimisto, kaavoitettu matkustajakotikäyttöön
1955/ Arkkitehti Seppo Ruotsalainen
Tontilla sijaitsi puutalo, jossa tehtiin tuberkuloosin vastustamistyötä Iisalmen
piirin huoltotoimistosta käsin. Se purettiin 1998. Vuoden 1953 alusta Iisalmi
kuului Pohjois-Savon tuberkuloosipiiriin, jota johti tuberkuloosilääkäri Arvi
J. Huuskonen. Hän toimi kunnollisten
toimitilojen saamiseksi. Uudet tilat
valmistuivat 1955 Seppo Ruotsalaisen
suunnittelemaan rakennukseen. Vuonna 1983 rakennus muutettiin musiikkikouluksi ja kansalaisopiston tiloiksi ja
vuonna 1996 perheneuvolaksi Iisalmen
kaupungin teknisen viraston tekemien
suunnitelmien mukaan. Kaupunki osti
rakennuksen 1989 ja myi sen yksityiselle majoituskäyttöön vuonna 2002.
Rakennus on nähtävästi lähes alkuperäisessä kunnossaan. Rakennuksen hahmossa on sen suunnittelijan, arkkitehti
Seppo Ruotsalaisen, suosimia detaljeja kuten monikulmainen ikkuna, viivoituksella koristeltu sokkeli ja lennokas
lippa sisäänkäynnin yläpuolella.

224. SUOJELUSKUNNAN TALO (L, E, K) (R, H, M)
Nykyinen Nuorisotalo, Kirkkopuistonkatu 25, osa Kirkkopuiston ja Otavankadun aluekokonaisuutta
1923/ Laitinen & Kuosmanen, korjauksia 1963
Suojeluskunta perustettiin 1917. Pari vuotta myöhemmin suojeluskunta osti tonttihuutokaupassa tontin, jolle rakennettiin juhla- ja toimitalo. Rakennuksen suunnittelivat Laitinen & Kuosmanen ja sen vihkiäiset pidettiin 1923.
Rakennuksessa olivat sali näyttämöineen, ravintola sekä kanslia. Toisessa kerroksessa oli parveke ja kaksi huonetta.
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Suojeluskuntatoiminta oli vilkasta koko 1930-luvun ajan. Suojeluskunnan talo toimi
keskuspaikkana ja siellä sijaitsi myös toimisto. Suojeluskunnat lakkautettiin 1944
välirauhan sopimuksen perusteella. Talo muutettiin 1949 kaupungin juhlasaliksi ja
teatteritiloiksi siksi aikaa, kunnes Kulttuurikeskus valmistui vuonna 1989. Rakennukseen tehtiin 1963 peruskorjaus ja sisäpihan puolelle julkisivultaan rapattu laajennus. 1970-luvulla rakennukseen tehtiin useita muutoksia, muun muassa kellaritilat otettiin kerhohuoneiksi ja ullakkokerrokseen tehtiin biljardihuone. Vuonna 1989
rakennus muutettiin nuorisotaloksi. Aulatilat ja nuorisotilat peruskorjattiin 1995.
1920-luvun klassismia edustava rakennus sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla Kirkkopuiston akselin varrella ja on osa alueen arvokasta, monikerroksellista rakennuskantaa.

225. POSTI (L, E) (R, M)
Nykyinen Iisalmen Teollisuuskylä Oy:n toimistorakennus, Riistakatu 5b, rajautuu torin aluekokonaisuuteen
1956/ Sylvi Erno, 1967 lastauslaituri, 1989 peruskorjaus
Valtion virastotalo rakennettiin torin reunalle 1956.
Siihen sijoittui muun muassa Iisalmen postikonttori,
joka oli toiminut Pohjolankadun ja Päiviönkadun kulmauksessa sijainneessa puutalossa, vanhassa postitalossa. Rakennukseen sijoittuivat myös valtion puhelin
ja lennätin. Lennätinasema oli aloittanut toimintansa
jo1883. Vuonna 1967 rakennettiin lastauslaituri.
Vuonna 1989 rakennus peruskorjattiin ja laajennettiin
rakentamalla autotalli ja postin käsittelytilat. Myöhemmin rakennus siirtyi yritystoiminnan käyttöön.
Rakennus sijaitsee kaupunkikuvallisesti keskeisesti
torin läntisenä taustana. Julkisivuissa on säilynyt
1950- luvun rakentamiselle tyypillisiä piirteitä kuten
ensimmäisen kerroksen pinnan verhoilu katusivussa
muista kerroksista poikkeavalla materiaalilla.
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226. RAATIHUONE (L, E) (R, H, M)
Kaupungin edustustiloja, Kauppakatu 22, osa Pohjolankadun aluekokonaisuutta
1899/ rakennusmestari P. J. Pitkänen, laajennus 1904, korjauksia ja muutoksia 1975, 1985
Iisalmen reaali- ja porvarikoulu aloitti toimintansa 1896. Oman koulutalon rakentamisesta päätettiin jo samana
vuonna raastuvankokouksessa. Kaukonäköisesti päätettiin, että koulurakennus oli alun pitäen rakennettava niin
suureksi, että sinne myöhemmin voitaisiin sijoittaa kahdeksan luokkaa. Siihen saakka kunnes koulu itse tarvitsi
koko rakennuksen, voitaisiin sitä käyttää raatihuoneena.
Koulun piirustukset laati kuopiolainen rakennusmestari P. J. Pitkänen. Kun rakennussääntö ei antanut rakentaa
kouluksi yhtä tarpeeksi suurta rakennusta, tehtiin samalle tontille kaksi puurakennusta. Koulurakennus valmistui
1899. Toinen rakennus rakennettiin Kauppakadun varteen vuonna 1900. Siinä oli voimistelusali, jota käytettiin
koulun juhlasalina. Koulu oli kaupungin ylläpitämä viisiluokkainen oppilaitos. Vuonna 1904 koulua laajennettiin
kahdeksanluokkaiseksi yliopistoon johtavaksi oppikouluksi. Nimeksi tuli pari vuotta myöhemmin Iisalmen suomalainen yhteiskoulu. Viisi alinta luokkaa siirtyi valtiolle 1913 ja lukio 1927. Silloin koulusta tuli Iisalmen yhteislyseo.
Koulun laajetessa alkoi vaivata tilanahtaus, jolloin päätettiin uuden koulutalon rakentamisesta. Kaupungin
virastot muuttivat entisiin koulun tiloihin. Lisärakennus toimi kaupungin virasto- ja juhlahuoneistona sekä
kirjasto- ja lukusalirakennuksena. Siinä toimi myös
Säästöpankki 1901–1906. Rakennus tuhoutui pommituksissa 1940. Arkkitehti L.V. Huttusen suunnittelema
Iisalmen poliisitalo rakennettiin raatihuoneen tontille
1961.
Raatihuone toimi kaupungintalona, kunnes 1970
kuntaliitoksen jälkeen kaupungintalo siirtyi Kankaan Yllä kuva Paloisvirran sillalta.
alueelle. Vuonna 1975 muutospiirustusten mukaan
raatihuoneelle tulivat raastuvan oikeus, maistraatin istunnot, pormestari, maistraatin kanslia ja kaupungin
voudin konttori. Rakennuksessa oli myös rikospoliisin
tiloja. Valtion virastotalon valmistuttua 1980-luvun
alkupuolella rakennus jäi tyhjilleen, kunnes se peruskorjattiin 1985 Arkkitehtuuritoimisto Jarmo Sepän
suunnitelmien mukaisesti kaupungin edustustiloiksi.
Nykyään tilaa vuokrataan eri tilaisuuksiin. Siellä on
käytettävissä kolme salia ja aula, sekä keittiötilat.
Rakennus on harvoja Iisalmessa säilyneitä viime
vuosisadalla tehtyjä rakennuksia. Se sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla torin tuntumassa
Pohjolankadun eteläisenä päätteenä. Rakennus toimii eräänlaisena porttirakennuksena varsinaiseen
kaupunkikeskustaan etelästä saavuttaessa. Runsas
uusrenessanssityylinen julkisivukoristelu on hyvin
samantyyppinen (esimerkiksi nurkkien kaksoispilasterit) kuin P. J. Pitkäsen Kuopioon suunnittelemissa
useissa rakennuksissa. Rakennuksessa on myös
tuolloin kaupunkien kouluarkkitehtuurissa suosittuja
piirteitä, kuten katon muotoilu torniaiheiseksi.
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227. SATAMAPUISTON KIOSKI (L, E) (R, M)
Osa Sataman aluekokonaisuutta
1890-luvun loppu/ rakentaja Kalle Väisänen
Laivaliikenne oli vilkasta satama-alueilla 1800-luvulta
1930- ja 1950-luvuille saakka. Satamapuistoon rakennettiin
tullikamari-pakkahuone 1893, joka siirrettiin myöhemmin nykyiselle paikalleen. Satamapuiston rantapaviljonki/
kioski rakennettiin satamapuistoon samoihin aikoihin. Sen
rakensi puuseppä Kalle Väisänen Haukiniemenkatu 6 sijainneessa verstaassaan. Kioskin alkuperäinen väri oli uusrenessanssin tyylisissä rakennuksissa suosittu vaalearuskea
tummin listoin.
Rakennuksen keskiosassa on nelikulmainen, kaarevin luukuin varustettu kioskiosa, jota ympäröi kahdeksankulmainen katos istuinpenkkeineen. Katosta kannattelevat pylväät
ja kaiteet ovat runsaasti koristeltuja. Kioski peruskorjattiin
ja maalattiin viimeksi 1980-luvulla.

228. SÄHKÖLAITOKSEN VOIMA-ASEMA (L, E) (R, H, M)
Luuniemenkatu 1, osa Paloisvirran aluekokonaisuutta
1911/ Suunnittelija tuntematon, 1939 laajennus Arkkitehti Eino Pitkänen, 1960 laajennus, 1970, 1991 muutoksia
Kooltaan 9x12 m kokoinen sähkölaitos oli Iisalmen ensimmäisiä tiilestä ja betonista muurattuja rakennuksia. Siinä oli
kolme osastoa, joihin sijoittuivat höyrykattila, höyryhuone
ja sähkögeneraattori sekä sähköä varastoivat akkumulaattorit. Eino Pitkäsen suunnittelema laajennus tehtiin 1939
Veikonkadun suunnassa. Toinen laajennus, joka suunniteltiin kaupungin rakennustoimistossa, valmistui 1960 Simonkadun suunnassa. Vuonna 1968 tehtiin kytkinasema.
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231. WECKMAN-VARANNIN TALO (L, E, K) (R, M)
Nykyinen Montessori-päiväkoti, Kirkkopuistonkatu 27, osa Kirkkopuiston ja Otavankadun aluekokonaisuutta
1925/ arkkitehti Kerttu Rytkönen, 1929/ rakennusmestari Pekka Kröger

Rakennus on alkuperäisenä säilynyt
1920-luvun uusklassismin edustava kohde,
joka on merkittävä osa Kirkkopuiston eteläpään rakennushistoriallisesti arvokasta,
harvinaista puutalomiljöötä.

Karl Axel Brynolf Weckman (syntyi 1885 Jyväskylässä) tuli Iisalmen
maalaiskunnan kunnanlääkäriksi vuonna 1917, toimi kaupunginlääkärinä, tuberkuloosilääkärinä ja kansakoululääkärinä sekä piirilääkärinä
vuodesta 1930 lähtien ja myöhemmin lääninlääkärinä. Vuodesta 1935
sukunimenä oli Weckman-Varanti.
Asuintalo rakennettiin 1925 arkkitehti Kerttu Rytkösen suunnitelman
mukaan. Rakennukseen tuli yksi asunto, jossa oli eteinen, sali, ruokasali, keittiö, isännänhuone, sänkykamari, lastenhuone ja palvelijanhuone.
1929 rakennusta jatkettiin rakentamalla sali, ruokasali ja eteinen. Laajennuksen piirsi kaupungin taloudenhoitajarakennusmestari Pekka Kröger. Kaupunki osti rakennuksen 1978, minkä jälkeen rakennuksessa ovat
toimineet kehitysvammaisten päiväkoti ja myöhemmin Montessori-päiväkoti. Rakennus peruskorjattiin päiväkodiksi arkkitehti Marja Hyrskyn
suunnitelmien mukaan 1990-luvulla, jolloin rakennus myös maalattiin
ulkopuolelta. Pihalla on puinen piharakennus, jossa oli alkuaan aitta, liiteri, autotalli ja ulkohuoneet.
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232. VESITORNI-PALOASEMA (L, E, K) (R, H, M)
Osa nykyistä LUMA- keskusta, Savonkatu 5, sijoittuu valtakunnallisesti arvokaalle Kirkkoaukio ja
puistoakselit -alueelle
1932/ arkkitehti Bertel Strömmer
Kaupungin vapaaehtoinen palokunta WPK perustettiin
1902. Vuonna 1934 voimaan tullut palolaki tehosti palosuojelua ja kaupunkiin oli perustettava puolivakinainen
palokunta. 1930-luvun kaupunkikuvaan kuuluikin
näkyvästi Karvisen kirkko ja puinen ruiskuhuone palotorneineen kirkkoaukion reunassa. Kun ruiskuhuone
kävi huonokuntoiseksi, esitettiin ajatus uuden yhdistetyn
vesitorni-palotornin rakentamisesta. Paloasema torneineen valmistui 1932. Rakennuksen suunnitteli Tampereen
kaupunginarkkitehti Bertel Strömmer. Kirkon ja vesitornin
suunnittelu samalle neliölle oli haasteellista.
Paloaseman suunnittelu sattui hevos- ja autokauden murrosvaiheeseen, joten tilat vesitornin viereisessä siipiosassa
suunniteltiin vielä hevosia käyttävälle palokunnalle. Siinä
oli neljä hevosten lähtösijaa, talli ja heinävintti. ”Pakkopalokunta” palokunta saattoi tulla paikalle vielä hevoskyydissä, mutta WPK tuli ajanmukaisesti 1931 hankitulla ruiskuautolla. Paloasemaa muutettiin vähitellen vain autoille
sopivaksi. Talli ja siihen liittyvät tilat muutettiin varasto- ja
kalustotiloiksi 1955. Rakennusta laajennettiin 1978 rakentamalla muun muassa kaksi autotallia sekä huoltotiloja.
Vuonna 2003 kiinteistö saneerattiin ja täydennysrakennettiin koulurakennukseksi (Lukio-ammattioppilaitos). Rakennus on Iisalmen varhaisimpia funktionalistisia rakennuksia.
Karvisen kirkko.

233. VANHA POSTITALO (L, E) (R, M)
Villa Verte, Pohjolankatu 12, osa Pohjolankadun aluekokonaisuutta
1890-luku, peruskorjaus 1995
Rakennus on tehty todennäköisesti 1890- luvulla
asuinrakennukseksi. Pisimpään talossa asui Tervola.
Postin toiminnot siirtyivät tämän rakennuksen
eteläpäähän, sillä vanhat toimitilat tuhoutuivat
tulipalossa. Asunto säilyi edelleen pohjoispäässä.
Postin toiminnat olivat siinä aina uuden postitalon
valmistumiseen asti (1956). Pihassa kasvoi silloin
suuria omenapuita.
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Kaupunki osti rakennuksen vuonna1956 ja 1960-luvulla rakennuksessa toimi jo päiväkoti. Rakennus muutettiin
kuitenkin 1995 käsityökeskukseksi arkkitehti Pirjo Pykäläinen-Vesalaisen suunnitelmien mukaan. Rakennukseen
tehtiin kahvila, käsityötila ja myyntinäyttelytila. Myöhemmin nämä toiminnat muuttivat naistenyhdistyksen taloon.
Rakennus on yksi harvoista säilyneistä Pohjolankadun puutaloista. Se liittyy Työväenyhdistyksen talon, Naisyhdistyksen talon ja Lappalaisen talon muodostamaan vanhan Pohjolankadun muodostamaan kokonaisuuteen.

234. HELSINGIN OSAKEPANKIN TALO (L, E, K) (R, H, M)
Savonkatu 17
1929/ Arkkitehtitoimisto Runar Finnilä, 1970–1980-luvuilla, 1990, muutoksia
Suomen Kauppapankki Oy avasi 1910 haarakonttorinsa Iisalmessa yhteiskoulunopettaja Castrénin talossa. Castrénin
leski myi tontin vuonna 1926 pankinjohtaja Anttoselle ja kauppias Paavo Huttuselle, jotka jakoivat tontin kahteen
osaan. Itäpuolinen tontinosa myytiin HOP:lle (Suomen Kauppapankki sulautettiin Helsingin Osakepankkiin 1924)
kaksikerroksisen kivitalon rakentamista varten. Se valmistui 1929.
Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa olivat pankkisali ja holvit, johtokunnan huone ja teehuone. Toisessa
kerroksessa olivat kaksi asuntoa uudenaikaisine wc- ja kylpyhuoneineen. Pankkisali oli juhlava pilareineen, tammikalusteineen ja ootrattuine seinineen. 1970- ja 80-luvuilla rakennukseen tehtiin pieniä muutoksia. HOP:n Iisalmen
konttori sulautui 1986 SYP:n sivukonttoriin.
Vuonna 1990 pankkitilat muutettiin ravintolaksi,
jolloin arvokas pankkisalin sisustus hävisi. Suunnitelmat teki Rakennussuunnittelu Sakari Rytkönen.
Rakennus on ulkoasultaan kuitenkin säilynyt lähes
alkuperäisessä, uusklassisistisessa hahmossaan.
2000-luvun alussa ravintolatoiminnan loputtua
ensimmäisen kerroksen tilat muutettiin parturikampaamoksi ja muiksi liiketiloiksi. Kellarikerrokseen rakennettiin CitySpa- tilat ja toiseen kerrokseen
kuntosali.
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235. IISALMEN SEURAHUONE (E, K) (R, H)
Savonkatu 24
1927/ Antti Koponen, myöhemmin useita muutoksia
Iisalmen Seurahuone -niminen matkustajakoti ja raittiusravintola aloittivat toimintansa 1912 Otavankadun talossa
(nykyinen Otava II). Sitä pitivät Wäinö Östberg ja hänen
vaimonsa Anna, o.s. Lappi. Varsinaiselle Hotelli Seurahuoneelle valmistuivat tilat kauppias K.A. Krogeruksen rakennuttamaan taloon Savonkadun varrelle 1927. Rakennuksen
suunnitteli luultavasti Antti Koponen.
Ensimmäiseen kerrokseen tuli viisi myymälää konttoreineen ja varastoineen, muun muassa Krogeruksen ruokakauppa. Toisessa kerroksessa oli kaksi asuntoa ja ullakkokerroksessa 9 yksityishuonetta. Velat veivät omistajan
konkurssiin 1932 ja uudeksi omistajaksi tuli Oy Seurahuoneentalo. Hotelli Seurahuoneen omisti rouva Edith Tervo
ja myöhemmin taas neiti Ida Bolander. Hotellissa oli majoitustilat, ravintola ja kabinettitiloja. Vuodesta 1958 omistajina olivat Alli ja Otto Oravainen.
Rakennusta laajennettiin 1972 Arkkitehtuuritoimisto
Jouko Rytkösen suunnittelemalla kaksikerroksisella tiilirunkoisella osalla, johon lisättiin kolmas kerros 1979. Rakennukseen tehtiin 80-luvulla kesäravintolakatos ja 1996
“talvipuutarha”. Etenkin rakennuksen sisätiloihin tehdyt
muutokset heikentävät kohteen rakennushistoriallista arvoa.

236. KAUPPAHALLI (L, E, K) (R, H, M)
Kauppakatu 14, osa torin aluekokonaisuutta
1926/ arkkitehti J.V. Strömberg, korjauksia, viimeisin 2001
Torikauppiaita oli runsaasti jo 1800- luvun loppu puolella
ja siksi kaupunki alkoi kunnostaa torialuetta säännöllisen
torikaupan järjestämiseksi. Vuonna 1912 vahvistetussa asemakaavassa toriksi määräytyi torialueen läntinen puolisko,
Louhen- ja Riistakatujen välinen alue. Itäinen puolisko
jäi vielä luonnontilaiseksi niityksi ja torialueen ympärille
istutettiin koivuja 1875.Vuosisadan loppupuolella torin
läntisellä törmällä oli soittolava ja 1912 rakennettiin etelälaitaan mukavuuslaitos. Kaupunki antoi mallin, minkälaisia
pöytiä torille oli tehtävä. Torin reunamilla myytiin myös
”lauhkoista”.
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Taksiasema, 1927.

Kauppahalli joulukussa 2013.

Kauppahalli rakennettiin 1926. Rakennuksen
suunnitteli arkkitehti J.V. Strömberg, joka oli suunnitellut myös Kuopion kauppahallin. Iisalmen halli
kuuluu Strömbergin myöhäiskauden klassistiseen
tyyliin suuntautuneeseen tuotantoon. Halliin tuli 24
myymäläkoppia ja neljä isompaa myymälää, lihantarkastamo, kahvila toiseen kerrokseen ja kellarivarastot. Hallissa oli siirtomaatavara-, leivontatuote- ja
vaatekauppoja ja jopa valokuvaamo. Kivirakenteinen
kauppahalli oli jyhkeä poiketen selvästi lähistön
matalista puutaloista. Samanaikaisesti kauppatoria
täytettiin ja tasoitettiin. Talvisodan aikana halli oli
puolustusvoimien käytössä ja 1939 siinä toimi ammuslataamo.

237. RATAVARTIJAN MÖKKI (E) (R, M)
“Maailman pienin ravintola Kuappi”, osa Sataman aluekokonaisuutta
1907 / suunnittelija tuntematon, siirretty myöhemmin nykyiselle paikalleen
Rakennus on tehty 1907 radanvartijan mökiksi,
joka siirrettiin nykyiselle paikalleen radan varrelta.
Rakennuksessa toimii “maailman pienin ravintola
Kuappi”. Rakennus sijaitsee satama-alueella ravintola
Olutmestarin vieressä ja Otavankadun puistoakselin
eteläpäässä.
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238. LOUHENKATU 5 (L, E, K) (R, M)
1927/ Suunnittelija tuntematon, 1952/ rakennusinsinööri Jussi Petäjistö

Louhenkatu 5 rakennettiin vuonna 1927 PohjoisSavon Sekatavarakaupan tontille. Elokuvateatteri Kaleva sai tilat rakennuksen yläkerrasta ja siirtyi niihin
Siimeksen kaupan piharakennuksesta (Kauppakatu
19). Elokuvateatteria hoiti J.H. Nybacka 1940-luvun
alkuun rouva Mimmi Farinin kanssa. Teatterin
238-paikkainen sali oli usein täynnä esityksissä,
joita pidettiin 1930-luvulla kerran tai kaksi illassaan.
Talvisodan jälkeen omistajaksi vaihtui Lea Farin ja
1958 Sampo Satamo, joka omisti teatterin aina sen
lakkauttamiseen 1965 saakka. Vuonna 1969 rakennukseen tehtiin muutossuunnitelmia Spar Savolaista
varten. Talossa toimi myös muun muassa valokuvaamo O. Marjoniemi. Rakennus edustaa 1920-luvun
kivirakentamista ja on harvoja keskustassa säilyneitä
vuosisadan alkupuolen liikerakennuksia.

Ikkunat toisessa kerroksessa ovat maalattuja.

239. MALMINKATU 1 (E) (M)
Entinen Sähkö-Ramin liiketalo, rajautuu Paloisvirran aluekokonaisuuteen
Ennen vuotta 1933/ suunnittelija tuntematon, myöhemmin useita muutoksia
Rakennuksessa on tiettävästi toiminut synnytyssairaala. Lisäksi rakennus on toiminut asuin- ja liikerakennuksena. Vuonna 1967 tehtiin Pohjolankadun
puoleiseen päätyyn fasadimuutos, jolloin suuret
ikkunapinnat korvasivat entiset kapeat ja korkeat
ikkunat. 1968 tontille suunniteltiin punatiilinen
kaksikerroksinen pienkerrostalo, josta on toteutunut
vain nykyisin nähtävä ensimmäinen vaihe. Rakennuksen toiseen päätyyn tehtiin muutossuunnitelmat
vuonna 1976.
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242. POHJOLANKATU 16 B (L, E) (R, M)
Osa Pohjolankadun aluekokonaisuutta
1900-luvun alku/ suunnittelija tuntematon, myöhemmin useita muutoksia
Rakennus on rakennettu todennäköisesti asuinrakennukseksi, jossa oli kolme huoneistoa. Pihan puolella on erikoinen puolipyöreä erkkeri, vilpola. Ullakolle rakennettiin
1940-luvulla asuinhuone, alakertaan tuli tilat kirjasitomolle ja kellariin saunatilat. Vuonna 1959 rakennukseen tehtiin muutoksia, eteläpääty muutettiin liiketiloiksi ja Pohjolankadun ikkunoista osa muutettiin kookkaammiksi. 1974
rakennukseen tuli lisää myymälätilaa ja muutama vuosi
myöhemmin rakennus muuttui kokonaan myymälä- ja
varastotiloiksi. Rakennuksen purkamiselle on myönnetty
lupa 2005.

243. SAVONKATU 25 (L, E, K) (R, M)
1937/ Eino Pitkänen, 1950/ A. Kettunen
Ylä-Savon Tukkuliike Oy perustettiin 1918. Vuonna 1938
siitä tuli Aug Korolaisen ja hänen poikiensa perheyhtiö,
joka säilyi 1960-luvulle saakka siirtyen sitten uudelle omistajalle. Arkkitehti Eino Pitkäsen suunnittelema rakennus
tehtiin 1937–1938 Ylä-Savon Tukkuliikkeen myymälä- ja
varastotiloiksi. Liiketilan ovet sijaitsivat katujen kulmauksessa.
Rakennus oli tasakattoinen ja sen pääjulkisivuja kiersi lippa. Rakennusta laajennettiin 1949 Savonkadun suuntaisesti
kahdella liikehuoneistolla. Vanhemman osan Savonkadun
puoleisen yhdeksän ikkunan rivi muutettiin vuonna 1962
rakennusmestari Kauko Savinaisen suunnitelmien mukaan
neljäksi suureksi näyteikkunaksi. Rakennukseen on tehty
aikojen kuluessa useita muutoksia. Talon itäpäädyssä toimi
muun muassa Vapaaseurakunnan kokoushuone.
Samalla tontilla on vanhempi kaksikerroksinen rapattu
varastorakennus 1920- ja 1930- lukujen taitteesta. Sen yläkerrassa toimi mm. 1941–1950 Ylä-Savon Tukkuliikkeen
omistama kahvinpaahtimo, jossa valmistettiin kahvinkorviketta. Varastorakennuksessa toimi myös Vaatehtimo,

Yllä rakennus alkuperäisessä ulkoasussa. Alla muutosten
jälkeen.

jossa valmistettiin vaatteita. Laajimmillaan liike oli 1950-luvun puolivälissä. 1960-luvulla nimeksi muutettiin
Ompelimo. Rakennus edustaa arkkitehti Eino Pitkäsen funktionalistista tuotantoa ja muodostaa yhdessä vanhan
varastorakennuksen kanssa mielenkiintoisen korttelin, epäsiistiin kuntoon päästetyt julkisivut eivät tosin tee oikeutta rakennuksille.
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244. SIIMESKULMA (E) (R, M)
Kauppakatu 19, osa Pohjolankadun aluekokonaisuutta
1890-luku/ suunnittelija tuntematon, myöhemmin useita
muutoksia
Kauppias Olli Parviainen rakensi talon tontilleen n:o 24,
toriaukion ja maantien kulmaukseen. Siinä hän asui vuodesta 1862 lähtien ja siihen hänen kauppansakin vakiintui.
Parviaisen kauppa oli kauppalan suurin ja kauppias oli
varsin varakas. Parviaisen kuoltua liikettä jatkoi entinen
puotiapulainen Erik Wäänänen. Kauppa ajautui kuitenkin
konkurssiin 1880-luvulla.
Kauppias Kalle Niskanen, joka muutti Iisalmeen 1899
ja harjoitti liiketoimintaa, osti 1904 rakennuksen pankinjohtaja N. J. Hjelmmannilta ja alkoi harjoittaa myös
ase- ja ampumatarvikekauppaa. Vuosina 1905–1910 hän
teki myös tukkukauppaa. Liikkeen henkilökunta nousi
suurimmillaan pariinkymmeneen. 1918 Niskanen myi
talonsa apteekkari Siimekselle, joka perusti rakennukseen
rohdoskaupan. Rakennuksen nimeksi vakiintui Siimeksen
talo. 1927 Oulun Villatehdas Oy avasi sivumyymälänsä
Siimeksen sivurakennuksessa.
Vuonna 1967 Pohjolankadun varteen puurakennusten pohjoispuolelle valmistui arkkitehti Matti Ahosen suunnittelema ensimmäinen osa uudesta kaksikerroksisesta liikerakennuksesta. Alkuperäisen ehdotuksen mukaan rakennus
olisi jatkunut samanlaisena kaksikerroksisena massana Pohjolankadun suuntaisesti Kauppakadun kulmaan saakka.
Tämä toinen vaihe jäi kuitenkin toteuttamatta. Vuonna 1968 liike otti käyttöön toiminimen Siimeskulma.
Vanhojen valokuvien perusteella rakennukset olivat alkuaan aumakattoisia. Vuosien kuluessa rakennuksiin on tehty
useita muutoksia. 1941 Lauri Korhonen suunnitteli Pohjolankadun varren pohjoispäädyn kuistin asuinkäyttöön.
Rakennusinsinööritoimisto Veikko Hatvan suunnitelmien mukaan toiseen kerrokseen rakennettiin asunto 1957,
jolloin Pohjolankadun puoleiseen julkisivuun tehtiin frontoni. Katujulkisivujen kapeat ikkunat muutettiin suuriksi
näyteikkunoiksi. Samoihin aikoihin pohjoispäädyssä ollut aumakattoinen lasikuisti purettiin. Makasiinirakennuksen kadunpuoleiset päätyikkunat muutettiin vuosina 1939 ja 1946 tehtyjen suunnitelmien mukaisesti leveiksi näyteikkunoiksi. Vuosina 1950 ja 1961 makasiiniin tehtiin lisämuutoksia ja 1963 katupäätyä levennettiin arkkitehti L. V.
Huttusen suunnitelmien mukaan ja se sai nykyisen asunsa. Rakennukset ovat ainoat säilyneet toria reunustaneista
puisista liikerakennuksista. Ne sijaitsevat kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla etelän suunnasta kaupunkiin
tultaessa ja reunustavat torialuetta. Rakennusten arvoa heikentävät niihin tehdyt muutokset.

245. SÄÄSTÖPANKIN TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUS (L, E, K) (R, M)
Savonkatu 22
1938/ Eino Pitkänen
Iisalmen Säästöpankki rakennutti kolmikerroksinen asuin- ja liikerakennuksen Savonkadun varteen 1938. Sen
suunnitteli arkkitehti Eino Pitkänen. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsivat tilat seitsemälle myymälälle. Toisessa ja kolmannessa kerroksessa oli asuntoja. Päädyssä on toisen ja kolmannen kerrosten kohdalla huoneen
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levyinen erkkeri. Sisäpihan puolella on lähes rakennuksen mittainen parveke. Liiketilojen suuret näyteikkunat muodostavat ensimmäiseen kerrokseen
ikkunanauhan. Rakennus edustaa funktionalismia.
Rakennus muistuttaa paljon Eino Pitkäsen vuotta aiemmin Kuopioon Puijonkatu 33:en suunnittelemaa
liiketaloa.

Alla näkymät kertovat Savonkadun muutumisesta.

246. MAATALOUS-OSAKE-PANKIN TALO (L, E, K) (R, M)
Taikatalo, Savonkatu 12
1924/Kerttu Rytkönen, muutoksia 1959
Suomen Maatalous-Osake-Pankilla oli vuodesta 1919 haarakonttori Iisalmessa. Se suuntautui maanviljelijöiden
maatalousharrastusten tukemiseen ja sai asiakaskuntansa maaseudulta. Iisalmen Osuusmeijerikin siirsi sinne tilinsä.
Pankki rakennutti oman talon 1924 Savonkadun ja Riistakadun kulmaukseen. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti
Kerttu Rytkönen. Sisäänkäynti pankkiin oli rakennuksen kulmasta. Pankkisalin lisäksi rakennuksessa oli johtajan
huone, holvitilat, kahvihuone ja lisäksi viisi myymälätilaa. Vuonna 1959 pankin sivukonttori lakkautettiin. Pankin
tilat muutettiin myymäläksi ja tässä yhteydessä tehtiin Savonkadun puolelle ikkunamuutoksia. Rakennus edustaa
1920-luvun liikerakentamista ja on eräs harvoja säilyneitä vuosisadan alkupuolen liikerakennuksia. Rakennus
sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla Savonkadun ja Riistakadun kulmauksessa.

Yllä vasemmalla Savonkadun ja Riistakadun kulmaa 1920-1930-lukujen taitteesta, vasemmassa kulmassa Maatalous-OsakePankin talo, taustalla “Karvisen kirkko”.
KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYKSET
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247. TULLIKAMARI-PAKKAHUONE (L, E, K) (R, H, M)
Olutmestari, Veikonkatu 2, osa Sataman aluekokonaisuutta
1893/ Johan Härkönen, 1909/ siirto nykyiselle paikalle, 1988/ arkkitehti Marja Hyrsky
Vuonna 1892 päätettiin tilata piirustukset tullikamarille ja
pakkahuoneelle, jotta tullinkanto saataisiin alkamaan. Pakka- ja tullihuone oli jo aiemmin päätetty rakentaa satamaalueelle keskelle kolmionmuotoista puistoa, joka oli merkitty vuoden 1891 asemakaavaan. Piirustukset teki Johan
Härkönen. Rakennuksen lopullisiksi mitoiksi määriteltiin
18 x 9 metriä, rakennussäännön suurin myöntämä korkeus. Jo tällöin suunnitelma oli supistunut “pakkahuoneeksi”,
jonka piirustukset lääninhallitus vahvisti. Kauppias J. Puustinen sai sen rakennettavaksi urakalla 3000 markalla. Pakkahuonerakennus valmistui 1893.
Kun satamarata valmistui 1907 lähelle laituria ja tullattavia tavaroita alkoi saapua myös rautateitse, kävi ennen pitkää hankalaksi siirtää tavaroita raiteilta verrattain kaukana olevaan pakkahuoneeseen. Kun rakennuksen korjauskin
olisi vaatinut kustannuksia, päätti valtuusto 1909 siirtää pakkahuoneen puiston keskeltä satamaradan raiteiden ääreen aiemmin paikalla olleen Putkosen makasiinin paikalle. Uudella paikalla kivijalkatyöt tehtiin päiväpalkoilla ja
rakennuksen siirron suoritti urakalla kaupungin Kirvesmiesten Ammattiosasto. Siirto- ja korjauskustannukset olivat 5600 markkaa. Uudessa paikassa rakennuksen aiemmin itäisestä päästä tuli läntinen. Katto tehtiin peltilevyistä
ja rakennus maalattiin. 1912 rakennuksen yhteyteen rakennettiin kylkiäinen.
Rahtilaivaliikenne hiljeni 1930-luvulla, mikä heikensi sisämaan tullien asemaa. Sisävesiliikenne loppui 1950- luvun
alkuvuosiin tultaessa. Pakkahuoneena ja tullina kauan palvellut rakennus joutui asteittain muihin tehtäviin. Sotaaikana se oli osittain puolustusvoimien ja asunnontarvitsijoiden käytössä. Sodan jälkeen liikkeet vuokrasivat siitä
osia varastoksi, mutta lopulta kaupunki käytti sitä vain omina varastotiloina.
Rakennus muutettiin 1988 ravintolaksi ja museotilaksi. Sen eteläsivulle rakennettiin terassi. Rakennuksessa ovat
säilyneet yläkertaan johtavat kuluneet portaat, “Juliuksen tikapuut” (Julius Hartikainen), joita pitkin kannettiin
raskaat viljasäkit yläkerran varastoon. Rakennus edustaa 1800–1900 -lukujen vaihteen kertaustyylejä.

249. IISALMEN KAUPUNGINSAIRAALA (E) (R, M)
Riistakatu 18
1897/ Suunnittelija tuntematon, purettu 2008
Pieni yksikerroksinen puurakennus tehtiin Riistakadun varteen alun perin “kuumesairaalaksi”, jossa
hoidettiin pääasiassa kulkutautipotilaita. Sairaalaa
laajennettiin 1937–1938. Rakennus kunnostettiin ja
sinne muodostettiin kaksi osastoa: yhdeksän potilaspaikan lasaretti- ja kahdeksan paikan kulkutautiosasto. Nimeksi vakiintui Iisalmen kaupunginsairaala.
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Kaupunginsairaala lopetti toimintansa 1958, kun
Iisalmen aluesairaala oli saatu kokonaisuudessaan
käyttöönsä. Iisalmen kauppakoulu otti tilat käyttöönsä 1959. Puurakennuksen jatkoksi pohjoiseen
rakennettiin arkkitehti L. V. Huttusen suunnittelema
laajennus. Rakennus otettiin uudelleen Paikallissairaala-käyttöön 1968, jolloin tehtiin jälleen muutoksia. Muutos koulutus- ja toimistotiloiksi valmistui
1980. Rakennus poistettiin käytöstä 1997 kosteus- ja
routavaurioiden vuoksi. Rakennus purettiin 2008.

250. LINJA-AUTOASEMA (L, E, K)(R, M)
Kauppakatu 18, osa torin aluekokonaisuutta
1965/ Arkkitehtitoimisto Kauko Tiihonen
Autoliikenne alkoi kasvaa 1920-luvulta lähtien laivaja junaliikenteen kilpailijaksi. Ensimmäiset linja-autot liikennöivät seudulla 1924. Kaupunki varasi 1928
Pohjolan- ja Louhenkatujen välistä Kauppakadun
eteläiseltä reunalta paikan linja-autoille, “linja-autopirssin”. Linja-autoasema rakennettiin Kauppakadun
varteen Kansallis-Osake-Pankkia vastapäätä 1936.
Kaupunki järjesti arkkitehtikilpailun linja-autoaseman suunnittelemiseksi. Uusi linja-autoasema rakennettiin 1966 arkkitehtitoimisto Kauko Tiihosen
suunnitelmien mukaan. Rakennuksen keskiosaan
sijoittui kahvila-ravintola-odotushalli -tilasarja,
eteläpäätyyn matkahuollon tilat ja pohjoispäätyyn
myymälätiloja. Rakennus edustaa 1960-luvun
arkkitehtuuria ja sijaitsee kaupunkikuvan kannalta
keskeisellä paikalla torialueen keskellä.
Yllä vuonna 1936 rakennettu vanha linja-autoasema torilta katsottuna, vasemmalla vanha Kansallis-Osake-Pankin liikerakennus.
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251. BOMANIN TALO (L, E, K) (R, M)
Päiviönkatu 30
1952/ Helge Lundström, 1962, 1970 muutoksia
Talon rakennutti vuonna 1952 johtaja Unto Boman. Talossa asui hän poikansa varatuomari ja pormestari Kyösti
Boman perheineen vuodesta 1957 alkaen. Talon suunnitteli helsinkiläinen Helge Lundström. Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulivat oleskelutilat, herrainhuone, palvelijan huone ja keittiö, toiseen kerrokseen makuuhuoneet ja erkkerin yläpuolelle sijoittuva parveke. Vuonna 1962 kajaanilainen arkkitehti Esko Laitinen suunnitteli
rakennukseen pihan puolelle laajennusosan, johon sijoittui takkatila. 1970 Laitinen suunnitteli laajennuksen kellariin, jolloin saunatilojen yhteyteen rakennettiin allashuone. Rakennuksen edessä on tiiliaita 1960-luvun alusta.
Piharakennus on peräisin 1920-luvulta.Talon yksilölliset detaljit, erkkerit, rapatut julkisivut ja tiilikoristeiden käyttö
olivat 1950-luvun talorakentamisessa keinoja luoda ”arvokkaampaa ja parempaa” tyyliä.
Talo on harvinainen esimerkki 1950-luvun ylemmän keskiluokan asuintalosta Iisalmen keskusta-alueelta. Rakennuksen arvoa lisää sen rakennusdetaljien säilyneisyys.

252. CASTRÉNIN TALO (L, E, K) (R, M)
Vaaksankatu 1a
1933/ suunnittelija tuntematon, 2006/ arkkitehtiylioppilas Katja Lintunen muutoksia
Vuonna 1933 rakennetun Castrenin huvilan suunnittelijaa ei tunneta. Rakennuksen massoittelu on
klassismille tyypillisen selkeä sekä detaljointi on
hyvin hienovaraista. Massoittelultaan klassismillille
tyypillisen selkeälinjainen rakennus on säilyttänyt
alkuperäisen ilmeensä hienovaraisesti toteutettuine
detaljeineen. Pääsisäänkäyntiä on korostettu julkisivussa portaalla ja oven levennetyllä listoitetulla
kehystyksellä. Järvenpuoleisessa päädyssä on erkkeri-ikkuna. Rakennuksessa on 1920-luvun klassismin
piirteitä. Rakennuksen arvoa lisää sen säilyneisyys
alkuperäisessä asussa. Myös sisätilat sisustuksineen
vaikuttavat säilyneiltä.
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253. ILVOLANKATU 8
1950/ Lappi-Seppälä ja Martas Oy
As Oy Ilvolankatu 8:n rakentaminen vuonna 1950 liittyy
ajankohtaan, jolloin kaupungissa vallitsi asuntopula. 1940ja 1950- lukujen vaihteessa valmistui useita kerrostaloja.
Kerrostalorakentaminen oli tuolloin vielä uutta ja kerrostalot sijaitsivat yksitellen eri puolilla kaupunkia eikä varsinaisia kerrostaloalueita vielä syntynyt.
Ilvolankadun suuntaiseen neljä kerroksiseen rakennusmassaan liittyy Kauppakadun suunnassa yksikerroksinen
osa, jossa on liiketiloja. 1940- ja 1950- lukujen tyylipiirteitä
rakennuksessa ovat muun muassa julkisivujen vähäeleisyys, rappaus ja erillisikkunat sekä sokkelin liuskekiviverhous. Rakennus on esimerkki varhaisesta kerrostalo-rakentamisesta 1940- ja 1950- luvuilla. Rakennus sijaitsee
kaupunkikuvassa näkyvällä paikalla.

255. KARJALANKATU 7B (ULKORAKENNUS) (E, K) (R)
1920-luku, purettu 2008
Tontin länsilaidassa sijaitseva rakennus on entisen
lihanjalostustehtaan rakennuksia. Iisalmen Makkaratehdas toimi tontilla vuosina 1949-1965. Sen omisti yksityisyrittäjä Saara Kauppinen ja myöhemmin
Olav Bäck. Parhaana aikana yrityksessä työskenteli
kolmattakymmentä työntekijää. Myöhemmin rakennus on toiminut mm. akkukorjaamona ja varastona.

256. KARJALANKATU 14 (E, K) (R)
1958/Antero Sirviö
Kerrostalo on rakennettu 1958 ja sen on suunnitellut
Antero Sirviö. kolmikerroksinen asuinrakennusosa
on tontin pohjoiskulmalla. Karjalankadun suunnassa rakennukseen liittyy yksikerroksinen, pulpettikattoinen autotallisiipi, jossa on kolme autotallia.
Ensimmäisessä kerroksessa on kerhotila ja myymälätila. Rakennus on esimerkki 1950-luvun huolellisesti toteutetusta asuntorakentamisesta.
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257. KAUPPAKATU 3 B (E, K) (R, M)
1800-luvun loppu/ suunnittelija tuntematon
Rakennus on rakennettu todennäköisesti viime vuosisadan loppupuolella. Sen omisti Enso Gutzeitin
työnjohtajana toiminut Laakkonen. Rakennuksen
rakennutti todennäköisesti hänen isänsä.
Rakennuksessa on kaksi asuntoa. Julkisivuissa on
runsaasti koristeellisia yksityiskohtia. 1991 rakennuksessa tehtiin muutos- ja korjaustöitä Rakennussuunnittelu Sakari Rytkönen suunnitelmien
mukaan. Rakennus sijaitsee Otavankadun puistoakselilla ja kuuluu satama-alueen tuntumassa säilyneisiin asuinrakennuksiin.
Rakennuksen muutos- ja korjaustöiden vuoksi sen
kulttuurihistoriallinen arvo on alentunut.

259. KOROLAISEN TALO (L, E, K) (R, M)
Karjalankatu 8, osa Kirkkopuiston ja Otavankadun aluekokonaisuutta
1925/ Arkkitehti Kerttu Rytkönen, 1945 laajennusosa.
August Korolainen osti tontin 1924. Asuinrakennus tehtiin 1925 ja sen suunnitteli arkkitehti Kerttu Rytkönen.
Rakennukseen tulivat sali, ruokasali, isännän huone, sänkyhuone ja lastenhuone sekä keittiö palvelijan huoneineen.
Myös kellari rakennettiin. Rakennus oli hirsirunkoinen ja aumakattoinen. Sitä jatkettiin lautarunkoisella laajennusosalla 1945–1946. Yläkertaan tehtiin asunto ja aumakatto muutettiin satulakatoksi.
Julkisivuissa on 1920-luvun klassismin piirteitä.
Kadun puoleista sisäänkäyntiä korostaa pylväskatos.
Sisäpihan puolella on kaksi kuistia portaineen. Julkisivut maalattiin 1979, jolloin pellavanväri muutettiin
tumman siniseksi. Kellari on muutettu verstaaksi.
Ulkorakennus on samalta ajalta kuin asuinrakennus. Siihen tulivat halkovaja, aitta ja autotalli.
Rakennuksen julkisivuissa on peiterimapystylaudoitus ja huopakate. Räystäät on profiloitu. Rakennus
sijaitsee Kirkkopuiston tuntumassa, jossa on myös
toinen Kerttu Rytkösen suunnittelema puurakennus
Weckman-Varannin talo. Molempien rakennusten
klassistisissa julkisivuissa on 1920-luvun klassismissa toisinaan suosittua romantisointia.
Rakennuksella on huomattava merkitys osana Kirkkopuiston eteläpään arvokasta ja harvinaista puutalomiljöötä. Se muodostaa yhdessä Suojeluskunnantalon, Karjalankatu 5 ja Weckman-Varannin talon
kanssa katkelman vanhaa puukaupunki-Iisalmea.
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260. KUUTOLANKATU 7 (L, E) (R, M)
Osa Kirkkopuiston ja Otavankadun aluekokonaisuutta
1941/ Salminen
Kuutolankatu 7 kuuluu Otavankadun puistoakselin pohjoispäässä sijaitsevaan omakotitalojen korttelialueeseen.
Rakennukset on tyypillisesti sijoitettu kadunvarteen (Otavankatu ja Kuutolankatu), keskelle muodostuu vehmas eli
yhtenäiseltä vaikuttava useammasta tontista muodostuva
pihamaisema.

261. KUUTOLANKATU 8 (L, E, K) (R, M)
Osa Kirkkopuiston ja Otavankadun aluekokonaisuutta.
1920–1930-luku/ suunnittelija tuntematon, 1978 AA Suunnittelupalvelu Oy, muutos, purettu 2012
Pihan länsisivulla vastapäätä asuinrakennusta on puinen
aitta-varastorakennus, joka on vuorattu vaakaponttilaudoituksella ja katettu huopakatteella. Rehevä piha
marjapensaineen rikastuttaa ja luo kerroksellisuutta myös
Otavankadun puistomaisemaan. Kuutolankadun puolta
rajaa tyyliin sopiva yksinkertainen lauta-aita. Piha edustaa
tyypillistä puukaupungin rakennustapaa rakennusten
sijoittelun suhteen. Kuutolankadun puolen julkisivuissa on
1920–1930 –lukujen uusklassismin tyylipiirteitä.
Vuonna 1978 AA Suunnittelupalvelu Oy teki peruskorjauksen ja muutostöitä päärakennukseen. Sisäpihan kuistia
muutettiin, Otavankadun puoleinen sisäänkäynti poistettiin, etelänsuuntaan lisättiin yksi ikkuna ja sisätiloihin
tehtiin muutoksia.

262. LAPPALAISEN TALO (L, E, K) (R, M)
Pohjonlankatu 11, osa Pohjolankadun aluekokonaisuutta
1800-luvun loppu/ suunnittelija tuntematon, 1959, 1987
muutoksia
Rakennus on tehty todennäköisesti 1800-luvun loppupuolella. Rakennuksen omisti Taavetti Lappalainen, joka välitti
poikiensa kanssa turkiksia Pietariin ja vuotia Kokkolaan.
1959 Veljekset Laitinen muuttivat rakennusta niin, että
KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYKSET

63

ensimmäiseen kerrokseen tuli kolme asuntoa ja toiseen
kerrokseen kaksi asuntoa. Muutokset suunnitteli A. Kettunen. 1987 Oskari Lappalainen teetti muutoksia niin, että
rakennukseen jäi kaksi asuntoa, joissa oli tiloja molemmissa kerroksissa. Rakennuksen ikkunat on muutettu tyyliin
sopimattomiksi.
Tontilla olevan K. Väisäsen suunnitteleman tiilirunkoisen
pulpettikattoisen varastorakennuksen rakennutti Veljekset
Laitinen autovajaksi vuonna 1934. Siihen tulivat myös sauna, halkovajat, talli sekä käymälät. Tontilla on myös hirsinen
aittarakennus, jonka idän ja lännen puoleiset julkisivut ovat
hirsipinnalla. Kuutolankadun ja etelän puoleiset julkisivut
on vuorattu vaakaponttilaudalla. Rakennus on harvoja
Iisalmen keskustan säilyneitä puutaloja ja muodostaa yhdessä Naistenyhdistyksen talon, Työväentalon ja Vanhan
postitalon kanssa katkelman vanhaa Pohjolankatua.

268. OTAVANKATU 7 (E, K) (R, M)
Osa Kirkkopuiston ja Otavankadun aluekokonaisuutta
1952/ Arkkitehti Aarne Timonen, 1989/ Insinööritoimisto
Esko E. Savolainen Oy, korjaus
Sotien jälkeen vallitsi kova asuntopula, jota kaupunki pyrki
lievittämään osallistumalla muun muassa asuinkerrostalojen rakentamiseen. Kaupungin rakennuttama toinen
asuinkerrostalo valmistui 1952. Tämä aravavuokratalo oli
tarkoitettu kaupungin palveluksessa olevien asunnoksi.
Rakennukseen jopa jonotettiin, sillä vuokra-asuntojen
saaminen oli tuolloin vaikeaa.
Rakennukseen tuli neljä kerrosta ja 16 asuntoa. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Aarne Timonen ja urakoi rakennusmestari Väinö Heusala. Rakennus on peruskorjattu
1989. Arkkitehti Aarne Timonen suunnitteli 1950-luvulla
Ylä-Savossa, erityisesti kotikunnassaan Kiuruvedellä, sekä
laadullisesti että määrällisesti merkittävän määrän rakennuksia. Otavankatu 7:ssä Timosen kädenjäljen voi tunnistaa esimerkiksi pääsisäänkäyntien detaljoinnissa.
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269. OTAVANKATU 15 B (L, E, K) (R, M)
Osa Kirkkopuiston ja Otavankadun aluekokonaisuutta.
1908/ suunnittelija tuntematon, purettu 2009
Asuinrakennuksen Otavankadun varteen rakensi Aaro
Väisänen vuonna 1908. Pihan perällä on hirsinen ulkorakennus, jossa on luhti. Rakennukset on sijoitettu kuten viereisessä kiinteistössä (Kuutolankatu 8). Kaupunkialueella
harvinainen aittamainen piharakennus tulisi inventoida.
Suojelumääräys tulee osoittaa huomioimaan myös piharakennus. Pihakokonaisuus on viimeisiä 1900-luvun alun
puutaloja Haukiniemen kerrostaloalueella. Tontin lisärakentaminen olisi mahdollista säilyttäen vanha rakennuskanta.

270. & 271. OTAVANKATU 19 ja OTAVANKATU 24 (E, K) (R, M)
Osa Kirkkopuiston ja Otavankadun aluekokonaisuutta
1937 (Otavankatu 19),
1946 (Otavankatu 24)/ V. K. Vesterinen ja J. Huttunen,
purettu 2012
Tyypilliset puolitoistakerroksiset asuinrakennukset piharakennuksineen muodostavat yhdessä Otavankadun pohjoispään liepeillä sijaitsevien pientalojen kanssa yhtenäisen
pienen aluekokonaisuuden. Vehmas pihamaisema tukee ja
monipuolistaa Otavankadun puistomaista miljöötä. Otavankatu 24:n tontille rakennettiin rakennusmestari T. Lappikarin suunnittelema piharakennus 1957–1958.

272. PUTKOLAN KIVITALO (L, E, K) (R, M)
Haukiniemenkatu 13
1922/ suunnittelija tuntematon, 1990/ Arkkitehtitoimisto
Jouko Rytkönen
Kauppaneuvos Lauri Kärkkäinen, Putkolan kauppaliikkeen omistaja, rakennutti kaupungin ensimmäisen kivisen
asuintalon, niin sanotun Putkolan talon (1922). Se edusti
aikanaan modernin asumisen ideologiaa. Rakennuksen
kahteen kerrokseen tuli 12 asuntoa lähinnä yhtiön työväkeä ja toimihenkilöitä varten. Rivitalotyyppinen rakennus
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oli aikanaan hyvinkin edistyksellinen ja verrattavissa esimerkiksi Eliel Saarisen hieman aiemmin suunnittelemiin
Munkkiniemen rivitaloihin tai Armas Lindgrenin Kulosaaren rivitaloihin.
Vuonna 1969 rakennettiin kellarikerrokseen saunatilat. Vuonna 1990 rakennus peruskorjattiin Arkkitehtitoimisto
Jouko Rytkösen suunnitelmien mukaan ja myös ikkunat uusittiin ja parvekkeet lasitettiin. Sisäpihan puolelle on
tehty lasitetut parvekkeet. Klassismin puhdaslinjaisissa julkisivuissa lasitetut parvekkeet eivät oikein ole edukseen.

273. PÄIVIÖNKATU 31 (L, E, K) (R, M)
Ennen 1944
Asuinrakennus uudistettiin 1967 lähes kokonaan,
vain hirsiseinät jäivät paikoilleen. Pohjakerrokseen
tehtiin saunatilat, keskuslämmityshuone ja varasto.
Julkisivut verhoiltiin mineriitillä. Tontilla on vuonna
1963 rakennettu tiilinen korjaamorakennus.

274. PÄIVIÖNKATU 32 B (L, E, K) (R, M)
1920-luku/suunnittelija tuntematon
Talon rakennuttivat Otto ja Kaisa Boman. Rakennuksessa on 1920-luvun klassismin piirteitä. Rakennus on säilynyt ulkopuolelta alkuperäisessä asussaan lukuun ottamatta alakerran ikkunoita. Ikkunoiden
aukotus on todennäköisesti alkuperäinen. Rakennuksen kaakeliuunit ja keittiön hella ovat myös alkuperäisiä. 1950 tehtiin A. Kettusen suunnittelemat muutokset sisätiloihin sekä uusi kuisti itäpäätyyn.

Vanha kuva on viereisen, jo puretun puutalon pihalta. Päiviönkatu 32 b:n pääty näkyy kuvan vasemmassa laidassa.
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275. PÄIVIÖNKATU 34
1924/ V. Adolfsson, purettu 2009
Hirsirunkoisen, V. Adolfssonin suunnitteleman
asuinrakennuksen rakennutti Juho Kettunen 1924.
Julkisivussa on jugendin piirteitä.

277. PÄIVIONRINNE
Päiviönkatu 37
1956/ Arvid Ekelund
Arkkitehti Arvid Ekelundin suunnittelema asuinkerrostalo rakennettiin 1956. Rakennus rajaa L:n muotoisena
suurehkoa pihaa. Rakennuksen pohjakerroksessa on ollut
liiketilaa, joka muutettiin 1989 peruskorjauksessa asunnoiksi. Rakennuksessa on jälkifunktionalistisia piirteitä.
Rakennuksen itäpuolella on 1-kerroksinen 1950-luvulla
rakennettu entinen tuberkuloositoimisto ja länsipuolella
kahden puutalon muodostama pihapiiri.

278. RANTAKATU 10 (L, E, K) (R, M)
1920-luku/ suunnittelija tuntematon
Rakennuksen on rakennuttanut rehtori Einari Jylhävaara todennäköisesti 1920-luvulla. Talossa on asunut myös
muun muassa kirjakauppias Kaarle Tamminen. Rakennusta jatkettiin alkuperäisen levyisenä 1937. A. Kettunen
suunnitteli laajennuksen, johon sijoitettiin huone, keittiö,
palvelijanhuone ja kylpyhuone. Sisäänkäynnin kohdalla on
puolipyöreä erkkeri, joka on ilmeisesti tehty samoihin aikoihin. Päädyssä olleet tympanonkoristeet ovat hävinneet.
Insinööritoimisto Esko E. Savolainen suunnitteli taloon
muutoksia 1972.
Rakennus on Iisalmessa harvinainen jugendvaikutteinen
puutalo sekä ainoa säilynyt rakennus Rantakadun puutalokokonaisuudesta. Haka rakennutti tontin toiseen reunaan
Kuutolankadun ja Rantakadun kulmaukseen kerrostalon
1970.
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280. SATAMAKATU 4 (E, K)
1953/ Arkkitehtuuritoimisto Lappi-Seppälä ja Martas Oy
Satamakatu 4 rakennettiin 1953 sotien jälkeisen asuntopulan vallitessa. Rakennuksen suunnittelivat Lappi-Seppälä
ja Martas Oy. Nelikerroksinen asuinkerrostalo sijoittuu
Ilvolankadun varteen. Sen kellarikerroksessa ovat pesutupa
ja varastot. Mielenkiintoista kaupunkikuvaa luo erityisesti
Satamakadun suuntainen yksikerroksinen myymälärakennus. Samantyyppinen ratkaisu on nähtävissä myös Ilvolankatu 8:ssa, jonka on suunnitellut myös arkkitehtitoimisto
Lappi-Seppälä ja Martas Oy.

281. SATAMAKATU 9 (E, K) (R)
1945/ J. A. Huttunen
Rakennus oli ensimmäisiä sotien jälkeen rakennettuja asuinkerrostaloja Iisalmessa. Se rakennettiin 1945 lievittämään asuntopulaa. Sen on suunnitellut J. A. Huttunen. Jo 1948 rakennuksen sisätiloihin tehtiin muutoksia. Vuonna
1983 ikkunat muutettiin Arkkitehtuuritoimisto Jouko Rytkösen suunnitelmien mukaan. Rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo on kärsinyt tehtyjen muutosten johdosta.

81 Satamakatu 9

282. STYFIN TALO (L, E, K) (R)
Kyllikinkatu 3
1937/ K. Väisänen
Rakennus on harvoja säilyneitä vuosisadan alkupuolen keskustan puisia asuinrakennuksia. A. Kettunen
suunnitteli ullakkohuoneen 1950.
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283. TORALINNA (L, E, K) (R, M)
Päiviönkatu 26
1949/ J. Ulgren (Valtionrautatiet), peruskorjaukset 1989 ja
1998
Sotien jälkeen 40-luvulla ja 50-luvun alussa vallitsi asuntopula. Tätä lievittämään kaupunki rakennutti muutamia
asuinkerrostaloja. Valtionrautatiet rakennutti Toralinnan
vuonna 1949. Rakennuksessa on funktionalismin tyylipiirteitä, kuten rapatut, vaaleat julkisivut ja päädyn erkkeri.
Toralinna on saanut nimensä toraisista asukkaista. Rakennus edustaa tyypillistä pelkistettyä sodanjälkeistä asuntotuotantoa. Vuonna 1998 Suunnittelutoimisto Plaanari Oy
suunnitteli sisätilamuutoksia ja ullakot otettiin asuinkäyttöön.

284. VAAKSANKATU 5A
Vaaksankatu 3
1932/ suunnittelija tuntematon
Puutalon on rakennuttanut 1932 sahanhoitaja Janne Pehkonen. Suunnittelijaa ei tunneta. Rakennus peruskorjattiin
Arkkitehtitoimisto Jouko Rytkösen suunnitelmien mukaan
1989. Rakennus sijaitsee 1920-luvulla rakennetun Putkolan
kivitalon vieressä. Saman kadun varressa on samalta aikakaudelta Castrenin puutalo.

299. IISALMEN KULTTUURIKESKUS (L, E, K) (R, M)
Osa Kirkkopuiston ja Otavankadun aluekokonaisuutta
1989/ Arkkitehti Pekka Pitkänen
Kulttuurikeskus toteutettiin 1989 Arkkitehti Pekka Pitkäsen aiemmin arkkitehtikilpailun voittaneen arkkitehtuuriltaan hyvin pelkistetyn ehdotuksen perusteella. Rakennus
piha-alueineen täyttää kokonaisen korttelin ja rajautuu
etelässä pääsisäänkäynnin puolelta Kirkkopuistonkatuun.
Rakennuksen intiimit sisääntulopihat ovat tärkeä osa rakennusmassan tilasommittelua.

Kuvassa kulttuurikeskuksen paikalta purettu puutalo
kortteli.
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Kulttuurikeskus vuonna 2014. Sisäänkäynti on sisäpihalta.

Kulttuurikeskuksen sisäpihalla tapahtuu.

300. ALKON TALO
Louhenkatu 11a
1956, purettu 2007
Vuonna 1956 valmistui Alkoholiliikkeelle Louhenkadulle
oma liiketalo, jonka 1. kerroksessa sijaitsivat myymälätila,
toimistohuoneet sekä maaseutulähetyshuone. Rakennuksen 2. kerroksessa oli 4 asuntoa, ullakolla komeroita ja
pyykinkuivaushuone ja kellarissa varastot sekä saunatilat.
1980-luvun alussa rakennukseen tehtiin muutoksia sisällä
myymälätiloihin, pohjoispäätyyn tuli uusi ovi ja sisäpihalle
laajennus.

301. LOUHENKATU 13 B (E, K) (R)
1961/ Arkkitehtitoimisto Laitinen ja Hyrskykari
1960-luvulla Iisalmessa huomattavia kerrostalorakentajia
olivat muun muassa M & V Heusalan, M. J. Pulkan ja Alpo
Kortelaisen rakennusliikkeet sekä Asuntohankinta Oy
Iisalmen Haka. As Oy Louhenrinne -nimisen asuinkerrostalon rakentajana oli Rakennustoimisto M. J. Pulkka.
Rakennus on betoninen, pieni pulpettikattoinen kerrostalo,
jossa on kolme asuinkerrosta ja alimmassa kerroksessa
autotallit. Julkisivujen verhouksien mineriittilevyt on korvattu rappauksella ja ylimmän kerroksen parvekkeisiin on
tehty katokset.
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302. POHJOISMAIDEN YHDYSPANKIN TALO (L, E, K) (R, M)
Savonkatu 13
1952/ arkkitehti Jaakko Tähtinen
Vuonna 1942 Pohjoismaiden Yhdyspankki avasi sivukonttorin Iisalmeen. Pankki sai uudet toimitilat kymmenen
vuotta myöhemmin rakennuttamastaan asuin- ja liiketalosta. Rakennus on paikalla muurattu, terastirapattu,
tyylipuhdas 1950-luvun edustaja. Rakennuksessa on ajalle
tyypilliset metallikaiteiset parvekkeet ja myös jälkifunktionalistisia piirteitä. Vuonna 1964 sisäpihalle tehtiin matala
laajennus, jonka on myös suunnitellut tamperelainen arkkitehti Jaakko Tähtinen.

303. AUTOPOIKIEN TALO (E) (M)
Ilvolankatu 1
1934/ A. Kettunen 1946, 1952, 1968 1974, 1981–1982, 1985
laajennuksia ja muutoksia
Rakennuksen rakentaminen liittyy Iisalmen kaupungissa tapahtuneeseen autoistumisen aikaan. Kaupunkiin
perustettiin huoltamoita, autoliikkeitä ja -korjaamoita.
Rakennuksen ensimmäinen kivestä tehty osa rakennettiin
1934 korjaamoksi pääty Veikonkadulle päin. Kivinen
autotallilaajennus tehtiin 1946 pihanpuoleiseen päätyyn,
joka purettiin myöhemmin korjaamotilojen laajennuksen
yhteydessä 1974.
Vuonna 1949 tontille rakennettiin talousrakennus. Vuonna
1952 toteutettiin laaja lisärakentaminen Veikonkadun
suuntaisesti. Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tuli
tiloja autoliikkeelle ja toiseen kerrokseen asuntoja. 1968
Autopoikien talon kylkeen Ilvolankadun varteen tehtiin
matala myymäläsiipirakennus. Vuosina 1981 – 1982 satamanpuoleiseen päätyyn sekä sisätiloihin tehtiin T. Lappikarin mukaiset muutokset. Rakennussuunnittelu Jouko
Rytkösen suunnitelmat toteutettiin vuonna 1985.
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304. HEUSALAN TALO (E, K) (H, M)
Päiviönkatu 21
1953/ arkkitehdit A. Kytönen ja R-V Luukkonen,
1989, 1995 muutoksia
Talon rakennutti rakennusliike Heusalan johtaja
Väinö Heusala. Vaalea rapattu kaupunkipientalo
liittyy samaan jälkifunktionalistiseen aikaan kuin
aikaisemmin mainittu Bomanin talo. Vuonna 1989
rakennuksen itäpäätyyn tehtiin hammaslääkärin
vastaanottotilat ja 1995 toteutettiin katon korotus,
yläkerran laajennus ja odotustilat.

307. POHJOLANKATU 10 A (L, K) (R)
1980/ Arkkitehti Pirjo Pykäläinen-Vesalainen
Tontilla sijaitsi aiemmin puinen rakennus, jonka tilalle arkkitehti Pirjo Pykäläinen-Vesalainen suunnitteli liiketalon
1980. Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tuli Anni Kauppisen myymälä Palos-Halli. Alakerrassa sijaitsivat
elintarvikkeiden jäähdyttämöt, henkilökunnan tilat ja varastot. Rakennuksen toisessa kerroksessa oli kaupungin
teknisen viraston toimistot aina nykyisen kaupungintalon valmistumiseen saakka. Rakennus on tyypillinen teräsbetoninen kaksikerroksinen liikerakennus, jossa arkadikäytäväratkaisu.

308. LÄNSIVUOREN TALO (E, K) (H, M)
Pohjolankatu 7 B
1956/ A. Kettunen, myöhemmin useita muutoksia
Ensimmäinen monipuolisia hautauspalveluja tarjoava liike Iisalmessa oli Esko Länsivuoren Iisalmen Hautaustoimisto, jonka hän aloitti 1952. Länsivuoren asuin- ja liikerakennus pystytettiin 1956 entisen puisen talon tilalle.
1963 arkkitehti L. V. Huttunen teki eräänlaisen kokonaissuunnitelman tontille, jonka mukaan etelärajalle toista
tonttia vasten olisi tullut pitkä autotalli- ja myymälärakennus sekä Päiviönkadun varteen hopeapajurivistö. Lisäksi
Pohjolankadun puolelle olisi tehty julkisivumuutoksia ja laajennus etelään. Suunnitelmat eivät kuitenkaan toteutuneet, vaan arkkitehti Huttunen teki 1971 uuden suunnitelman, jonka mukaan tehtiin pihan perälle autotalli- ja
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varastotilat ja pihan jäsentely.
Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulivat liiketilat
ja toiseen kerrokseen tehtiin juhlahuoneisto vuonna 1980.
Myös ullakkokerroksen asunnot yhdistettiin suuremmaksi
ja katolle tehtiin ikkunat ja parveke. Muutoksia rakennukseen on tehty vuosina 1985, 1990 ja 1998. Rakennus on
tyypillinen pieni liikerakennus, jossa on jälkifunktionalistisia piirteitä. Julkisivut ovat rapatut. Rakennus sijaitsee
näkyvällä paikalla Pohjolankadun varrella.

309. OSUUSKASSAN TOIMITALO (L, K) (R, M)
Savonkatu 1
1962/ Arkkitehtitoimisto Sirkka ja Aarno Piirainen
Vuodesta 1904 Ylä-Savon alueelle oli syntynyt pieniä
osuuskassoja, mutta Iisalmen kaupungin alueella niitä ei
ollut. Vuonna 1936 siirtyi Ruotaanlahden Osuuskassa aivan
kaupungin pohjoisrajan tuntumaan ja sai uuden nimen Iisalmen Osuuskassa, johon ympäristökylien osuuskassat vähitellen sulautuivat. Osuuskassa rakensi Louhenkatu 7:ään
vuonna 1949 kiinteistön, jossa se toimi kuutisen vuotta.
Toiminnan laajentuessa pankki vuokrasi isommat tilat Savonkatu 18:sta vuonna 1955. Oma uusi toimitalo valmistui
Savonkadun ja Pohjolankadun kulmaukseen 1963. Rakennus on nelikerroksinen Savonkadun suunnassa ja tontin
toisella laidalla on kaksikerroksinen siipiosa. Osuuskassan
toimitalo on tyypillinen nelikerroksinen modernismia
edustava liike-asuinrakennus, jossa on nauhaikkunat.
Rakennus on näkyvällä paikalla hallitsevassa roolissa varsinkin etelän suunnasta Pohjolankatua saavuttaessa.
Alla Pohjolankatu ennen Osuuskassan toimitaloa.
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310. YLÄ-SAVON OSUUSLIIKE (L, E, K) (R, H, M)
Savonkatu 20
1953/ arkkitehti Georg Jägerroos, 1961, 1962, 1968, 1970–1980-luvuilla laajennuksia ja muutoksia
Iisalmen Työväen Osuuskauppa r.1. perustettiin vuonna
1907. Myymälällä oli pieni kiinteistö Kauppakadun ja
Riistakadun kulmauksessa. 1923 valmistui keskustoimipaikka vuokrakiinteistöön kauppakadun varteen tontille
16. Vuonna 1924 nimi muuttui Työväen Osuusliike Taisto
r.1:ksi. 1930-luvun laman aikaan Osuusliike joutui keskusjärjestön valvontaan ja vuonna 1932 nimeksi muutettiin
Ylä-Savon Osuusliike.
1930-luvun lopulla veloista selvittyään Osuusliike osti tontin Savonkadun ja Pohjolankadun kulmasta. Sotien jälkeen
se toteutti suuren rakennushankkeensa. 1951–1953 tontille
nousi uusi arkkitehti Georg Jägerroosin suunnittelema
liiketalo, jossa oli konttori- ja myymälätilojen lisäksi kaksi
ravintolaa. 1960-luvulla poistettiin osastojen väliseiniä
ja siirryttiin niin sanottuun yhteismyymälään. Vuosina
1961–1962 rakennusta ajanmukaistettiin ja laajennettiin
muun muassa korottamalla sitä Pohjolankadun varressa
kerroksella. Tämän jälkeen rakennuksessa aloitti toimintansa Kaupunginhotelli, jossa oli 15 hotellihuonetta ja sauna. Osuusliikkeen sisätiloissa on tehty lukuisia muutoksia
1970- ja 1980-luvuilla. Vuonna 1992 ikkunapuitejako uusittiin nykyiselleen ja 1997 tehtiin viimeisimmät muutokset.
Rakennus on tyypillinen rappauspintainen 1950-luvun
niukkaeleinen kolmikerroksinen liikerakennus, joka tosin
on menettänyt alkuperäisen luonteensa muutosten myötä.
Se sijaitsee merkittävällä paikalla Pohjolankadun ja Savonkadun kulmassa.

Alla vasemmalla Pohjolankatua nykyisen Osuuskassan rakennuksen kohdalta etelään 1950-luvulta. Ylä-Savon Osuusliikkeen rakennus kaksikerroksisena ennen Pohjolankadun puoleista korotusta. Osuuskassan liiketalon tilalla (Savonkadun toisella puolella,
kuvassa oikeassa reunassa) on vielä puinen rakennus.

74

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYKSET

311. POHJOLANKATU 6 (L, E, K) (R, M)
1961–1963/ arkkitehti Eija Airaksinen, 2007 uudistus
Säästöpankki on Iisalmen pankeista vanhin. Se aloitti
toimintansa jo 1883. Pankkina oli puinen liikerakennus
Savon- ja Pohjolankadun varressa. Iisalmen Säästöpankki
rakennutti Savonkadulle kolmikerroksisen funktionalistisen asuin- ja liikerakennuksen puisen rakennuksen viereen
vuonna 1938. Vuonna 1961 rakennuksen viereen, puisen
talon paikalle Säästöpankki rakennutti uuden nelikerroksisen asuin- ja liikerakennuksen, jonka suunnitteli arkkitehti
Eija Airaksinen.
Rakennus on pelkistetyn suoralinjainen 1960-luvun
tyypillinen edustaja, jonka City-käytävä oli aikanaan uusi
ratkaisu. Julkisivuissa on pääosin valkoiset teräskasetit ja
nauhaikkunat.

312. MAKASIINI (E) (R, M)
Pohjolankatu 8, ”Sahojen talon” tontilla, liike- ja toimistorakennus 1978, osa Kirkkopuiston ja Otavankadun aluekokonaisuutta
1898 (rakennuslupakuvat), todennäköisesti valmistunut
1902/ suunnittelija tuntematon, muutoksia 1919, 1939
muutettiin asuinkäyttöön, 1964
Pohjolankadun ja Savonkadun kulmassa sijaitsi Joachim
Putkosen lesken asuintalo. Makasiinirakennus tuli samalle
tontille Pohjolankadun ja Kirkkopuistonkadun kulmaan.
Todennäköisesti makasiinirakennus rakennettiin samaan
aikaan asuinrakennuksen kanssa (1902). Makasiinin julkisivu tuli Kirkkopuistonkadun puolelle. Makasiinirakennus
muutettiin asuinkäyttöön vuonna 1939 ja vuonna 1964 Iisalmen Sahat Oy teetti asuntoihin korjauksia ja siihen miltä
se näyttää tänä päivänä. Makasiinirakennuksen luonne ei
ole enää näkyvissä.
Tontilla sijainneet kaksi rakennusta Pohjolankadun varrelta purettiin vuonna 1978 ja Iisalmen sahat Oy rakennutti
Pohjolankadun ja Savonkadun kulmaan arkkitehtitoimisto
Marja & Pekka Laation suuren liike- ja toimistorakennuksen, “Sahojen talon”. Makasiinirakennus on tontin ainoa
säilynyt puutalo.
KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYKSET

Yläkuvassa purettu asuintalo, alla makasiinirakennus.
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313. RAUVOLAN TALO (E) (R)
Joukolankatu 4
Ehkä 1928/ suunnittelija tuntematon
Rakennuksen vanhimman osan rakennusvuosi on suullisen perimätiedon mukaan 1928. Tuolloin peltiseppä Ruotsalainen rakennutti hirsisen asuinrakennuksen itselleen
tai perheelleen, mutta 1930-luvun laman aikana hän myi
talonsa Rauvolalle edullisesti. Veli Rauvola teki rakennuksen laajennuksen vuonna 1945 V. K. Vesterisen piirustusten
mukaan. Pohjakerrokseen tuli ruokailuhuone, vierashuone,
keittiö, makuuhuone, työhuone ja eteinen. Kellariin rakennettiin sauna, halkovaja ja talouskellari.
Julkisivumuutos on tehty 1958 Rakennusinsinööritoimisto Veikko Hatvan toimesta, jolloin myös ikkunat on vaihdettu. Tontilla sijaitsevan lautavuoratun ulkorakennuksen rakennusvuodesta ei ole tietoa, mutta sen viereen rakennettiin tiilestä T. Lappikarin suunnittelema autotalli 1954. Taloa on peruskorjattu viimeksi 2006, jolloin muun
muassa julkisivu maalattiin ja muutettiin. Rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo kärsinyt muutosten myötä.

314. RAUHANYHDISTYKSEN TALO (E, K) (R, H)
Untamonkatu 4
1933/ suunnittelija tuntematon, 1957, 1981, 1993 muutoksia ja laajennuksia
Järjestön alaosasto Iisalmen Rauhanyhdistys r. y. osti vuonna 1925 tontin seurantaloaan varten kauppias Kusti Jääskeläiseltä Karjalankadun ja Untamonkadun kulmasta. Kolme vuotta myöhemmin tonttijako varmistui lopullisesti.
Yhdistyksen johtomiehiä olivat kauppiaat K. A. Krogerus ja Kusti Jääskeläinen. Kusti Jääskeläisen pieni talo purettiin tontin laidalta ja yhdistys keräsi varoja uuden toimitalon rakentamiseksi muun muassa keräyslistojen avulla,
jotka kiersivät Pohjoismaissa ja Amerikassa saakka. Paikallisilta jäseniltä ja kannattajilta saatiin rahaa ja puutavaraa.
Myös lainarahoitusta käytettiin.
Rakennus valmistui vuonna 1933 Karjalankadun
varteen. Siinä oli suuri sali, eteinen ja sisäänkäynti
Untamonkadun puoleisesta päädystä sekä omalla sisäänkäynnillä varustettu hellahuone. Rakennuksessa
oli jugend-tyyliset ikkunat ja vaakalautaverhous.
rakennukseen tehtiin muutos- ja korjaustöitä vuonna 1957 rakennusmestari T. Lappikarin piirustusten
mukaisesti, jolloin ullakolle rakennettiin asunto
ja entisestä salin viereisestä hellahuoneesta tehtiin
keittiö ja vessa. Rakennusta on laajennettu 1981 ja
1993 Untamonkadun varteen.
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315. ROSSIN TALO (E) (R)
Malminkatu 15 b
Ehkä 1926/ suunnittelija tuntematon
Ernesti Rossi on kenties tehnyt rakennuksen vuonna 1926,
joka on tyypillinen puinen kaupunkitalo vuosisadan alusta.
1935 ullakkohuoneisiin rakennettiin uunit ja vuonna 1939
Pekka Kerkola teki suunnitelmat ulkohuonetta varten, jonka tilalle 1960 tehtiin uusi talousrakennus. 1963 tontista
lohkaistiin toinen tontti, jolle rakennettiin tiilinen omakotitalo.

316. MALMINKATU 9 (E, K) (R)
1937/ K. Väisänen
Pieni puinen kaupunkitalo, joka sijaitsee kapeahkolla tontilla kerrostalojen välissä. Rakennus on valmistunut vuonna
1937, jolloin omistajana oli Eino Kumpulainen. Ullakolle
on rakennettu huoneita sekä tehty katto- ja ikkunamuutos
vuonna 1963 arkkitehti Eija Airaksisen piirustusten mukaan. Muutoksia tehtiin myös 1993, jotka suunnitteli arkkitehti Pirjo Pykäläinen-Vesalainen.

317. KULMAKATU 4 B (L, K) (R)
1969/ Jouko Rytkönen
Iisalmen Urheiluliike aikoi laajentaa viereistä korjaamorakennusta tontille, mutta rakennuttikin paikalle kaksikerroksisen omakotitalon vuonna 1969. Rakennus edustaa
1960-luvun pientalorakentamista. Vuonna 1975 tontille
rakennettiin autovaja/aitta, joka kuitenkin purettiin 1987
paikalle rakennetun asuinkerrostalon tieltä. Suunnittelija
oli yhä Jouko Rytkönen.
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319. VANHUSTEN PALVELUTALO TUULIHATTU (L, E, K) (R)
Ilvolankatu 7
1993/ arkkitehti Marja Hyrsky
Rakennus on hyvä esimerkki 1990-luvun palvelutalosuunnittelusta. Jokaisella sivulla on parvekkeita ja katetun
sisääntulon yhteydessä muurilla aidattu patio. Rakennus
sijaitsee rauhallisen Ilvolankadun varrella lähellä Kirkkoaukiota. Ympärillä on 1970–1980-luvuilla rakennettuja
kerrostaloja sekä kaksi puurakenteista omakotitaloa.

323. OSUUSKAUPPA KOLJONVIRTA (L, E, K) (R)
Savonkatu 18
1954/ arkkitehti Armas Lehtinen, 1962, 1964, 1969,
1970–1990 -luvuilla useita muutoksia
Osuustoimintayrityksillä oli vuosisadan alkupuolelta lähtien merkittävä asema Iisalmen liike-elämässä. Vuonna 1905
perustettu Iisalmen Osuuskauppa r. l. sijaitsi Savonkadun
ja Louhenkadun kulmauksessa vuoden 1923 aikana valmistuneessa puutalossa. Myymälä toimi sekatavarakauppana ja palveli pääasiassa maaseudulta tulevia asiakkaita.
Iisalmen Osuuskauppa rakensi vuonna 1955 leipomon,
kondiittoriliikkeen ja ravintolan entisen myymälän viereen.
Piirustukset teki 1954 SOK:n rakennusosaston arkkitehti
Armas Lehtinen. Vuonna 1962 rakennukseen suunniteltiin
purettavan talon paikalle lisäsiipi Louhenkadun suuntaisesti. Myymälä uudistui perusteellisesti vuonna 1964,
kun Tavaratalo Koljonvirta avattiin. Myymälässä oli jopa
liukuportaat.
Vuonna 1969 rakennettiin Hotelli Koljonvirta, johon
kuului ravintolan ja kabinettitilojen lisäksi hotellihuoneita.
Hotellin nimi siirtyi vähitellen koko liikkeen nimeen ja
syntyi Osuuskauppa Koljonvirta. Rakennukseen on tehty
useita laajennuksia, muun muassa vuosina 1962 ja 1969.
Ulkoilmaravintola tehtiin 1984 sisäpihan puolelle. Kolmikerroksinen liikerakennus edustaa aikaansa. Pinnassa on
vaalea rappaus.
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SOTILASKATU 3 (E, K)

1954/ Suunnittelija tuntematon
Rakennus on ensimmäinen Kankaan kasarmialueelle vuonna 1954 syntynyt käsin muurattu asuinkerrostalo. Rakennukseen tehtiin roiskerappaus ja betonisokkeli sekä sementtitiilikatto. Talo sijaitsee kauniilla, isolla männikköisellä tontilla, sijaiten irti tontin kadunpuoleisesta rajasta. Rakennuksessa on tehty myöhemmin muutoksia vuosina
1984 ja 1998 rakentamalla parvekkeiden päälle lipat tukirakenteineen sekä parvekkeet pellitetty. Rakennus edustaa
50-luvun rakentamista, mutta ei ole alkuperäisessä asussa. Rakennus on paikallisesti arvokas.
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4.1.3 Ydinkeskustan kohteiden suojelutilanne ja arvottaminen

Suuri
Keskisuuri
Pieni
Keskisuuri/suuri

Värit kertovat arvottamistyöryhmän määrittelemästä arvoluokasta, joka arvottaa
rakennuksen arvoa suhteessa seudun kulttuuriperintöön.
Kohteen numerointi perustuu alkuperäisen inventointikortin numeroon, jolla
kohde yksilöidään.

Pieni/keskisuuri
Arvotus puuttuu

RAKENNETUT YMPÄRISTÖT
285

HAUKINIEMENKADUN PUUTALOT (ei Kauppakatu 3)

suojeltu
yleiskaavalla
asemakaavalla suojeltavaksi
merkitty
X

287a KIRKKOAUKIO JA PUISTOAKSELIT

maakunnallisesti (m)/
valtakunnallisesti (v)
arvokas (psmk)

X

m

X

v

KIRKKOPUISTON- JA OTAVANKADUN YMPÄRISTÖ

290

PALOISVIRRAN ALUE

X

m

291

POHJOLANKATU

X

m

292

RAUTATIEASEMAN ALUE

X

v

294

SAIRAALAN POHJOIS- JA LÄNSIPUOLINEN ALUE

295

SATAMA

X

m

296

TORI

X

m

KASARMINKANGAS

X

X

suojeltu
yleiskaavalla
asemakaavalla suojeltavaksi
merkitty

ORTODOKSINEN KIRKKO

X

205

SEURAKUNTATALO

X

207

IISALMEN UUSI KIRKKO

X

X

v

209

IISALMEN YHTEISLYSEO

X

X

m

210

IISALMEN TYTTÖLYSEO

X

X

m

211

KESKUSKANSAKOULU

X

m

213

OTAVA 1

X

m

214

OTAVA 2

X

m

215

NAISTENYHDISTYKSEN TALO

X

m

216

CASTRÉNIN HUVILA

X

217

TYÖVÄENTALO

X

m

218

HAUKINIEMEN UIMARANNAN RANTAPAVILJONKI

X

m

219

HAUKINIEMEN VEDENOTTAMO

220

KARJALANKATU 5

X

X

m

221

KIRKKOPUISTON KIOSKI

X

X

m

222

KULMAKATU 1

224

SUOJELUSKUNNANTALO

X

X

m

225

POSTI

226

RAATIHUONE

X

X

m

227

SATAMAPUISTON KIOSKI

X

X

m

228

SÄHKÖLAITOKSEN VOIMA-ASEMA

X

X

m

X

X

m

X

X

m

232

VESITORNI JA PALOASEMA

X

X

maakunnallisesti (m)/
valtakunnallisesti (v)
arvokas (psmk)

202
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231 WECKMANN-VARANNIN TALO

arvottaminen

RKY

m

287

RAKENNUKSET

muut
suojeluperusteet

Rautatieasema-al. suojelusop.,
RKY

muut
suojeluperusteet

arvottaminen

m
m

Kirkkohallituksen
päätös

m

81

X

X

m

X

m

X

m

221
295

KIRKKOPUISTON
KIOSKI
SATAMA

222
296

KULMAKATU
1
TORI

224

SUOJELUSKUNNANTALO
KASARMINKANGAS

225

POSTI

226

RAATIHUONE

227

RAKENNUKSET KIOSKI
SATAMAPUISTON

202
228

ORTODOKSINEN KIRKKO
SÄHKÖLAITOKSEN
VOIMA-ASEMA

X

X

m

205
231

SEURAKUNTATALO
WECKMANN-VARANNIN
TALO

X

X

m

207
232

IISALMEN UUSI
KIRKKO
VESITORNI
JA PALOASEMA

X

X

v
m

209
233

IISALMEN
YHTEISLYSEO
VANHA
POSTITALO

X

X

m

210
234

IISALMEN TYTTÖLYSEO
HELSINGIN
OSAKEPANKIN TALO

X

X

m

211
235

KESKUSKANSAKOULU
IISALMEN
SEURAHUONE

X

m

213
236

OTAVA 1
KAUPPAHALLI

X

m

214
237

OTAVA 2
RATAVARTIJAN
MÖKKI (Kuappi)

X

m

215
238

NAISTENYHDISTYKSEN
TALO
LOUHENKATU
5

X

m

216
239

CASTRÉNIN HUVILA
MALMINKATU
1

X

217
242

TYÖVÄENTALO 16 B
POHJOLANKATU

X

m

218
243

HAUKINIEMEN25UIMARANNAN RANTAPAVILJONKI
SAVONKATU

X

m

219
244

HAUKINIEMEN VEDENOTTAMO
SIIMESKULMA

220
245

KARJALANKATU TOIMISTO5
SÄÄSTÖPANKIN
JA LIIKERAKENNUS

X

X

m

221

KIRKKOPUISTON KIOSKI

X

X

m

222

KULMAKATU 1

224

SUOJELUSKUNNANTALO
RAKENNUKSET
POSTI

225

X

suojeltu
yleiskaavalla
X
X
asemakaavalla suojeltavaksi
merkitty
X
X

X

maakunnallisesti (m)/
m
valtakunnallisesti (v)
arvokas (psmk)
m

suojeltu
yleiskaavalla
asemakaavalla
suojeltavaksi
X
X
merkitty
X
X

m
m

247 TULLIKAMARI-PAKKAHUONE (Olutmestari)
227 SATAMAPUISTON KIOSKI

X
X

X
X

m
m

249 IISALMEN KAUPUNGINSAIRAALA, purettu 2008
228 SÄHKÖLAITOKSEN VOIMA-ASEMA

X

X

m

250 LINJA-AUTOASEMA
231 WECKMANN-VARANNIN TALO

X

X

m

X
X

X
X
X

m
m

X

m

271

OTAVANKATU 24, purettu 2012

272

PUTKOLAN KIVITALO

273

PÄIVIÖNKATU 31

274

PÄIVIÖNKATU 32 B

275

PÄIVIÖNKATU 34, purettu 2009

277

PÄIVIÖNRINNE

278

RANTAKATU 10

280

SATAMAKATU 4

281

SATAMAKATU 9

282

STYFIN TALO

283

TORALINNA

82284
299

X

X
X

muut
suojeluperusteet

arvottaminen

m

m
2

X

X

m
m

m

X
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VAAKSANKATU 5 A
IISALMEN KULTTUURIKESKUS

Kirkkohallituksen
päätös

maakunnallisesti (m)/
valtakunnallisesti
(v)
m
arvokas (psmk)

X

BOMANIN TALO
VESITORNI JA PALOASEMA
CASTRÉNIN TALO
VANHA POSTITALO
ILVOLANKATU 8
HELSINGIN OSAKEPANKIN TALO
KARJALANKATU 7 B (ulkorakennus), purettu 2008
IISALMEN SEURAHUONE
KARJALANKATU 14
KAUPPAHALLI
KAUPPAKATU 3 B
RATAVARTIJAN MÖKKI (Kuappi)
KOROLAISEN TALO
LOUHENKATU 5
KUUTOLANKATU 7
MALMINKATU 1
KUUTOLANKATU 8, purettu 2012
POHJOLANKATU 16 B
LAPPALAISEN TALO
SAVONKATU 25
OTAVANKATU 7
SIIMESKULMA
OTAVANKATU 15 B, purettu 2009
SÄÄSTÖPANKIN TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUS
OTAVANKATU 19

arvottaminen

m

246 MAATALOUS-OSAKE PANKKI (Taikatalo)
226 RAATIHUONE

251
232
252
233
253
234
255
235
256
236
257
237
259
238
260
239
261
242
262
243
268
244
269
245
270

muut
suojeluperusteet

X

2

m

274

PÄIVIÖNKATU 32 B

275

PÄIVIÖNKATU 34, purettu 2009

277

PÄIVIÖNRINNE

278

RANTAKATU 10

X

suojeltu
yleiskaavalla
asemakaavalla suojeltavaksi
merkitty

280

SATAMAKATU 4

281

RAKENNUKSET
SATAMAKATU
9

246
282

MAATALOUS-OSAKE
PANKKI (Taikatalo)
STYFIN
TALO

247
283

TULLIKAMARI-PAKKAHUONE (Olutmestari)
TORALINNA

249
284

IISALMEN KAUPUNGINSAIRAALA,
purettu 2008
VAAKSANKATU
5A

250
299

LINJA-AUTOASEMA
IISALMEN
KULTTUURIKESKUS

251
300

BOMANIN
TALO
ALKON
TALO,
purettu 2007

252
301

CASTRÉNIN TALO
LOUHENKATU
13 B

253
302

ILVOLANKATU 8 YHDYSPANKIN TALO
POHJOISMAIDEN

255
303

KARJALANKATU
7 B (ulkorakennus), purettu 2008
AUTOPOIKIEN
TALO

256
304

KARJALANKATU
HEUSALAN
TALO14

257
307
259
308
260
309

KUUTOLANKATUTOIMITALO
7
OSUUSKASSAN

261
310

KUUTOLANKATU
8, purettu 2012
YLÄ-SAVON
OSUUSLIIKE

262
311

LAPPALAISEN TALO
POHJOLANKATU
6

268
312

OTAVANKATU 7
MAKASIINI

269
313

OTAVANKATU
15 B, purettu 2009
RAUVOLAN
TALO

270
314

OTAVANKATU 19
RAUHANYHDISTYKSEN
TALO

271
315

OTAVANKATU
ROSSIN
TALO 24, purettu 2012

272
316

PUTKOLAN KIVITALO
MALMINKATU
9

273
317

PÄIVIÖNKATU4 31
KULMAKATU
B

274
319

PÄIVIÖNKATUPALVELUTALO
32 B
VANHUSTEN
TUULIHATTU

275
323

PÄIVIÖNKATU 34,
purettu 2009
OSUUSKAUPPA
KOLJONVIRTA

277

PÄIVIÖNRINNE3
SOTILASKATU

278

RANTAKATU 10

280

SATAMAKATU 4

281

Suuri
SATAMAKATU
9

282

Keskisuuri
STYFIN TALO

283

TORALINNA
Pieni

284

VAAKSANKATU 5 A

299

IISALMEN KULTTUURIKESKUS

300

ALKON TALO, purettu 2007

301

LOUHENKATU 13 B

302

POHJOISMAIDEN YHDYSPANKIN TALO

303

AUTOPOIKIEN TALO

304

HEUSALAN TALO

307

POHJOLANKATU 10 A

308

LÄNSIVUOREN TALO

309

OSUUSKASSAN TOIMITALO

310

YLÄ-SAVON OSUUSLIIKE

311

POHJOLANKATU 6

312

MAKASIINI

313

RAUVOLAN TALO

314

RAUHANYHDISTYKSEN TALO

315

ROSSIN TALO

316

MALMINKATU 9

317

KULMAKATU 4 B

319

VANHUSTEN PALVELUTALO TUULIHATTU

323

OSUUSKAUPPA KOLJONVIRTA

X

X

X

m

X

m

X

m

X

m

muut
suojeluperusteet

arvottaminen

X
X

X

KAUPPAKATU 3 B10 A
POHJOLANKATU

X

X

KOROLAISEN TALO
LÄNSIVUOREN
TALO

X

Keskisuuri/suuri

maakunnallisesti (m)/
valtakunnallisesti (v)
arvokas (psmk)

m

X

Värit kertovat arvottamistyöryhmän määrittelemästä arvoluokasta, joka arvottaa
rakennuksen arvoa suhteessa seudun kulttuuriperintöön.
Kohteen numerointi perustuu alkuperäisen inventointikortin numeroon, jolla
kohde yksilöidään.
X

Pieni/keskisuuri

m

Arvotus puuttuu
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X

X

2
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Keskustaa koilisesta 1960- luvulla. Pohjoiset korttelit ovat vielä vehmaita pihapiirejä puutaloineen.
Kirkkoaukio rakennuksineen erottuu juhlavasti ympäröivästä matalammasta rakennuskannasta.
Louhenkatu 13 b näkyy kuvassa keskellä alhaalla ennakoiden tulevaa kaupunkikuvan muutosta.
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