
Vajaakäyttöisen modernin rakennuskannan 
uusiokäyttö Pohjoismaiden kirkonkylissä

Case-kohteena Kangasniemen paloasema



Suomen kirkonkylien nykytilanne

• Vuosien 1990 ja 2018 välillä Suomen kuntien määrä on pudonnut 
149:llä. Kylien määrä taas on pudonnut jopa tuhannella. Yli 
kahdessasadassa kunnassa väkiluku on vähentynyt vuodesta 
1990, vaikka Suomen väkiluku on tällä välillä kasvanutkin puolella 
miljoonalla. Yli kuudenkymmenen kunnan asukkaiden keski-ikä 
ylittää 50 vuoden; vuonna 1990 tällaista tilannetta ei ollut 
yhdessäkään kunnassa.

• Nykyinen globaali kehitys on merkittävänä osasyynä nykyisten 
kirkonkylien tilanteeseen: muuttorakenteen suuntautuessa suuriin 
kaupunkeihin muuttuvat kirkonkylien demografiat toisenlaisiksi. 
Väestön keskimääräinen ikä nousee lapsiperheiden ja työikäisten 
muuttaessa työn perässä. Ikääntyneemmät henkilöt vuorostaan 
jäävät kotikunnilleen, sillä työn perässä ei ole tarvetta irrottaa 
juuriaan. 

• Talouden ja teollisuuden rakennemuutos sekä teknologinen 
kehitys ovat myös olleet viime vuosikymmeninä tärkeänä 
osasyynä kylien muutoksille. Uudet elinkeinot, kuten IT-ala, ovat 
tulleet jäädäkseen, ja niiden toimipisteet keskittyvät entistä 
enemmän suurempien asutuskeskuksien yhteyteen. Pientilat 
muuttuivat ajan myötä tarpeettomiksi, vanhat teolliset 
rakennukset käyvät liian ahtaiksi ja uudet turvallisuus- ja 
hygieniamääräykset luovat muuttopainetta yrityksille ja yrittäjille 
vanhoista rakennuksista. 

• Kunnallisten ja sote- uudistuksien myötä pienten kuntien hallinto-
ja palvelurakennusten tulevaisuus on yksi merkittävä 
ongelmakohta, johon tulee kiinnittää huomiota tulevina vuosina. 



Miksi uusiokäyttöä?

• Rakennuksiin sitoutuu merkittävä määrä energiaa ja 
materiaaleja: 50% kaikesta materiaalista on sitoutunut 
rakennuksiin, ja 40% kasvihuonepäästöistä Suomessa on 
rakennusten ja rakentamisen tuottamaa. 

• Enemmän resursseja kuluu vanhan rakennuksen purkamisessa ja 
sen korvaamisessa uudella passiivitalolla kuin sen säilyttämisessä, 
vaikka kaikki rakennusosat onnistuttaisiinkin kierrättämään.

• Rakennettu ympäristö muodostaa jopa 70% Suomen 
kansallisvarallisuudesta. Siksi olemassa olevien rakennusten 
uusiokäyttö ja vajaakäyttöisten tilojen väliaikaiskäyttö on viisasta 
resurssien hyödyntämistä. 

• Nykyään arvottomaksi koettu rakennus voi olla parin 
vuosikymmenen päästä äärimmäisen arvokas: tätä kaavaa on 
historiankirjat toistaneet useita kertoja. 

• Vanhoja rakennuksia uudistamalla ja vaalimalla voidaan 
kehittää omaleimaisia ympäristöjä, joilla on omalaatuinen tarina. 
Parhaimmillaan tämä parantaa koko alueen viihtyisyyttä ja 
yhteisöllisyyttä sekä luo yhteenkuuluvuuden tunnetta alueen 
asukkaille ja käyttäjille.

• Kaikista kestävin rakentamisratkaisu on aina rakentamaton talo!

Kuvat: Finna, Yle



Torsby Finnskogcentrum
Torsby, Ruotsi

Kuva: Åke E:son Lindman. 



Alkutilanne

• Lekvattnet on pieni ruotsalainen kylä Torsbyn kunnassa ja 
Värmlannin läänissä. Kylässä oli vuonna 2015 noin 260 asukasta. 
Lekvattnet sijaitsee vain 10 kilometrin päässä Norjan rajasta ja 150 
kilometrin päässä Oslosta. Lähin ruotsalainen kaupunki on 
Karlstad, 124 kilometrin päässä.

• Lekvattnetin kyläkoulu rakennettiin paikalleen vuonna 1963 ja 
siellä opetettiin alakoululaisia luokkavälillä 1-6. Koulutoiminta 
lopetettiin 10. kesäkuuta vuonna 2009, 46 vuoden jälkeen 
avaamisesta. Syynä oli vähäinen oppilasmäärä.

• Vuonna 2013 Värmlandin museo päätti haluavansa löytää omat 
tilat metsäsuomalaisten museolle, joka jakoi tiloja muiden 
toimijoiden kanssa Torsbyn keskustassa. Entinen sijainti oli hyvä 
kiireisen E45- tien varrella, mutta toiveena oli löytää 
perinteikkäämpi sijainti joka jakoi juuria metsäsuomalaisiin. 

• Torsbyn kunta oli aikaisemmin tehnyt virheitä norjalaisen yhteistön 
kannalta yrittäessään kehittää metsäsuomalaisten brändiä. 
Metsäsuomalaisten keskus oli aikaisemmin yritetty sijoittaa 
Röjdåforsiin vuonna 2000-luvun alussa, 28 kilometrin pässä 
Lekvattnetista, mutta toiminta loppujen lopuksi päätyikin 
vararikkoon jo viiden vuoden jälkeen.

Kuvat: https://www.lekvattnet.se/, Bornstein Lyckefors Arkitekter AB



Muutosprosessi

• Projektin arkkitehdeiksi valittiin Bornstein Lyckefors Arkitekter, ja 
heidän tehtävänään oli sijoittaa rakennukseen tilat pysyville ja 
muuttuville näyttelyille, kirjastolle ja arkistoille. Lisäksi rakennuksen 
tuli viestiä ulospäin sen funktiota, eli metsäsuomalaisten museota.

• Tutkiessaan koulun sisäistä logiikkaa he huomasivat että rakennus 
on ajanjaksolle tyypillisesti hyvin rationaalisesti suunniteltu ja että 
museotilat saataisiin istumaan luokkatiloihin luonnollisesti: museon 
kiertokulun kannalta luokkahuoneet ja museotilat eivät loppujen 
lopuksi eroa kovinkaan paljoa.

• Jonkin verran tiloja tuli kuitenkin muuttaa: joitain väliseiniä on 
siirretty, ovia paikattu umpeen ja uusia ovia avattu uuden 
toiminnan takia. Myös entisiä lasten WC-tiloja jouduttiin 
muuttamaan esteettömiksi.

• Säilyttämällä rakennuksen interventiot pohjan kannalta 
mahdollisimman vähäisinä oli mahdollisuus sijoittaa enemmän 
resursseja julkisivuihin. Rakennusta kiertää teräsrakenteella tuettu 
pölkkyrakenne, joka toimii tuplajulkisivuna. Puuta ei ole käsitelty, 
jotta se kuluisi sään myötä ja patinoituisi luonnollisesti. Vanhan 
päiväkodin julkisivut on maalattu mustaksi tuoden enemmän 
efektiä edessä olevalle rakenteelle, mutta muuten vanhojen 
julkisivujen rakenne on säilytetty lähes täysin. Julkisivun radikaali 
muutos kuitenkin vaati erillisen hyväksynnän rakennusvalvonnalta.

• Näyttelytiloissa alkuperäiset sisäpinnat on säilytetty ja ne 
sijaitsevat uusien pintojen taustalla.

Kuvat: Åke E:son Lindman, Bornstein Lyckefors Arkitekter AB



Nykytilanne

• Museon siirto Leksvattnetiin E45-varrelta on ollut menestys: 
Monica Björklundin mukaan vuosittaiset ihmismäärät ovat 
nousseet 5000 kävijästä 7000 kävijään. Avajaisvuonna Finnskog 
Centerissä kävi jopa 8,481 kävijää. Nämä ovat huomattavia 
määriä kun huomioi sen, että keskus on auki vain kolmena 
kuukautena vuodesta.

• Vuonna 2016 rakennus voitti WAN-palkinnon (World Architecture 
News) kategoriassa ”adaptive re-use”. Raadin mukaan valinta oli 
helppo ja he kehuivat rakennuksen tarinaa sekä sitä, kuinka 
rakennus voi ulkonäöltään muuttua kuitenkin säilyttäen sen 
pohjimmaisen luonteen. 

• Suhteellisen vaatimaton, purku-uhan alla oleva rakennus ilman 
minkäänlaista suojelua on innovatiivisella ratkaisulla pystytty 
säilyttämään lähes täysin. Ratkaisut ovat lisäksi olleet suhteellisen 
huokeita ja helppo toteuttaa. Hyödyntämällä jo olemassa olevia 
rakenteita, tiloja ja pintoja, on pystytty sijoittamaan varoja 
vaikuttavaan ulkokuoreen joka samalla heijastaa rakennuksen 
sisäistä funktiota ”ilman nuolia ja info-tauluja” kuten Lyckefors 
osuvasti totesi.

• Edellisessä epäonnistuneesa projektissa huomattiin, että uuden 
keskuksen rakentaminen ilman selkeitä suunnitelmia keskelle ”ei 
mitään” oli taloudellisesti täysin vastuutonta. Sen sijaan olemassa 
olevan rakennuksen löytäminen, pohjan järkevä säilyttäminen ja 
uuden ilmeen luominen vanhaan tuotti taloudellisesti järkevän 
ratkaisun joka ei välttämättä vaadi laajaa ympärivuotista 
kävijäkuntaa. Vaikka rakennus ei itsessään tuota valtavasti 
työpaikkoja tai rahavirtaa, on sen tarkoitus oikeastaan ohjata 
ihmisiä läheisille Norjalaisille pikkukylille tutustumaan juuriinsa.

Kuvat: Åke E:son Lindman



Pyroll Areena
Pyhtää

Kuva: Jarno Kiintola



Alkutilanne

• Pyhtää on noin viidentuhannen asukkaan kunta joka sijaitsee 
Kymenlaaksossa. Etäisyyttä kirkonkylästä Kotkaan on noin 28 
kilometriä, Porvooseen 56 kilometriä ja Kouvolaan 70 kilometriä. 

• Noin 50 vuotta sitten sokerijuurikkaan jalostustoimintaa, 
rehuperunan kuivausta ja ruokaperunan pakkausta harjoittava 
Itä-Suomen Raakasokeri Oy (IRO) rakennutti Pyhtään Huutjärvelle 
suurikokoisen perunavaraston. 

• Rakennuksen alkuperäiset piirustukset on toteuttanut diplomi-
insinööri Lasse Ristola tammikuussa 1969. Alkuperäinen rakennus 
on suunniteltu ja toteutettu hyvin pragmaattiseen teolliseen tyyliin 
perunan varastointi- ja lajittelutoimintaa varten.

• Sokerituotannon loputtua Kotkassa varastohalli siirtyi kehitysyhtiön 
Cursor Oy:n omistukseen, joka vuokrasi hallin Pyhtään ratsastajat 
ry:n maneesikäyttöön ja myi maapohjan Pyhtään kunnalle. 

• 2010-luvun puolivälissä Huutjärvellä alkoi 
omakotitalorakentamisen ”buumi”, jolloin kunta suunnitteli hallin 
purkamista ja rivitalojen rakentamista sen tilalle. Teollisuusneuvos 
ja Pyroll-yhtiön perustaja Reino Uusitalo päätti tutkia hallin 
uusiokäyttömahdollisuuksia haluten pelastaa sen urheilun ja 
yleisötapahtumien toimintatilaksi.

Kuvat: Pyhtään rakennusvalvonta



Muutosprosessi

• Pitkän kaavoitusprosessin sekä rakennuksen ja tontin oston 
jälkeen kiinteistössä aloitettiin kunnostus- ja saneeraustyöt. 
Rakennuksen kuntoa tutkittaessa huomattiin, että pintoja lukuun 
ottamatta rakennus on täysin kelvollinen uusiokäyttöön. Haitallisia 
mikrobeja ei löydetty mistään eikä puurakenteissa ollut yhtään 
lahoa. Ulkoseiniäkään ei tarvittu sen kummemmin uusia, sillä 
mineraalivillaeristys sekä rakenteet olivat täysin kunnossa.

• Rakennuksen jako kahteen toimi luonnollisesti myös 
urheilukäytössä: suurempi varasto-osio otettaisiin suuren kentän ja 
katsomon käyttöön ja pienempi osio luonnolisesti pienempien 
kenttien, kuntosalin ja aputilojen käyttöön.

• Hallin ulkoasu säilytettiin pääosin entisen kaltaisena. Lähes kaikki 
vanhat peltiset ulkopinnat säilytettiin, lukuun ottamatta 
sisääntulopäädyn ikkunoita, jotka poistettiin, ja joiden päälle 
asennettiin vihreää peltiä. Lisäksi pääsisäänkäynnin alue uusittiin 
ja sille tehtiin uusi katos. Sisäänkäynnin ympäristössä ulkoseinät 
paneloitiin uudelleen tummanruskeilla COR-TEN- teräs kaseteilla.

• Vanhat seinäpinnat poistettiin ja korvattiin uusilla. Lattia täytyi 
uusia ja maneesin vaatima hiekkapohja sekä vanerikaukalo 
poistettin. Rakennuksen komeat puiset tukirakenteet luovat 
uudessa käytössä olevalle tilalle omaleimaisen ilmeen. 
Rakennukseen tehtiin yhteensä 2000 neliötä uutta kenttätilaa, 
kuntosali, tekojäärata ja Suomen ensimmäinen sisätiloihin 
rakennettu Padel-kenttä.

• Rakennuksen aputilat jouduttiin rakentamaan uusina, sillä 
alkuperäinen rakennus koostui vain kahdesta korkeasta 
hallitilasta. Vanhaan lajittelupäätyyn rakennettiin WC-tilat, 
pukuhuoneet ja peseytymistilat sekä toimisto. Uudet aputilat 
vaativat tehostettua ilmanvaihtoa, jotta ilma vaihtuisi niissä 
tehokkaammin, mutta muuten rakennuksessa käytetään 
puhtaasti painovoimaista ilmanvaihtoa.

Kuvat: Jarno Kiintola, Raino Ojansivu, Pyroll Areenan arkisto



Nykytilanne

• Hallissa käy Jarno Kiintolan mukaan keskimäärin noin 20 000 
asiakasta vuodessa. Pääosa asiakkaista ovat paikallisia eli tulevat 
asioimaan Kotkasta ja Pyhtäältä kuntosalin, treenivuorojen ja 
otteluiden parissa. Lisäksi usein asiakkaita tulee myös Haminasta 
ja Porvoosta. Turnauksia järjestetään hallissa vuosittain noin 30-40.

• Rakennukseen ei ole suunniteltu remontteja tai laajennoksia ja se 
on tähän asti palvellut käyttötarkoitustaan erinomaisesti. Ainoana 
muutoksena on synteettisen minijääradan käytöstä poistaminen, 
sillä se ei houkutellut asiakkaita kuten alustavasti oletettiin.

• Rakennus on erinomainen esimerkki siitä, kuinka vaatimaton 
teollinen rakennus, alustavasti hieman syrjäisemmällä sijainnilla, 
voidaan hyödyntää tulevaisuutta silmällä pitäen. Rakennuksen 
tilalle oltiin kaavailemassa rivitaloasumista, mutta purkamisen 
sijaan rakennus päätettiin uusiokäyttää järkevällä tavalla, ja näin 
ollen se palvelee nykyään ympäröivää uutta asuinaluetta 
aktiivisesti. Jarno Kiintolan mukaan osa areenan asiakkaista ovat 
muuttaneet Pyhtäälle puhtaasti sen takia, että harrastushalli ja 
koulu sijoittuivat todella kätevästi lähelle omaa kotia. 

• Interventiot ovat pääasiassa olleet minimaalisia ja toiminta on 
saatu istutettua rakennukseen niin kuin se olisi tarkoitettu siihen 
käyttöön. Urheilukäyttö soveltuu hyvin teollisuushalleihin, sillä ne 
vaativat suuren pohjapinta-alan, mutta samalla myös korkeat 
tilat. Usein talotekniikka, valaistus, alakatot ja rakenteet ovat 
suunniteltu kestämään varastohalleissa raskaampaa käyttöä.

• Lisäksi palokuormat ovat varastohalleissa usein suuret, joten 
rakennus saattaa täyttää jo valmiiksi suurten ihmismäärien 
vaatimat palomääräykset ja voi joskus olla jopa valmiiksi 
sprinklereillä varustetut. Kyseisessä projektissa ei ollut tarpeen 
tehdä sen suurempia muutoksia palosuojauksen kannalta, 
muuten kuin poistumisteiden lisäämisen muodossa.



Matkailualue Wanhat Wehkeet
Karstula



Alkutilanne

• Karstula on noin neljäntuhannen hengen kunta Keski-Suomessa. 
Se sijaitsee Pääjärven rannalla noin 100 kilometrin päässä sekä 
Jyväskylästä että Seinäjoesta.

• Myllyjoen varrelle Myllyperälle perustettiin vuonna 1960 
punatiilinen perunajauhotehdas. Tehdas jatkoi toimintaansa aina 
vuoteen 1971 saakka, jonka jälkeen se sai vuosien saatossa 
lukuisia uusia omistajia ja koki toiminnan myötä monia pieniä 
muutoksia ja lisäyksiä tiloihin. Vanhan tehtaan suuret tilat ja useat 
erikokoiset siivet mahdollistivat usean samanaikaisen toiminnan 
erilaiselle tuotannolle. 

• Korkeassa hallitilassa toimivat vuosien saatossa muun muassa 
Karstulan metalli, Vip-rengas sekä paikallinen rekkakorjaamo, 
joka toimi tiloissa aina vuoteen 2004 asti. Vanhan tehtaan 
puolella vuorostaan toimi Sari-kaluste, joka teki rakennuksessa 
puutarhakalusteita sekä Honka-taloille alihankintana muun 
muassa portaita. Rakennuksen vasemmanpuoleissa siivessä toimi 
KNH tuote, joka tuotti muovi- ja metallituotteita yrityksille. 
Rakennuksessa on vuosien saatossa toiminut myös Neon Marin, 
Lasikuituvalmiste Veikko Viiru ja Karstukarmi. Laajennoksia 
rakennukseen on tehty vuosina 1963 ja 1978.

• Vuonna 2004 Jari Lasonen ja Merja Välilehto ostivat rakennukset 
kunnalta. Jari oli vanha autoharrastaja ja entisöinyt useita 
vanhoja autoja, kun taas vaimoa Merjaa kiinnosti vanha esineistö 
ja kirjallisuus. Tästä syntyi ideana perustaa museo, joka soveltuisi 
rosoiseen tehdasmiljööseen luonnollisesti. Pariskunnalla oli jo 
valmiiksi yrityskokemusta Karstulassa, ja toive laajentaa toimintaa 
omien kiinnostusten kautta sopi heille luonnollisesti.

Kuvat: Jari ja Merja Lasonen, Wanhojen Wehkeiden arkisto



Muutosprosessi

• Vanhaan jauhovarasto-osaan rakennettiin vuonna 2005 
automuseo Wanhat Wehkeet. Remontit suunnitteli ja toteutti 
omistajapariskunta itse. Museotoimintaa varten vanha varasto-
osa vaati lämmöneristyksen parantamista ja kattojen oikaisua. 
Myös uusia ikkuna- ja oviaukkoja jouduttiin tekemään. Museon 
yhteyteen tehtiin ravintola ja baari, jotka vaativat myös 
keittiötilojen tekemistä niiden yhteyteen.

• Halliosassa toimi rekka-auto korjaamo aina vuoteen 2004 asti, 
josta on jäljiltä myös tilassa sijaitseva korkea nosto-ovi. Kunnalta 
puuttuivat tilat tapahtumien järjestämiseen ja korkeat hallitilat 
soveltuivat erinomaisesti tähän toimintaan. Pariskunta osti tilat 
itselleen ja muuttivat ne juhlakäyttöön sopiviksi. Tilat pitävät 
sisällään noin 200 ihmistä: juhlatoimintaa varten palomääräykset 
vaativat palosuojauksen parantamista. Yläpohjaan tuli saada 15 
minuuttia lisää palokatkoa joka tehtiin muiden korjaustöiden 
yhteydessä. 400 neliötä sai olla tilan maksimipohjapinta-ala, eli 
hallin pinta-alaa tuli jonkin verran pienentää ettei tulisi uutta 
paloluokkaa joka lisäisi rakennustöitä ja kustannuksia entisestään. 

• Kunta toivoi saavansa keilaradan, joten pariskunta otti asiakseen 
sellaisen tehdä. Vuonna 2009 kunnan kanssa yhteistyössä vanhan 
tehtaan perälle tehtiin keilarata. Kunta vuokrasi ratakoneet ja 
omistajat tekivät muutostyöt. Tilat soveltuivat toimintaan hyvin, ja 
vanhat pilarirakenteet onnistuttiin istuttamaan ratojen väliin 
luonnollisesti.

• Majoitustilat tehtiin päärakennukseen vuonna 2011 ja 13 
hotellihuoneen vaatimat muutokset suunnitteli ja toteutti 
omistajat itse. 

Kuva: Karstulan rakennusvalvonta



Nykytilanne

• Alueella käy Jari Lasosen mukaan vuosittain arviolta 50-60 000 
ihmistä vuodessa alueen laajan toimintakirjon vuoksi. Vuonna 
2018 pelkästään matkailuajoneuvoja kävi alueella 3300, eli noin 
10 000 ihmistä jo pelkästään leirintäalueella. Kesäteatterissa 
vuorostaan kävi 3,500 ihmistä ja museossa kymmeniä ihmisiä 
päivittäin. 

• Työntekijöitä joulukuussa vuonna 2018 oli palkattuna 10 henkilöä 
osa-aikaisesti, töiden painottuessa viikonloppuihin. Kesä-aikaan 
työntekijöitä on taas noin 20. Vuoden aikan matkailualueesta 
palkansaajia kertyi noin neljäkymmentä.

• Rakennus toimii erinomaisena kannustimena yksityisyrittäjille, jotka 
pohtivat vanhan teollisen rakennuksen käyttöönottoa uudessa 
käyttötarkoituksessa syrjäisellä paikkakunnalla. Edellytyksenä 
kuitenkin on, että omistajilta löytyy tahtotilaa ja valmiudet 
tekemään paljon töitä menestyksensä eteen. Karavaanareita 
löytyy Suomesta noin 200 000, ja vain pienen osan 
houkutteleminen tästä demografiasta takaisi kesäsesonkeina 
laajan asiakaskirjon muuten harvaan asutuille alueille.

• Arkkitehtonisesta näkökulmasta lisäosat ja muutokset ovat 
kuitenkin tietyllä tasolla ristiriidassa alkuperäisen rakennuksen 
kanssa. Käyttötarkoituksen muutokset ovat heikentäneet alueen 
edustavuutta ja alkuperäisyyttä. Muutokset eivät ilmennä 
alkuperäisen rakennustavan ja tyylin jatkuvuutta, ja alkuperäistä 
kokonaisuutta ja yhteyttä vanhaan myllyyn on vaikea 
hahmottaa. 

• Laajennokset ja muutokset on kuitenkin toteutettu pääosin omina 
kerroksinaan alkuperäisen rakennuksen yhteyteen, ne ilmentävät 
omaa aikaansa ja erottautuvat selkeästi alkuperäisestä 
tehtaasta. 



Pohjan Vanha Kunnantalo
Raasepori

Kuva: Ab Sunpark Invest Oy 



Lähtötilanne

• Pohjan kunnantalo syntyi aikana jolloin Pohjan kunnan keskusta
kehittyi kovaa vauhtia: uusi kaava koskien kylän keskustaa oli
valmis ja sitä ruvettiin vihdoin toteuttamaan. Tavoitteena oli
kasvattaa kirkonkylän elinvoimaa ja tuoda palveluita keskeisesti
yhteen paikkaan. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Lasse 
Heikkinen. Pääosa kunnantalosta toteutettiin tiukkaan
moduulimittaan elementtirakentamalla, mutta valtuustosali
tehtiin moduulista poikkeavasti ja paikallavalamalla. 

• Uudenmaan maakunnassa sijaitseva Pohja liitettiin osaksi
Raaseporia yhdessä Tammisaaren ja Karjaan kanssa vuonna
2009, jolloin kunnantalo jäi vaille käyttöä.

• Raaseporin tekninen- ja ympäristötiimi päätettiin sijoittaa tyhjille
jääneeseen kunnataloon. Rakennuksessa kuitenkin todettiin
home- ja vesikattovaurioita, joten rakennus tuli jälleen tyhjentää
remonttia varten. Tekninen- ja ympäristötiimi kuitenkin lopulta
päätettiin sijoittaa toisaalle ja rakennus jäi taas tyhjilleen.

• Asumiskäyttö tuli ideaksi lähialueen golf-kenttien käyttäjiltä ja 
viereisen Fiskarsin ruukin vierailijoista, jotka toivoivat lähialueelle
korkeatasoisempaa asumista, johon kuuluisi jonkin verran
palveluita kuten hotelleissa. 

• Kunnantalon mitoitus perustui 70-luvulla yleisesti käytettyyn
toimistomitoitukseen, jossa yksiköt koostuivat 7,2 x 7,2 metrin
ruuduista. Jos kantavia linjoja ei purettaisi, olisi asunnot
moduulissa noin 49-50 m² kaksioita molemmin puolin
keskikäytävää joka soveltuisi hyvin asumiskäyttöön. Ikkunajakoja
ei myöskään näin tarvitsisi siirrellä. 

• Lisäksi rakennuksessa oli jo valmiiksi suuria edustustiloja joita
pystyisi hyödyntämään yhteistiloina hotellitason palveluita
haettaessa. 

Kuvat: Aulis Tenkanen, Ab Sunpark Invest Oy, http://museum.ratata.fi/blogg/  



Muutosprosessi

• Käyttötarkoituksen muutokseen saatiin paikallinen investoija ja 
perustettiin Oy Sunpark Invest Ab. Tätä seurasi kaavoitusvaihe. 
Kaupunki omisti maapohjan ja rakennus oli kaavassa merkittynä 
yleisten rakennusten piiriin. Käyttötarkoituksen muutosta haettiin 
poikkeusluvalla kaavamuutoksen sijaan, viitaten tulevaan 
keskustakaavaan joka oli työn alla. Kaupunki myi SunPark 
Investille sekä kiinteistön että tontin samassa paketissa ja irtaantui 
vanhasta kunnantalosta.

• Rakennuksesta purettiin sisältä lähes kaikki lukuunottamatta 
kantavaa betonirunkoa, ikkunoita sekä sisä- ja ulkokattoja. 
Aulaan kuitenkin jätettiin vanhat marmorilaatat ja ne ovat 
säilyneet koskemattomina 70-luvulta asti. 

• Lähtökohtina suunnitteluun oli tavoitella hotellitason asumista. 
Työtasot ovat graniittia, kylpyhuoneet ovat suuret ja 
makuuhuone on myös normaalia isompi johon mahtuu työpöytä. 
Hotellimaista teema jatkavat rakennuksen poikkeuksellisen suuret 
yhteistilat. Kunnantaloon oli alunperin tehty varaus uima-altaalle, 
mutta se saatiin vasta käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä 
käyttöön. Henkilökunnan sosiaalitiloista tehtiin 100m² kuntosali ja 
miesten ja naisten saunaosastot uusittiin hankkeen yhteydessä. 

• Kaikki lvi- tekniikka jouduttiin tekemään uudestaan, sillä 
toimistoissa ei luonnolisesti ollut putkia vesipisteille ja 
viemäröinneille. Lisäksi ilmanvaihtoputkisto oli vuosien saatossa 
kärsinyt muutenkin jatkuvasta tupakoinnista.

• Asuntoja on vain kahdessa kerroksessa joten eristämällä välipohja 
saatiin aikaan hyvin hiljaiset asunnot jossa ääni ei kantaudu 
asunnosta toiseen. Aulatilat on käsitelty kuten hotelleissa eli 
antibakteerisella ja palosuojatulla palamatolla. Asunnon pitkät 
keskikäytävät luovat hotellimaista tunnelmaa. Rakennus on 
kuitenkin ihan tavallinen asunto-osakeyhtiötalo.

Kuvat: H.P. Jaakkola, L. Heikkinen, Oy Sunpark Invest Ab 



Nykytilanne

• Rakennus valmistui kesällä 2017. Vanhassa kunnantalossa on 
nykyään 27 huoneistoa, jotka sijoittuvat kahteen eri kerrokseen. 
Näistä kuitenkin vain 10 ovat asuttuja tällä hetkellä. Odotettua suurta
ryntäystä ei välittömästi tullut ja se on Lasse Heikkisen mukaan osittain
nykyisen asuntotilanteen mukainen: vaikka halukkaita muuttajia
lähialueelta rakennukseen olisikin, eivät he saa myytyä vanhaa
taloaan pois joka kattaisi 150 000 euron hinnan jota SunParkin
asunnosta pyydetään.

• Investoijat ja arkkitehti pohtivat nyt vaihtoehtoja joilla loput tyhjät
tilat saataisiin käyttöön. Luonnollinen vaihtoehto olisi yksinkertaisesti
vain markkinoida rakennusta tehokkaammin. Rakennukseen
pohditaan kuitenkin myös muita käyttötarkoituksia joilla voitaisiin
hyödyntää jo rakennetut tilat tehokkaammin. Tilat soveltuvat
Heikkisen mukaan esimerkiksi palveluasunnoille, sillä tilat ovat
suhteellisen esteettömät ja rakennuksessa on valmiiksi erinomaiset
kuntoutustilat. 

• Toinen käypä vaihtoehto on Heikkisen mukaan
huoneistohotellitoiminta: viereisellä Fiskarsin ruukin alueella on jo 
hotellitoimintaa mutta kapasiteettia tarvittaisiin lisää. Tilat ovat jo 
valmiiksi hotellitasoisia yhteistiloja myöten, sillä ne ovat
aikaisemminkin toimineet edustustiloina.

• Vaikka rakennuksen käyttötarkoituksen muutos ei ollut täysin 
onnistunut käyttäjämäärien takia, on korjaus- ja muutostoimenpiteet 
luoneet rakennukselle paljon paremman lähtötilanteen muunlaisen 
käytön sijoittamiseen. Tämän lisäksi muutokset ovat parantaneet 
rakennuksen kuntoa huomattavasti.

• Kohde on mielenkiintoinen tutkittava, sillä muutoksia oli
toteuttamassa rakennuksen alkuperäinen arkkitehti. Tämä on hyvin
harvinainen tapaus, sillä aikaa näiden kahden vaiheen välillä on yli
neljäkymmentä vuotta. 

Kuvat: Oy Sunpark Invest Ab
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Kangasniemen paloaseman synty

• 1930-luvulla kunnan palotoimi muotoutui, ja jatkoi samalla 
kaavalla sotienkin jälkeen.

• 1940-luvun aikana palokunnan kalusto saatettiin huomattavasti 
parempaan kuntoon, ja kohta uusi paloasema rakennettiinkin 
vuonna 1949.

• Paloaseman suunnitteli Viljo Haapala, joka toimi siihen aikaan 
kunnan rakennusmestarina.

• Ennen tätä rakennuksesta oli kuitenkin laatinut suunnitelmat 
rakennusmestari V. Lennes vuonna 1948, mutta tätä 
suunnitelmaa ei toteutettu. Lenneksen versio seurasi selvästi 1900-
luvun puolenvälin modernismin ihanteita yksinkertaisuudellaan ja 
kattomuodoiltaan, ja olisi ottanut vaunut sisään Satamatien 
puolelta.

• Haapala suunnitteli paloaseman 1900- luvun puolivälissä 
esiintyneeseen paloasematyyppiin, jossa aseman torni on 
sijoitettu keskeisesti pitkälle sivulle, ja sen molemmin puolin on 
sijoitettu hallitilat ja palopäällikön asunto. Tämä ei ole kaikista 
tyypillisin ratkaisu, sillä tätä esiintyy pitkälti vain Etelä-Savossa. 
Muita samantyyppisiä paloasemia olivat esimerkiksi Juvan, 
Joroisten, Ristiinan, Pertunmaan ja Savonrannan 

Kuvat: Ritva Peltola



Vuosien 1964-65 laajennos

• Muutokset toteutti kunta ja ne suunnitteli 
rakennusmestari Pentti Häkkinen vuonna 1963

• Samassa yhteydessä vanha asuntosiipi purettiin 
täysin ja tilalle tehtiin toiset vaunuhallit 
peilaamaan alkuperäisiä halleja mitoiltaan ja 
massoittelultaan. Uusien hallien toiseen 
kerrokseen tehtiin paloaseman kerhotilat, jonne 
tehtiin myös uusi kulkureitti ja portaat vanhojen 
hallitilojen kautta. Uudet tilat mahdollistivat 
paremmat koulutusmahdollisuudet ja laajemman 
ajokaluston säilytyksen.

• Uusi asuntopuoli tehtiin hyvin tyypilliseen 1960-
luvun tyyliin eli matalana ja yksikerroksisena 
lisäsiipenä Satamatien suuntaisesti. Uusi katto 
tehtiin pellistä ja seinät verhoiltiin 
moduulimitoitetulla Minerit-kuitusementtilevyllä, 
joka oli hyvin tyypillinen julkisivumateriaali 60-70-
luvun asuintaloissa. Minerit-levyissä on käytetty 
asbestikuitua, jonka vuoksi ne ovat 
osoittautuneet myöhemmin usein ongelmallisiksi 
varsinkin purkamisvaiheessa. Asunto-osan 
päätyjulkisivu vuorostaan tehtiin puhtaaksi 
muuratusta valkoisesta tiilestä. 

Kuvat: Kangasniemen paloaseman arkisto, Kangasniemen rakennusvalvonta 



Vuosien 1986-87 laajennos

• Palotoiminnan laajentuessa ja kaluston kehittyessä alkoivat tilat 
käymään vuosien saatossa paloasemalla taas ahtaiksi. Palomiehiltä 
puuttuivat sosiaalitilat täysin; keittiötä ei ollut eikä taukotilojakaan. 
Autot joutuivat olemaan osittain taivasalla ja huoltotyöt jouduttiin 
tekemään kaiken keskellä pienissä kalustotalleissa. Palopäällikkö Kari 
Rautasen mukaan tilat eivät täyttäneet mitään 
työsuojeluviranomaisten standardeja.

• Lopputuloksena päädyttiin laajentamaan paloasemaa: Vuoden 
1985 lopulla laadittiin kaavamuutos joka mahdollisti paloaseman 
laajennoksen. 

• Paloaseman laajennokset suunnitteli rakennusarkkitehti Kari. E. 
Kuitunen, joka toimi laajennos- ja korjaustöissä pääsuunnittelijana. 
Paloasemaan tuli 400 neliötä alkuperäisen 272 neliön lisäksi. 
Alakertaan tehtiin kolme uutta hallipaikkaa paloautoille. 
Paloaseman yläkertaan tehtiin kokous- ja opetustilat suurin ikkunoin 
sekä toimistot palotarkastajalle ja ylipalomiehelle. Erilliset saunatilat 
tehtiin alakertaan. Alakerran vanhat tilat peruskorjattiin ja otettiin 
käyttöön pääasiassa laitteiden huolto- ja korjaustiloina. Yläkerran 
toimistotilat muuttuivat arkisto- ja varastotiloiksi. Laajennoksen ja 
korjausten yhteydessä koko paloasema rapattiin keltaiseksi.

• Uusien laajennosten kantavana rakenteena toimi teräsrunko. 
Ulkoseinät toteutettiin 300mm paksulla Lecaterm- rakenteella, joka 
rapattiin molemmin puolin; sisältä sileäksi maalipohjaksi ja ulkoa 
roiskerappauksella. Alakerran väliseinät toteutettiin 130mm 
kalkkihiekkatiilellä, kun taas yläkerrassa ne tehtiin puurunkoisena. 
Laajennoksen välipohjat tehtiin ontelolaattarakenteella. 

Kuvat: Kangasniemen paloaseman arkisto







Rantatori

• Kangasniemen paloasemaa vastapäätä sijaitsee Pirtin 
perinnepuisto, joka on yksi Kangasniemen suosituimpia 
nähtävyyksiä. Nimen puisto sai pirtistä, joka purettiin vuonna 1986 
samaan aikaan paloaseman laajetessa rantaan päin. 

• Pirtinpuiston vieressä sijaitsee ravintola Puulaaki, joka toimii nykyisin 
vain kesäsesonkeina. Ravintolan ttulevaisuus oli pitkään pohdinnan 
alla rakennuksen kunnon takia. Vuokrasopimusta on kuitenkin 
päätetty jatkaa ainakin parilla vuodella. 

• Pieni keltainen hirsirakennelma keskellä rantatoria on rakennettu 
vuonna 2016 ja se palvelee kesä-elokuussa rantatorin vierailijoita. 
Info- toiminta siirtyi kirkonkylän kesävierailijoiden suhteen 
järkevämpään sijaintiin kunnantalolta. 

• Rantatori on talvisaikaan usein hyvin autio, vaikka sen tulisi toimia 
kirkonkylän toiminnan keskipisteenä. Talvella toimintaa haittaa 
lumenläjitys, joka on aiheuttanut jonkin verran ongelmia paikallisten 
torimyyjien kanssa. Kesällä vuorostaan rantatori aktivoituu 
kesämökkiläisten saapuessa, ja torilla järjestetään useita 
tapahtumia. 

• Rantatorin, ja sen lähiympäristön kehittäminen, on ollut kunnalla 
ajatuksen alla jo pitkään: vuonna 1996 torille pistettiin aluille 
kehittämishanke.  Kunnostussuunntelmiin kuului torin päällystäminen 
betonikivin, sataman luominen ponttoonilaiturein, pirtinpuiston 
kehittäminen täyttöniemelle sekä rantaravintolan alueen ja 
paloaseman takana sijaitsevan puiston kehittäminen. 

• Lähivuosina pieniä projekteja on toteutettu alueella, mutta suurten 
linjojen toteutusta mahdollisesti kaavaillaan tulevaisuudessa. 
Tavoitteena kunnalla on ottaa koko rantatori haltuunsa: ravintola 
Puulaakin rakennus on pakkolunastettu kunnan omistukseen, ja 
kunta omistaa jo nyt paloaseman maapohjan. Myös itse 
paloasema tulee mitä todennäköisimmin tulevaisuudessa myös 
kunnan omistukseen. 

Ajantatasainen asemapiirustus



Kangasniemen paloaseman nykytilanne

• Kangasniemen paloasema on osa Etelä-Savon pelastuslaitosta. 
Tontti on mahdollisesti jopa kirkonkylän parhaalla paikalla, sillä se 
on Kangasniemen rantatorin eteläpäädyssä aivan 
Meijerinlahden rannalla, muodostaen samalla maisemallisen 
kiintopisteen alueelle.

• Paloasematoiminnan lisäksi rakennuksessa sijaitsevat ensihoitajat, 
heidän ambulanssinsa, kalusto ja lepotilat. Paloaseman toisen 
kerroksen kokoustiloissa toimii palomiesyhdistys. 

• Paloaseman tilat ovat vuosien saatossa tulleet yhä 
ahtaammaksi; edellisvuosien laajennoksia on pitkälti toteutettu 
kaluston määrän ja koon kasvaessa ja nykytilanne on myös 
ongelmallinen: tämänhetkinen ajoneuvokalusto saadaan halliin 
sisään, mutta ylimääräistä tilaa ei hallissa ole lähes ollenkaan. 
Osa kalustosta joudutaan hajasijoittamaan muihin kiinteistöihin. 

• Autojen huolto ja pesu on ahtaissa tiloissa vaikeaa ja suurempien 
ihmismäärien ollessa ympärillä on samanaikainen toiminta tiloissa 
ongelmallista. Ajoneuvokaluston kokoa on mahdotonta 
kasvattaa tilojen takia, ja jos paloasemalla vierailee tai 
säilytetään muita paloautoja tilapäisesti, tulee ne säilyttää 
ulkona torin laidalla, mikä ei ole suositeltava ratkaisu missään 
tapauksessa. 

• Paloasemalta myös puuttuvat naisten pukeutumistilat kokonaan 
ja rakennuksessa on puutteita myös esteettömyydessä ja palo-
osastoinnissa.

• Brado Oy toteutti 2019 vuoden keväällä kuntoraportin, joka 
alleviivasi useita korjaustoimenpiteitä joita paloasemalla tulisi 
suorittaa seuraavan viiden vuoden sisällä.



Ajantatasainen julkisivu länteen – 1:100

Ajantatasainen julkisivu Itään – 1:100



Uusiokäyttösuunnitelman lähtökohdat

• Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon Kangasniemen elinvoimaisuuden 
dualismi. Potentiaalisten käyttäjien määrä vähentyy jopa puoleen talvisaikaan, 
mutta toisaalta jopa kolminkertaistuu juhannuksen aikaan. Toiminnan tulisi olla 
kannattavaa ympäri vuoden ja muuntautua käyttäjätilanteen mukaan. 

• Kangasniemen väestöjakauma on nykyään selvästi kallistunut ikääntyvään 
polveen, joka osaltaan tulee huomioida palveluiden tarjonnassa. Toisaalta, 
nuoremman polven houkuttelu Kangasniemelle ja sen palveluiden ääreen olisi 
myöskin suotavaa pitkällä tähtäimellä.

• Paloaseman erinomainen sijainti on merkittävä suunnittelua ohjaava seikka. 
Vieressä sijaitsee Puulavesi, jonka maisemat ovat omaa luokkaansa, ja joka 
tulee hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti suunnitelmassa. Veneilijät 
saapuvat veneillänsä aivan paloaseman viereen ja saavat ensikosketuksensa 
kirkonkylään paloaseman juurella. Vieressä sijaitseva rantatori toimii kunnan 
”keskuksena” erilaisine tapahtumineen. 

• Käyttötarkoituksen muutoksen tulee vaalia rakennuksen ulkomuotoa sekä 
historiallisia elementtejä. Paloasemassa on edelleen jäljellä useita rakennusosia 
vuodesta 1949 kuten kadun puoleinen massa sekä paloaseman torni. 

• Uuden käyttötarkoituksen tulee huomioida tilojen alkuperäiset 
käyttötarkoitukset parhaan mukaan. Rakennuksen hallitilat, saunatilat, asunto-
osa ja kerhotilat tulee muuttaa sellaisiin käyttötarkoituksiin, jotka rakenteiden 
osalta vaativat minimaalisia muutoksia, ja jotka eivät piilota tilojen alkuperäisiä 
funktioita. 

• Kunnan ajatuksena on ottaa tilat itselleen ja vuokrata tilat muiden 
toimitsijoiden käyttöön. Täten toiminnan tulisi olla pääasiassa kaupallista eikä 
kunnan rahoittamaa. Paloasemassa on neliöitä hulppeat määrät, ja 
rakennuksen tiloja on mahdollista jakaa helposti useisiin toimintamuotoihin joko 
yhdelle, tai usealle eri vuokralaiselle. 



Tapahtumakeskus Hööki

• Kangasniemeläisillä oli monenlaisia toiveita ja kunnalla monenlaista 
tarvetta sekä potentiaalista käyttötarkoitusta rakennukselle. Erilaisia 
ja eri kokoisia tiloja on rakennuksessa useita, joten monenlaista 
toimintaa on mahdollista yhdistää saman katon alle. Ehdotan siis, 
että rakennukseen yhdistetään kaikki nämä suosituimmat toiminnot 
niin kuin ne luonnollisesti istuvat rakennuksen eri siipiin.

• Kangasniemen kirkonkylästä puuttuvat majoitustilat lähes 
kokonaan. Vaikka mökkejä sijaitsee alueella runsaasti, olisi itse 
kirkonkylässä kuitenkin hyvä sijaita jonkinlaiset majoitustilat. Tällä 
hetkellä entinen asunto-osa on jo pelastustoiminnan yöpymis- ja 
lepokäytössä.

• Korkeat hallitilat soveltuisivat erinomaisesti ravintolatoimintaan. 
Pinta-alaa ja kattokorkeutta on runsaasti, ja olemassa olevia tiloja 
ja huoneita kuten varastoja ja toimistoja olisi mahdollista 
hyödyntää tehokkaasti toiminnan vaativina aputiloina ilman 
laajennoksia. Ravintolatoiminta olisi helposti yhdistettävissä 
majoitustoiminnan kanssa ja voi kesäisin laajentua torille.

• Kunnasta puuttuvat uimahalli- sekä kylpylätoiminta täysin, ja 
kunnan ikääntyvän väestörakenteen kannalta tällaisille palveluille 
olisi kysyntää, varsinkin reumapotilaille. Allastoiminta tukisi muuta 
toimintaa kuten majoitus-, yhdistys- ja ravintolatoimintaa.

• Korkeat hallitilat soveltuvat erinomaisesti näyttelyitä varten. 
Hallitiloja on mahdollista jakaa osiin, joten erilaisia näyttelyitä olisi 
mahdollista pitää samanaikaisesti. 

• Toisen kerroksen kerhohuone on jo palomiesyhdistyksen käytössä ja 
tilat ovat melkeinpä tehty yhdistystoiminnalle. Tiloissa voisi myös 
järjestää yritysten koulutuksia ja kokouksia, joita muu toiminta kuten 
sauna-, ravintola- ja majoitustoiminta voisivat tukea. 



Ensimmäisen kerroksen muutokset

• Nykyiset kalustohallit säilytetään pääosin entisen 
kaltaisena, jotta rakennuksen alkuperäinen funktio tulisi 
selvästi käyttäjille esiin. Tämä samalla palvelee 
rakennuksen uutta käyttöä tapahtumatilana, sillä tilat 
muuntautuvat parhaiten eri käyttöön, kun niissä on 
mahdollisimman vähän rajoittavia tekijöitä. 

• Ravintolan palvelupiste ja baari sijoitetaan nykyiseen 
armatuurivarastoon, johon tehdään aukot molemmin 
puolin, jotta se palvelisi asiakkaita keskeisesti ja 
tehokkaasti. 

• Keittiötilat sijoitetaan nykyiseen letkunsäilytystilaan, ja 
viereinen eteinen ja kompressorihuoltotila toimivat 
kylmävarastona ja jätehuoneena.

• ”Letkuhuone”, eli uusi allasosasto, sijoittuu asunto-osan ja 
saunaosaston kainaloon niin, että se massoittelullaan ja 
kattomuodollaan sulautuu olemassa olevien siipien 
yhteyteen. Allastilaan tehdään 7m x 6m lämpöallas sekä 
1,8m x 4m poreallas hierontasuihkuilla. 

• Vanhan asuntopuolen sauna- ja suihkutiloja 
laajennetaan nykyisen makuuhuoneen puolelle, johon 
lisätään myös liikuntaesteisille wc-tila kätevästi allastilojen 
yhteyteen. Nykyiseen kuivaushuoneeseen tehdään myös 
liikuntaesteisille wc-tila, jotta molemmat pukuhuoneet 
olisivat soveltuvia liikuntarajoitteisille. 

• Muut asuntopuolen tilat otetaan luonnollisesti käyttöön 
majoitustiloina, joihin saa majoitettua tarpeen mukaan 
5-8 henkilöä. Span ja hotellin vastaanotto yhdistetään, ja 
sijoitetaan nykyiseen toimistoon, joka sijaitsee 
letkunpesukäytävällä. 



Toisen kerroksen muutokset

• Yli puolet toisen kerroksen nykyisestä pinta-alasta on hyvin 
vaikeakäyttöistä tilaa. Ainoa ikkuna 1960- ja 1940-luvulla 
rakennetuissa osissa sijaitsee satamatien vastaisella 
ulkoseinällä, ja tämä tila on nykyisellään hyvin matalaa, sillä 
se sijaitsee noin metrin korkeammalla kuin muu yläkerta. 
Lisäksi tämä on täysin alkuperäinen kylmä ullakkotila 
vuodelta 1949. 

• Tontin arvon takia osaa tiloista tarvitsisi kuitenkin muokata 
siihen suuntaan, että niitä voitaisiin hyötykäyttää tehokkaasti, 
kuitenkin huomioiden olemassa olevat rakenteet ja säilyttäen 
mahdollisimman paljon vanhaa.

• Koska nykyisellään osa toisen kerroksen tiloista on jo valmiiksi 
henkilökunnan lepo- ja wc-tiloina, olisi mahdollista hyödyntää 
osa näistä tiloista tässä käytössä kuitenkin tietyillä muutoksilla. 
Nämä tilat kuitenkin vaatisivat kymmenen prosentin ikkuna-
alaa, jotka toteutettaisiin nykyisen kattomuodon mukaan 
neljänä kattoikkunana. Näin rakennuksen ulkoinen muoto 
säilyy mahdollisimman alkuperäisenä. 

• Ullakkotilojen hyödyntäminen vaatii lämmöneristyksen 
lisäämistä yläpohjaan sekä ulkoseiniin. Työntekijöiden 
sosiaalitilojen lisäksi loput tiloista toimivat tunnelmallisina 
työskentelytiloina, joita kuntalaiset sekä yritys- ja 
yhdistystoiminta voisi hyödyntää.

• Koska IV-järjestelmät tulee muutenkin rakennuksessa uusia 
täysin, siirretään samalla IV-konehuone 1949-luvulla 
rakennetun osan ullakolle. 

• Nykyiset opetus- ja kokoustilat säilytetään täysin samanlaisina, 
sillä tiloja käytetään nykyiselläänkin yhdistyskäytössä. 
Paloaseman järvenpuoleisessa päädyssä sijaitsevien 
toimistojen väliseinä puretaan, jotta saadaan yksi yhtenäinen 
kabinettitila yksityisten kokousten järjestämistä varten. 



Leikkaukset ja Julkisivut

• Paloaseman torniin rakennetaan kierreporras, joka helpottaa tornin käyttöä 
esimerkiksi torin tapahtumien yhteydessä. Tornin sisämitta on kuitenkin sen 
verran kapea, ettei se täytä määräyksiä esimerkiksi turvalliseksi 
katselutasanteeksi. Tornia kuitenkin voidaan käyttää esimerkiksi 
tapahtumien valokuvaamiseen, kuulutuksiin ja paloaseman valvontaan.

• Uusi allaslaajennos suunnitellaan rakennuksen vanhan siiven korkeudelle, 
sillä näin kulku sinne on luontevaa pyörätuolin avulla ja altaaseen on 
mahdollista saada n. 30cm lisää korkeutta, jotka upotetaan alapohjaan. 
Upottaessa rakenteita näin syvälle lähellä vesialueita tulee kiinnittää 
erityistä huomiota rakennesuunnitteluun.

• Lämmöneristystä lisätään toisessa kerroksessa sekä seiniin että yläpohjiin, 
jotta tilat saadaan käyttökelpoisiksi. Panelointi toteutetaan yhteneväisesti 
nykyisen kipsilevypinnan mukaisesti. Alkuperäinen ullakkotila vuodelta 1949 
asti säilytetään, sillä tämä pääty rakennuksesta on yhdessä tornin kanssa 
ainoita paloaseman alkuperäisiä säilyneitä elementtejä. Tämän osion 
käyttöönotto vaatisi todella laajoja muutoksia tiloihin, kuten välipohjan 
laskemista, ikkunoiden lisäämistä ja lämmöneristyksen parantamista, ja sen 
säilyttäminen ennallaan ylläpitää rakennuksen historiallista alkuperäisyyttä. 

• 1960-luvun laajennoksessa vuorostaan on jo valmiiksi lämmöneristettyjä 
tiloja ja välipohja on sopivalla korkeudella, joten näiden tilojen 
muuttaminen hyötytilaksi on paljon luontevampaa. Lisäksi tiloja on 
muutettu sekä 1980- että 2000-luvulla, joten nämä tilat ovat rakennuksessa 
kaikista vähiten alkuperäisiä. 



• Julkisivujen muutokset pidetään minimissä, jotta rakennuksen ulkoinen hahmo 
säilyisi mahdollisimman alkuperäisen kaltaisena. Nykyiset 1990-luvulla asennetut 
haitariovet ovat loistavassa kunnossa ja samalla palvelevat uutta 
käyttötarkoitusta tarkoituksenomaisesti, joten ne säilytetään. 

• Entisen 1960- luvulla toteutetun asunto-osan mineriittilevyt puretaan remontin 
yhteydessä ja korvataan samantyylisellä vaaleanharmaalla ja valkoisella 
kuitusementtilevyllä. Vaikka olemassa oleva julkisivu ilmentää omaa 
aikakauttaan, on se kuitenkin järkevä purkaa remontin yhteydessä useasta 
syystä.

• Suurin muutos julkisivuun tulee uuden allasosaston myötä. Allasosaston 
eteläpäädyn julkisivu tehdään valkoisella tiilellä, jotta se istuu 
luonnollisesti entisen asunto-osan kanssa vierekkäin. Allasosaston 
kattomuoto seuraa viereisen saunaosaston kattoa kulmallaan eikä 
poikkea massasta.

• Uudet toisen kerroksen ikkunat eivät muuta julkisivun ilmettä kovasti, sillä 
ikkunat eivät ole kovinkaan suuria ja ne sijoitetaan katon suuntaisesti 
muun julkisivun rytmissä täsmälleen paloaseman haitariovien päälle.

• Uusi lasitettu käytävä tehdään Satamatien suuntaiselle julkisivulle. Lasi on 
kirkasta ja alumiiniprofiilit hoikkia, joten lasitettu käytävä ei häiritse 
julkisivun ilmettä.
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