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Lukijalle 

Tein ensimmäisen akvarellini kaksi vuotta sitten syyskuussa 2019. 
Se sattui olemaan syksyinen ruskanäkymä Haukiniemenkadun 
puutaloista. Olin aiemmin valokuvannut innokkaasti ja julkaissut 
kuvia somessa. Vaihdoin julkaisut akvarelleihin ja sain kannustusta 
mukavasti. Tämä innosti jatkamaan harrastusta. 

Kevättalvella 2020 kävin kuvaamassa Kihmulan puutaloja. 
Innostuin maalaamaan, pian tauluja oli kymmeniä. 
Kansalaisopiston taideopettaja Timo Tolonen ehdotti pitämään 
näyttelyn, josta olin aiemmin kieltäytynyt jyrkästi. Nyt vähän 
innostuin, niinpä näyttely oli joulukuussa. Näyttelyä suunnitellessa 
sain idean tähän kirjaan. 

Aloin maalata määrätietoisemmin kirjaa varten myös keskustan 
tunnettuja taloja. Iisalmen kaupunki oli tehnyt hyvät tutkimukset 
ja julkaisut vanhoista merkittävistä rakennuksista. Sieltä sain 
pohjatietoa, kävin myös haastattelemassa puutaloasukkaita. 
Mutta se osoittautui maalaamisen ohella liian kiireiseksi. Onneksi 
Elina Rikkilä otti yhteyttä ja tarjoutui tehtävään. Niinpä kirjassa on 
ammattikirjoittajan hyvät tekstit.

Lopuksi pitää kiittää kaikkia, jotka uskoivat tämän projektin 
onnistumiseen, perhettä, ystäviä ja tuttuja. Ja lapsenlastani Iidaa, 
joka on pitänyt minua parhaana taiteilijana ikinä ja Iidalle tehdystä 
kirjasta koko taiteilu sai alkunsa. Ja kaikkia ennakkotilaajia, jotka 
mahdollistivat kirjan valmistumisen.

Pentti Koppinen, Iisalmessa 23.9.2021 klo 7.01

Kävin viime talvena Kulttuurikeskuksella katsomassa Pentin 
näyttelyn ” Vanhat puutalot Iisalmessa.” Ihastelin taidokkaita 
akvarelleja, mutta toimittajataustaisena ihmisenä jäin 
kaipaamaan kuvatekstejä. Halusin tietää enemmän vanhoista 
puutaloista, arkkitehtuurista ja niiden asukkaiden vaiheista, ja 
tarjouduin auttamaan Penttiä projektissa. 

En ollut niinkään kiinnostunut historian merkkimiehistä-ja 
naisista, vaan halusin hahmottaa, millaista arkea puutaloissa on 
eletty ja miten lähihistorian poikkeukselliset ajat ovat perheiden 
elämään vaikuttaneet. Ensimmäisen polven iisalmelaisena ja 
pitkään muualla asuneena suhteeni kotikaupunkiini oli jäänyt 
ohueksi, ja halusin syventää sitä. Jotta voisi juurtua, on hyvä 
tietää, miten kotikulmilla on aiemmin eletty.
 
 Kevään ja kesän aikana olen kuunnellut tuntikausia tarinoita 
puutalo-Iisalmen vaiheista. Haastattelut oli tärkeää tehdä 
juuri nyt, sillä monet puutalojen asukkaista ovat sen ikäisiä, 
ettei heitä ehkä kymmenen vuoden kuluttua enää olisi voinut 
tavoittaa. Tässä vaiheessa urakkaa haluan kiittää läheisiäni 
kärsivällisyydestä. Olen kiitollinen myös OLVI-säätiön 
apurahasta ja Iisalmen kaupungin avustuksesta. 

Mielestäni akvarellikirjassa pääosassa ovat maalaukset, mutta 
on kuvateksteilläkin merkityksensä. Matka on ollut minulle 
antoisa ja toivon, että se on sitä myös kirjan lukijoille.

Iisalmessa 26.9.2021, Elina Rikkilä

Akvarellien ja korttien myynti: 
www.taidekoppinen.fi
www.vanhatpuutalot.fi
Sivustolla on kerrottu kaikki 
tämän kirjan synnystä. Kannen kuva: Haukiniemenkatu
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Puutalohistoriaa Iisalmessa

Pohjois-Savo sai ensimmäiset Kallaveden reittiä tulevat 
asukkaansa 1500-1600-luvulla. Kun he työnsivät edellään 
pohjoisen asukkaat pois ja aloittivat kaskeamisen.

Iisalmesta muodostui Ylä-Savon alueen keskus vesireittiensä 
ja keskeisen sijaintinsa vuoksi. Vuonna 1776 Kustaa III 
määräsi, että vanhalle tienpohjalle on rakennettava maantie 
Kuopiosta Ouluun. V. 1783 se oli jo rattailla ajettavassa 
kunnossa.

Petter Kumpulainen sai luotua suhteet rehellisellä 
talonpoikaistyylillään kenraalikuvernööriin, joka määräsi 
senaatin käsittelemään kaupungin perustamista 1857.

Iisalmen kokouksessa Paloisten ruununtilalla neuvoteltiin 
kaupungin paikasta. Nykyinen kaupungin keskusta oli silloin tyhjä 
niitty-, pelto- ja metsäalue.

Kokouksessa ei päästy sopimukseen alueesta, koska tilanomistaja 
J.A. Snellman antoi niin kovat vaatimukset omistamistaan 
Paloisten vuokraoikeuksista.

Kaupungin ensimmäinen asemakaavaehdotus annettiin 
1857. Se oli Haukiniemenkadun ja Karjalankadun välinen alue, 
lisäksi Luuniemi. Kaduille annettiin nimetkin, mm. Kävelykatu 
(Veikonkatu), Porvarikatu (Päiviönkatu), Lasaretinkatu 
(Haukiniemenkatu).

Kaupungin nimeksi suunniteltiin ”Palois”. Mutta ei tullut 
kaupunkia vaan kauppala, koska maata ei saatu vuokrattua 
riittävästi kaupunkikoon vaatimukselle.

Kauppalan perustamisjulistus annettiin 24.10.1860. 
Asemakaava hyväksyttiin kaupunkisuunnitelman mukaisesti.
Kauppalan koko oli 48,65 tynnyrin alaa.

Ensimmäinen järjestysoikeuden istunto ja tonttihuutokauppa 
pidettiin 1861. Kaikkiaan myytiin 41 tontista 27 ja niistä tarjottiin 
354,50 hopearuplaa. Läänin kuvernööri tutki kaupat ja alle 10 
ruplan tarjouksia ei hyväksytty.

Parhaista kauppapaikoista torin ympärillä tarjottiin eniten. 
Näin sai alkunsa  esim. Putkola, kun Joachim Putkonen sai kaksi 
tonttia nykyiseltä Kauppakadulta.

Kauppiaitten lisäksi asukkaaksi kauppalaan oli vaikea päästä. 
Raastuvan kokous tarkkaan punnitsi kelvokkuuden. Piti olla 
hyvämaineinen käsityöläinen, joka työllään elättää itsensä. 1862 
väestöä oli 62 ja vuonna 1873 jo 373. 

Siitä alkoi Iisalmen puutalohistoria. Näiden aikojen puutaloista 
ovat säilyneet vain Haukiniemen kolme taloa, joiden 
rakentaminen alkoi jo 1860-70-luvuilla ja Siimeskulma 1862.
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Raatihuone, Kauppakatu 22. 

Uusrenesanssityylinen raatihuone sijaitsee paraatipaikalla, 
kaupungin sisääntuloväylällä. Komea puutalo rakennettiin 
vuonna 1899 Iisalmen reaali- ja porvarikouluksi ja sen on 
suunnitellut kuopiolainen rakennusmestari P.J. Pitkänen. 

Talossa on uusrenesanssiaiheiset julkisivupilarit, torniaiheinen 
katto ja kolme viehkeää parveketta, jotka ovat olleet jo vuosia 
käyttökiellossa. Vielä nykyäänkin kaupungin kiinteistönhoitaja 
kipuaa kerran viikossa raatihuoneen pölyiselle ullakolle ja 
käy vetämässä kellon, joka on näyttänyt iisalmelaisille aikaa 
vuodesta 1900 lähtien.

Koulun tunnetuin oppilas oli presidentti Urho Kaleva Kekkonen, 
joka kävi koulua lukuvuonna 1910-1911. Oppikoulun 
ensimmäisellä luokalla Kekkonen oli melko hiljainen, keskitason 
oppilas, joka ei mitenkään pyrkinyt erottumaan joukosta. Hyviä 
aineita hänen kuitenkin muistetaan jo silloin kirjoittaneen. Myös 
urheilussa hentoinen poika pärjäsi erinomaisesti. 

Kekkonen muisteli itse olleensa alakouluikäisenä 
herkkätunteinen poika, jolle kyyneleet tulivat herkästi silmiin, 
kun opettajat häntä kovaäänisesti nuhtelivat. Kekkosen 
vanhemmat olivat ajatelleet lapsestaan tukkimiestä. 
Kansakoulun opettajat olivat kuitenkin nähneet Urhossa ainesta 
enempäänkin ja suositelleet vanhemmille pojan laittamista 
oppikouluun.

Raatihuone on toiminut myös kaupungintalona ja 
1970-luvulla sinne muuttivat muun muassa maistraatin 
istunnot- ja kanslia, pormestari ja kaupunginvoudin konttori. 
Vuonna 2015 rakennus remontoitiin ravintolaksi. Nykyään 
raatihuone tunnetaan jazz-illoistaan, jonne Koko Jazz Clubin 
taiteellinen johtaja Timo Hirvonen on järjestänyt nimekkäitä 
esiintyjiä ja ilahduttanut iisalmelaisia myös virtuoosimaisilla 
sähköbassosooloillaan.
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Siimeskulma, Kauppakatu 19.

Siimeskulman talossa, torin kulmalla on tehty kauppaa jo 
vuodesta 1862, jolloin kauppias Olli Parviainen rakensi siihen 
talon, joka on alun perin ollut aumakattoinen. Parviaisen 
kauppa oli Iisalmen suurin ja kauppias olikin varsin varakas. 
Parviaisen kuoltua liikettä jatkoi entinen puotiapulainen Erik 
Väänänen, mutta kauppa ajautui konkurssiin. 

1900-luvun alussa talossa myytiin ase- ja ampumatarvikkeita. 
Sitten apteekkari Siimes perusti rakennukseen rohdoskaupan, 
jossa myytiin kosmetiikan lisäksi myös lääkkeitä. 
1940-1950-luvulla suosituimpia käsikauppalääkkeitä oli 
pervitiini, jonka vaikutusten avulla miehet kertoivat rintamalla 
yltäneensä mitä ihmeellisimpiin suorituksiin. Myöhemmin 
on käynyt ilmi, ettei apteekissa myytävässä lääkkeessä enää 
ollutkaan metamfetamiinia, mutta monet kokivat sen kyllä 
piristäneen mieltä ja helpottaneen särkyä. 

Rakennuksen sisäpihalla oli apteekkarin rouvan, Alli Siimeksen, 
villanvaihto- ja kangasliike, jonne asiakkaat toivat villoja ja 
lumppuja tehtaalle toimitettavaksi ja saivat tilalle kangasta.

1960-luvulla villan välittäminen loppui, sillä yhä harvemmassa 
talossa oli enää lampaita. Puurakennusten viereen rakennettiin 
moderni, kaksikerroksinen liiketalo, jossa avattiin vaateliike 
Siimeskulma.

Puurakennukseen on vuosien mittaan tehty useita muutoksia. 
Pohjolankadun puolella ollut aumakattoinen lasikuisti on 
purettu ja kadunpuoleiset kapeat ikkunat on vaihdettu leveiksi 
näyteikkunoiksi.
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Naistentalo, Pohjolankatu 9b.

Naistentalona nykyään tunnettu rakennus muistuttaa tyyliltään 
muita 1800-luvun loppupuolella rakennettuja vauraiden 
kauppiaiden taloja. Noihin aikoihin Iisalmessa oli useita, voin-, 
turkisten- ja puutavarankaupalla vaurastuneita kauppiaita, joiden 
menestystä vauhditti vilkas laivaliikenne Pietariin ja Tallinnaan. 
1890-luvulla rakennettu Naistentalo oli alun perin kauppias Aaro 
Väisäsen omistuksessa.

Iisalmen Rouvasväen yhdistyksen käsityökoulu osti 
rakennuksen käyttöönsä vuonna 1919. Myöhemmin koulun 
nimi muuttui Iisalmen käsityö- ja kutomakouluksi ja Iisalmen 
Naiskotiteollisuuskouluksi.

Sotavuosina talo oli Pohjois-Savon suojeluskuntapiirin 
sotasairaalan käytössä työtupana, jossa valmistettiin tallukoita ja 
korjattiin armeijan vaatteita. Siellä majoitettiin siirtolaisperheitä, 
joista monet olivat kotoisin Suistamolta. Sodan melskeistä 
paenneita ihmisiä autetaan talossa nykyäänkin, sillä talossa 
toimii erilaisten yhdistysten ja yritysten lisäksi Iisalmen 
kaupungin pakolaisneuvonta. Vuonna 2015 osa talosta vaurioitui 
tulipalossa, mutta on nyt korjattu ennalleen. 
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Työväentalo, Pohjolankatu 11a.

Julkisivultaan jugendtyylinen, satulakattoinen työväentalo 
valmistui vuonna 1908. Työväenyhdistys oli kaupunkiin 
perustettu jo 1896 ja rahaa taloa varten oli kerätty järjestämällä 
iltamia ja arpajaisia ja ottamalla yksityisten takaamaa 
pankkilainaa. Yhdistyksen jäseniltä perittiin rakennusveroa, 
mutta oman osuutensa sai suorittaa myös talkootyönä. 

Sahatavaraa talon rakentamista varten antoivat muun muassa 
Sukevan sahan johtaja Torsti Aminoff sekä myöhemmin Heikki 
ja Atte Aminoff Iisalmen Sahoilta. Myös oluttehtailija Gideon 
Åbergin tiedetään avustaneen yhdistystä talon rakentamisessa. 
Aate ei ehkä herättänyt sen ajan patruunoissa myönteisiä 
ajatuksia, mutta modernien johtamisoppien mukaisesti hekin 
halusivat pitää työväkensä tyytyväisinä.

Sisällissodan jälkeen Iisalmen työväentalo suljettiin ja muutettiin 
vankilaksi, jonne kuljetettiin punakaartilaisia kauempaakin 
Ylä-Savosta. Vuonna 1932 talo avasi jälleen ovensa. Poliittisten 
tilaisuuksien lisäksi talossa järjestettiin tansseja. Erityisen 
suosittuja olivat työväentalon markkinatanssit, ehkä senkin 
takia, että sinne tuli väkeä muistakin maakunnista. Iisalmen 
syys-, kevät- ja talvimarkkinoiden aikaan työväentalolla tanssittiin 
kolmekin kertaa päivässä. Monet 40-luvun koululaiset muistavat 
käyneensä työväentalolla kesäkerhoissa, joissa he saivat myös 
lämpimän ruoan.
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Lappalaisen talo, Pohjolankatu 11.

1889 rakennettu Lappalaisen talo on ollut tyhjillään jo yli 
viisitoista vuotta. Puiden katveessa sijaitsevat, punamullalla 
maalatut aitat muistuttavat ajasta, jolloin Taavetti Lappalainen 
poikineen osti ja välitti turkiksia ja vuotia Pietariin.

Lähiseudun metsästäjät toivat Lappalaisille vuotia, joita 
säilytettiin suolattuina ulkorakennuksessa. 1920-luvulle 
tultaessa Venäjän kauppa hiipui, ja yrityksen oli muutettava 
strategiaansa. Lappalaiset keskittyivät kotimarkkinoihin ja 
välittivät nahkoja esimerkiksi kokkolalaiseen turkisliikkeeseen.

Talon nykyinen omistaja ja siellä lapsuutensa asunut Pohjolan 
Matkojen toimitusjohtaja Johanna Lehtonen, muistaa isoisänsä, 
kunnallispolitiikassa pitkään vaikuttaneen Oskari Lappalaisen 
ottaneen vuotia vastaan vielä 1970-luvulla. 

Taavetti ja Oskari Lappalainen olivat aktiivisia suojeluskuntalaisia 
ja taistelivat sisällissodassa valkoisten puolella. Valkoisten 
joukkoihin liittyessään Oskari oli vasta 17-vuotias nuorukainen.
Sisällissodan jälkeen Lappalaiset kävivät hakemassa 
paikallisia punaisia vankileiriltä takaisin Iisalmeen katutöihin. 
Kokemuksistaan sisällissodassa Oskari ei perhepiirissä juurikaan 
puhunut. 
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Villa Verte, Pohjolankatu 12.

1800-luvun loppupuolella rakennettu Vanha postitalo, Villa 
Verte, on alun perin rakennettu asuintaloksi. Pisimpään siinä 
asui muuan Tervola. Postin toiminnot siirtyivät rakennuksen 
eteläpäähän 1900-luvun puolella, sillä vanhat tilat tuhoutuivat 
tulipalossa.

Postinkantajilta vaadittiin hyvää paikallistuntemusta, kun 
useimmissa kirjeissä oli ainakin 1950-luvulle saakka osoitteena 
pelkästään kirjeen saajan- ja asuinalueen nimi. 1960-luvulla 
rakennuksessa toimi yksi Iisalmen ensimmäisistä kunnallisista 
päiväkodeista, josta jotkut onnekkaat saivat hoitopaikan. 
1990-2000-luvuilla Villa Vertessä oli käsityökeskus. 
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Entinen harjaantumiskoulu, nykyinen asuinrakennus, 
Savonkatu 4.

Kirkkoaukion laidalla sijaitseva puutalo, entinen 
harjaantumiskoulu, edustaa Iisalmessa vähän säilynyttä 
1800-luvun lopun puutalorakentamista. 1800-luvun lopulla 
talossa toimi ensin majatalo ravintolaoikeuksilla ja Seurahuone 
vuosina 1904-1917. 

Hotellien- ja majatalojen käyttöaste lienee ollut korkea, sillä 
höyrylaivaliikenteen kultakaudella Iisalmi oli vilkas kauppapaikka. 
Vuonna 1922 kaupunki osti ja kunnosti rakennuksen virastojen 
taloksi, jossa oli rahatoimikamari, maistraatti, kirjasto, 
kaupunginvoudin virkahuone ja poliisilaitos.

Talvisodan aikaan pommi tuhosi pihassa olleen vahtimestarin 
asunnon irtaimistoineen. Jatkosodan jälkeen talossa oli kirjaston 
lisäksi asuntoja, tuomiokunnan kanslia ja varastoja siirtoväen 
tavaroille.

Moni muistaa käyttäneensä vauvaansa neuvolassa, joka oli 
rakennuksessa vielä 1960-luvulla. Vuonna 2005 rakennus 
siirtyi yksityisomistukseen. Nykyään siellä asuu esimerkiksi 
sarjakuvataiteilija Petteri Tikkanen perheineen. 
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Osa nykyistä Edvin Laineen koulua, Savonkatu 6.

Iisalmen kauppalan ensimmäinen kansakoulu rakennettiin 
vuonna 1878 Savon- ja Ilvolankadun kulmaukseen. Sitä ennen 
iisalmelaislasten opetus oli ollut kiertokoulun varassa. Tämä 
puujugendia edustava Vivi Lönn’in suunnittelema talo on 
valmistunut vuonna 1906. 

Vuonna 1921 voimaan tullut oppivelvollisuuslaki teki lasten 
koulunkäynnistä suhteellisen säännöllistä. Isoissa vähävaraisissa 
perheissä lapset joutuivat kuitenkin kovilla pakkasilla käymään 
vuoropäivinä koulussa, koska kaikille ei riittänyt talvikenkiä- ja 
vaatteita.

Suurin osa oppilaista kävi ruokatunnilla syömässä kotonaan, 
sillä ilmaisen kouluruoan saivat vain vähävaraiset ja 
pitkämatkalaiset. Ruokalistalla oli yleensä hernekeittoa, velliä tai 
margariinisilmällä höystettyä akanaista kaurapuuroa. 
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Maatalousosakepankin talo, Savonkatu 12.

Savon- ja Riistakadun kulmauksessa sijaitseva 
Maatalousosakepankin talo komeine portaikkoineen edustaa 
1920-luvulle tyypillistä liikerakentamista. Sen on suunnittelut 
Pielavedellä syntynyt ja Kuopiossa ylioppilaaksi kirjoittanut 
Kerttu Rytkönen, joka oli Suomen ensimmäisiä naisarkkitehtejä.

”Mahtaako tuosta rehjakkeesta koskaan arkkitehtiä tulla”, 
tokaisi muuan vuotta ylemmällä vuosikurssilla opiskellut Alvar 
Aalto, kun maalta kotoisin oleva Rytkönen aloitteli opintojaan 
Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1914. 

Opiskeluaikoinaan Rytkönen työskenteli piirtäjänä Eliel Saarisen 
toimistossa. Maatalousosakepankin rakennus edustaa Kerttu 
Rytkösen klassistista tuotantoa. Nykyään pankin tiloissa on 
hautaustoimisto ja kukkakauppa.
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Kirkkopuiston kioski

Kirkkopuiston- ja Pohjolankadun risteyksessä sijaitseva 
Kirkkopuiston kioski oli pitkään suosittu kohtaamispaikka.1940-
1950-luvuilla nuorisolla oli tapana tulla kävelemään kaupungille 
”vanhan piian lenkkiä” Pohjolankatua ylös Savonkadulle, 
Louhenkatua alaspäin ja Kauppakatua pitkin Pohjolankadulle 
käsikynkkää yhdessä kaverin kanssa.

Entisen KOP-pankin syvennyksissä istui usein poikia laskemassa, 
monesko lenkki kullakin oli menossa. Kun Raatihuoneen kello 
löi yhdeksän, monelle tuli kiire, sillä 1950-luvun perheissä ei 
kotiintuloajoista joustettu.

Pieni ja korea, pohjakaavaltaan neliön muotoinen 
jugendtyylinen rakennus on valmistunut todennäköisesti 
1920-luvulla ja sen suunnittelijaksi on veikattu kaupungin 
rakennusmestari Korholaa.
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Suojeluskunnan talo. Nykyinen Nuorisotalo, 
Kirkkopuistonkatu 25.

Iisalmen suojeluskunta, porvallisen väestön taistelu- ja 
puolustusjärjestö, perustettiin marraskuussa 1917, ”tarpeen 
vaatiessa puolustamaan kansalaistemme henkeä ja omaisuutta 
väkivaltaa vastaan, tulipa se sitten miltä taholta tahansa”. 
Yhteiskunnassa aistittavissa olevien jännitteiden pelättiin 
kärjistyvän aseelliseksi konfliktiksi, kuten sitten myöhemmin 
tapahtuikin. 

Laitisen ja Kuosmasen suunnittelema, klassistinen 
suojeluskuntatalo komeine torneineen rakennettiin 
Kirkkopuistoon vuonna 1923. Rakennukseen tuli sali 
näyttämöineen, ravintola ja kanslia sekä toiseen kerrokseen 
parveke ja kaksi huonetta. Suojeluskuntien lakkauttamisen 
jälkeen talo muutettiin vuonna 1949 kaupungin juhlasaliksi ja 
teatteritiloiksi. Vuonna 1989 Kulttuurikeskuksen valmistumisen 
jälkeen rakennuksesta tuli Nuorisotalo.
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Weckman-Varannin talo. Nykyinen Montessori-
päiväkoti. Kirkkopuistonkatu 27.

Myös vuonna 1925 rakennettu, Montessoripäiväkodin talo 
on Pielavedeltä lähtöisin olevan arkkitehdin, Kerttu Rytkösen 
suunnittelema. Avokuisteineen ja rimalaudoituksineen se on 
hyvä esimerkki pohjoismaisesta klassismista. 

Talon rakennutti Jyväskylästä Iisalmeen kunnanlääkäriksi 
tullut Karl Axel Brynolf Weckman, joka toimi myöhemmin 
tuberkuloosi-, piiri- ja lääninlääkärinä. Hieman murtaen suomea 
puhuneella Karl Axelilla oli vastaanottohuone talossaan ja 
paikkakuntalaiset muistavat hänen auttaneen myös virka-
aikojen ulkopuolella, jos joku vaahteranmäeneemeli sattui 
loukkaamaan jalkansa tai vetämään herneen nenäänsä.

1930-luvulla lääkäri muutti nimensä Weckman-Varanniksi, ehkä 
sopeutuakseen paremmin umpisavolaiseen ympäristöönsä. 
Tyylikkääseen kävelypukuun ja hansikkaisiin sonnustautunut 
Alma-rouva nähtiin usein kaupungilla ystävättäriensä Hedwig 
Åbergin ja hovioikeuden tuomarin puolison, aina kovin 
huolitellun Karin Helimon kanssa. 

Myöhemmin talossa piti vastaanottoa pariskunnan vävy, 
hammaslääkäri Pertti Hirvensalo, jonka luona iisalmelaiset 
kävivät poistattamassa hampaitaan. Maalaisnuorten hampaat 
olivat vielä 1950-luvulla niin huonossa kunnossa, että monelle 
olisi voinut ostaa rippilahjaksi tekohampaat. 
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Korolaisen talo, Karjalankatu 8.

”Kun perustin Tukkuliikkeen, vasen käteni oli tyhjä eikä oikeassa 
kädessänikään ollut mitään”, muisteli Iisalmen menestyneimpiin 
kauppiaisiin kuulunut August Korolainen. 

Yritystoiminnan hän aloitti pankkilainalla, saatuaan sille 
vakavaraiset takaajat. Hänen kerrotaan olleen mies, jonka 
käsissä kaikki muuttui kullaksi. Juuri ennen talvisodan syttymistä 
August tilasi laivalastillisen kahvia Brasiliasta saakka ja maksoi 
sen ennakkoon käteisellä. 

Moni piti kauppaa uhkarohkeana. Pankkimiehet pelkäsivät 
Augustin menettävän rahansa, koska arvelivat, ettei kahvilasti 
siinä maailmantilanteessa koskaan pääsisi perille. Laiva 
kuitenkin pääsi Jäämerelle Petsamoon, josta kahvilasti ajettiin 
Iisalmeen. Kun kahvi meni sodan aikaan kortille, August teki 
kaupoillaan hyvän tilin. 

August rakennutti Korolaisen talon perheelleen vuonna 1925, 
ja sen on suunnittelut arkkitehti Kerttu Rytkönen. Rakennus oli 
alunperin hirsirunkoinen ja aumakattoinen, mutta se muutettiin 
myöhemmin satulakattoiseksi. Julkisivuissa on 1920-luvun 
klassismin piirteitä ja kadunpuoleista sisäänkäyntiä koristaa 
pylväskatos.

Perikunta möi suojelukohteeksi määritellyn talon Iisalmen 
kaupungille vuonna 2016. Nykyään Korolaisen talo on 
Ylä-Savon ammattiopiston omistuksessa ja sisustus- ja 
talonrakennuspuolen opiskelijat kunnostavat sitä oppilastyönä 
kahden asunnon paritaloksi. 
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Karjalankatu 5.

Iisalmelainen luotsi Pekka Huttunen ihastui Pietarin-matkoillaan 
bulevardeja reunustaneisiin puihin, joissa oli erikoisenmuotoiset 
lehdet. Pekka noukki taskuunsa tammenterhoja, jotka hän 
istutti kotitalonsa pihalle Karjalankadun -ja Kirkkopuiston 
kulmaukseen. Niistä kasvoi tammia, joista yksi on edelleen 
jäljellä taloyhtiön pihalla.

Talo on rakennettu vuonna 1905 iisalmelaisen Pekka Tenhusen 
suunnitelmien mukaan. Siinä oli neljä erillistä huoneistoa, 
joissa oli kaksi huonetta ja lipan alla oleva eteinen. Myöhemmin 
rakennusta laajennettiin vielä kahdella huoneistolla. 

Vuonna 1969 Iisalmen Järjestöyhdistys muutti talon vanhan 
osan kerho- ja harrastetiloiksi ja osa huoneistosta jäi asunnoiksi. 
1990-luvun alussa taloon muutti Iisalmen teatteri. 

2010-luvulla rakennus myytiin Matti Salolle, joka peruskorjasi 
talon asunnoiksi arkkitehti Reijo Myllysen suunnitelmien 
mukaan. Nykyään rakennus tunnetaan nimellä Asunto Oy 
Iisalmen Tammi. Pekka Huttusen tuoma tammi on nykyään 
suojeltu ja vuonna 2010 istutettiin vanhan tammen ”poikasia” 
seuraksi puuvanhukselle. 
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Olvi, Olvitie 1.

Olvin vanhan konttorirakennuksen edustalla oleva kivipöytä 
tuhkakuppeineen on ollut paikoillaan niin kauan, kuin Marit 
Hortling-Rinne muistaa. Hänen isänsä Kalle Hortling tuli sen ääreen 
polttelemaan Norttia aamuvarhaisella, kun työläiset tulivat töihin ja 
halusi vaihtaa muutaman sanan heidän kanssaan. 

Myös Olvin aiemmat omistajat ja johtajat olivat kiinnostuneita 
työntekijöistään ja heidän perheistään. Ehkä senkin takia monet 
työntekijät ovat nykyäänkin olvilaisia useammassa polvessa.

Olvin vanha, hirsirunkoinen, osin jugendvaikutteinen konttorirakennus 
on valmistunut Luuniemelle vuonna 1879. Tehdas-ja 
asuinrakennuksena pitkään toimineen talon suunnitteli lääninarkkitehti 
Knut Theodor Öhmann Kuopiosta.

Siihen muutti asumaan kuopiolainen William Gideon Åberg, joka oli 
pyydetty Iisalmen Oluttehdas Oy:n oluttehtailijaksi ja isännöitsijäksi. 
Vilkasta seuraelämää viettänyt Gideon avioitui vasta nelikymppisenä 
serkkunsa Onni Nygrenin kanssa, jonka kauniit hiukset ulottuivat vielä 
vanhuudessakin yli polvitaipeen. 

Vanhassa hirsirakennuksessa asui myös heidän poikansa, Iisalmen 
Oluttehtaan osake-enemmistön haltuunsa hankkinut Evert Åberg 
Hedwig-vaimonsa kanssa. 

1950-luvun alkupuolella siihen muuttivat Kalle ja Else Hortling 
lastensa Timon, Heikin ja Maritin kanssa. Hortlingin lapsia kiellettiin 
menemästä tehtaan puolelle, mutta silti joku heistä onnistui sinne 
välillä livahtamaan. 

Omalaatuisessa tehdasympäristössä 
asuneet ja työskennelleet olvilaiset 
olivat samaa heimoa, mutta vielä 
1950-luvulla työläiset ja toimihenkilöt 
kuuluivat ”eri kerroksiin” ja Olvillakin 
he ruokailivat eri aikoina. 1960-luvulle 
tultaessa käytännöt alkoivat kuitenkin 
muuttua. 

Olvi tunnetaan ennen kaikkea 
virvoitusjuomistaan, mutta kuka 
muistaa vielä suklaakuorrutteiset Olvi-
jäätelöt, joita valmistettiin puukonttorin 
kellarissa, palvelija Miina Jääskeläisen 
reseptillä? Tehtailija E.W. Åberg päätti 
aloittaa jäätelönvalmistuksen vuonna 
1949, koska hänen mielestään myös 
työntekijöiden lasten piti saada 
herkkuja.

Alussa olvilaisten lapset saivat 
syödä jäätelöä rajattomasti. Sitten 
jäätelönsyöntiä jouduttiin rajoittamaan 
yhteen päivässä, koska lasten 
ruokahalun huomattiin heikentyneen. 
Myöhemmin Olvi-jäätelöitä alettiin 
myydä myös ulkopuolisille. Olvin 
vanhassa konttorirakennuksessa on 
nykyään pelkästään toimistotiloja. 
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Tullikamari-pakkahuone, 
nykyinen ravintola Olutmestari. Veikonkatu 1. 

Tullikamari-pakkahuone rakennettiin alun perin satamapuistoon 
1893. Piirrustukset rakennukselle laati Johan Härkönen. 
Isoimpiin kauppapaikkoihin rakennettuilla tullikamareilla valtio 
keräsi tulleja ulkomailta tuodusta tavarasta. Kaupungit ja 
kauppalat saivat tuulaakimaksuina kaksi prosenttia saaduista 
tulleista. 

Vuonna 1909 tullikamari-pakkahuone siirrettiin lähemmäs 
satamarataa paikalla aiemmin olleiden Putkosen makasiinien 
tilalle, koska junaliikenteen vilkastuessa yhä suurempi osa 
tullattavista tavaroista saapui rautateitse.

Sataman toimintaa valvoi kaupungin palkkaama satamamestari 
ja myös kaupungin palkkaama sivutoiminen poliisi. Töitä 
riitti, sillä kieltolain aikaan laivojen mukana kulkeutui 
sisämaahan pirtua ja sataman liepeillä rehotti myös pimeiden 
elintarvikkeiden kauppa. 

1930-luvulla sisävesiliikenne alkoi hiljentyä ja myös Iisalmen 
tullikamari-pakkahuoneen toiminta hiipui.

Sotavuosina rakennuksessa majoitettiin siirtolaisia ja sodan 
jälkeen se joutui varastokäyttöön. 1950-luvulla taloon muutti 
taidemaalari Sulo Honkasen perhe. Vuonna 1988 rakennus 
muutettiin ravintola Olutmestariksi ja sitä laajennettiin terassilla.
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Haukiniemen uimarannan paviljonki

Haukiniemenranta oli alkujaan kaupunkilaisten venevalkama 
ja hevosten uittopaikka. Ranta puhdistettiin uimakäyttöön 
vuonna 1933, aluksi kokeilumielessä.

Vuonna 1934 sinne rakennettiin arkkitehti Eino Pitkäsen 
suunnittelema rantapaviljonki- ja pukuhuonerakennus. 
Paviljongissa on puolipyöreä avokuisti ja se on tyyliltään 
funktionalistinen. 1950-luvulla rannalle rakennettiin 
uimala laitureineen ja pukusuojineen. Hyppytorni sijaitsi 
Haukiniemessä, nykyisen matonpesupaikan tienoilla ja siellä 
järjestettiin kesäisin uimakilpailuja. 

Talvella Haukiniemenranta oli suosittu mäenlaskupaikka. 
Kun pulkkia ja kelkkoja ei ollut aina saatavilla, Salmettaren 
entinen päätoimittaja Eeva Remes, muistaa laskeneensa 
Haukiniemenkadulta Poroselän jäälle messinkisellä 
tarjottimella. 
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Haukiniemenkadun puutalot. 

Haukiniemenkadun puutalot 6b, 8 ja 8b muodostavat Iisalmessa 
harvinaisen, kolmen puutalon säilyneen kokonaisuuden. Talot 
edustavat 1900-luvun alun rakentamista ja järven suunnalta 
katsottuna ne ovat merkittävä osa maisemaa. Arkkitehtuurin 
uusimmat suuntaukset tulivat Iisalmeen rautateiden mukana. 
Uusia vaikutteita edustivat esimerkiksi  nousevaa aurinkoa 
kuvaava rakennelma rakennuksen päätykolmiossa sekä katon 
harjalle sijoitetut viirisalot. 

Höyrylaivaliikenteen kultakaudella talojen sijainti on ollut 
liiketoimille otollinen, sillä sataman lähistöllä tehtiin vilkkaasti 
kauppaa. 

Talojen pihalle jääneet aitat muistuttavat ajasta, jolloin maalaiset 
toivat niihin esimerkiksi turkiksia, lihaa ja muita elintarvikkeita 
Pietariin ja Tallinnaan välitettäväksi. Monen Haukiniemenkadun 
puutalon pihalla oli myös talli, jota vuokrattiin kaupunkiin 
tuleville matkalaisille. 
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Nikkari Väisäsen talo, Haukiniemenkatu 6b.

Nikkari Aukusti Väisäsen talo oli alkujaan puusepänverstas. 
Taloa kutsuttiin tuolloin Akulaksi, nimikyltti löytyy nykyisin 
talon pohjoispäädystä.

Aukustin pojat, postimies Pekka ja puuseppä Kalle jatkoivat 
isänsä jäljillä puuverstaan pitoa. Pekka oli sivutoimisena 
hommissa vapaa-aikanaan. Heidän siskonsa Akusta kävi 
iltaisin siivoamassa veljiensä lastut.

Eräänä päivänä Kalle soitti tyttärelleen Eevalle (Eeva Remes, 
Salmettaren toimittaja) ja sanoi: ”Sinä et usko, mitä tyttö teki. 
Se meni ja kuoli.” Se oli Akustan ensimmäinen ja viimeinen 
itsenäinen teko, uskalsi kuolla kysymättä.

Talosta löytyy vielä runsaasti alkuperäisiä Aukustin tekemiä 
huonekaluja, kuten tämä kirjoituspöytä ja tuoli. Hän valmisti 
myös rovasti Brofeldtin pappilaan tarvittavat sorvattavat 
puuosat. Kunnes pappilaan hankittiin oma sorvi, ja nikkari 
menetti tuottoisan asiakkaan.

Talo on pysynyt koko historiansa ajan, 150 vuotta, saman 
suvun hallussa. Nyt kaunissa talossa eläkepäiviään viettävät 
Eevan tytär Hilppa ja hänen miehensä Vesa Pakarinen.
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Haukiniemenkatu 6a.

Farmaseutti Märtha Mattila ja hänen miehensä, johtaja Väinö 
Mattila ostivat etualalla akvarellissa olevan talonsa Kalle 
Lustigilta vuonna 1940. Talo on rakennettu vuonna 1909 ja sen 
on suunnittelut kaupungin työnjohtaja Pekka Kröger. 

 Jo seuraavana vuonna alkoi jatkosota ja perheen vanhimmat 
pojat  Jaakko ja Heikki joutuivat rintamalle. Märtha Mattila 
kirjoitti kirjeen veljelleen, marskin ryypyn kehittäjänä tunnetulle 
eversti Väinö Karikoskelle ja pyysi häntä vaikuttamaan siihen, 
etteivät pojat joutuisi etulinjaan. 

Jaakko kuoli samana vuonna Repolan-taistelussa, 17-vuotiaana. 
Heikki menehtyi paria vuotta myöhemmin Iisalmessa 
sotasairaalassa saatuaan rintamalta lentävän keuhkotaudin. 
Myös Heikki oli kuollessaan vain 17-vuotias.

Veljeksistä nuorin, Niilo Mattila jatkoi yrittäjänä vanhempiensa 
perustamassa Iisalmen kemikaalikaupassa 1960-luvulle 
saakka ja teki sen jälkeen toisen työuransa Iisalmen kaupungin 
palotarkastajana. Nykyään taloa remontoi kodikseen Niilon 
vaimon, Signe Kurkisen tytär Raili Salmela miehensä Arto 
Salmelan kanssa. 
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Savonkatu 2.

Vuonna 1873 iisalmelainen Vilhelm Kauppinen lunasti tontin 
Savonkadulta ja alkoi rakentaa siihen komeaa taloa nuorikkonsa 
Helena Snickerin kanssa. Talo rakennettiin rossipohjalle, 
Paloisvuorelta louhittujen kivien päälle, kuten monet muutkin 
rakennukset 1800-luvun Iisalmessa.

Vain vuotta myöhemmin Vilhelm kuoli kulkutautiin. 
Keskeneräinen talo sai uuden isännän, kun Helena Snicker meni 
naimisiin lapinlahtelaisen matruusin, Andreas Lustigin kanssa. 
Lotja Alku nimisellä aluksella työskennellyt mies oli maailmaa 
nähnyt, mutta asettui naimisiin mentyään asumaan Iisalmeen, 
rakensi talon valmiiksi ja sai satamamestarin viran.

Andreaksen ja Helenan poika Kalle Lustig jatkoi 
satamamestarina isänsä työtä vuoteen 1953 saakka. Talo oli 
saman suvun hallussa vuoteen 2011 saakka, jolloin Kallen 
tyttärenpoika Pentti Huttunen ja hänen vaimonsa Helmi möivät 
sen Paula ja Nick Zaharoville. 
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Rantakatu 10.

Komea jugendvaikutteinen puutalo on rakennettu vuonna 1909 
kesähuvilaksi VR:n paikalliselle päällikölle. Talo on rakennettu 
samoilla piirrustuksilla kuin Pielaveden pappila. Myöhemmin 
siinä asui näkyvä, kuuluva, arvostettu ja asemansa tiedostava 
yhteislyseon rehtori Einari Jylhävaara. 

Vuonna 1937 rakennusta jatkettiin samanlevyisenä ja 
sisäänkäynnin kohdalle suunniteltiin puolipyöreä erkkeri. 
1960-1970-lukujen vaihteessa talo oli hetken aikaa tyhjillään ja 
sen purkamistakin suunniteltiin, kunnes eläinlääkärit Matti ja 
Tuula Laurila remontoivat sen kodiksi perheelleen. 1980-luvun 
alusta lähtien talo on ollut hammaslääkäri Juha Sirviön 
omistuksessa.
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Rautatieasema 

Savon rautatie rakennettiin Kuopioon saakka vuonna 1889 
ja Iisalmeen rataa jatkettiin vuonna 1902. Arkkitehti Bruno 
Granholmin suunnittelema kansallisromanttinen ”kolmannen 
luokan ilman ravintolaa oleva asema” rakennettiin samoihin 
aikoihin.

Iisalmen merkitys kasvoi, kun rataa jatkettiin Ylivieskaan saakka 
vuonna 1925. Asema-aukion ja Savonkadun itäpään nupukiveys 
tehtiin vuosina 1925-1926 hätäaputöinä ja kivet kuljetettiin sinne 
Paloisvuorelta. 

Vielä 1950-luvulla rautatieasema oli nuorison suosima 
oleskelupaikka. ”Kun eteläjuna puksutti asemalle, juoksimme 
katsomaan, millaisia ihmisiä kaupunkiin tuli ja keitä lähti sen 
mukaan”, kertoo Aino Tikkanen, os. Säkkinen. 

Autoja oli vain harvoilla, ja junalla matkustaminen oli senkin takia 
hyvin suosittua. Junassa istuttiin kovilla puupenkeillä ja evästä 
piti varata riittävästi, sillä matka Helsinkiin kesti kaksitoista tuntia. 
Ovista ja ikkunoista tuli sisään niin paljon savua ja nokea, että 
perille saavuttaessa valkoinen leninki oli aivan musta. 
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Rautatieläisten talot, Malminkatu 8 ja 10. 

Kaksikerroksiset Malminkadulla sijaitsevat pienkerrostalot 
rakennettiin vuonna 1926 työsuhdeasunnoiksi rautatieläisille. 
Rautateiden palvelukseen Iisalmeen muutti siihen aikaan väkeä 
muualtakin Suomesta, koska Iisalmi oli merkittävä risteysasema. 

Talvi- ja jatkosodan aikaan Iisalmen asemaa, rautateitä ja siltoja 
pommitettiin välillä ankarasti. Lauantaina 17. helmikuuta 1940 
moni rautatieläisten talojen asukas menehtyi, kun pommi osui 
aseman lähistöllä olleeseen sirpalesuojaan.

”Junamies Ville Komulaisen perheestä poistui äiti ja kuusi lasta, 
jotka olivat iältään kolmesta kahteenkymmeneen vuotiaita. 
Asemamies P. J. Jutilan perheestä pommitus vei äidin ja 
pikkutytön, joka täytti samana päivän yhden vuoden. Junamies 
Arvi Lyyra kuoli pommituksessa, samoin hänen vaimonsa 
ja 17-vuotias tyttärensä. Rautatieläinen Tuomas Nokreki 
tunsi pommituspäivän iltana olevansa yksin surunsa kanssa. 
Pommitus vei häneltä vaimon ja molemmat lapset”, kertoi 
Iisalmen Sanomat. 
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Vanha kunnantalo, Kankaankatu 1.

Entisen maalaiskunnan kunnantalo on alkujaan ollut 
kruununmakasiini eli lainajyvästö. Venäjän keisari Aleksanteri 
oli katovuosista säikähtyneenä velvoittanut 1860-luvulla 
asetuksella kuntia perustamaan oman lainajyvästön. Kerrotaan, 
että myös valtiopäivämies Petter Kumpulaisella olisi ollut 
vaikutusta asiaan. 

Vuonna 1927 Iisalmen maalaiskunta osti rakennuksen valtiolta 
itselleen, korotti rakennusta ja muutti sen kunnantaloksi 
rakennusmestari Eino Sorrin piirustuksilla.

Makasiinien entinen ulkonäkö haluttiin säilyttää esimerkkinä 
aiemmasta rakennuskannasta. Rakennukseen tuli 
toimistotilojen lisäksi asunnot kunnankirjurille ja vahtimestarille. 
Valtuustosalin seinään maalattiin kuntapolitiikan iskulauseeksi ” 
Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”

1930-luvulla ulkoseinät maalattiin vaaleankeltaisiksi. 
Lainajyvästö palveli kunnantalona 35 vuotta, jonka jälkeen 
toimistot muuttivat viereen rakennettuun moderniin 
virastotaloon. 1970-luvulla lainajyvästön seinät maalattiin 
tummanvihreiksi.
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Kankaan alue

Nykyinen Kankaan alue alkoi muodostua 1900-luvun alussa, 
kun kaupungin pohjoispuolelle ilmaantui mökkiläisasutusta. 
Alueen suosioon maalta kaupunkiin muuttaneiden ihmisten 
keskuudessa vaikutti sekin, että rakennusmääräykset 
maalaiskunnan puolella olivat väljemmät kuin kaupungissa. 
Alkuvuosina alue tunnettiin Kangaskylän nimellä ja sinne 
muutti paljon erityisesti VR:läisiä ja käsityöläisiä.

Useimmat talot oli yhden huoneen ja keittiön mökkejä. 
Yläkerta rakennettiin yleensä myöhemmin, ja monessa talossa 
siellä asui ”hyyryläisiä”. Karpissa, isossa vuokrakasarmissa, 
nykyisen vesitornin lähistöllä asui paljon yksineläviä työmiehiä. 
1950-luvulla Karppi kuitenkin tuhoutui tulipalossa. Erityisesti 
sodan jälkeen talot olivat täyteen kansoitettuja, sillä myös 
Iisalmessa oli kova pula asunnoista. Kadunnimet ja-numerot 
tulivat Kankaalle vasta 1950-luvulla. 

Moni piti pihallaan kanifarmia, sillä 1940-luvulla liha oli vuosia 
kortilla. ”Ensimmäinen katuvalo Kankaan hiekkakentällä 
1940-luvulla oli nähtävyys, jota kävimme naapuruston lasten 
kanssa usein ihmettelemässä”, kertoo Eero Pakarinen.
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Alakatu 20.

Kaunis vaaleanpunainen talo onkin alun perin ollut riihi. 
Veturinkuljettajana työskennellyt Armas Saastamoinen osti 
riihen sukevalaiselta vanginvartijalta kuudella sadalla markalla, 
kuljetti ja pystytti sen Kankaalle ja rakensi siitä talon. Alunperin 
alakerrassa oli kaksi kamaria ja keittiö ja myöhemmin taloon 
rakennettiin yläkerta, jossa sodan jälkeen asui evakkoja.

Lapinlahtelaiset Armas ja hänen vaimonsa Hanna olivat 
muuttaneet 1920-luvulla työn perässä Iisalmeen ja asettuivat 
asumaan Pappilanpelloksi kutsutulle alueelle. Suurin osa 
naapuruston miehistä työskenteli VR:llä, mutta vaimot olivat 
enimmäkseen kotirouvia.

Sotavuosina venäläiset pommittivat ankarasti myös Iisalmea, 
ja kaupunkilaiset tottuivat jatkuviin ilmahälytyksiin. Yhtenä 
helmikuisena pakkaspäivänä Armas sai pommituksista 
tarpeekseen, haki tallista veturin ja nosti lapsensa sen kyytiin. 
Veturissa oli pimeää ja kylmää ja lapsia pelotti, sillä rautatiet 
olivat usein pommitusten kohteena. Perhe pääsi kuitenkin 
perille ja jatkoi matkaansa Lapinlahden asemalta hevoskyydillä 
vanhempien kotikylälle. Nykyään talossa asuu Armaksen tytär 
Kaija Mustonen.
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Castrénin huvila, Haukiniemenkatu 23.

1800-luvun loppupuolella rakennettu Castrénin huvila on 
alkujaan ollut yksikerroksinen, kaupungin reunalla sijaitseva 
mökki, jonka suunnittelija on jäänyt tuntemattomaksi. Sen 
rakennuttajaksi arvellaan kauppias Johan Puustista. 1900-luvun 
alussa opettajapariskunta Renne ja Hellin Castrén ostivat sen 
kesähuvilakseen.

Opettajan työnsä lisäksi Renne Castrén toimi pitkään 
keskikoulun rehtorina ja kaupunginvaltuuston sihteerinä. 
Kansakoulun rehtorina työskennellyt Hellin Castrén oli 
1920-luvulla Iisalmen ensimmäisiä naisvaltuutettuja. 
Todennäköisesti Castrénin huvilalla Poroveden rannalla on 
usein kuultu myös sulokkaita musiikkiesityksiä, sillä sekä 
Rennellä ja Hellinillä oli komea lauluääni. Molemmat olivat 
kuoronjohtajia ja vaikuttivat laajemminkin pienen kaupungin 
kulttuurielämässä. 

Huvilamaisen ilmeen talo sai, kun sitä laajennettiin 
lautarakenteisella pohjoispäädyllä ja toisella kerroksella. 
Järvenpuoleiselle julkisivulle sekä toisen kerroksen kahdelle 
sivulle rakennettiin kuisti. 

Castrénien kuoleman jälkeen huvila siirtyi Iisalmen kaupungin 
omistukseen. Rakennus oli jo määrätty purettavaksi, kun 
kaupunki vuokrasi sen Iisalmen Pursiseuralle. Vuonna 2003 
Pursiseura osti huvilan itselleen ja on kunnostanut sitä vanhaa 
kunnioittaen. 
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Kihmula

Kihmulan kaupunginosa rakentui 1920-1930-luvulla kivikkoiselle 
kalliomäelle, noin kaksi kilometriä keskustasta etelään. 
Kaupunginosan ensimmäinen talo oli Hylkyläksi kutsuttu 
turvemaja, jossa asui kahdeksanhenkinen perhe. Viranomaiset 
häätivät kuitenkin perheen vuonna 1922, koska talo oli 
rakennettu ilman lupaa. Iisalmelaiset kutsuivat Kihmulaa myös 
”Taavetin kaupungiksi”, koska liikemies Taavetti Lappalainen oli 
ollut monen velkarahoilla rakennetun mökin takaajana. 

Kihmulan mökit rakennettiin vuokratonteille, joiden saamiseen 
vaikutti esimerkiksi perheen lapsiluku tai palvelusuhde Iisalmen 
kaupungilla. Rakennuskaavaa ei ollut, vaan mökit rakennettiin 
paikkoihin, joihin ne sattuivat parhaiten sopimaan. Jotkut 
perheet asuivat rakennusajan tontille kyhätyissä turvemajoissa.

Pula-aikaan rakennustarpeet kerättiin vanhoista 
hirsirakennuksista tai uppotukeista. Suurin osa rakentajista 
oli työläisväestöä. Kihmulassa asui esimerkiksi räätäleitä, 
suutareita, kirves- ja kivimiehiä, seppiä, teurastajia ja 
hevosmiehiä. Talot olivat pieniä, yleensä yhden huoneen 
mökkejä, mutta lapsia niihin syntyi paljon. 

Useimmissa mökeissä oli kotieläimiä, lehmiä, sikoja ja kanoja ja 
leivänjatketta saatiin myös kaupungin kerhopalstalta.

Torvisen Maijun kanat juoksentelivat vielä 1960-luvulla 
vapaana pitkin katuja ja munivat välillä munia naapurinkin 
piharakennukseen. Maijulla tiedettiin olevan myös parantajan-
lahjoja.

Pojan tytär Raili Ojalehto muistaa, miten mummi osasi ottaa 
kielellä roskan pois lapsen silmästä ja valmisti keittiössään 
koivunlehdistä, muurahaisista ja alkoholista lääkettä, joka 
tepsi moneen vaivaan. Mustalaisnainen Viia kävi Kihmulassa 
säännöllisesti ennustamassa Torvisen Maijulle ja hänen 
naapureilleen. 
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Hyvärisen talo, Kihmulankatu 14.

Neiti Aune Immonen osti metsänreunaan rakennetun talon 
itselleen vuonna 1937 Martta ja Veikko Venäläiseltä 16 500  
markalla. Vuonna 1928 valmistuneen talon on suunnittelut 
rakennusmestari Pekka Kröger. Rahat talokauppaan oli 
lainannut Aunen täti parturi Asta Huusko, jonka omistamassa 
kampaamoliikkeessä nuori nainen työskenteli.

Lainakulut perittiin suoraan Aunen palkasta, ja talo oli kokonaan 
maksettu vuoteen 1946 mennessä. Aunen aviomies, polisiinakin 
työskennellyt Veikko Hyvärinen oli taustaltaan huutolaispoika, 
joka oli vuosisadan alkupuolella otettu kasvatettavaksi 
maalaistaloon Kirmalle.

Aino ja Veikko Hyvärinen olivat näkyviä persoonia Kihmulan 
kyläyhteisössä ja myös kunnallispolitiikassa. Maksettuaan 
talolainansa Aune leikkasi kyläläisten hiuksia kotiparturissaan. 
Vähävaraisilta asiakkailta hän ei useinkaan ottanut maksua. 

Aune muistetaan Iisalmessa myös runonlausujana. Hänen 
esittämänsä Elvi Sinervon runot nostattivat tunteet pintaan ja 
myös lausujan nähtiin usein kyynelehtivän. 1940-1950-luvulla 
naapuruston lapset harjoittelivat näytelmiä Aune-tädin 
ohjauksessa. 
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Immosen mökki 

Monet Kihmulan rakentajista olivat sisällissodan aikoihin 
kuuluneet punakaartiin. Kirvesmies ja puuseppä Kusti 
Immonen oli sen jälkeen määrätty teloitettavaksi, mutta 
suojeluskunnan aluepäällikkö Santeri Sahlström oli vaatinut 
hänen armahtamistaan, koska taitavaa ammattimiestä ei hänen 
mielestään kannattanut päästää ammuttavaksi.

Vankileiriltä vapauduttuaan Kusti Immonen rakensi 1920-luvun 
alkupuolella perheelleen yhden huoneen mökin Kihmulaan, 
Keski- ja Alakylän rajamaille. Kustille ja hänen vaimolleen 
Hilja-Marialle syntyi yhdeksän lasta, joista kolme kuoli ennen 
yhden vuoden ikää. Lapsikuolleisuus oli vielä 1920-1930-luvun 
Kihmulassakin tavallista ja imeväisikäisten yleisin kuolinsyy oli 
ripuli.

Kusti kuoli 45-vuotiaana tuberkuloosiin, johon oli sairastunut 
jo vankileiriaikanaan. Myös Immosten lapsista kasvoi aatteen 
ihmisiä. Aune Hyvärinen (os. Immonen) vaikutti vuosia 
kaupunginvaltuustossa SKDL:n edustajana ja Unto Veli 
Kustaa Immonen kuului PaVe:n perustajajäseniin. Akvarelli on 
maalattu vanhasta valokuvasta, sillä Immosen mökki purettiin jo 
1970-luvulla. 
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Kihmula

Katunumerot ja -osoitteet tulivat Kihmulaan vasta 1950-luvulla. 
Siihen saakka posti oli kulkenut vastaanottajalleen osoitteella 
Kihmulan omakotialue. Kihmulan asukkaat muistelevat, että 
vielä 1960-luvulla kujilla vilisi rottia, jotka löysivät ruokaa 
esimerkiksi talojen tunkioista. Siihen aikaan monet kävivät 
saunomassa naapurissa, sillä peseytymistilat olivat taloissa 
alkeelliset.

Lauantaisin saunan jälkeen miehet jäivät naapuriin juomaan 
koskista ja kertomaan sotajuttuja. Yksi naapuriston miehistä oli 
ollut useamman vuoden venäläisten sotavankina Siperiassa. 
Omaiset ja kihlattu olivat luulleet hänen jo kuolleen, mutta niin 
vain mies ilmestyi Iisalmeen ja haki rakkaansa työväentalon 
tansseista. Vesijohto- ja viemäriverkosto rakennettiin Kihmulaan 
vasta 1970-luvulla. Sitä ennen asukkaat kantoivat veden 
taloihinsa vesiposteista, joita oli useita Kihmulankadun varrella.

Autonkuljettaja Ruben Säkkinen osti perintörahoillaan 
kahdeksanlapsiselle perheelleen yhden huoneen mökin 
1940-luvun alkupuolella. Sota-aikaan ruoasta ja vaatteista 
oli pulaa. Ahdastakin yhden huoneen mökissä oli, kun myös 
vaimon sisar lapsineen tuli sinne sotaa pakoon.

Kovimmilla pakkasilla lapset eivät voineet mennä ulos, koska 
kaikille ei ollut talvikenkiä. Kummiperhe Ruotsista lähetti joskus 
paketteja, joissa oli vaatteita, elintarvikkeita ja makeisia.

Sotalapsia Ruotsiin välittävän järjestön edustajat kiersivät 
Kihmulan taloja ja kysyivät Säkkisiltä, haluaisivatko he lähettää 
jonkun lapsista Ruotsiin, kun vanhemmilla oli niin monta pientä 
ruokittavanaan. ”Niin kauan kuin minulla peukalo vähänkin 
heiluu, täältä ei yksikään lapsi lähde mihinkään”, kuului Ruben 
Säkkinen jyrähtäneen. Myöhemmin Rubenille ja hänen 
vaimolleen Helmille syntyi vielä kolme lasta. Sodan jälkeen 
mökkiä laajennettiin kamarilla ja kesävintillä. 
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Lammin Antin talo, Ahmontie 12.

Mansardikattoinen, vuonna 1924 rakennettu talo 
Kihmulankadun ja Ahmonkadun risteyksessä on kaunis kuin 
Huvikumpu. Kusti Huttunen alkoi rakentaa taloa 1920-luvulla, 
mutta sitten Kustilta loppuivat rahat.

Räätäli Lammi Maikki-rouvineen osti häneltä keskeneräisen 
talon ja rakensi sen valmiiksi. Alun perin talo oli keltamullalla 
maalattu, mutta nykyään Kihmulan ehkä persoonallisimman 
näköinen talo on väriltään valkoinen. Räätälin Lammi kuoleman 
jälkeen taloon jäivät asumaan Maikki-rouvan lisäksi perheen 
lapset Antti ja Olli sekä Pirkko tyttärensä Eevan ja miehensä 
Paavon kanssa.

Antti Lammi oli 1970-luvulla Iisalmen viimeisiä hevosmiehiä, 
jonka Maikki-äiti kertoi ajaneen hevosia unissaankin. Hän ei 
koskaan perustanut omaa perhettä, mutta hevosiin mies loi 
luottamuksellisen suhteen. Jos Antti joskus raskaan viikon 
päätteeksi nukahti rekeen, hevonen tunsi reitin ja ajoi väsyneen 
isäntänsä kotiin. 
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Kauko Hämäläisen asepaja, Kihmulankatu 11.

Pieni kahdenkymmenen neliön rakennus aseseppä Kauko 
Hämäläisen pihalla oli alunperin rakennettu saunamökiksi, 
mutta otettiin myöhemmin asuinkäyttöön. Vielä 1970-luvulla 
pienessä mökissä asui kuusilapsinen perhe.

Nykyään mökissä toimii Kauko Hämäläisen asepaja. 78-vuotias 
yrittäjä, Iisalmen tunnetuimpiin kuuluva aseseppä, korjaa siellä 
edelleen aseita ja valmistaa patentoituja kiikarinjalkoja. Kuulo 
heikkeni työtapaturmassa jo kymmenen vuotta sitten, kun 
korjattavana ollut ase laukesi Hämäläisen korvan juuressa. Näkö 
on kuitenkin tallella ja hän aikoo jatkaa yrittäjänä niin kauan kuin 
terveys sen sallii. 
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Kihmulankatu 24.

Kivityömies Juho Kiviranta rakensi metsän reunaan, Kihmulaan, 
yhden huoneen mökin vuonna 1924. Talon perustukset ovat 
viereisestä metsästä otettua luonnonkiveä ja eristeenä on 
käytetty sahajauhoja, sammalta, savea ja Iisalmen Sanomia. 
Alpo ja Lea Lappalainen ostivat mökin Kivirannalta 1940-luvulla 
ja laajensivat sitä kamarilla ja yläkerralla.

Sulan maan aikaan Kihmulan lapset juoksentelivat päivät 
yleensä ulkona, koska suurin osa mökeistä oli ahtaita. Kyllähän 
lapsista myös huolehdittiin: suurperheen tytär muistaa isänsä 
aina iltaisin laskeneen sormilla, että kaikki kymmenen lasta 
olivat tallella.

Kavereista ei naapuristossa ollut pulaa. Pojat opettelivat 
ampumaan lintuja ritsoilla tai ilmakivääreillä, rakentelivat 
pommeja ampumaradalta saaduista hylsyistä ja kävivät 
ampumassa rottia kaatopaikalla. Tytöt harjoittelivat näytelmiä 
pienissä porukoissa tai leikkivät keppihevosilla.

”Joskus täytettiin kahvipaketti hiekalla tai sahanpurulla, 
jätettiin se kadulle ja odotettiin, että joku naapuri nappaisi sen 
mukaansa. Yhdenkin kerran kahvipaketti lensi mökin ikkunasta 
ulos vihaisessa kaaressa, kun Väisäsen setä huomasi sen olevan 
täynnä sahanpurua”, muistelee Raili Ojalehto. 

Myös Kihmulan-metsissä leikittiin 1940-1950-luvuilla Tarzania. 
Yhtä pojista, Huttusen Marttia, kutsuttiin lasten keskuudessa 
Kihmulan Tarzaniksi, koska hän osasi huutaa kuten Johnny 
Weismuller ja isokokoisena ja rotevatekoisena kaverina 
muutenkin muistutti esikuvaansa. Kihmulan Tarzan menehtyi 
kuitenkin nuorena aikuisena tapaturmaisesti metsästysretkellä 
Nouvanlahdessa, kun talonisäntä luuli Marttia metsoksi ja 
ampui häntä päin. 
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Kihmulankatu 26.

Kihmulan mökit rakennettiin aikana, jolloin kaikesta oli pulaa. 
Rakennustarpeet kerättiin vanhoista hirsirakennuksista tai 
uppotukeista ja vanhat naulat oiottiin. Tämän 1920-luvulla 
rakennetun talon hirret siirrettiin Kihmulaan kansanedustaja 
Heikki Kääriäisen tilalta Kirmalta. Vuonna 1928 siihen muuttivat 
asumaan Alex ja Iida Rytkönen. 1950-luvulla Pentti ja Elsa 
Ruotsalainen laajensivat taloa yläkerralla.

Kihmulalaiset olivat tiivis kyläyhteisö ja naapuria autettiin monin 
tavoin. Jos suola tai sokeri oli talosta lopussa, naapurilta saattoi 
aina lainata. Sota-aikaan kyläläiset päivystivät vuorotellen 
ilmahälytysten varalta ja Paavo Väisäsen talossa oli jopa oma 
hälytin. Pommitusten uhatessa väki pakeni läheiseen metsään 
ja yritti maastoutua kivien ja puiden taakse.

1940-luvulla suurin osa Kihmulan lapsista osallistui kiertävään 
pyhäkouluun, jota pidettiin vuoroviikoin naapuruston taloissa. 
Kun joku kihmulalaisista täytti pyöreitä vuosia, kyläläiset tulivat 
vielä 1950-1960-luvuilla laulamaan päivänsankarin ikkunan alle 
onnitteluserenadeja. 
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Samppa Lehtolan mökki, Ahmontie 13. 

Tässä mökissä asui 1960-luvulle saakka Iisalmen ensimmäinen 
ammattivalokuvaaja Samuel ”Samppa” Lehtola punaposkisen 
Olga-vaimonsa ja tämän lasten kanssa. Mökin yhteydessä 
oli pimiö valokuvien kehittämistä varten. Sampalla oli myös 
kotonaan kasoittain Aku Ankka -lehtiä, joita 1950-luvun 
pikkupojat muistavat käyneensä lukemassa. Sampan 
tiedetäänkin työskennelleen myös sarjakuvalehden 
asiamiehenä.

Kumarassa kulkeva, pitkään mustaan takkiin pukeutunut 
valokuvaaja oli lasten mielestä vähän pelottavakin ilmestys. 
Salamavaloa ei Sampalla ollut kuvaustilanteessa käytössä, vaan 
hän valaisi kohdettaan ruutitikulla. Samppa tunnettiin taitavana 
ammattilaisena, joka kuvasi iisalmelaisia toriteltassaan ja 
myös ihmisten kotona. 1950-luvulla Olga kuoli ja lapset vietiin 
maalaistaloon kasvatettaviksi. Viimeiset vuotensa Samppa eli 
yksin ja kulki vieläkin kumarammassa.
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Rohmula, Omakotitie 18.

Vaaleanpunainen talo Rohmulassa siirtyi Olvi Oy:n omistukseen  
vuonna 1954. Alakerrassa on asunut panimomestari 
perheineen ja yläkerrassa muita Olvin työntekijöitä. Talon oli 
rakentanut kirvesmies Akseli Nevalainen vuonna 1953. Tarina 
kertoo, että vuonna 1955 talossa kävi aivan erityisiä vieraita, kun 
maailmankaikkeuden kauneimmaksi valittu Armi Kuusela-Hilario 
kävi täällä saunomassa Suomen vierailullaan. 

Oliko myös Gil mukana saunareissulla, joiko Armi olutta, miten 
pariskunta onnistutttiin kuljettamaan Rohmulaan yleisöltä salaa 
ja keitä muita illanviettoon osallistui - siitä ei ole tietoa. 

Armin ja Gilin kiertueella oli yhteistyökumppaneina suomalaisia 
yrityksiä ja myös iisalmelaisen Olvin voisi hyvin kuvitella olleen 
mukana. Jos Armi ja Gil vierailivat myös Olvilla, saunailta yhtiön 
omistamassa, sen ajan normien mukaan varsin hulppeassa 
kodissa vaikuttaisi luontevalta iltaohjelmalta. Samalla reissulla 
Armin kerrotaan myös vierailleen hiihdon maailmanmestari 
Klaes Karppisen maatilalla Poroveden rannalla. 

Vuodesta 1966 lähtien talossa asui Baijerista, Saksasta 
Iisalmeen muuttanut panimomestari Herbert Groschup 
perheineen. Vuonna 1991 talon ostivat Jarmo ja Marjatta 
Miettinen.

Pariskunta on remontoinut taloaan 50-luvun henkeä 
kunnioittaen. Saunan lauteet on tehty syvänsinisistä laatoista ja 
löylyhuone muistuttaa turkkilaista saunaa. Muistolaattaa Armin 
vierailusta ei ole saunaan kiinnitetty. Sen sijaan ullakkohuoneen 
kattoon on ilmeisesti yläkerrassa talostellut vuokralainen 
raapustanut puumerkkinsä ”Terveisin, Pertsa.”
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Touhula, Pellervoisenkatu 8.

Moni muistaa vielä Hilma ja Suoma Satamon kalakukot ja 
vohvelit, joita myytiin Kauppahallissa 1930-luvulta lähtien. Hilma 
ja VR:llä rataesimiehenä työskennellyt Jaakko Satamo ostivat 
Touhulasta hirsitalon vuonna 1937. 

Vuonna 1932 rakennettu talo ostettiin Suoma-tyttären nimiin, 
koska  hyväsydäminen Jaakko Satamo oli taannut tuttaviensa 
lainoja ja joutunut niiden takia vaikeuksiin 30-luvun laman 
aikoihin. Pehmeäkuoriset ja reilusti lihaan sisältävät Satamon 
kalakukot olivat maankuuluja ja niitä postitettiin jopa Helsinkiin 
saakka.

Hilma-mummo leipoi kalakukkoja talon ulkorakennuksessa 
sijaitsevassa leipomossaan työpäivän jälkeen ja laittoin ne yöksi 
uuniin paistumaan. Yhdentoista lapsen äiti oli herkkä muiden 
hädälle ja järjesti hallikauppiaiden keskuudessa keräyksiä, jos 
tiesi jonkun perheen olevan ahdingossa. 

Vohveli- ja kalakukko reseptit siirtyivät suvussa äidiltä tyttärelle 
ja tyttärentyttärelle. Hilman jälkeen yrittäjänä Kauppahallin 
liikkeessä jatkoi Suoma ja myös hänen tyttärensä Eeva oli 
1970-1980-luvulla mukana yrityksessä. Nykyään Touhulan 
talossa vanhuudenpäiviään viettävät Eeva ja hänen miehensä 
Jorma Korhonen. 
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Ylä-Savon Kotiseutumuseo, Virrankatu 4.

Ylä-Savon Kotiseutumuseon päärakennuksessa voi astua 
yli kolme sataa vuotta ajassa taaksepäin pohjoissavolaisen 
savutuvan hämyiseen maailmaan. Pimeän aikaan askareet 
tehtiin päreen valossa eikä öljylampusta osattu vielä 
haaveillakaan.

1700-luvun alussa rakennettu sisäänpäin lämpiävä savutupa 
siirrettiin nykyiselle paikalleen Poroveden rannalle vuonna 1954 
Vieremän Kumpumäestä. Vuosisatojen kuluessa savutupaa on 
laajennettu useammallakin huoneella. Rakennuksen pärekatto 
on uudistettu 2000-luvun alkupuolella. Päärakennuksen uuni 
on tuotu paikalle Kiuruveden Heinäkylästä, ja silläkin on ikää 
noin kolmesataa vuotta. Vuonna 1862 rakennettu tuulimylly on 
siirretty alueelle Lappetelän kylästä Iisalmesta.
 
Kontrastia maisemaan tuovat museon naapuriin rakennetut 
kolme uutta tornitaloa. Kerrostalojen kaavoitusvaiheessa 
Kotiseutumuseota oltiin jo siirtämässä muualle uusien 
rakennusten tieltä. Lopulta se päätettiin kuitenkin jättää 
paikoilleen, sillä nykytrendien mukaan kaupunkiarkkitehtuurissa 
saakin olla kerroksellisuutta. Uutta ja vanhaa voi hyvinkin olla 
rinnakkain, sillä se tekee kaupunkikuvasta kiinnostavan. Osa 
kaupunkilaisista on ollut asiasta eri mieltä. 
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Vanha kirkko 

Vuonna 1780 rakennettu Kustaa Aadolfin kirkko on jo kolmas 
pyhättö vanhan hautuasmaan alueella. Iisalmen kirkkopitäjän 
ensimmäinen kirkko tuhoutui salaman aiheuttamassa 
tulipalossa vuonna 1699, ja toinen purettiin huonokuntoisena 
uuden kirkon valmistuessa. Nykyisen kirkon piirustukset saatiin 
Tukholmasta ja rakennusmestari, kalajokelainen Simon Silvén 
(aik. Jylkkä) noudatti niitä tarkoin.

Kirkon rakentaminen oli koko kylän projekti, johon osallistuivat 
myös lähiseudun torpparit, mäkitupalaiset ja loiset, joista 
viimeksi mainitut tuskin aivan omasta tahdostaan. Kirkosta tuli 
kustavilaistyylinen, erivartinen ristikirkko. Kustaa Aadolfin kirkko 
on vanhin Pohjois-Savon pyhätöistä. 

Kirkko haluttiin nimetä kruununperillisen mukaan ja siihen 
saatiinkin hallitsijan hyväksyntä sillä ehdolla, ettei seurakunnalla 
olisi enää muita vaateita kruunua kohtaan. Kustaa IV Aadolf 
saatiin vierailulle nimikkokirkkoonsa vuonna 1802 ja kerrotaan, 
että kuninkaan seurueeseen kuului jopa 270 miestä. Vain 
jokunen vuosi myöhemmin, valtakunnassa olikin uusi hallitsija 
keisari Aleksanteri I.
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Mansikkaniemen pappila, Pikkupappila

Mansikkaniemellä sijaitsevan Pikkupappilan rakennutti 
1840-luvun loppupuolella rovasti Johan Lorentz Lagus. 
Pikkupappila rakennettiin apupapin asunnoksi, ja vuosina 1865-
1876 siellä asui Theodor Brofeldt perheineen ja se oli kirjailija 
Juhani Ahon lapsuudenkoti. Siihen aikaan pappila oli harmaa, 
pärekattoinen hirsirakennus, jossa oli neljä huonetta ja keittiö. 

Kuistia ja ullakkokerrosta ei ollut vielä Ahon aikaan. Pappilan 
pihapiirissä oli myös kaksi aittaa ja talli. Pikkupappila oli oman 
yhteisönsä kulttuurin ja sosiaalihuollon keskus. 1860-luvun 
nälkävuosina sieltä hakivat hätäapua kotiseudultaan vaeltamaan 
lähteneet kerjäläisjoukot.

Pappila muutettiin museoksi vuonna 1958, jonka jälkeen 
lähistölle on siirretty tuulimylly Ruotaanmäestä ja ennen 
Suomen sotaa Koljonvirran tilalla sijainnut aitta. Seinissä näkyy 
luotien jälkiä muistoina taisteluista. 
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Ahmonsaari

Poroveden etelärannalla, Peltosalmen suulla sijaitseva 
Ahmonsaari edustaa 1700-1800-luvuilla kukoistanutta 
kartanoasutusta. Hirsisen päärakennuksen vanhimmat osat 
ovat 1700-luvulta, ja rakennusta on uudistettu 1860-luvulla sekä 
1930-luvulla, jolloin taloon rakennettiin kolme kuistia. 

Alun perin talo on rakennettu Ruotsin vallan aikaisen katselmus-  
eli henkikirjurin virkataloksi. Talo ehti olla yhdentoista upseerin 
virkatalona. Vuodesta 1867 Ahmonsaaren puustellia vuokrasi 
metsänhoitaja, kollegia-asessori Henrik Johan Aminoff. 
Asessorin poika, metsänhoitaja, teollisuusmies ja poliittinen 
vaikuttaja Adolf ”Atte” Esaias Aminoff hankki kruununpuustellin 
valtiolta omistukseensa 1910-luvun loppupuolella.
 
Vuonna 1922 hän perusti veljensä Torstin ja johtaja Taavetti 
Tossavaisen kanssa vastarannalle sahan, Iisalmen Puutavara 
Oy:n.

Keskellä Ahmonsaaren peltoja huomion kiinnittää pieni, 
1700-luvulta peräisin oleva viljamakasiini, jossa on 
pyramidimainen katto. Sisällä olevien viljalaarien eli hinkaloiden 
kerrotaan myös olevan 1700-luvulta. 
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Itikan tila

Itikan tilan 1860-luvulla valmistunut vanha päärakennus on 
rakennettu entisen kersantin, sahanhoitajan ja maanviljelijän, 
Per Gustav Collanin Krimin-sotaretkillään saamien vaikutteiden 
mukaisesti. Talossa on empirehenkinen päätykolmio, joka antaa 
rakennukselle korkeutta. Per Gustav, savolaisittain Petteri, istutti 
talon pihalle Iisalmen ensimmäiset omenapuut sekä lehtikuuset, 
joiden siemenet hän toi Krimin sotaretkiltään.

Kotiuduttaan Per Gustav asettui asumaan Itikkaan, mutta 
aseista hän ei luopunut. Per hankki pihalleen tykkejä, joilla hän 
tähtäsi ukkospilviä. ”Nyt ukkonen taas nousse jyrissee ja jyrissee 
minun taloni päälle ja poltta sen”, hänen kerrotaan sadatelleen. 
Jyrinää Per Gustav ei voinut estää, mutta salamalta Itikan tila on 
aina säästynyt.

Kerrotaan, että 1800-luvun puolella tilalla näyttäytyi myös 
kartanon kummitus ”Musta Akka”, josta ei tosin ole saatu 
havaintoja aivan viime vuosina. 

Juho Räisänen hankki Itikan itselleen 1900-luvun alussa, jonka 
jälkeen tilanpitoa jatkoivat Räisäsen Elli-tytär ja hänen Etelä-
Pohjanmaalta kotoisin oleva miehensä Kosti Sarvela sekä Jaakko 
ja Antti Sarvela. Itikan nykyisen isännän, Antti Sarvelan mukaan, 
uudistusten kehittely ja kokeilu on ”sukuvika.”

Itikan tilan navetasta on saanut alkunsa Jaakko ja Jussi 
Sarvelan metalliyritys Peltosalmen Konepaja, joka myytiin ensin 
Orionille ja tunnetaan nykyään 1200 henkilöä työllistävänä 
kansainvälisenä vientiyrityksenä, Normetina.

Itikan tilalla toimiva Savon Siemen Oy erikoistunut peltokasvien 
siemenkauppaan ja siementen kunnostukseen. Tila siirtyi 
luomutuotantoon muutama vuosi sitten ja on nykyään 
energiantuotannossaan lähes omavarainen. Itikan maamerkki, 
tuulivoimala tuottaa sähköä tilan tarpeisin. Sarvelat ovat myös 
keksineet jalostaa lähialueiden ravintoloiden ja pikaruokaloiden 
kasviperäisiä jäterasvoja biodieseliksi.
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Laguksen huvila 

Tuomirannan vuonna 1922 (nykyinen Kielorinne) 
rakennuttanut Johannes Lagus oli eläväinen nuori mies. 
Parikymppisenä opiskelijana hän sai potkut yliopistosta 
heitettyään kissan venäläisen yliopistonopettajan ikkunasta 
sisään. Tarina ei kerro, miksi Lagus kävi eläimeen käsiksi ja 
tiesikö hän kissaa heitäessään, kuka talossa asui. Olivatko teon 
motiivit ehkä poliittisia?  

Episodin seurauksena opinnot lääketieteellisessä 
tiedekunnassa kuitenkin keskeytyivät. Myöhemmin 
Laguksesta tuli pitkäaikainen valtiopäivämies, maanviljelijä 
ja maaseutuneuvos, joka vaikutti monin tavoin Iisalmen 
seutukunnan elämään.

Lagus oli mukana käynnistämässä Olvi-olutpanimoa ja 
Salmetar-lehteä. Hän perusti myös omistamalleen tilalle 
Peltosalmelle meijeri- ja maanviljelyskoulun. Kaksikerroksisen 
Tuomirannan talon hän rakennutti itselleen ja vaimolleen 
vanhuudenpäivien asunnoksi.

Johannes Lagus kuoli äkillisesti vuonna 1922 eikä päässyt 
koskaan muuttamaan hienoon kaksikerroksiseen hirsitaloonsa.
Leski Sofia Lagus käytti taloa kesäasuntonaan vuoteen 1946 
saakka. Laguksen huvila on ollut Hannu ja Mirjami Vierolan 
omistuksessa vuodesta 1998. Vierolat ovat remontoineet 
taloaan hallitusti, vanhaa kunnioittaen.



97

Tarinoita puutaloista kertoivat:

Arto Lappalainen 
Rauno Hyvärinen
Kauko Hämäläinen
Jarmo Immonen
Hilppa Pakarinen
Hannu Vierola
Aino Säkkinen
Kaija Mustonen
Eeva Saastamoinen

Kaisa Vaistila
Helmi Huttunen
Eero Pakarinen
Pirkko Kettunen
Raili Ojalehto
Iikka Kauppinen 
Marit Hortling-Rinne
Johanna Lehtonen
Terhi Jyrkinen 

Pekka Jyrkinen 
Juha Sirviö
Riitta Kinnunen
Pekka Ruotsalainen
Marjatta Miettinen 
Jarmo Miettinen
Eeva Korhonen 
Raili Salmela
Antti Sarvela

Muut lähteet: 

Erikson Reino: Iisalmen iso tikka. Tuokiokuvia Itikan tilan ja -kartanon vaihteista.
Eerola Jouni: Aatteen voima. 100-vuotta Iisalmen sos.dem. työväenliikkeen historiaa
Iisalmen Kamera: Vanha, uusi Iisalmi
Iisalmen kaupunki: Rakennuskulttuuriselvitykset
Kettunen Minna: Åberg-Hortling-suvun henkilöitä ja tarinoita.
Tšokkinen Anja: Iisalmen kaupungin historia 1930-1969
Tauno Räisänen: Iisalmen Kauppalan ja kaupungin historia 1860-1930

Tästä akvarellit alkoivat
Maalasin tämän Haukiniemenkadun näkymän 20.9.2019 ensimmäisenä puutalotyönä vesiväreillä. Tällöin en 
tiennyt mihin tämä johtaa. Nyt näitä puutaloakvarelleja on satoja. Kiitos mielenkiinnosta!
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