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Tiivistelmä

Diplomityön aiheena on Kalajoella sijaitsevan funktionalistisen 
osuuskaupparakennuksen restaurointi- ja uudelleenkäyttösuunnitelma. 
Rakennuksen on suunnitellut Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan 
(SOK) rakennusosasto vuonna 1939. Työ sisältää kirjallisen 
osuuden, joka käsittelee Kalajoen Osuuskaupan historiaa ja sen 
vaiheita, sekä lisäksi katsauksen SOK:n ja Kulutusosuuskuntien 
Keskusliiton rakennusosastojen funktionalistisen aikakauden 
suunnitelmiin ja tuotantoon. Työn suunnitelmaosuus on 
Kalajoen osuuskaupparakennuksen käyttötarkoituksen muutos- ja 
restaurointisuunnitelma.

Osuusliike oli aikanaan standardisoinnin ja rationalismin 
uranuurtaja sekä valtion jälkeen suurin rakennuttaja. SOK:n ja KK:n 
rakennusosastojen keskinäinen kilpailu nosti myymälärakennusten 
arkkitehtuurin tasoa. Erityisesti SOK:n rakennusosaston suunnittelemat 
funktionalistiset tyyppimyymälät Erkki Huttusen johdolla toivat 
valkoisen funkisarkkitehtuurin koko kansan tietoisuuteen.

Olen tutkinut työssäni osuusliikkeiden rakennusosastojen vaiheita, 
arkkitehtonista tyyliä sekä niiden eroja. SOK:n rakennusosasto 
suunnitteli 1920-40-luvuilla kymmeniä funktionalistisia myymälöitä 
ympäri Suomea sekä lukuisia suurempia tuotantolaitoksia. Myymälöiden 
tunnuspiirteitä olivat systemaattisuus, koruttomuus, järjestys, hygienia 
ja rationaalisuus. Kalajoen Osuuskauppa on tärkeä osa jäljelle jääneistä 
funkismyymälöistä.

Kaupankäynti Kalajoen Osuuskaupassa päättyi vuonna 1999 josta 
lähtien rakennus on ollut tyhjillään. Rakennus on suojeltu ja se sijaitsee 
hyvin näkyvällä paikalla Kalajoen keskustan tuntumassa. Paikalla on 
myös pitkä historia kaupankäynnin osalta ja vanha osuuskaupparakennus 
kuuluukin olennaisena osana Kalajoen maisemaan. Rakennuksen arvon 
ja tärkeän sijainnin vuoksi omistajan toiveena on restauroida rakennus 
uuteen käyttöön.

Suunnitelmassa rakennukseen sijoitetaan ensimmäiseen kerrokseen 
majoitustilat ja toisen kerroksen tiloista kunnostetaan ravintola. 
Kalajoella ei tällä hetkellä ole lainkaan majoitustoimintaa, joten tiloille 
olisi kysyntää. Yläkerran tilat ovat aikaisemmin toimineet ravintola 
Kultakalan tiloina, ja tilojen palauttaminen ravintolaksi on hyvin 
luontevaa.

Rakennuksen historiaa on selvitetty alkuperäispiirustusten, 
kirjallisen aineiston ja vanhojen valokuvien sekä pintaväritutkimuksen 
perusteella. Restaurointisuunnitelma perustuu niistä saatuihin 
historiatietoihin ja suunnitelmassa on pyritty vaalimaan alkuperäisiä 
arkkitehtonisia arvoja sekä pyritty poistamaan myöhemmin tehtyjä 
muutoksia.
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1. Johdanto

Pienen kaupungin taajama-alueen keskipisteessä, joenrannan 

läheisyydessä sijaitsee tyhjilleen jäänyt funktionalistinen osuuskauppa. 

Rakennus on ollut tyhjillään jo 16 vuoden ajan. Vanha osuuskauppa 

jäi liian pieneksi käyttötarkoitukseensa kaupankäynnin muuttuessa 

vuosikymmenten aikana. Rakennuksen paikalla on rikas historia: siellä 

on käyty kauppaa, pidetty leipomoa, syöty ravintolassa ja vietetty aikaa 

nuorisotalossa. Vaikka funkiskaupan ympäriltä on purettu ja rakennettu 

uusia rakennuksia, on funkiskauppa kuitenkin jäänyt paikalleen. 

Katu, jonka varrella rakennus sijaitsee, on ollut aikanaan erittäin 

vilkas. Erään kalajokisen mielestä paikka on aikanaan ollut Kalajoen 

urbaaneinta aluetta. Kalajoen Osuuskaupan kuvaus voisi sopia mille 

tahansa suomalaiselle paikkakunnalle, jossa vanhoja liiketiloja on 

poistettu käytöstä. 

Tässä diplomityössä olen laatinut vanhalle osuuskaupalle 

restaurointi- ja uudelleenkäyttösuunnitelman, jolla vanha rakennus 

saisi uuden arvoisensa käytön. Kalajoen osuuskaupan tekee 

erityiseksi sen aikansa edustama standardoitu myymäläarkkitehtuuri. 

Rakennuksen arkkitehtuurin laatu on korkeaa ja vastaavaa kauneutta 

esiintyy liikerakennuksissa vain harvoin. Funkiskaupan on suunnitellut 

SOK:n rakennusosaston arkkitehdit, jotka suunnittelemissaan 

myymälärakennuksissa toivat funktionalismin koko kansan pariin. 

Osuuskauppa oli yleensä ensimmäinen funktionalistinen rakennus 

kirkonkylällä.

Funkkiskaupan kohtalo on mietityttänyt kaupunkilaisia ja 

rakennuksen omistajaa jo vuosia. Osuuskauppa on keskeisellä paikalla, 

ja se on osa paikallista historiaa. Monilla kaupunkilaisilla onkin 

paljon hyviä muistoja vanhoilta osuuskauppa-ajoilta. Kiinnostuin 

erityisesti rakennuksesta ja siihen liittyvistä uudelleenkäytön 

kysymyksistä restaurointitaustani ja työhistoriani takia. Syksyllä 2015 

vierailin Kalajoella pariin otteeseen tutustumassa rakennukseen sekä 

haastattelemassa rakennuksen omistajaa.

Diplomityössäni olen tutkinut osuusliikkeiden rakennusosastojen 

historiaa ja arkkitehtonista kieltä sekä erityisesti Kalajoen 

Osuuskaupan vaiheita. Työn suunnitelmaosuus koostuu rakennuksen 

restaurointisuunnitelmasta ja ajantasapiirustuksista. 

Oulussa 

13.1.2016 

Anna Mikkonen
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loivat hyvät edellytykset karjanhoidolle.6 (Kuva 3)

Kalajoen väestö kasvoi tasaisesti 1600-luvun lopulle Isovihaan 

saakka joka laski asukasmäärää.7  Isonvihan jälkeen tilaluvut alkoivat 

jälleen lisääntyä kun vanhoja kantatiloja jaettiin.8 1800-luvun 

alussa tervanpoltto jäi vähemmälle ja alueella elettiin kovan pulan 

kourissa. Väkivaltaisuus ja varastelu yleistyivät, kunnes voimakas 

herännäisyysliike saapui alueelle ja ahkeruudesta, rehellisyydestä ja 

vaatimattomuudesta tuli taas hyveitä. Isojako edisti myös peltoalojen 

moninkertaistumista ja kansa alkoi vaurastua ja väkiluku jälleen 

kasvaa.9

6 Häkkilä, Soili. Vanhaa Kalajokilaaksoa kuvien kertomana. 
 Haapajärvi, 1987. s.7.
7 Lämsä, Erkki. Kalajoki. Raahe, 1994. s.2.
8 Kalajoen keskustan osayleiskaava, rakennetun kulttuuriympäristön selvitys.  
 2013. s. 14.
9 Niemi, Jari. Kalajokilaakso. Oulu, 1991. s. 105.

2. Kalajoki - Pohjanmaan lakeus

Pohjanmaan eteläinen lakeuden alue, Kalajoki, sijaitsee 

Pohjanlahden tietämillä Kalajoen suulla. Kaupunki sijaitsee Valtatie 

8:n varressa ja sen asukasluku oli vuoden 2013 lopussa reilut 12 600 

asukasta.1  Kalajoen keskusta ja sen asuinalueet ovat levittäytyneet 

molemmin puolin Kalajokea noin 5 kilometrin päähän merestä. 

Maisemaltaan Kalajoki on jokiuomien halkomaa tasankoa, jossa se on 

pohjoisessa laakeaa ja etelässä kumpuilevaa. (Kuva 1)

Kalajoki vapautui suhteellisen myöhään vesipeitteestään. Seutu 

oli ensimmäisten erämaakulkijoiden tullessa nykyiseen verrattuna 

hyvin erilaista; rantaviiva syvemmällä sisämaassa, joet runsasvetisiä, 

rannat ryteikköistä ja sankan metsän peittämää. Seudulla tiedetään 

liikkuneen 1200-luvulla ensimmäisenä Lappalaisia joiden jälkeen 

1300-luvulla seurasivat erämaakulkijat Satakunnasta.2 Ensimmäiset 

asukkaat vaelsivat elantonsa perässä, jota he saivat pääasiallisesti 

merikalastuksesta, hylkeenpyynnistä ja metsästyksestä.3

1500-luvulle mennessä alkoi Kalajoen asutus kasvaa ja vakiintua.4  

Kehitykseen vaikuttivat merkittävästi meri ja joki jotka antoivat 

myös edellytykset kaupankäyntiin.5 (Kuvat 2) Maataloutta alettiin 

harjoittamaan erätalouden rinnalla 1500-luvulla nykyisen Kalajoen 

keskustan alueella. Tasaiset ja laajat nevat, sekä heinäiset matalat rannat 

1 Väestötilastopalvelu, Tilastokeskuksen tilastotietokannat    
 http://www.stat.fi/tup/kunnat/kuntatiedot/208.html 
 Luettu 17.11.2015.
2 Huurre, Matti & Virrankoski, Pentti & Vilkuna, Kustaa. Suur-Kalajoen  
 Historia 1. Kokkola, 1956. s.35-41.
3 Kalajoen keskustan osayleiskaava, rakennetun kulttuuriympäristön selvitys  
 2013 http://www.kalajoki.fi/sites/kalajoki.fi/files/atoms/files/liite-5_  
 rakennetun_kulttuuriympariston_selvitys_stadionark_131230.pdf  
 Luettu 5.10.2015. s. 14.
4 Huurre ym. 1956. s. 44.
5 Kalajoen keskustan osayleiskaava, rakennetun kulttuuriympäristön selvitys.  
 2013. s. 14.
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Kuva 1. Ilmakuva Kalajoesta. Kuva 3. Väki heinäniityllä Kalajoella 1920-luvulla.

Kuva 2. Kalastajat viemässä silakkanelikoita syysmarkkinoille Ouluun.
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2.1 Kalajoen kaupankäynnin varhaisvaiheet

Kalajoen suurin etu kaupankäynnille olivat sen sijainti meren ja 

joen läheisyydessä. Sinne oli myös helppo kulkea teitse. Kalajoella 

varhaisinta kauppaa alettiin käydä jo 1500-luvulla, kun talonpojat 

alkoivat myydä tuotteitaan. Myytäväksi kelpaavia tuotteita olivat muun 

muassa turkikset, hylkeenrasva, kuivatut kalat ja nautojen vuodat. 

Näitä kaupattiin tai vaihdettiin sellaiseen tavaraan mitä ei Kalajoella 

ollut omasta takaa riittävästi. Kalajoen ja muiden seutujen välinen 

kauppa muodostu vähitellen vilkkaaksi.10 

1570-luvulla tervanpolton alettua uudenlaista kaupankäyntiä 

alueelle loi tervanmyynti. 1600-luvulla lastattiin suuria purjeveneitä 

pitkille merimatkoille ja tervasta tuli kysyttyä myös ulkomaita myöten. 

Terva myyntiartikkelina mullisti koko maakunnan talouselämän.11  

Myynti antoi talonpojille lisää pääomaa jolla he pystyivät rakentamaan 

talojaan yhä kauemmas metsään sekä jakamaan maataan.12 

Järjestäytynyt kaupankäynti, eli maakauppa, ei ollut sallittua 

maaseudulla ennen vuotta 1842 ja yksityishenkilöt kauppasivat 

tuotteitaan järjestetyillä markkinoilla tai taloja kierrellen.13 

Maakauppiaat saattoivat harjoittaa eri elinkeinoja kauppatavaran 

hankkimiseksi ja parhaimpina vuosina voitiin myydä jopa omaa viljaa. 

Yleisimmät kauppatavarat olivat kuitenkin karjatuotteita.14

10 Huurre ym. 1956. s.194.
11 Huurre ym. 1956. s.190.
12 Häkkilä. 1987. s.8.
13 Alanen, Aulis J. Suomen maakaupan historia. Jyväskylä, 1957. s.26-27.
14 Huurre ym. 1956. s.198.

Kalajokisuusta, ja erityisesti Plassin alueesta, tuli tunnettu 

markkinapaikka jossa pidettiin ensimmäiset markkinat jo vuonna 

1620.15  Plassi on kulttuurihistoriallisesti arvokas alue jolla on säilynyt 

rakennuksia 1700-luvulta saakka.16  (Kuva 4)

Lupa kauppapuotien perustamiseksi maaseudulla annettiin 

vuonna 1859 ja 1800-luvun lopulla kaupasta oli jo muodostunut vahva 

elinkeino Kalajoella.17  Maakaupan vapautumisen jälkeen vuonna 1865 

Kalajoesta oli pyrkimys muodostaa kaupunki ja sittemmin kauppala. 

Vaikka kumpikaan hankkeista ei toteutunut, tuli kaupankäynnistä 

kuitenkin Kalajoella vilkasta.18 Kalajoen kauppahuoneiden lukumäärä 

oli suurimmillaan 14 vuonna 1877 ja kaupparakennukset sijaitsivat 

useimmiten asuinrakennusten yhteydessä. Rikkaimmat talonpojat 

kävivät myös ulkomaankauppaa varustamillaan laivoilla.19 

Kun Kalajoen kaupallinen keskus Plassin vanhalla markkinapaikalla 

alkoi menettää merkitystään 1900-luvun alussa siirtyi kaupan 

painopiste vähitellen Pohjankylälle Saarisillan seutuville eli Kalajoen 

Osuuskaupan, vanhan Kultakalan, läheisyyteen.20  Samoihin aikoihin 

osuustoiminta järjestäytyi ja kaupan alan uusi aika alkoi. (Kuva 5)

15 Lämsä. 1994. s.6.
16 Niemi. 1991. s.105.
17 Alanen. 1957. s.212.
18 Kyllönen, Matti. Kalajoen ja Raution historia 1865-1975. Vaasa 1980. s.101.
19 Kalajoen keskustan osayleiskaava, rakennetun kulttuuriympäristön selvitys.  
 2013.  s.26
20 Kalajoen keskustan osayleiskaava, rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. 
 2013. s.26.
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Kuva 5 . Ilmakuva Kalajoen Sillanpäästä 1930-luvulta. Saarisilta kuvassa keskellä.Kuva 4. Kalajoen vanhalla markkinapaikalla Plassilla pidettiin toripäivä 1939-luvulle saakka.
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arkkitehdeistä oli Le Corbusier jonka viisi yleispätevää sääntöä 

rakennuksen suunnitteluun loivat pohjan funktionalismin tyylille; 

pystypilarit ja vaakatason laatat rakennuksen kantavina elementteinä, 

tasakatto, nauhaikkuna, vapaa julkisivu sekä rakennuksen nostaminen 

pilareille.24 (Kuva 7)

New Yorkin pörssiromahduksesta koitunut maailmanlaajuinen 

lama vaikutti myös arkkitehtuuriin. Rakennusmateriaalien niukkuus 

heijastui arkkitehtuurin yksinkertaistumiseen ja käsityötuotteista 

siirryttiin massatuotantoon ja standardointiin mikä muun muassa 

johti julkisivujen yksinkertaistumiseen.25 Puhtaan valkoiseksi 

rapattuja rakennuksia ja geometrisia muotoja toi esiin myös Adolf Loos 

suunnitelmissaan. Esimerkiksi jo varhaisissa Loosin villaprojekteissa 

esiteltiin riisutun funktionalisimin elementtejä. Julkisivut pyrittiin 

pitämään jäsentelyiltään pelkistettyinä ja sisätilat tarjosivat vain 

yksinkertaisen avoimen tilan asujansa täytettäväksi.26 (Kuva 8)

Suomessa ensimmäinen kirjallinen viittaus funktionalismiin esiintyi 

Alvar Aallon kirjoittamassa artikkelissa Porraskiveltä arkihuoneeseen, 

joka julkaistiin vuonna 1926. Pari vuotta myöhemmin funktionalismi 

tuli yleisesti tunnetuksi suomalaisten arkkitehtien keskuudessa 

useiden lehtikirjoitusten ja esitelmien kautta. Tyylillisesti puhtaita 

funktionalistisia suunnitelmia esiteltiin kilpailujen ehdotuksissa mutta 

ensimmäiset konkreettiset funktionalistiset kohteet toteutettiin vuonna 

1929. Alvar Aallon ja Erik Bryggmanin suunnittelema messualue 

Turun 700-vuotisjuhliin oli ensimmäinen puhtaasti funktionalistiseen 

muotokieleen perustuva toteutus Suomessa.27 (Kuva 9 ja 10)

Vuonna 1929 valmistuivat ensimmäiset funktionaliset rakennukset 

24 Standertskjöld, Elina. Arkkitehtuurimme vuosikymmenet: 1930-1950.  
 Suomen rakennustaiteen museo, Rakennustietosäätiö RTS. 
 Helsinki, 2008. s.22.
25 Standertskjöld. 2008. s. 20.
26 Gympel. 2005. s. 83.
27 Heinonen, Raija-Liisa. Funktionalismin läpimurto Suomessa. Suomen  
 rakennustaiteen museo. Helsinki, 1986. s.278.

3. Funkismyymälöiden synty Suomessa

Pian osuuskauppatoiminnan saavuttua Suomeen, alkoi myös 

funktionalistinen arkkitehtuuri saada jalansijaa. Osuuskauppatoiminta 

jakaantui kahden toimijan, SOK:n (perustettu 1904) ja OTK:n 

(perustettu 1917) välille. Liikkeiden kilpailu asiakkaista ja 

markkinapaikoista vaikutti myymäläarkkitehtuurin kehitykseen. 

Molemmat toimijat panostivat omiin rakennusosastoihinsa ja taitavien 

arkkitehtien palkkaamiseen. Siinä missä SOK:n rakennusosasto 

palkkasi puhtaan funktionaalisen tyylisuunnan omanneita nuoria 

arkkitehtejä, kuten Erkki Huttusen, toimi samoihin aikoihin Elannon 

rakennusosaston johtajana vanhempi arkkitehti Väinö Vähäkallio. 

3.1 Funktionalismin kehittyminen

1900-luvun alussa arkkitehtuurissa ja muotoilussa suosittiin 

varhaisempien tyylimuotojen jäljittelyä. Vuonna 1917 Hollannissa 

ryhmä taiteilijoita ja arkkitehtejä perustivat De Stijl -taideryhmän 

kertaustyylien vastakohdaksi. Tavoitteena oli aikaisemmista 

tyylisuuntauksista irtautuminen ja perusmuotojen suosiminen 

suunnittelussa. Ryhmän tyyli oli lähellä funktionalismia joka syntyi ja 

alkoi levitä samoihin aikoihin.21 (Kuva 6)

Walter Gropiuksen johdolla vuonna 1919 Saksan Weimarissa 

perustettiin Bauhas-taidekoulu, jossa suunnittelun perustana pidettiin 

käyttötarkoitusta ja esineen tai rakennuksen muotoilusta oli tultava 

ilmi sen toiminto eli funktio.22 Muotoilun täytyi noudattaa käytön 

asettamia vaatimuksia ja rakennuksen pohjaratkaisu saneli myös sen 

ulkomuodon.23  Eräänä funktionalismiin keskeisesti vaikuttaneista 
21 Gympel, Jan. Arkkitehtuurin historia. Antiikista nykyaikaan. Saksa, 2005.s.87.
22  Gympel. 2005.s.88.
23 Mikkola, Kirmo (näyttelyn suunnittelija). FUNKKIS : Suomi nykyaikaa  
 etsimässä. Suomen rakennustaiteen museo. Helsinki, 1980 s.A1.
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Kuva 6. Rietveld-Schröder -yksityisperheen talo Utrechtissä, Alankomaissa. Talon suunnitteli vuonna 1924 Gerrit 
Rietvield ja se edustaa De Stijl -arkkitehtuuria. Rakennus korostaa viereisen 1800-luvun kerrostalon tyylillisiä 
eroavaisuuksia. 

Kuva 7. Le Corbusier, Villa Stein-de-Monzie. Julkisivupiirustus vuodelta 1926, rakennettu 
vuotta myöhemmin. Rakennuksessa toteutuivat Le Corbusierin viisi sääntöä arkkitehtuurille.

Kuva 8. Adolf Loos, Villa Moissi, Venice, Italy, 1923. Villla on moderni muunnelma välimerellisestä arkkitehtuurista. Vähäeleiseen ja koruttoman geometrisen rakennuksen on tarkoitus 
tarjota asujalleen vain seinät. 
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Turussa; Maalaistentalo, Turun Sanomien toimitalo sekä standardi 

vuokratalo.28 Turun Sanomien toimitalossa toteutuivat viidestä 

Le Corbusierin suunnitteluperiaatteesta tasakatto, nauhaikkunat, 

pystypilarit ja vaakarakenne kantavina elementteinä sekä betonista 

valetut, ei-kantavat julkisivut. (Kuvat 11 ja 12) Aallon osuus 

funktionalismin kasvusta ja suosiosta oli suuri ja tyylisuunta 

omaksuttiin nimenomaan yksittäisten nuorempien arkkitehtien 

toimesta.29 Vanhempi arkkitehtien sukupolvi suosi yhä klassismia.30

Ensimmäisiä funktionalistisia rakennuksia Suomessa olivat 

teollisuus- sekä liikerakennukset koska niihin sopivat parhaiten 

rationalistiset ja tarkoituksenmukaiset arkkitehtoniset uutuudet.31 

Uuden tyylin ei ajateltu sopivan konttori- ja liikerakennuksiin jotka 

edustivat arvokkuutta. Tämä näkyi erityisesti siinä, että Helsingissä 

asuneet arkkitehdit omaksuivat uuden tyylin hitaammin koska 

pääkaupungista haluttiin rakentaa liike-elämän keskusta. Modernismin 

ei myöskään katsottu sopivan kirkkorakennuksiin. Uusi rakennustyyli 

soveltui kuitenkin myös osuuskauppoihin ja modernismi levisi koko 

maahan pääasiassa osuuskauppojen ansiosta.32 

Funktionalismiin vaikutti myös hyvin vahvasti uudet 

rakennustekniikat, betonirakenteet ja teräsbetoni, jotka mahdollistivat 

erilaisen suunnittelun. Uusi rakennustekniikka vaikutti pitkälti 

millaiseksi tyyliksi funktionalismi lopulta muotoutui.33

Rakennusten arkkitehtuuri oli hyvin yksinkertaista ja sitä pyrittiin 

toistamaan usein samankaltaisissa rakennuksissa: funktionalismiin 

liittyi vahvasti rakennusten standardisointi ja sarjatuotanto.34 

28 Heinonen 1986. s.278.
29 Heinonen. 1986. s.281.
30 Heinonen. 1986. s.279.
31 Heinonen. 1986. s.269.
32 Standertskjöld. 2008. s. 21.
33 Heinonen. 1986. s.269.
34 Mikkola. 1980 s.A1.

Funktionalismin varhaisimpia standardoituja rakennustyyppejä 

olivat puhelinkioskit joista ensimmäiset tehtiin Helsinkiin jo vuonna 

1917 sekä lippakioskit joita Gunnar Taucher suunnitteli Helsingin 

kaupungin rakennuskonttorissa. Myös osuustoiminnalliset yhtiöt, SOK 

ja OTK, omaksuivat nopeasti standardirakennukset ja rakennuttivat 

ympäri maata arkkitehtonisesti merkittäviä standardoituja, myymälä-, 

toimisto- sekä varastorakennuksia.35 Osuuskauppa oli usein ensimmäinen 

funktionalistinen rakennus kirkonkylässä ja sen rakentaminen edustaa 

yhä tärkeää vaihetta paikkakuntansa historiassa.36

Suomessa oli pyrkimys kompensoida kulttuuriperinteemme 

lyhyyttä rakentamalla nykyaikaisuutta ja aineellista rikkautta korostavaa 

arkkitehtuuria. 1930-luvulle tultaessa funktionalismi oli jo vahvasti osa 

kansallista identiteettiämme. Samalla vuosikymmenellä funktionalismi 

sanana muuttui kielessämme kansanomaisemmaksi funkikseksi. Sitä 

mukaa kun uusia rakennuksia rakennettiin, aate tyylisuuntauksen 

takana laski. Varsinaisesti kansanpariin funktionalismi siirtyi 

asuntorakentamisessa ja suuremmassa mittakaavassa vasta sotien 

jälkeen. 1940-luvulla sota pehmensi funktionalismin tyyliä, jolloin 

rakennustavasta tuli enemmän kansainvälisyyttä vastustava.37

35 Heinonen. 1986. s.272.
36 Standertskjöld. 2008. s.29.
37 Mikkola. 1980. s. B3.



15

Kuva 11. Alvar Aallon suunnittelema Turun Sanomien 
toimitalo Turussa kuvattuna vuonna 1929.

Kuva 12. Alvar Aalto: Lounais-Suomen maalaistentalo, 
Turku 1928. Uusi pelkistetty tyylisuunta näkyy vahvasti 
julkisivuissa.

Kuva 10. Erik Bryggmanin suunnittelema Turun 700-vuotisjuhlanäyttelyn messualueen ravintola vuodelta 1929.

Kuva 9. Vuonna 1929 Alvar Aallon ja Erik Bryggmanin suunnittelema Turun 700-vuotisjuhlanäyttelyn messualueen asemapiirros. 
Suunnitelma oli ensimmäinen puhtaasti funktionalismin ideoihin ja muotokieleen perustuva toteutus Suomessa.
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3.2 Osuustoiminta alkaa

Osuuskauppatoiminta rantautui Suomeen 1800-luvun lopussa 

Englannista ja Saksasta. Toiminnan periaatteena oli, että osuuskunnan 

jäsen oli samalla myös liikkeen omistaja. Vuosisadan vaihteessa alkoi 

maassamme myös yleinen yhteiskunnallinen organisoituminen joka 

heijastui osuuskauppojen nopeana leviämisenä 1900-luvun alussa.38 

Osuuskaupoilla oli kaupallisten tavoitteiden lisäksi myös 

aatteellisia tarpeita. Maaseudulla osuuskauppoja olivat usein 

perustamassa viljelijäväestön poliittisesti porvaritaustaiset jäsenet 

sekä itsenäiset talonpojat. Kaupungeissa osuuskauppojen taustalla 

toimivat sosiaalidemokraattitaustaiset, tehdastyöväestöstä koostuneet 

ja jäsenmäärältään suuret edistysmieliset ryhmät.39 Ensimmäisen 

toimintaperiaatteltaan nykymuotoisen myymälän perustivat 

Finlaysonin puuvillatehtaan työntekijät Tampereella vuonna 1900.40  

(Kuva 13) Osuuskauppojen yhteiseksi tukkukaupaksi perustettiin 

vuonna 1904 Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, SOK, johon 

suurin osa osuuskaupoista liittyi.41

Aatteellisista ristiriidoista ja niistä seuranneista jännitteistä 

johtuen vuonna 1916 osa edistysmielistä osuuskaupoista perustivat 

Osuusliike Elannon johdolla oman aatteellisen keskustajärjestön 

Kulutusosuuskuntien Keskusliiton, KK:n. SOK haluttiin kuitenkin 

pitää yhä omana keskuskauppana mikä ei kuitenkaan onnistunut ja KK:n 

jäsenosuuskaupat perustivat vuonna 1917 Suomen Osuustukkukaupan 

OTK:n.42

38 Sinisalo, Hannu. Ihmisen ja työn kuvia. Valokuvia 1920- ja 1930-luvun  
 kansanelämästä. Jyväskylä, 1981. s.138.
39 Norrmén, Kimmo. Uusi sateenkaari. E-osuustoiminnan suunta   
 rakennemuutoksen jälkeen. Helsinki, 1986. s.41.
40 Niskanen, Aino. Osuusliike rakentaa. Ajankuvia arkkitehtuurista. Helsinki,  
 1987. s.12.
41 Norrmén. 1986. s.41.
42 Norrmén. 1986. s.43.

1920-luvulle mennessä kaksi osuustoiminnallista vähittäiskaupan 

kaupparyhmittymää vakiintui. Keskinäistä kilpailua käytiin niin 

tarjonnan kuin arkkitehtuurin keinoin. 

3.3 SOK ja Elanto rakennuttajina

Aatteelliset osuusliikkeet, Kulutusosuuskuntien Keskusliitto 

(KK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK), kohottivat 

kilpailullaan myymälöiden arkkitehtuurin tasoa. SOK:n rakennusosasto 

perustettiin vuonna 1920 ja KK:n rakennusosasto kolme vuotta 

myöhemmin. Hyvin hoidetuilla ja siisteillä myymälärakennuksilla 

liikkeet pyrkivät tahoillaan kasvattamaan kuluttajien luottamusta ja 

lisäämään myyntiä.43 Myymäläarkkitehtuurissa nousi vahvasti  esiin 

funktionalismi, jonka avulla luotiin miellyttäviä ja moderneja tiloja.

Jo ennen jakautumistaan oli SOK:lla tarve omille tyyppimyymälöille 

ja suunnittelua varten oli perustettu rakennustoimisto jossa 

suunnittelua johti vuosina 1917-18 Elias Paalanen.44 Hän laati vuonna 

1916 kuusi erikokoista myymälää henkilökunta-asuntoineen ja 

piharakennuksineen.45

1920-luvulla SOK:n ja KK:n rakennusosastot olivat suurempia kuin 

yksityiset arkkitehtitoimistot. Arkkitehti toimi niissä organisaattorin, 

hallinnoijan ja rakennuttajan edustajan roolissa.46  

Aluksi arkkitehtejä oli vaikea saada osuusliikkeitten 

rakennusosastolle töihin koska Arkkitehtiliitto oli suhtautunut 

varsinkin KK:n torjuvasti.47

43 Jokinen. 1993. s.15.
44 Niskanen, Aino. Väinö Vähäkallio ja hänen toimistonsa. Arkkitehdin   
 elämäntyö ja verkostot. Teknillisen korkeakou-lun arkkitehtiosaston   
 tutkimuksia 2005/22 Arkkitehtuurin historia. Helsinki, 2005. s.50.
45 Niskanen. 2005. s. 54.
46 Niskanen. 2005. s.50.
47 Niskanen. 2005. s.53.
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Kuva 13. Finlaysonin osuuskaupan ensimmäinen myymälä avatitin Tampereella vuonna 1900 
edusti varhaista myymäläarkkitehtuuria ennen osuuskaupan jakaantumista.

Kuva 14. Finlaysonin osuuskaupan myymälän sisätilat. 
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SOK:n rakennusosastolle palkattiin vuonna 1928 Erkki Huttunen 

joka loi oman tunnistettavan SOK:n myymäläarkkitehtuurin. (Kuva 

15 ja 16) Tunnuksenomaista sille oli valkoiset rappaukset ja lähes 

tasakattoinen muoto.48

Väinö Vähäkallio suunnitteli Kulutusosuuskuntien Keskusliitolle 

jo vuodesta 1917. (Kuva 17) Hänen Elannolle suunnittelemissaan 

rakennuksissa tunnuksenomaista oli vielä 1930-luvun puolella punaisen 

tiilen käyttö.49  (Kuva 18)

Myymälärakennuksia suunniteltaessa molemmat osuusliikkeet 

seurasivat myymälöiden kansainvälistä tyyliä pitämällä yhteyttä 

Saksaan, Englantiin, Pohjoismaihin ja erityisesti Ruotsiin. 

Ruotsalaisella osuusliike Kooperativa Förbundetilla oli mallimyymälät, 

joiden tunnuspiirteitä olivat systemaattisuus, koruttomuus, järjestys, 

hygienia ja rationaalisuus. (Kuva 19) 

Osuusliikkeestä tuli standardisoinnin ja rationalismin 

uranuurtaja ja se on ollut valtion jälkeen toiseksi suurin rakennuttaja 

mikä ilmentääkin sen mahtia.50 Tyyppimyymälöistä tuli Suomessa 

keskusliikkeitten vallitseva myymälärakentamistapa ja myymälöiden 

kehittäminen loppui vasta elementtirakentamisen myötä 1960-luvulla.51

48 Heinonen. 1986. s.274.
49 Heinonen. 1986. s.274.
50 Niskanen. 2005. s. 54.
51 Niskanen. 2005. s. 54.

Kuva 16. SOK:n rakennusosasto vuonna 1933. Vasemmalla Valde Aulanko, 
toinen oikealla Erkki Huttunen.

Kuva 15. Erkki Huttunen, 
valokuva 1930-luvulta.

Kuva 17. Väinö Vähäkallio 
1930-luvulla.
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Kuva 18. Viipurissa sijaitsevat vierekkäiset SOK:n mylly jonka suunnitteli vuonna 1930 
Erkki Huttunen SOK:n rakennusosastolta ja OTK:n keskusvarasto jonka suunnitteli KK:n 
rakennusosastolta Georg Jägerroos luultavasti 1930-luvun alkupuolelle.

Kuva 19. Suomalaisten osuusliikkeiden esikuvana oli ruotsalaisen Kooperativa Förbundetin 
myymälät joita erityisesti KK:n rakennusosasto käytti esikuvanaan suunnitelmissaan. Kuvassa 
liikkeeseen kuuluva Konsum-myymälä, Svedmyra 1934.
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     3.4 SOK:n rakennusosasto

SOK:n rakennusosasto oli perustettu vuonna 1920 keskusjärjestön 

oman tuotantotoiminnan vaatimaa rakennussuunnittelua varten. 

1920-luvun puolivälissä sen pääasialliseksi tehtäväksi muodostui 

jäsenosuuskauppojen myymälärakennusten suunnittelu. Erkki 

Huttunen palkattiin SOK:n rakennusosaston tuntipiirtäjäksi vuonna 

1928.52 Huttunen toimi aluksi rakennusosaston johtajan Valde 

Aulangon alaisena mutta pian oli selvää, että Huttunen sai jokseenkin 

vapaat kädet suunnitelmien tekoon, siitäkin huolimatta että Aulanko 

signeerasi piirustukset hänen kanssaan. Valde toimi rakennusosaton 

johtajana vuoteen 1939 saakka. Myöhemmin osastolle tullut Paavo 

Riihimäki myös omaksui Huttusen ilmaisun.53

Erkki Huttusen laatimat piirustukset rakennusosastolla 

noudattivat ensin klassistista tyylisuuntaa. Ensimmäisenä vuonnaan 

hän suunnitteli myös noin parikymmentä myymälärakennusta sekä 

Oulun Toppilan myllyn jossa klassismi oli vielä vahvasti nähtävillä. 

Huttusen rooli osastolla kasvoi myöhemmin SOK:n palkattua hänet 

vakituiseksi arkkitehdiksi.

1920-luvun lopussa SOK:n rakennusosastolla suunnitellut myymälät 

olivat pitkänmallisia ja jaettu eri osastoihin omine käsivarastoineen. 

Myymälän toisessa kerroksessa sijaitsivat kaupanhoitajan ja kauppa-

apulaisten tilat. Suunnittelun lähtökohtana olivat selkeät linjat 

ja yksinkertaiset muodot mikä heijastui myös rakennusosaston 

suunnittelemaan sisustukseen. Ainoastaan sisäänkäyntejä koristeltiin 

klassisin detaljein. Oli tärkeää käyttää arkkitehtien asiantuntemusta, 

jotta kuluttajille saatiin pätevä ja luotettava kuva osuuskaupasta. 

Vuosien 1925-29 aikana laadittiin rakennusosastolla piirustukset 

yhteensä 135 myymälää varten.54 
52 Jokinen. 1993. s.15.
53 Heinonen. 1986. s.273.
54 Jokinen. 1993. s.16.

Vuosikymmenen lopulla iskeneestä lamasta huolimatta toteutettiin 

kaksi merkittävää SOK:n rakennushanketta, Rauman konttorirakennus 

ja Viipurin mylly joka rohkaisi Huttusta käyttämään funktionalistista 

tyyliä myös pienemmissä projekteissa. Arkkitehti Paavo Riihimäen 

kanssa Huttunen kehitteli valkoiseksi rapatun, tasakattoisen maaseudun 

funkiskaupan jonka eri variaatioita rakennettiin ympäri maaseutua 

1930-luvulla. Myymälähoitajat tapasivatkin kutsua kauppoja ’Huttusen 

laatikoiksi’.55

Huttunen johti vahvasti SOK:n rakennusosaston suunnittelutyyliä 

ja hänen nimikirjaimensa esiintyivät useimmissa suunnitelmissa. 

Vaikka myymälärakennuksilla oli jo useimmiten valmiit tilaohjelmat, 

oli suunnittelijoilla kuitenkin vapaat kädet rakennusten ulkoasujen 

suunnittelussa. SOK:lainen arkkitehtuuri nousi Suomalaisen 

modernismin kärkeen 1930-luvulla Huttusen myötä. Erkki Huttusen 

laatikkokauppojen eri variaatioita rakennettiin kymmenittäin ympäri 

Suomea ja hänen suunnittelemat rakennukset muodostavat määrällisesti 

ja laadullisesti huomattavan osan Suomen funktionalistisista 

rakennuksista.56

Kalajoen Osuuskauppa on yksi SOK:n suunnittelemista kymmenistä 

pienen mittakaavan maaseutumyymälöitä. SOK:n rakennusosaston 

suunnittelemat rakennukset muodostavat kiinnostavan ja tyylillisesti 

yhtenäisen kokonaisuuden 1930-luvun arkkitehtuurista.57 

55 Jokinen. 1993. s.20.
56 Heinonen.1986. s.282.
57 Heinonen. 1986. s.274.
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3.5 Elanto rakentaa

Kulutusosuuskuntien Keskusliiton rakennusosaston vastaavana 

arkkitehtinä toimi Väinö Vähäkallio vuosien 1928-34 välillä.58 

Ennen rakennusosastolle siirtymistään Vähäkallio oli vuodesta 1917 

saakka piirtänyt omassa toimistossaan tuotanto- ja liikerakennuksia 

Elannolle.59 Rakennusosastolla toimiessaan hän suunnitteli muun 

muassa Helsingin Kaikukadun hallintorakennuksen, keskusvaraston, 

leipätehtaan, henkilökunnan asuinkerrostalon sekä osan myymälöistä. 

Suurin osa Elannolle suunnitelluista rakennuksista rakennetitin 

Helsinkiin. 

Elannossa panostettiin erityisesti 1930-luvulla 

myymälärakennuksiin ja myös siellä ymmärrettiin rakentamisen olevan 

liikkeelle hyvää mainosta.60  KK:lla erityisesti kehiteltiin ruotsalaisen 

esikuvan mukaan 1930-luvulla erilaisia tyyppimyymälöitä jotka olivat 

erikokoisia varaston ja myymälänhoitajan asunnon yhdistelmiä ja jotka 

sopivat maaseudulle sekä esikaupunkialueelle.61

Elannon omasta lehdestä liikkeen jäsenet saivat lukea uusien 

myymälöiden rakentamisesta ja niiden hienoista tiloista. Varsinkin 

1920-luvun myymäläsisustuksiin kuului ornamentiikka joista 

komeimmat olivat vauraalla Elannolla. Elannon 1920-luvun 

punatiiliarkkitehtuuri oli Vähäkallion suunnittelemaa ja siitä tulikin 

osa liikkeen positiivista huomiota saanutta imagoa.

58 Niskanen. 2005. s.50.
59 Niskanen. 2005. s.52.
60 Niskanen. 2005. s.52.
61 Niskanen. 2005. s. 54.

Vaikka punatiilinen arkkitehtuuri sai kiitosta, osa myymälöistä 

rapattiin 1930-luvulla valkoisiksi muistuttamaan enemmän SOK:n 

myymälöitä. Näin myös värit punainen ja valkoinen hävisivät 

vastakohtina arkkitehtuurissa muistuttamasta osuusliikkeitten 

aatteellisuudesta. Elannolla oli ollut aikaisemmin maine punakaartien 

muonittajana.62

Elanto oli poliittisissa linjoissaan vasemmalle suuntautunut ja 

tästä syystä varakkaan ja poliittisesti konservatiivisen Vähäkallion 

ajateltiin olevan erikoinen valinta KK:lle. Suomessa oli siihen aikaan 

erittäin harva arkkitehti vasemmistolaisuuteen suuntautunut siitäkin 

huolimatta, että liberaali hyvinvointipolitiikka oli levittäytynyt laajalle. 

Vähäkallio ei kuulunut nuoremman arkkitehtipolven edustajiin vaan 

nuorsuomalaisiin jotka olivat konservatiivisia taloudellis-sosialistisissa 

kysymyksissä. Vähäkallio esimerkiksi vastusti työsuojelulakia ja työajan 

lyhentämistä kahdeksaan tuntiin.63

Vähäkallio oli myös etääntyneempi varsinaisesta suunnittelutyöstä. 

Hänen kerrotaan käyneen rakennusosastolla vain ulkopuolisena 

tarkkailijana, kuin konsultin tapaan valvomassa töitä ja allekirjoittamassa 

piirustuksia. Sitä vastoin Erkki Huttunen SOK:lla toimi myöhemmin 

myös jopa alkuvuosia aktiivisemmin suunnittelijan tehtävissään.64

Molemmat toimijat sekä KK, että SOK loivat omat standardisoidut 

tyyppipiirustukset pienemmille rakennusosille. KK:lla oli oma 

puusepäntehdas, jossa se valmisti lihakoukkuja, konsoleita, vetimiä ja 

vaatenaulakoita liukuhihnalla. SOK:lla suunniteltiin standardikalusteita 

myymälöihin.65

62 Niskanen. 2005. s.53.
63 Niskanen. 2005. s. 55.
64 Niskanen. 2005. s.53.
65 Niskanen. 2005. s. 55.
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SOK:n rakennusosaston myymälärakennuksia

Paimion Osuuskauppakunta

Valde Aulanko ja Paavo Riihimäki

1934

Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa

Valde Aulanko ja Erkki Huttunen

1933

HOK:n Santahaminan myymälä

Valde Aulanko ja Erkki Huttunen

1931



23

KK:n rakennusosaston myymälärakennuksia

Osuusliike Keko, 

Lohja

Voiman myymälä, Tampere

KK:n rakennusosasto, Frans Jousi

1930

Lappilan Osuuskauppa

KK:n rakennusosasto

1920-luku

Elannon liiketalo, Malmi

Georg Jägerroos

Elanto, Huopapahden myymälä

Vahvasti helsinkiläinen Elanto siirtyi vähitellen Helsingin 
lievealueille, ensimmäisenä Huopalahteen.

Lahden Osuuskaupan myymälä-

ravintolarakennus, Heinola

Vieressä Aarne Ervin vuonna 1938 suunnittelema 
Heinolan Liike Oy
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SOK:n rakennusosaston muuta tuotantoa

Toppilan mylly

Erkki Huttunen

myllyt ja siilo 1929, konttori 1941

Tampereen konttori- ja varastorakennus

Paavo Riihimäki

1936

SOK:n Oulun konttori

Erkki Huttunen

1937-38
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KK:n rakennusosaston muuta tuotantoa

OTK:n varastorakennus Katajanokalla

Georg Jägerroos

1930

OTK:n pääkonttori

Väinö Vähäkallio, Georg Jägerroos ja Antero Pernaja

1933

Elannon hallintorakennus, Helsinki

Väinö Vähäkallio

1928

OTK:n Helsingin mylly

Georg Jägerroos

1935
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4. Kalajoen Osuuskaupan historia, vaiheet, nykytila

Kuulin syksyllä 2015 arkkitehtikillan kautta tyhjillään olevasta 

Kalajoen Osuuskaupasta, vanhasta Kultakalasta, jolle oli jo vuosia 

omistajien taholta etsitty uutta toimintaa. Rakennus on ollut 16 vuotta 

tyhjillään ja kaipasi restaurointia. Funkiskauppa on suojeltu kaavalla ja 

se mainitaan kulttuurihistoriallisten rakennusten inventoinneissa. 

Rakennus sijaitsee Kalajoen keskustan laidalla Pohjankylällä. Se 

sijoittuu Kalajoentien ja Mehtäkylän risteyksen Saarisiltaa vastapäätä. 

Tontitn takaosassa ovat S-market ja kylmäasema. S-marketin takana 

sijaitsee omakotitaloalue. Kalajoentietä keskustaan päin tien varrella on 

eri aikakausina rakennettuja liike- ja asuinrakennuksia. Rakennukset 

eivät sijoitu välittömästi kadun varteen kuten Kalajoen Osuuskauppa.

Kalajokinen rakennustutkija Sari Alajoki on työskennellyt 

monen paikallisen restaurointiprojektin parissa ja toimi jo heti alusta 

myös minun ja osuuskaupan omistajan välisenä yhteyshenkilönä. 

Käynnistimme pian yhdessä Sarin ja rakennuksen omistajan kanssa 

keskustelut rakennuksen tilasta ja tulevaisuudesta. Lokakuussa 2015 

tapasimme Kalajoella, jolloin pääsin ensimmäistä kertaa paikan 

päälle haastattelemaan omistajaa ja Saria sekä tutkimaan rakennusta. 

Ensimmäisellä käynnilläni sain jo melko kattavan käsityksen 

rakennuksen historiasta sekä siinä tapahtuneista muutoksista. 

Sari Alajoki rakennustutkijana oli jo vuonna 2005 kirjoittanut 

historiikin, Pohjankylän historiaa ja nykyaikaa, kylän asukasyhdistyksen 

tilauksesta. Historiikki toimi hyvänä pohjustuksena alueen ja 

Kalajoen osuuskaupan yleiseen historiaan. Tutustuin samalla myös 

hänen kirjoittamaansa selvitykseensä Ylivieskan seutukunnan 

kulttuuriympäristöistä, Kirkoilta kareille. Sarilta sain myös 

funkkiskaupan alkuperäispiirustukset, jotka tarjosivat runsaasti tietoa 

rakennuksen alkuperäisestä suunnitelmasta.

Osuuskaupan rakennushistoriasta tietoa tarjosi Terhi Ojalan 

Helsingin Avoimessa yliopistossa kirjoitettu taidehistorian 

proseminaarityöstä Kalajoen muuttuva taajamakuva. Rakennuksen 

omistajalla oli myös vuoden 1999 ajantasapiirustukset rakennuksen 

ensimmäisestä kerroksesta sekä julkisivuista. Alkuperäisiä ja uudempia 

rakennuspiirustuksia vertailemalla sain käsityksen vuosien saatossa 

tapahtuneista muutoksista. Kalajoen Kotiseutuarkistojen vanhoista 

valokuvista olen voinut tarkistaa monia rakennuksen ulkoarkkitehtuurin 

ja ympäristön muutoksia joita ei lähdekirjallisuudessa ole mainittu. 

Rakennuksen sisätiloista ei ole ollut saatavilla kuvia mutta vastaavan 

aikakauden myymälöiden ja ravintoloiden vanhoja valokuvia tutkimalla 

ja vanhoista Arkkitehti-lehtien artikkeleista olen saanut käsityksen 

osuuskauppojen sisustuksesta ja värityksistä.

Rakennuksen nykytilanteen selvittämisen kannalta VTT:n laatima, 

vuoden 1999 kuntoselvitys on ollut tärkeä apuväline silmämääräisten, 

paikan päällä tehtyjen arviointien lisäksi. Vertaamalla sitä syksyllä 

2015 tehtyihin havaintoihini olen voinut selventää rakennuksessa 

tapahtuneita vaurioita sekä niiden kehittymistä vuosien varrella. 

4.1 Alkuperäinen suunnitelma ja toteutus

Ensimmäinen Osuuskauppa 1917

Kalajoen Osuuskauppa perustettiin vuonna 1917 maalaisseuran 

aloitteesta. Maalaisseuran jäsenet koostuivat maanviljelijöistä, jotka 

toivoivat oman elinkeinon kehitystä ja lisätuloja kauppaamalla 

tuotteitaan. Kalajoen Osuuskaupalle valittiin hallitus ohjaamaan sitä 

ja sillä oli kiinteä yhteys Suomen Osuuskauppojen Keskuskuntaan, 

SOK:hon. Kilpaileva yritys oli Kulutusosuuskuntien Keskusliike, jolla 

oli myymälä Plassilla.66

66 Ojala, Terhi. Kalajoen muuttuva taajamakuva. Taidehistorian proseminaarityö.  
 Helsingin Avoin yliopisto. Helsinki, 1999. s.11.
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Kuva 23. Näkymä joen eteläpuolelta.

Kuva 22. Näkymä Mehtäkyläntieltä kohti Saarisiltaa.

Kuva 24. Näkymä Saarisillalta.
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Kalajoen Pohjankylässä, Kalajoentien ja Mehtäkylän risteyksessä 

jokea vastapäätä, toimi jo 1900-luvun alussa Kalajoen Kauppa Oy joka 

kuitenkin Kalajoen Osuuskaupan aloittaessa lakkautettiin. Kauppa 

Oy:n omaisuus siirtyi huutokaupassa kartanoineen ja tavaravarastoineen 

Kalajoen Osuuskaupalle.67 

Pohjankylän Osuuskauppa aloitti kiinteistössä toimintonsa jo 

perustamisvuonnaan 1917. Rakennus sijaitsi nykyisen funkkiskaupan 

pohjoissivulla. Se oli puolitoistakerroksinen, pitkänmallinen hirsinen 

talonpoikaistalo ja myymälätilojen lisäksi siinä sijaitsivat kaksi muuta 

tilaa konttorille ja asuinhuoneistolle. Rakennus oli luultavasti ollut alun 

perin tavallinen asuinrakennus, koska sitä ympäröi puutarha ja pihalla 

sijaitsi talousrakennuksia.68 (Kuva 25)

Kaupankäynnin kasvaessa ja toiminnan laajentuessa tarvittiin 

kuitenkin pian uutta liike-, asuin- ja varastotilaa. SOK:n 

rakennusosastolta pyydettiin rakennuspiirustusehdotusta, jonka laati 

Erkki Huttunen. Rakennusosaston ehdotusta ei kuitenkaan pantu heti 

käytäntöön vaan paikallinen rakennusmestari laati piirustukset vanhan 

rakennuksen muutostöistä.69

Muutostyöhön ryhdyttiin 1931 ja hirsirakennus siirrettiin 

uuden sokkelin päälle ja korotettiin kaksikerroksiseksi. (Kuvat 

26-28) Rakennuksen ulkoasua muutettiin klassismin tyyliin 

symmetrisemmäksi. Myös muita tyylejä lisättiin rohkeasti: yläkerran 

vintin ikkunat muutettiin korottamisen myötä kuusiruutuisiksi ja 

päätyyn asennettiin puolikuun muotoinen empiretyylinen ikkuna. 

Oven paikka rakennuksen päädystä siirrettiin rakennuksen kadun 

puoleiselle sivulla.70

67 Kyllönen, Matti. Kalajoen ja Raution historia 1865-1975. Vaasa 1980. s.101.
68 Ojala. 1999. s.12.
69 Ojala. 1999. s.12.
70 Ojala. 1999. s.12.

Funkiskauppa Kultakala 1939-40 - Alkuperäinen suunnitelma

Vanhan päämyymälän korjaamisesta ja laajentamisesta huolimatta 

vanhat tilat eivät riittäneet ja SOK:n rakennusosastolta tilattiin 

suunnitelma uudelle rakennukselle. Uuteen rakennukseen suunniteltiin 

myymälä alakertaan ja yläkertaan tilat ravintola Kultakalalle. 

Arkkitehti Larkka SOK:n rakennusosastolta laati rakennuspiirustukset. 

Piirustukset signeerattiin päiväyksellä 8.6.1939 ja rakennustyöt 

aloitettiin jo samana kesänä. Tuon aikaisen rakennustavan mukaan ei 

talvisin kuitenkaan rakennettu. Talvisodan jälkeen välirauhan aikana 

kesällä 1940 saatiin rakentaminen päätökseen.71 Jotta rakentamisessa 

seurattaisiin ajan vaatimuksia ja noudatettaisiin tarkoin  piirustuksia 

ja SOK:n antamia rakentamisohjeita, kulkivat suunnitteluosaston 

arkkitehdit työmailla seuraamassa töiden etenemistä ja konsultoiden 

rakentajia.72

Rakennus rakennettiin entisen osuuskaupan kylkeen. Yksi SOK:n 

suunnittelun periaatteista maaseutumyymälöille oli myös se että niihin 

olisi asiakkailla helppo poiketa kadulta. Tämän vuoksi rakennuksia 

usein sijoitettiin maanteiden läheisyyteen.73 Uusi betonirunkoinen, 

tiiliseinäinen liikerakennus suunniteltiin samaan funktionalistiseen 

tyyliin, jota SOK:n rakennusosasto suosi kymmenissä muissa 

myymälärakennuksissaan. Rakennuksen laatikkomainen muoto ja 

suuret ikkunat olivat funktionalistisen tyylin mukaiset ja tyypillisiä 

SOK:n rakennusosaston suunnitelmissa. Kalajoen Osuuskaupassa 

toteutuivat viidestä Le Corbusierin modernin rakennuksen 

pääperiaatteista pystypilarit ja vaakatason kannattavat rakenteet, 

vapaat kadunpuoleiset julkisivut sekä osittain nauhaikkunat toisen 

kerroksen ravintolassa. Ikkunoita jakamaan suunniteltiin kuitenkin 

pylväät jotka viittaavat klassismiin. Yläkerran ikkunat oli myös 

71 Ojala. 1999. s. 13.
72 Aulanko, Valde. Osuuskauppoja. Arkkitehti-lehti 6/1936. s.94.
73 Aulanko. 1936. s.93.
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Kuva 25. Kalajoen ensimmäinen puolitoistakerroksinen osuuskaupparakennus ennen muutostöitä.

Kuva 28. Hirsinen osuuskaupparakennus korottamisen ja muutostöiden jälkeen.

Kuva 26. Korotettu kaksikerroksinen osuuskaupparakennus vuoden 1952 Olympialaisten aikaan.

Kuva 27. Hirsinen osuuskaupparakennus Kalajoen eteläpuolelta kuvattuna.
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jaettu puitteilla neljään. Alakertaan suunniteltiin suuret yksilasiset 

myymälänikkunat. Osuuskauppoja suunniteltaessa näyteikkunat 

pyrittiin aina sijoittamaan sellaiseen paikkaan missä näytteille asetetut 

tuotteet eivät ole auringossa.74

Tasakaton sijaan rakennukseen suunniteltiin pulpettikatto johon 

on voinut vaikuttaa 1940-luvun puute bitumista sekä pulpettikaton 

soveltuminen paremmin pohjoiseen ilmastoon. (Kuva 29)

Rakennuksen ulkopinnat rapattiin valkoisiksi mutta puiset 

rakennusosat, kuten parvekkeen kaide, ovet ja ikkunat käsiteltiin 

tummiksi. Funktionalismissa ulkoarkkitehtuurin väreissä suosittiin 

vaaleiden pintojen kanssa tehosteena voimakkaita värejä kuten sinistä, 

punaista, vihreää tai oranssia.

Funktionalismin aikakaudella muutoin koruttomia julksivuja 

saatettiin koristella neonvaloilla, erilaisilla tiilimuurauksilla, 

värillisillä kaakelilla tai klinkkereillä jotka saattoivat jopa vaikuttaa 

julkisivujen suunnitteluun.75 Kalajoen Osuuskaupan ravintolan 

sisäänkäyntiä korostettiin viininpunaisilla limittämättömillä, eli 

votsiin muuratuilla tiiliseinillä jotka vaaleiden pintojen ympäröimänä 

antoivat voimakkaan väriefektin. Portaat päällystettiin keltaisilla 

tiililaatoilla. Kadunpuoleiselle julksivulle asennettiin myös neonkyltti 

sekä seinälipputanko näyttäviksi yksityiskohdiksi. Funktionalistisessa 

myymäläarkkitehtuurissa valkoisia julkisivuja saatettiin koristaa 

kirkkaan värisillä markiiseilla. Markiisit suojasivat myös myymälän 

ikkunoihin asetettuja tuotteita auringolta. Myös Kultakalassa oli 

alkuperäispiirustusten ja valokuvien perusteella markiisit. Rakentamisen 

kannalta oleelliset rakennusosat suunniteltiin siten että ne toimivat 

samalla myös detaljeina. Tästä esimerkkinä parvekkeen betoninen 

reunakonsoli sekä metalliset parvekkeenkaiteen kannattimet jotka 

koristivat muuten yksinkertaista reunoiltaan pyöristettyä parveketta. 

(Kuva 30)
74 Aulanko, Valde. Osuuskauppoja. Arkkitehti-lehti 6/1936. s.93.
75 Standertskjöld. 2008. s. 34.

Funktionalismin perusperiaatteita oli ajatus toimivista sisätiloista 

joka myös johti rakennuksen kauniiseen ulkoarkkitehtuuriin. Myös 

Kalajoen vanhassa osuuskaupassa sisätilat vaikuttivat julkisivujen 

jäsentymiseen. Rakennukseen sijoitettuja myymälätiloja korostettiin 

suurilla näyteikkunoilla ja näyttävillä sisäänkäynneillä sekä ravintolaa 

parvekkeella. Toisen kerroksen ravintolan sisätilojen pyöristetyt 

seinäkulmat toistuivat myös ulkoarkkitehtuurissa ja parvekkeen 

kaiteessa. Pyöreää motiivia toistettiin myös ravintolan porrashuoneen 

pyöröikkunassa, joka myös mahdollisti runsaan luonnonvalon tilassa. 

Uuden myymälän rakentamisen yhteydessä myös vanhaa 

hirsirunkoista myymälää uusittiin muuttamalla julkisivun ikkunat 

laajoiksi funkkistyylisiksi yksiruutuisiksi ikkunoiksi.76 Vanha puinen 

pääkauppa liitettiin uuteen muurattuun rakennukseen ja rakennusten 

välille puhkaistiin oviaukko. Vanhan osuuskaupan kadunpuoleisella 

julkisivulla oli koristereunus joka jatkui uudessa myymälässä 

parvekkeen reunana. Myös suuret myymäläikkunat yhdistivät 

muutoin tyyliltään poikkeavia rakennuksia. Vaikka uudenaikainen 

funkisrakennus rakennettiin kahden hirsirunkoisen rakennuksen 

väliin, sen mittasuhteet suunniteltiin ympäristöön sopivaksi. Saman 

harjakorkeuden ansiosta se  sulautui paikkaansa saumattomasti. Aluksi 

paikalliset vierastivat rakennusta mutta pian sen selkeä arkkitehtuuri, 

puhtaus ja käytännölliset järjestelyt saivat kiitosta.77

76 Ojala. 1999. s. 13.
77 Ojala. 1999. s. 13.
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Kuva 29. Kalajoen Osuuskauppa, Kultakala, kuvattuna 1940-luvulla. Valkoinen rappaus, 
julkisivujen koristelu ja tummat yksityiskohdat ovat tyypillisiä funktionalismille.

Kellari

Kellaritilat olivat alkuperäissuunnitelman mukaan jaettu kahteen, 

ravintola Kultakalan ja myymälän varastoiksi. Eteläportaikon kautta oli 

kulku myymälätiloihin kuuluvaan ruokatavaravarastoon johon ei ollut 

kulkua pohjoisportaikosta ja ravintolasta. Pohjoispäädyssä sijaitsivat 

talousvarastotilat, polttoainevarasto sekä keskuslämmityshuone. 

Polttoainevarastosta oli luukku takapihalle. Osa myymälän varastoista 

sijaitsivat ilmeisesti vielä tässä vaiheessa vanhan osuuskaupan tiloissa 

sekä ulkorakennuksissa.

Alakerran myymälätilat

Aikaisemmin maaseutumyymälät olivat talon pirttiä muistuttavia 

suuria neliönmallisia tiloja. Suuret tilat eivät olleet tavarapaljoutta 

varten vaan jotta puotiin mahtuisi enemmän ihmisiä kuulemaan 

uutisia ja vaihtamaan kuulumisia. Tiloissa oli myös niin sanottu 

pakkilaatikkosisustus jossa tavoita oli epämääräisessä järjestyksessä 

hyllyillä jotka ylsivät lattiasta kattoon. Katosta saattoi riippua länkiä, 

luutia ja maitokannuja.78 Suunnittelun järjestäytymisen myötä 

myymälätilojen syvyys vakiintui tavallisen huonesyvyyden mittaiseksi. 

Kalajoen Osuuskaupan tilajako suunniteltiin hyvin selkeäksi: 

alakertaan myymälätilat, joihin oli kulku suoraan Kalajoentieltä 

ja yläkertaan ravintola Kultakala. Kadunpuoleisen julkisivun 

funkistyylisillä myymälänikkunoilla saatiin sisätiloihin runsaasti 

luonnonvaloa ja viihtyisyyttä, joka oli yksi suunnittelun lähtökohdista. 

Myymälän sisäänkäynnin ovi oli kaksiruutuinen lasiovi jonka 

yläpuolella pieni vaakaikkuna sekä pitkä vedin.

78 Aulanko. 1936. s.95.

Kuva 30. Kalajoen Osuuskauppa, Kultakala. Ulkoarkkitehuurissa nähtävillä tummemmat markiisit 
vaaleaa julkisivua vasten. Valokuvan kuvausajankohta ei tiedossa.
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Alakerrassa tilat oli alkuperäissuunnitelmassa jäsennelty siten, 

että etuosassa sijaitsivat myymäläntilat ja takaosassa johtajan huone, 

käteisvarasto sekä pienet työntekijöiden sosiaalitilat. Johtajalle 

oli oma sisäänkäynti pohjoisen portaikon kautta rakennuksen 

takaa. Käteisvarastoksi nimetty huone oli ilmeisesti toiminut 

pienenä tavaravarastona. Kaakkoiskulman sisäänkäynti oli varattu 

henkilökunnalle.

Vuonna 1927 uuden terveydenhoitoasetuksen myötä eri tuotteita 

ei saanut enää myydä samoissa tiloissa. Myös Kalajoen Osuuskaupan 

myymälätilat jaettiin ruokatavaroihin sekä talous- ja siirtomaatavaroihin 

lasiseinällä jotta tiloissa säilyisivät valoisuus ja ilmavuuden tuntu joka 

oli yksi suunnittelun lähtökohdista. Tavarat oli sijoitettu siiististi 

tiskien taakse, joiden takaa myymälänhoitajat palvelivat asiakkaita. 

Varsinkin maaseutumyymälät olivat niin sanottuja sekamyymälöitä 

joista oli löydyttävä ruokatarvikkeiden lisäksi myös lapioita, kihveleitä 

ja työkaluja jotka tarvitsivat omat tilansa. Tavarahyllyjä ei sijoitettu 

keskelle lattiatilaa kuten tulevina vuosikymmeninä tuli tavaksi ja 

sisätiloissa vallitsi hyvä järjestys. Koska turhaa koristelua ei sisustuksessa 

ollut, annettiin myytävien tuotteiden antaa myymälälle sen ominainen 

ilme. Silmiinpistävää on ollut tuotteiden ja mainonnan vähyys. (Kuva 

31)

Funktionalismin aikana alkanut tietoisuus ihmisten hyvinvoinnin 

edistämisestä hygienian ja ergonomian avulla tiedostettiin myös 

arkkitehtuurissa. Parantoloissa suosittua sisustusta ja suunnittelua 

alettiin suosia myös muissa rakennuksissa jota toteutettiin valkoisella 

sisustuksella, helposti puhdistettavilla pinnoilla sekä riittävällä valolla 

ja ilmalla.79 Hygieenisyys ja helposti puhdistettavat pinnat otettiin 

huomioon myös Kalajoen Osuuskaupan alkuperäissuunnitelmassa 

valitsemalla lattioille laattoja, kaakeleita ja kumiparkettia. 

Sisustuksessa suosittiin myös pyöreää linjaa niin kaarevissa tiskeissä 

79 Niskanen. 1987. s. 79.

kuin myös opaalilasisissa riippuvalaisimissa.  Muutoin puhtaan 

vaaleassa funkisarkkitehtuurissa sisustuksissa kuitenkin saatettiin 

käyttää muodikkaita, kirkkaita värjeä joilla maalattiin seiniä.80 (Kuvat 

32 ja 33) Suunnittelijoiden kunnianhimo myymälöiden sisustuksiin 

oli suurimmillaan 1930-luvulla ja arkkitehdit veivät rakennuksen 

suunnittelun jopa jokaista laaria, hyllyä ja laatikkoa myöten ja niitä 

valmistettiin liukuhihnalta myymälöihin.81 

Yläkerran ravintola Kultakala

Yläkerta oli alkuperäissuunnitelmassa varattu pelkästään ravintola 

Kultakalalle ja huonejärjestys on yhä säilynyt alkuperäisenä tähän 

päivään saakka. Ravintolan pääsisäänkäynti sijoitettiin rakennuksen 

lounaiskulmaan jota korostivat limittättömät viininpunaiset 

tiiliseinät sekä keltaiset tiililaatat. Alkuperäinen ravintolan ovi oli 

viisiosainen lasiovi jossa pitkä vedin. Ravintolan sisäänkäynnistä oli 

kulku porrashuoneeseen, jota koristivat funktionalisen aikakauden 

yksinkertaiset detaljit; pyöröikkuna, pyöristetty seinä sekä yksinkertaiset 

seinälamput.

Porrashuoneesta oli kulku eteiseen jossa pyöreää teemaa jatkettiin 

seinien pyöristyksillä ja pyöreillä sormipaneeleilla. Lattiamateriaalina 

oli ruskea kumiparketti. Eteiseen sijoitettiin  naulakko, asiakkaiden 

wc-tilat sekä ravintolan kassa ja kioski. Alun perin vessojen vieressä oli 

myös puhelinkoppi, joka on sittemmin purettu ja muutettu komeroksi. 

Kioskista oli henkilökunnalla kulku rakennuksen itäpuolella sijaitsevaan 

keittiöön sekä länsipuolen ravintolasaliin heilurioven kautta. 

Keittiötiloissa on yhä jäljellä pieni henkilökunnan wc, kylmiö 

ja ruokakomeroita. Tila oli alun perin jaettu pitkällä työpöydällä. 

Henkilökunnan kulku keittiöön oli vain pohjoisen porraashuoneen ja 

rakennuksen takaoven kautta. Ravintolatilat jaettiin suurempaan salin 

80 Standertskjöld. 2008. s. 38.
81 Niskanen. 1987. s. 78.
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Kuva 31. Kalajoen ensimmäisen osuuskaupan myymälän sisustusta. 
Uusi sisustustyyli loi rauhallisen ja siistin tunnelman myymälöihin. 
Saman mallinen järjestys toteuttiin myös uuten funkiskauppaan.

Kuva 32. Elannon myymälän sisustus, 
kuva 1950-luvulta. 

Kuva 33. Esimerkki osuusliikkeen myymälän sisustuksesta. HOK:n 
Liisankadun myymälä vuodelta 1937.

Alkuperäissuunnitelma ensimmäisestä kerroksesta.
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puoleen sekä liukuovella suljettavaan pienempään erilliseen kabinettiin. 

Pohjoisen porrashuoneesta oli myös kulku vanhan hirsisen myymälän 

yläkerran henkilökunnantiloihin. 

Ravintolasalin etuosassa kadunpuoleisella julkisivulla on kuusi 

suurta puuikkunaa ja alkuperäissuunnitelman mukaan niiden keskelle 

suunniteltiin lasiset pariovet parvekkeelle. Parvekkeella on päädyistään 

pyöristetty sormipaneelinen kaide. Parvekkeella oli myös samaa 

keltaista tiililaattaa kuin ravintolan ja myymälän pääsisäänkäynneillä. 

Ravintola on ollut kalajokisten kohtauspaikkana. Ravintolat ovat 

olleet kannattavia toimintamuotoja osuuskaupalle koska paikkakunnilla 

usein vallitsi suuria epäkohtia ravintola- ja kahvilaoloissa ja osuuskauppa 

pystyi perustamaan parempia kahviloita kaikille.82

1930-luvun ravintoloiden sisustuksissa suosittiin kodikkuutta 

tuovia elementtejä kuten puutuoleja, avotakka, seinälampetteja 

sekä loimupaneelia seinissä.83  Herraskaisemmissa ravintoloissa oli 

päällystettyjä puutuoleja ja täyspuupöytiä kun taas päivittäisissä 

ruokaloissa suosittiin linoleum-päällysteisiä pöytiä ja suoraselkäisiä 

tuoleja. 1930-luvulla suosittiin ravintoloiden sisustuksessa myös 

pelkistettyjen tyylihuonekalujen lisäksi moderneja tersputkikalusteita, 

ja Aallon kaarevalinjaisia kalusteita. Seiniä kiertävät sohvat olivat myös 

suosittuja.84 (Kuvat 34-36)

82 Niskanen. 1987. s. 84.
83 Niskanen. 1987. s. 85.
84 Niskanen. 1987. s. 86. Alkuperäiset piirustukset kellarista sekä poikkileikkauskuva.
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Kuvat 35 ja 36. Elannon Iso-Robertinkadun 3. luokan 
ravintolassa oli linoleumpäällysteisiä pöytiä, puutuoleja ja 
laattalattiat. Ruoka haettiin kaarevalta itsepalvelutiskiltä. Kuva 
1930-luvulta.

Kuva 34. Elannon Linnankosken ravintola 1930-luvulla.

Alkuperäissuunnitelma toisesta kerroksesta.
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Alkuperäiset julksivusuunnitelmat.
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  4.2 Muutokset 1960-luvlla

Sokos-tavaratalon rakentaminen 1967

1960-luvulla kaupankäynnin vilkastuttua alkoivat kasvavien 

tavaramäärien myötä vanhanaikaiset maaseutumyymälät käydä liian 

pieniksi. Kalajoen Osuuskauppa tilasi SOK:n rakennusosastolta 

jälleen uuden suunnitelman myymälärakennukselle. Arkkitehti Rautio 

rakennusosastolta suunnitteli vuonna 1967 uuden liikerakennuksen joka 

rakennettiin samalle tontille vanhojen myymälöiden kanssa. Kaupungin 

painostuksesta olemassa olevasta rakennuskannasta saatiin säilytettyä 

funkkisrakennus ja se liitettiin osaksi uutta tavarataloa. Funkiskaupan 

eteläisellä sivulla sijainnut vanha hirsinen kahvilarakennus purettiin.85 

(Kuva 37)

Uusi tavaratalorakennus suunniteltiin rohkeasti matalammaksi ja 

muotoiltiin aikansa ihanteiden mukaan korostuneen horisontaaliseksi.  

(Kuva 38) Rakennus oli pinta-alaltaan massiiviset 1200m² 

funkkiskaupan 235 neliöön verrattuna. Myös Sokos-tavaratalon 

arkkitehtuuri oli standardoitua ympäri maata rakennettua tapaa.86 

Funkkiskaupan ja Sokos-tavaratalon mittasuhteet eivät sopineet yhteen 

sillä funkkiskauppa näytti suhteellisen korkealta Sokos-tavarataloon 

verrattuna. 

85 Ojala. 1999. s. 13.
86 Ojala. 1999. s. 14.

Kuva 39. Uusi Sokos näyttää suhteettoman matalalta funkkiskauppaan verrattuna,

Kuva 37. Ilmakuva Kalajoelta 1970-luvulla.
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Ulkoarkkitehtuuri

Uuden tavaratalon rakentamisen myötä funkkiskaupan 

myymälätilat muutettiin Sokoksen kirjaosastoksi. Kadunpuoleisen 

julkisivun sisäänkäynti myymälätiloihin suljettiin ja suuret 

myymäläikkunat peitettiin teipeillä. Rakennuksen rapattu julkisivu 

vuorattiin kauttaaltaan valkoisella ulkovuorauspellillä. Myös ravintolan 

parvekkeen sormipaneelinen kaide peitettiin vihreällä pellillä. (Kuva 

39)

Itäsivun kaikki alakerran ikkunat muurattiin umpeen. Myös 

itäsivun molemmat takaovet suljettiin. Seinälle puhkaistiin kahden 

ikkunan paikalle kolme metriä leveä aukko, josta oli kulku Sokokseen. 

Toisen kerroksen kaikki keittiön, sekä pohjoisen porrashuoneen ikkunat 

muutettiin huomattavasti matalammiksi yksiruutuisiksi ikkunoiksi. 

Rakennuksen yläkerran itäseinän ikkunat on todennäköisesti 

vaihdettu 1980-luvulla. Ravintolan sisäänkäynnin lasiovi  myös 

lounaiskulmassa vaihdettiin. Pohjoissivun entinen oviaukko vanhaan 

osuuskauppaan muutettiin sisäänkäynniksi henkilökunnalle.

Alakerta

Sokoksen rakentamisen yhteydessä alakertaa muutettiin purkamalla 

kaikki väliseinät. Myös myymälän osastojen erottava lasiseinä 

purettiin. Itäseinustalla sijainneet tilat; johtajan huone, käteisvarasto 

ja henkilökunnan tilat poistettiin. Henkilökunnan tilojen tilalle 

lisättiin kaksi wc:tä ja pohjoissivun nurkasta erotettiin väliseinällä 

uusi konttorihuone. Myymälänikkunoiden peittämisen myötä uusista 

kirjaosaston tiloista tuli hämärät ja sekavat. Keskelle lattiatilaa lisättiin 

myös hyllyjä.

Yläkerta

Yläkerran ravintolan tilojen muutoksista 1960-luvulla, tai 

Kultakalan toiminnan päättymisen ajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa. 

Ravintolasali, kabinetti, eteinen sekä wc-tilat säilytettiin alkuperäisinä. 

Keittiössä sen sijaan purettiin joitain väliseiniä ja komeroita. Vanha 

puhelinkoppi muutettiin komeroksi ja eteisen tiski purettiin. Seinien 

voimakkaan väriset pinnat ja kabinetin haitariovi viittaavat 1970-luvulla 

tehtyihin sisätilojen maalauksiin. Pohjoisen porrashuoneesta tehtiin 

kulku suoraan ravintolasaliin. Parvekkeelle johtaneet lasiset pariovet 

vaihdettiin puiseen oveen. Ravintolasaliin on myös lisätty jossain 

vaiheessa lavuaari.
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Kuva 38. Sokos muotoiltiin korostuneen horisontaaliseksi.

1930-luku, hirsirunkoinen osuuskauppa 
tienristeyksessa.

1940-luvun alku; funkkiskauppa (punaisella) 
rakennettu vanhan osuuskaupan kylkeen.

1967: Sokos-tavaratalo rakennettu funkkiskaupan 
taakse.

1999: Sokos purettu ja uusi S-market rakennettu 
tontin takaosaan.

Rakennusten sijoittuminen tontille eri aikakausina

GSEducationalVersion

Rakennusten kehitys Worksheet (4) 1:2000
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4.3 Funkiskaupan nykytilanne ja kunto

Funkiskaupan pihapiirissä on tapahtunut useitä muutoksia 

vuosien saatossa. (Kaavio 1) Viimeisimpänä Sokos-tavaratalo purettiin 

vuonna 1999. Samana vuonna jäi funkkiskauppa tyhjilleen ja siitä 

katkaistiin myös sähköt ja lämmitys.87 (Kuvat 40 ja 41) Tontin perälle 

noin 50m päähän rakennettiin uusi yksikerroksinen S-market sekä 

kylmäasema. Itäseinän aukot peitettiin ja verhoiltiin samanlaisella 

muotopeltiverhouksella, kuten muutkin julkisivut oli vuonna 1967 

verhoiltu.

Pihapiiri, kellari ja perustukset

Rakennuksen kellaritilat ovat huonoimmassa kunnossa; kellarissa 

tulvii noin metrin verran vettä. Kellariin ei ollut pääsyä rakennuksessa 

vieraillessani. Vettä on tulvinut jatkuvasti jo vuodesta 1999 jolloin 

saman vuoden kuntoarvion mukaan vettä olisi ollut ajankohtana jo 

noin 20 cm. Kellariin on tulvinut myös aikaisemmin vettä syksyisin ja 

keväisin mutta ei niin suuria määriä. (Kuva 42)

Yhtenä syynä veden valumiseen on pohjavesikaivon puuttuminen, 

joka poistettiin pihan asfaltoinnin yhteydessä. Pohjavesikaivo 

on pumppaamalla alentanut vettä rakennuksen ympäristöstä. 

Rakennuksessa on ollut alkuperäispiirustusten mukaan myös 

salaojaputket, mutta ne ovat ilmeisesti tukkeutuneet tai poistettu 

S-marketin pihatöiden yhteydessä vuonna 1999. Sadevesi valuu suoraan 

funkkiskaupan perustuksiin S-marketilta, joka sijaitsee hieman 

ylempänä tontilla. Funkkiskaupan ympärillä ei ole viemäreitä tai 

loiskekouruja.

Rakennuksessa on maanvaraiset, betonirakenteiset perustukset. 

Asfaltoinnin ja maan kertymisen takia rakennus on osittain maajalassa. 

Myös muotopeltiverhous peittää perustuksia osittain, esimerkiksi 

87 Ojala. 1999. s. 14.

Kuva 40. Kalajoen Osuuskauppa vuonna 1999.

Kuva 41. Kalajoen Osuuskauppa vuonna 2015.
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jäljellä. (Kuvat 48) Parvekkeelta on vuotanut vettä ravintolasaliin. 

Parvekkeelta vuotaa myös vettä ensimmäisen kerroksen eteläpäädyn 

sisäänkäynnin kohdalla. Myös pääportaikko eteläsivulla on päällystetty 

keltaisilla tiililaatoilla, osa laatoista on irronnut ja halkeillut. Portaiden 

kaksi alimmaista askelmaa ovat jääneet katutöitä tehtäessä asfaltin alle. 

(Kuva 49 ja 50)

Rakennuksen itäseinän ikkuna-aukkoja on pienennetty 

alkuperäisestä ja osa niistä on tukittu kokonaan. Ikkunoita tukittiin 

Sokoksen rakentamisen yhteydessä ja yläkerran keittiön ikkunoita on 

pienennetty ilmeisesti 1980-luvulla.

Vesikatto

Rakennuksessa on pulpettikatto, jonka kaltevuus on noin 1:8. 

VTT:n laatiman kuntoarvion mukaan sinkkipintaiset kattopellit ovat 

ruosteessa laajalta alueelta sieltä mistä maalipinnoitus on kulunut 

pois. Rakennuksessa on kylmä ullakkotila, jonka korkeus on noin 2 

m kadun puolella. Kuntotutkimuksen mukaan kattokannattajat olivat 

vielä vuonna 1999 kohtalaisen hyväkuntoiset. Yli kolmanneksessa 

ruodelaudoituksista on ollut merkkejä laakakäävästä läpivientien 

kohdalla. Ullakolla ei ole varsinaisia ilmanvaihtoaukkoja, vaan 

tuulettuminen tapahtuu räystään rakojen kautta. Ullakon heikko 

ilmanvaihto on mahdollinen syy sienikasvustoon. 

Kuntotutkimuksen mukaan ruodelaudoituksen kastelleet 

vesimäärät eivät olleet vielä koska yläkerran katossa ei raportin 

laatimisen ajankohtana näkynyt vuotojälkiä. Vuoto on kuitenkin 

pahentunut vuosien varrella, sillä syksyn 2015 käynneillä toisen 

kerroksen alakatossa oli nähtävillä veden aiheuttamia vahinkoja niin 

kabinetin kuin ravintolasalin puolella. Vesi oli tuhonnut myös osan 

lattiamateriaaleja. (Kuva 51) 

kellareiden ikkunoiden yläosaa ei itäseinällä näy. Suuria routa- 

taikka kutistumisvaurioita ei betoniperustuksissa ole nähtävissä. 

Pääsisäänkäynnin portaiden vieressä sekä itäseinällä perustuksessa on 

muutamia halkeamia (Kuva 43)

Rakennuksen runko, ulkoseinät

Tiiliseinäinen, betonirunkoinen rakennus on säilynyt suhteellisen 

hyvässä kunnossa siitäkin huolimatta, että se on ollut kylmänä yli 16 

vuotta. Runko on rapattu molemmin puolin. Itäsivun seinä on 650 

mm paksu kolmen tiilen seinä. Muut seinät ovat 400-450 mm paksuja. 

Kantavia pystyrakenteita ovat kadun puolella ja keskellä rakennusta 

sijaitsevat betoniseinät. Rakennuksessa on kantavina vaakarakenteina 

kaksoislaattarakenteet, joiden välissä on eristeenä niin sanottua 

koksikuonaa, eli sepän pajoista saatavaa jätettä, sekä puuhaketta. 

Eristeen kuivuudesta ei ole ajankohtaista tietoa.

Rakennus on vuorattu ympäriinsä valkoisella 

muotopeltiverhouksella, joka on kiinnitetty puukoolauksella. Vuoden 

1999 kuntotutkimuksen mukaan pellin alla oleva rappaus on tuona 

ajankohtana ollut vielä hyväkuntoinen riittävän tuuletuksen ansiosta. 

Ei ole syytä epäillä, etteikö tuuletus ole toiminut vielä tähänkin 

päivään saakka, mutta tilanne tulee tarkastaa perusteellisessa 

vauriokartoituksessa. Siitäkin huolimatta, että muotopeltiverhous ei ole 

istunut rakennuksen tyyliin, on se säästänyt rappausta vuosikymmenten 

aikana. (Kuva 44-47)

Kadunpuoleisen julkisivun parveke on erittäin huonossa 

kunnossa eikä parvekkeella voi kulkea. Parvekkeella kasvaa myös 

koivuntaimia ja muuta kasvillisuutta. Myös puurakenteinen kaide 

on huonossa kunnossa, vaikka sitä on ulkopuolelta suojannut vihreä 

muotopeltiverhous. Alkuperäisten piirustusten mukaan parvekkeen 

lattia on päällystetty keltaisilla tiililaatoilla mutta laattoja ei ole enää 
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Kuva 42. Kellariin tulvii jatkuvasti vettä. Kuvausaikana lokakuussa 2015 vettä 
oli noin metrin verran.

Kuva 43. Perustukset ja pääportaikko kadun puolella.

Sisäpinnat

Rakennuksen alkuperäisiä seiniä on purettu runsaasti varsinkin 

ensimmäisessä kerroksessa. Jäljellä olevat seinät ovat kipsi- ja 

lastulevyseiniä maalipinnoilla ja ne ovat huonokuntoisia varsinkin 

alakerrassa. Ravintolan eteisen sormipaneelisia seiniä on maalattu, ja 

maalaus on erittäin huonossa kunnossa. (Kuva 52 ja 53) Ravintolan 

keittiön pinnat ovat huonoimmassa kunnossa. Kosteus on saanut 

maalipinnat kupruilemaan ja irtoilemaan, pintoja roikkuu riekaleina 

niin katosta, seinistä kuin ovistakin. (Kuva 54) Yläkerrassa on ruskea 

linoleumimatto, joka on erittäin huonokuntoinen. Yläkerran vessoissa 

on osittain huonokuntoiset alkuperäiset valkoiset kaakelit. (Kuva 55) 

Yläkerrassa on osittain alaslaskettu katto, jossa harmaat kipsilevyt, 

muualla on rappauspinta alakatoissa. Molemmissa porrashuoneissa on 

ehjä mutta pinttynyt mosaiikkibetoni sekä huonokuntoiset seinäpinnat. 

(Kuvat 56 ja 57) Alakerran alaslasketun katon pintana on valkoinen 

puupaneeli. Alakerran lattiapinnoitteena on huonokuntoinen harmaa 

vinyylilaatta, joka sisältää mahdollisesti asbestia. (Kuva 58)

Liittyvät rakennusosat

Rakennuksen alkuperäisiä ikkunoita ei ole jäljellä kuin kadun 

puoleisen julkisivun suuret myymälänikkunat. (Kuva 59) Muut 

1980-luvulla lisätyt ikkunat ovat kolmilasisia ja hyvässä kunnossa. 

Länsisivun toisen kerroksen ikkunat ovat kaksinkertaiset ja 

mahdollisesti alkuperäiset. Ensimmäisen kerroksen länsisivun ikkunat 

ovat kaksinkertaiset, lasit rikkoutuneet ja ne on levytetty ulkoapäin. 

Jäljelle jääneitä ulko-ovia on uusittu Sokoksen rakentamisen yhteydessä 

tai myöhemmin. Ne ovat tyydyttävässä kunnossa mutta eivät istu 

rakennuksen arkkitehtuuriin tyyliltään.
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Kuvat 44 ja 45. Valkoinen julkisivuverhous asennettu vuonna 1967 Sokoksen rakentamisen yhteydessä. Myös parvekkeelle on asennettu vihreä verhous.

Kuva 47. Funkiskauppa S-marketin parkkipaikalta kuvattuna. Alkuperäiset ikkunakoot 
pienennetty ja alakerran aukot peitetty. Pohjoisen sivun sisäänkäynti on lisätty 1967.

Kuva 46. Funkiskauppa eteläsivulta kuvattuna. 



47

Kuva 48. Ravintolan parveke on huonossa ja kasvaa koivintaimia. Kuva 49. Osa ravintolan sisäänkäynnin portaiden tiililaatoista osa 
on lohkeillut ja osa irronnut kokonaan.

Kuva 50. Ravintolan sisäänkäynnin votsiin muurattua julkisivua.
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Kuva 51. Yläkerran ravintolasalin pahasti kuluneet pinnat. Vesikatto on vuotanut ja valunut yläpohjan läpi ravintolan lattiaan saakka. Kuva 52. Eteisen maalatut sormipaneelit.
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Kuva 53. Näkymä porrashuoneesta eteiseen. Kuva 54. Keittiön pinnat ovat erittäin huonossa kunnossa. Kuva 55. Yläkerran miesten wc.
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Kuva 56. Pohjoinen porrashuone ja kuluneet pinnat. Kuva 57. Eteläinen porrashuone.
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58. Alakerran huonokuntoisia pintoja, entisissä myymäläntiloissa oli alunperin ruokatavaroiden osasto, 
sittemmin Sokoksen kirja-osasto.

59. Alakerran entinen käteisvarastohuone. Huoneen alkuperäiset ikkunat on puhkaistu 3 metriä leveäksi 
aukoksi Sokoksen aikana ja sittemmin peitetty valkoisella muotopeltiverhouksella.
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5. Rakennuksen arvottaminen

Kalajoen Osuuskauppa on suojeltu kaavalla ja se mainitaan 

kulttuurihistoriallisten rakennusten inventoinneissa.

Olen käyttänyt arvottamisen kriteereinä rakennusperinnön 

suojelemiseen perustuvaa lakia (4.6.2010/498) jossa rakennukseen 

merkittävyys arvioidaan seuraavilla perusteilla:

1) harvinaisuus tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus);

2) historiallinen tyypillisyys alueelle (tyypillisyys);

3) aluetta tai tiettyä aikaa kuvaavat tyypilliset piirteet (edustavuus);

4) alkuperäistä tai sitä vastaavan käytön, rakentamistavan,  

            arkkitehtuurin tai tyylin ilmeneminen ja jatkuminen (säilyneisyys);

5) merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena              

        tai siitä kertovana ja tietoa lisäävänä esimerkkinä (historiallinen                                 

       todistusvoimaisuus); tai

6) näkyvissä olevat eri aikakausien rakenteet, materiaalit ja               

tyylipiirteet, jotka ilmentävät rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa 

ja jatkuvuutta (historiallinen kerroksisuus).88 

Seuraavassa olen esitellyt oman näkemykseni rakennuksen 

arvottamiseen. Arvottamisen olen laatinut alkuperäispiirustusten, 

vanhojen valokuvien, kirjallisten tekstien sekä rakennuksessa tekemieni 

vierailujen pohjalta.

88 Laki rakennusperinnön suojelemisesta. Finlex julkaisut. Saatavissa: http:// 
 www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100498 Luettu 4.12.2015.

5.1 Ympäristölliset ja historialliset arvot 

Kalajoen vanhan osuuskauppa sijaitsee Kalajoentien ja 

Mehtäkyläntien risteyksessä entisen taajama-alueen keskipisteessä. 

Tontin perällä sijaitsee S-market ja rakennusten välissä on 

pysäköintialue. Tonttia vastapäätä Kalajoentien toisella puolella virtaa 

Kalajoki ja rakennusta lähes vastapäätä sijaitsee Saarisilta. (Kuva 60 ja 

61) Saarisilta on sijainnut paikallaan jo 1700-luvulta saakka. Siltaa on 

vuosisatojen saatossa purettu ja rakennettu uudestaan. Ennen nykyisen 

sillan rakentamista paikalla oli puusilta ja sen kaiteissa penkit sillalla 

oleskelua varten. Paikka olikin aikanaan suosittu maisemankatselu- ja 

tapaamispaikka.89

Kalajoen funkiskauppa on kuulunut olennaisesti kylänraitin 

maisemaan jo 75 vuotta ja olennaisena osana Kalajoen rakennettuun 

ympäristöön. Rakennukseen on suora näkymä Kalajoentien molemmilta 

suunnilta ja se on huomattava osa maisemaa myös joen toiselta 

puolelta katsottuna. Pohjankylällä, Kalajoentien ja Mehtäkyläntien 

risteyksessä, on käyty kauppaa jo yli sata vuotta josta osuuskaupan 

toimintaa vuodesta 1917 lähtien. Vastavalmistuneena Kalajoen 

osuuskauppa sijoittui massansa ja koonsa puolesta hyvin viereisiin sekä 

lähiympäristön rakennuksiin siitäkin huolimatta, että rakennuksen 

arkkitehtuuri oli täysin muista rakennuksista poikkeava. Nykyään 

funkkiskauppa häivyttää samalla tontilla sijaitsevan S-marketin 

huonosti ympäristöönsä istuvaa arkkitehtuuria. Funkkiskaupan sijainti 

aivan kadun reunassa luo kaupunkimaista tunnelmaa.

Rakennuksen pihapiiri on muuttunut huomattavasti rakennuksen 

valmistumisen jälkeen. Siinä missä ennen rakennuksen takaosa oli 

vain työntekijöiden sisäänkäyntiä varten ja taaempana oli peltoa, on 

se nyt tontin aktiivisinta aluetta, jossa kuljetaan päivittäin. Vanhoja 

ilmakuvia uusiin vertailemalla voi nähdä miten alue on kehittynyt 
89 Kalajoen keskustan osayleiskaava, rakennetun kulttuuriympäristön selvitys.  
 2013. s. 21.
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Kuva 60. Näkymä Kalajoen eteläpuolelta Etelänkyläntieltä.

Kuva 61. Näkymä Kalajoen eteläpuolelta Etelänkyläntieltä.

keskustasta ja joen tuntumasta kauempana sijainneita peltoja kohden. 

Asutus ja taloluvut ovat luonnollisesti lisääntyneet vuosikymmenien 

aikana mutta samalla myös vanhoja rakennuksia on purettu. 
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ravintolaan johtavan porrashuoneen detaljit seinälamppuineen ja 

pyöröikkunoineen yhä 1940-luvulta. (Kuvat 64 ja 65) Ravintolan 

ikkunat ja seinäpinnat ovat alkuperäisiä siitäkin huolimatta, että 

niitä on maalattu uusin värein. Historiallista kerroksisuutta on eniten 

1960-luvun Sokoksen ajalta. Esimerkiksi rakennuksen kaikki ulko-ovet 

on vaihdettu 1960-luvun lopussa. 

Vaikka alakerrasta on poistettu paljon alkuperäisiä rakennusosia 

ja ajan ja käytön tuomaa kulumista on rakennuksessa havaittavissa, 

voidaan sitä kuitenkin pitää hyvin säilyneenä. Kaiken kaikkiaan se 

ilmentää hyvin SOK:n rakennusosaston tuotannolle tyypillisiä piirteitä 

kuten mittasuhteita, taitavaa luonnonvalon hyödyntämistä sisätiloissa, 

puhtaaksi muurattuja seinäpintoja sekä massaltaan puhdasta 

funktionalistista tyylisuuntaa ulkoarkkitehtuurissa.

5.2 Alkuperäisyys, säilyneisyys ja historiallinen kerroksellisuus

Kalajoen osuuskaupparakennuksen ulkoarkkitehtuuri on säilynyt 

alkuperäisenä muodoltaan ja massaltaan. Vaikka hahmollisesti se on yhä 

tunnistettavissa, on sen ulkoarkkitehtuurissa tehty suuria muutoksia. 

Suurimpana muutoksena on ollut valkoinen ulkoverhouspelti joka 

asennettiin rakennukseen Sokoksen rakentamisen yhteydessä vuonna 

1967. Ajatuksena on luultavasti ollut joko rakennuksen päivittäminen 

tuohon aikakauteen, yhtenäistäminen Sokoksen ulkoarkkitehtuurin 

kanssa tai julkisivurappauksen suojeleminen. Ulkoverhouspelti on 

peittänyt suurimman osan itäseinän ikkunoista, kadunpuoleisen 

julkisivun kuin myös parvekkeen puukaiteen.

Hahmollisia piirteitä lukuunottamatta julkisivuissa alkuperäistä 

ovat vain pyöröikkuna, ravintolan viininpunainen votsiin muurattu 

tiiliseinä ja suorakulmainen pylväs, ravintolan sisäänkäynnin portaat 

keltaisine tiililaattoineen sekä ravintolan ikkunapenkit. (Kuvat 62  ja 

63) Myös betoniperustus on säilynyt alkuperäisenä maan kohoamista ja 

osittain peltiverhouksen peittämiä kellarinikkunoita lukuunottamatta.

 Vaikka ulkoverhouspelti ei ole istunut rakennuksen arkkitehtuuriin, 

ei sitä valkoisen värinsä vuoksi ole kauempaa katsottuna erottanut. 

Peltiverhous ei kuitenkaan materiaaliltaan sovi 

1940-luvun rakennukseen ja alentaa sen arvoa saaden rakennuksen 

näyttämään enemmän varastorakennukselta. Myös kadunpuoleisten 

ikkunoiden levyttäminen alentaa rakennuksen arvoa. 

Rakennuksen sisätiloissa alakerrassa on tehty suurimmat 

muutokset. Myymälänikkunoiden peittäminen on poistanut 

alkuperäissuunnitelman tärkeimmän elementin eli runsaan 

luonnonvalon. Entisistä myymälätiloista on myös purettu runsaasti 

seiniä ja samalla on tuhoutunut alkuperäisiä materiaaleja. Yläkerta 

on säilynyt tiloiltaan ja tunnelmaltaan huomattavasti paremmin: 

ravintolatilojen eteisen sormipaneelit ovat yhä alkuperäisiä sekä 
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Kuva 62. Votsiin muurattu pylväs. Kuva 63. Ravintolan alkuperäiset ikkunapenkit ja parvekkeen kaiteet.

Kuva 64. Ravintolan porrashuoneen pyöröikkuna ja seinälamput Kuva 65. Ravintolan porrashuoneen pyöristetty seinä
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Kuva 66. Ylivieskan vanha Osuuskauppa. Rakennus on viimeksi ollut käytössä baarina.

Kuva 67. Ilmakuva Ylivieskan Osuuskaupsata 1960-luvulla.

5.3 Edustavuus, tyypillisyys ja harvinaisuus

Kalajoen osuuskaupparakennus edustaa funktionalistisen 

arkkitehtuurin tyypillisiä ihanteita kuten tarkoituksenmukaisuutta, 

selkeyttä ja valoisuutta. Sen tyypillisiä funktionalistisia 

rakennusaiheita ovat muun muassa valkoinen rappaus, pulpettikatto 

sekä ravintolakerroksen parvekkeen pyöristykset ja pyöröikkuna. 

Vanhoja alkuperäisiä SOK:n valkoisia funkkismyymälöitä ei ole 

enää monia jäljellä siitäkin huolimatta, että niitä rakennettiin 

aikanaan kymmenittäin ympäri maata. Lähiseudulla toinen säilynyt 

funkkismyymälä on Ylivieskan vanha osuuskauppa, joka toimii 

nykyisin ravintolakäytössä.  (Kuvat 66 ja 67)

Ylivieskan ja Kalajoen vanhat osuuskaupat ovatkin arvokkaita osia 

muutamista maassamme vielä jäljellä olevista funkkismyymälöistä. 

Kalajoen funkkiskauppa on osuuskauppahistorian ja Kalajoen historian 

kannalta merkittävä ja sen säilymistä tulee vaalia.
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Modernien rakennuksien korjaamisessa ongelmaksi muodostuu 

usein myös paikan hengen säilyttäminen. Se voidaan säilyttää 

vaalimalla alkuperäistä arkkitehtuuria ja detaljeja. Moderneissa 

rakennuksissa on tyypillisesti hyvin huomaamattomia yksityiskohtia 

joita voi olla hankala restauroida niitä tuhoamatta. Rakennuksissa 

on usein käytetty perinteisiä ratkaisuja rakenteissa, mutta saamaan 

aikaan myös uusia moderneja rakennusosia. Näiden välinen ristiriita 

tekee rakennuksista mielenkiintoisia mutta aiheuttaa samalla ongelmia 

korjaamisen suhteen. Ennakkoluulottomat materiaalivalinnat sekä 

kokeilut moderneissa rakennuksissa eivät myöskään aina kestä 

kunnolla aikaa. Esimerkiksi rakennustekniikan osalta modernin 

arkkitehtuurin korjaamistapoja olisi syytä kehittää. Korjaamiseen 

tarvittaisiin arkkitehtien lisäksi mukaan myös insinöörejä joilla on 

tietoutta arkkitehtuurista.91 Nykypäivän uuden tekniikan vaatimusten 

täyttäminen suojeltujen rakennusten restauroinnissa voi koitua 

ongelmalliseksi. Miten esimerkiksi säilyttää arvokkaita alakattoja mutta 

saada samalla koneellinen ilmanvaihto järjestettyä? Konehuoneen ja 

kaukolämpökeskuksen taikka puuttuvien sosiaalitilojen sijoittaminen 

jo muutenkin ahtaisiin tiloihin voi syödä muuta arvokasta tilaa. Uudet 

energialainsäädännöt tuovat ongelmia restaurointiin, sillä poikkeuksia 

sallitaan vain suojeltujen rakennusten kohdalla joita on kuitenkin vain 

kaksi prosenttia rakennuskannastamme. 

Modernin korjaamisessa korostuvat myös käyttöturvallisuusasiat, 

rakennuksiin joudutaan mahdollisesti asentamaan kaiteita, palo-ovia 

ja lasituksia jotka tuhoavat helposti arkkitehtuuriltaan selkeälinjaisia 

rakennuksia joissa on vähän detaljeja.92 Miten voimme siis säilyttää 

modernin rakennuskannan puhtaana? 

91 Perkkiö. 2013. s.79-80.
92 Perkkiö. 2013. s.86.

6. Suunnitteluprosessin kulku

6.1 Modernin restauroinnista

Suomessa suurin osa rakennuskannastamme on modernin 

aikakauden rakennuksia jotka edustavat jokapäiväisiä arkisia 

ympäristöjämme kuten kouluja, julkisia rakennuksia sekä 

liikerakennuksia. Tästä huolimatta emme aina ymmärrä modernin 

arkkitehtuurin arvoa. Saatamme suhtautua tyylisuuntaan hiukan 

häpeille, kutsuen rakennuksia laatikoiksi ja pitäen niitä vähemmän 

muodikkaina vaikka sotien jälkeen identiteettimme muotoutui 

nimenomaan tämän tyylisuunnan pohjalta.90

Modernin arkkitehtuurin suojelussa tärkeässä roolissa ovat 

kaavoittajat ja erityisesti heidän koulutuksensa. Vaikka he toimivat 

avainasemassa rakennusten säilyttämisessä, heidän koulutuksensa ja 

näkemyksellisyytensä modernista arkkitehtuurista ei ole aina tarpeeksi 

syvää. Rakennusvalvonnalla olisi myös suuri mahdollisuus vaikuttaa 

tärkeiden kohteiden korjauksen toteutukseen. Myös arkkitehdeille olisi 

annettava lisäkoulutusta sitä mukaa kun rakennuskantamme vanhenee.

Modernien rakennusten restauroinnissa ilmenee usein suurempia 

ongelmia kuin sitä vanhempien rakennusten restauroinnissa. 

Ongelmallista on esimerkiksi se, että modernit rakennukset eivät 

ole niin muuntojoustavia kuin vanhemmat rakennukset. Tämä voi 

aiheuttaa monenlaisia käytännön ongelmia uuden käytön sovittamiselle. 

Kuitenkaan mikään rakennus ei voi pysyä täysin muuttumattomana 

taikka korjaamattomana.  Hyvänä esimerkkinä muuntojoustavasta 

rakennuksesta on Kalajoen Pohjankylän ensimmäinen hirsirakenteinen 

Osuuskauppa, joka asuinrakennuksena toimimisen jälkeen soveltui 

mainiosti myös myymäläkäyttöön. Hirsirakennus oli helppo muokata 

eri käyttöihin materialtaan ja mutkattomalta arkkitehtuuriltaan.

90 Perkkiö, Miia (toim.). Kulttuuriympäristön monet kasvot. Puhetta suojelusta  
 ja restauroinnista. Helsinki, 2013. s.76-77.
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Kuva 68. Arkkitehtitoimisto Alli suunnitteli Lasipalatsin peruskorjauksen vuosien 1995-1999 välillä.
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kutsuttu Kalajoella Kultakalaksi ensimmäisen ravintolan mukaan. 

Uuden käytön myötä nimeksi vaihdetaan Hopeakala.

Rakennuksen restaurointi- ja muutostyöt tultaisiin tekemään 

SOK:n alkuperäissuunnitelmaa kunnioittaen ja palauttavasti siellä 

missä se on luontevinta. Tavoitteena on aikakautensa arkkitehtuuria 

ilmentävän rakennuksen alkuperäiseen asuun ennallistaminen niin 

sisä- kuin ulkoarkkitehtuuriltaan. Välttämättömimmät muutokset 

olisivat esteettömän sisäänkäynnin lisääminen sekä alakerran tilojen 

jakaminen hotelli- ja hostellihuoneiksi. Uusissa tiloissa noudatettaisiin 

mahdollisimman paljon funkkiskauden värimaailmaa ja sisustusta.

Rakennuksen alkuperäisestä asusta ei ollut jäljellä kuin yksi 

mustavalkokuva kadunpuoleiselta julkisivulta jonka avulla pystyi 

rekonstruoimaan useita julkisivun yksityiskohtia kuten lipputangon 

sekä neonvalomainoksen. Entinen ravintola rekonstruoitiin 

pääpiirteittäin alkuperäisten piirustusten ja vastaavien rakennusten 

ravintoloista säilyneillä valokuvilla. 1930-luvun henki on pyritty 

palauttamaan kopioimalla rakennuksen vanhoja detaljeja esimerkiksi 

ovissa ja valaisimissa. Etusijalla on ollut alkuperäisten rakennusosien 

korjaaminen.

Myös rakennuksen pihatiloja selkeytetään käyttötarkoituksen 

mukaisesti. Kahden samalla tontilla sijaitsevan rakennuksen, 

S-marketin ja funkkiskaupan, toimintojen eroavaisuutta selkeytetään 

pihasuunnittelulla ja istutuksilla. Majoitustiloina toimivan 

funkkisrakennuksen pihapiiriä muutetaan viihtyisämmäksi istutuksilla 

mutta kuitenkin siten, että rakennukseen on yhä suorat näkymät 

kylänraitilta.

6.2 Työn aloitus ja lähtökohdat

Ennen Kalajoen osuuskaupassa vierailuani aloitin 

restaurointisuunnitelman teon tutustumalla rakennuksesta ja Kalajoesta 

kertovaan taustamateriaaliin. Käytin lähteinä osayleiskaavaselvitystä ja 

Pohjankylän historiikkia. Vanhoja Kalajoen Kotiseutuarkiston kuvia 

sain Kirjastovirma –nettisivuilta.

Projektin ensisijainen päämäärä oli rakennuksen suojeleminen,  

arvon takaisin nostaminen, rapautumisen pysäyttäminen ja 

kunnostaminen jotka olivat omistajan suurimmat syyt projektille. 

Uuden käytön löytäminen pitkään tyhjänä olleelle rakennukselle 

voi olla hankalaa mutta kartoittamalla ympäristön ja mahdollisen 

käyttäjäyhteisön tarpeita, on käyttökohteita helpompi rajata. Uutta 

käyttötarkoitusta omistajan kanssa pohtiessamme oli erityisen tärkeää 

vaalia suojellun rakennuksen arvokasta arkkitehtuuria ja detaljeja.

6.2 Tuleva käyttö

Suunnitteluprosessin alusta asti oli selvää, että rakennuksen yläkerran 

tilat olisi luontevinta kunnostaan uudelleen ravintolaksi. Alakerran 

myymälätiloja pohdimme ensin lähiruokatoiminnalle mutta koska 

Kalajoella on jo runsaasti tyhjillään olevia liiketiloja, ei ajatusta kehitetty 

pidemmälle. Koska hyödyllinen käyttö oli rakennukselle löydyttävä, 

omistajan puolelta tuli ehdotus myymälätilojen kunnostamista 

majoitustiloiksi. Kalajoen keskustassa ei ole tällä hetkellä tarjolla 

yhtään majoituspalveluja, joten toiminnalle olisi kysyntää varsinkin 

vilkkaimpina kesäkuukausina. Rakennuksen sijainti kauniilla paikalla 

sekä alueen muista rakennuksista poikkeava arkkitehtuuri sopisivat 

luontevasti uusille toiminnoille. Historiallinen ja arkkitehtoninen arvo 

lisäisivät houkuttelevuutta majoituskäytössä. Rakennusta on alun perin 
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     6.3 Väri- ja materiaalitutkimus

Joulukuussa 2015 suoritin funkkiskaupalla väritutkimuksen. 

Tutkimusta varten laadin itselleni työtä helpottamaan väri-

inventointilomakkeet jotka ovat diplomityöni liitteenä. Tutkimuksessa 

käyttämäni apuvälineet olivat NCS 1950 Original Index -väriviuhka, 

kirurginveitsi sekä kamera. Maalityypin määrittelemistä varten minulla 

ei ollut liuottimia tai muita menetelmiä. Tärkeimmät tutkittavat tilat 

olivat molemmat portaikot, yläkerran ravintolatilat, eteinen sekä 

alakerran vanhat myymälätilat kokonaisuudessaan. Rakennuksesta ei 

ollut alkuperäistä työselostusta saatavilla mutta alkuperäispiirustuksissa 

on esimerkiksi parvekkeiden pintakäsittely selostettu. Väritutkimuksen 

ajankohtana joulukuussa oli hyvin hämärää eikä rakennuksessa ollut 

sähköjä. Maalipintojen tutkiminen oli varsin haasteellista taskulampun 

valossa.

Rakennuksen julkisivujen väritystä tai kuntoa ei ollut 

muotopeltiverhouksen takia mahdollista selvittää. Vuonna 1999 

laaditun kuntoarvion mukaan verhous on tällöin ollut valkoinen ja 

suhteellisen hyvässä kunnossa. Rakennuksen sisätiloissa on sen sijaan 

sisäpintoja maalattu useampaan otteeseen. Myöskään rakennuksen 

kellarikerroksen värejä ei tutkimuksessa selvitetty veden tulvimisen 

vuoksi.

Kuva 69. Yläkeran ravintolan sisäänkäynti pohjoisesta porrashuoneesta 
kuvattuna salin puolelta.
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Alakerta

Alakerran pintojen värien selvittäminen oli hankalinta tilojen 

epäselvyyden takia ja huonon valaistuksen takia. Levytettyjen 

ikkunoiden takia maalipintoja ei voinut tarkastella päivänvalossa. 

Seinäpinnat olivat paikoin erittäin pahasti kuluneet tai tummuneet 

homeesta ja liasta, paikoin seinillä oli jäljellä vain rappaus. 

Aloitin tutkimuksen pohjoisesta porrashuoneesta, jossa 

päällimmäisenä maalipintana oli tummaksi pinttynyt vaalea 

mintunvihreä lateksimaali. Vihreän maalin alta näkyi osittain vaaleaa 

keltaista ja sen alta valkoinen kalkkimaalirappaus. Porrashuoneen 

kokonaisilme oli hyvin synkkä. Portaissa oli yhä alkuperäinen 

mosaiikkibetoni. Jalkalistoja ei ollut mutta portaiden reunat oli 

maalattu tumman vihreällä maalilla kuten myös kaiteiden metalliosat. 

Alakerran laajat myymälätilat oli maalattu paksulla kerroksella 

valkoista maalia. Valkoisen maalipinnan alta paljastui sama vaalean 

keltainen sävy kuin pohjoisen porrashuoneessa. Maalikerrokset olivat 

paikoin kuluneet seinärappauspinnalle saakka. Rappaus oli myös 

kulunut myymälätilan pyöristetyssä nurkassa ja paljasti tiiliseinää.

Myymälätilojen lisäksi alakerrassa sijaitsevat pienet 1970-luvulla 

rakennetut wc:t sekä myöhemmin tilasta lohkaistu toimistohuone 

pohjoisseinän sisäänkäynnin vieressä. Toimistohuoneen seinät on 

tapetoitu tumman ruskealla kuvioidulla tapetilla joka on todennäköisesti 

peräisin 1970-luvulta. Koska myöhemmin lisätyt wc ja konttori eivät 

ole kuuluneet alkuperäissuunnitelmaan en tutkinut niitä tarkemmin.
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suositun öljy –tai öljylakkamaalin sijaan. Alas lasketun alakaton 

reunassa on eri värein maalattuja alueita, ilmeisesti sopivan maalisävyn 

löytämiseksi.

Ravintolasalin ja kabinetin puuikkunoita on korjattu myöhemmin 

lasituslistoilla sekä tiivistetty ikkunateipeillä. Ikkunoiden sisäkarmeissa 

on repaleinen valkoinen lateksimaali ja osa ikkunoista on rikki. 

Vanhoista valokuvista tarkastamalla voi nähdä, että sisäpokat ovat olleet 

valkoiset ja ulkopokat lakatut tai ruskeaksi maalatut. Ikkunalaudat 

ovat valkoiset ja muuta värikerrosta en niistä löytynyt.

Parvekkeen alkuperäinen pariovi on vaihdettu luultavasti 

1970-luvulla puuoveen jota en tutkinut tarkemmin. Parvekkeen huonon 

kunnon ja romahtamisvaaran takia en voinut tarkastella sitä lähempää. 

Ovelta kuitenkin näin, että alkuperäisistä keltaisista tiililaatoista ei ollut 

jälkeä ja puupaneelinen parvekekaide, joka alkuperäissuunnitelmien 

mukaan on vernissattu, laseerattu ja kahdesti lakattu, oli maalattu 

sisäpuolelta valkoisella maalilla.

Ravintolan keittiössä maalipinnat ovat erittäin huonokuntoiset 

ja maalia oli irronnut suurina palasina niin seinistä, alakatosta kuin 

ovistakin. Seinien alkuperäistä väritystä oli vaikea selvittää niiden 

huonon kunnon vuoksi. Päällimmäinen maalikerros on valkoista 

lateksimaalia, jonka alta paikoin paljastui keltaista öljymaalin tapaan 

haurastunutta maalia. Osa seinistä on laatoitettu n. 150 cm korkeuteen 

valkoisilla neliölaatoilla. Keittiössä on jäljellä vanha alkuperäinen 

pesuallas hanoineen. Kaikki ikkunat on pienennetty 1980-luvulla ja 

ikkunoiden alaosa on muurattu umpeen. Alkuperäiset ikkunapenkit 

ja vanhat patterit olivat jäljellä vaikkakin hyvin kuluneet. Vanha 

henkilökunnan wc sisäänkäynnin vieressä on muovimatolla päällystetty 

ja huonossa kunnossa.

Ravintolan eteisen seinäpinnat wc:n ovia myöten on päällystetty 

sormipaneeleilla. Paneelit on myös maalattu okranvärisellä 

lateksimaalilla. Tiiviin maalipinnan takia puupinnassa on 

Yläkerta

Rakennuksen yläkerran ravintolatilat on viimeksi maalattu 

murretuilla ja tummilla sävyillä. Päällimmäiset kumimaiset 

maalikerrokset ovat lateksimaaleja ja repeilleet paikoin pahasti. 

Muovipohjaiset maalit ovat muodostaneet hengittämättömän 

kerroksen seinäpinnalle ja rakennuksen ollessa tyhjillään on kosteutta 

kertynyt seinille ja kosteus hengittämättömän maalin alla saanut sen 

repeilemään.  

Ravintolasalin lähes jokainen seinäpinta on maalattu eri värillä. 

Kabinetin seinät ja ravintolasalin ikkunanpuoleinen seinä on 

maalattu kirkkaan keltaisella maalilla. Ravintolasalin toinen pitkä 

seinä on maalattu okran sävyllä. Pohjoisen päätyseinä on osittain 

maalattu kirkkaan oranssiksi mutta myös tapetoitu sammaleen 

vihreään taittavalla harmaalla juuttikankaalla jota on myös kabinetin 

päätyseinässä. Alakaton reunassa on myös erisävyistä vihreää.

Päällimmäisen okran ja keltaisen maalipinnan alta raaputtaessa 

esiin tuli ruskea, tiukasti seinäpintaan tarttunut kiiltävä maali. 

Maalin koostumus viittaa öljymaaliin. Ruskean maalin alta paljastui 

suhteellisen voimakkaan mintun sävyinen maali. Tämän alta paljastui 

vielä keltaiseen taittuva vaalea kerros, joka on luultavasti tiiliseinän 

rappauksen kalkkimaali. Seinillä on todennäköisesti käytetty öljy- tai 

lakkaöljymaaleja, jotka sallivat rapatun seinäpinnan struktuurin näkyä. 

Pitkän seinän lisäksi ravintolasalin muilta seiniltä tuli esiin vastaavat 

kerrokset maalia alimmaisena aina minttu ja vaalea kalkkimaalirappaus. 

Juuttikankaiden alta löytyivät vastaavat sävyt.

Ravintolasalissa on osittain alas laskettu katto mutta 

ilmanvaihtokanavisto on myös osaksi näkyvissä. Alakaton 

päällimmäinen maalikerros on tumman ruskea. Maali on mitä 

luultavammin lateksimaalia sen repaleisuuden takia. Alakatossa on 

luultavasti ollut alun perin vaalea kalkkimaali kiiltävän seinäpinnoilla 



Rainvtolasalin, kabinetin ja eteisen sävyt.Rainvtolasalin, kabinetin ja eteisen sävyt.

1. kerros         2. kerros   3. kerros       4. kerros (rappaus)

Ikkunaseinä ja kabinetti

Osa pohjoispäätyseinästä

Pitkä seinä ja puupaneeli

Päätyseinät

Alakaton reuna

Ravintolasalin ja kabinetin väritykset

Pohjoisen porrashuoneen maalikerrokset

1. kerros         2. kerros   3. kerros (rappaus)

Alakerran myymälän maalikerrokset

1. kerros         2. kerros   3. kerros (rappaus)

Eteläisen porrashuoneen maalikerrokset

1. kerros         2. kerros   3. kerros (rappaus)



76

paikoin homepilkkuja sisätilojen kosteudesta ja maalipinnan 

hengittämättömyydestä johtuen. Okranvärisen maalin alla oli valkoista 

maalia ja sen alta puupinta, joka on aikanaan petsattu mahonkiin 

taittuvalla sävyllä. Paneelit on alun perin todennäköisesti käsitelty 

voimakkain sävyin, sillä funkkiskaudella oli tapana käyttää vaaleiden 

seinäpintojen lisäksi tummia yksityiskohtia tehosteena.93  Käsittelytapa 

on luultavasti ollut sama kuin parvekkeen puupaneelissa. Ravintolan 

wc:t ovat tummansinisiä lattiamuovimattoja lukuun ottamatta 

alkuperäisissä asuissaan wc-kalusteita myöten. Vessoissa on myös jäljellä 

vanhat pyöreät lamput sekä alkuperäiset valonkatkaisimet.

Ravintolaan vievä eteläinen porrashuone on rakennuksen 

alkuperäisimpänä säilynyt tila myöhemmin tehtyjä pintakäsittelyjä 

lukuun ottamatta. Porrashuoneen seinäpinnoissa toistuu sama 

okranvärinen lateksimaali, joka on irronnut suurina paloina. 

Okranvärisen maalin alta paljastui puhtaan valkoinen maalikerros ja 

sen alla rappaus. Funkkiksen aikakauden porrashuoneissa on käytetty 

kiiltäviä emalimaalipintoja, jotka saatiin aikaan rappauspinnan 

tarkalla silotuksella, tasoituksella ja lopuksi vielä kiillotustahnalla 

kiillottamalla.94

Porrashuoneen alkuperäissuunnitelman lasiset pariovet on 

vaihdettu 1970-luvulla puuoveen. Tilan kaunein yksityiskohta on 

pyöröikkuna. Pyöröikkuna on käsitelty samoin kuin ravintolasalin 

ikkunat. Portaikon vanhat seinälamput ovat säilyneet alkuperäisinä. 

Jalkalistat ja kaiteet on tehostemaalattu kiiltävällä mustalla öljymaalilla 

aikakauden tyyliin.

93 Tikkurila maalit, Funktionalismi 1930-luku http://www.tikkurila.fi/  
 ammattilaiset/varit/perinnevarit/funktionalismi_1930_-luku
 Luettu 7.1.2016.
94 Tikkurila maalit, Porrashuoneiden sisämaalaus 
 http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/ratkaisut/suunnitteluohjeet/sisamaalaus/ 
 porrashuoneremontit/porrashuoneiden_tyylit_eri_aikakausina/1930
 Luettu 7.1.2016.

Yhteenveto väreistä

Rakennuksen sisätilojen väritutkimuksen perusteella alkuperäiset 

värit ovat olleet vaaleita keltaisen ja vihreän sävyjä. Ylä- ja alakerran 

eri väreillä maalaamisella on luultavasti tavoiteltu tilojen erovaisuutta. 

Alakerran myymälätiloissa on pyritty tiloihin avaruutta vaaleammalla 

sävyllä sekä korostamaan mielikuvaa hygieenisyydestä ja siisteydestä.  

Tehosteena on käytetty tummaksi petsattuja a sekä kiiltävän tummaksi 

käsiteltyjä yksityiskohtia jota erityisesti yläkerrassa on nähtävillä. 

1960-luvun tapaan yläkerran tiloja on maalattu rohkeilla murretuilla 

sävyillä. Kuitenkaan rohkeita värejä ei ole käytetty Sokoksen kirjakaupan 

myymälätiloissa aikakauden tyylistä huolimatta. 
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7.1 Restaurointiperiaatteet

SOK:n rakennusosaston suunnittelema funkkiskauppa on 

rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. Rakennuksen 

kulttuuriekologisen rstauroinnin pääperiaatteena on säilyttää ja 

ennallistaa sen alkuperäistä arkkitehtuuria mahdollisimman paljon 

ja samalla häivyttää 1960-luvulla tehtyjä muutoksia erityisesti 

rakennuksen aukotuksia koskien. Rakennustaiteellisesti arvokkaita 

piirteitä kuten rakennuksen muotoa ja massaa ei muuteta. 

Uudelleenkäyttö suunnitellaan rakennukseen siten, että sen arvoja 

vahingoitetaan mahdollisimman vähän. Vaalimisen arvoisia asioita 

ovat esimerkiksi eteläpäädyn portaikko pyöröikkunoineen, reunastaan 

pyöristetty parveke sekä suuret myymälän ikkunat. Ravintolatiloissa on 

enemmän alkuperäisiä materiaaleja ja yksityiskohtia, jotka erityisesti 

pyritään säilyttämään. 

Vaikka rakennus restauroidaankin alkuperäissuunnitelmaa 

kunnioittaen, on siihen uutta käyttöä varten lisättävä esteetön kulku 

sekä esteetön hissi. Rakennuksen korjauksen tärkein edellytys on 

käyttö. Käytön edellyttämien muutosten tulee olla mahdollisia 

toteuttaa arvokkaaseen rakennukseen mutta esimerkiksi alkuperäistä 

rakennusrunkoa ei saa purkaa. Rakennuksen jokaisen tilan ja 

rakennusosan suojelu ei tule muodostua esteeksi rakennuksen 

korjaamiselle ja käyttöönotolle. Tarkoitus ei ole restauroida rakennusta 

museoksi, mutta ei myöskään täysin nykyaikaa vastaavaksi. Liika 

suojelu voi johtaa lopputulokseen jossa rakennusta ei voida käyttää ja 

rakennus rapistuu jopa purkukuntoon saakka.

Arvokkaiden yksityiskohtien säilyttämistä vaalitaan restaurointia 

tehtäessä jotta kokonaisvaltaisesti suunnitellusta rakennuksesta 

saataisiin vielä alkuperäinen ajan henki välitettyä. Rakennuksen 

alkuperäiset rakennusosat ja materiaalit säilytetään detaljeineen. 

Vanhat ikkunat ja sisäovet korjataan vanhaa kunnioittaen alkuperäisillä 

7. Restaurointi- ja uudelleenkäyttösuunnitelma

Restaurointisuunnitelman laatimisessa olen käyttänyt 

apuna Madridin asiakirjaa 2011 jonka tavoitteena on säilyttää 

1900-luvun merkittävää rakennusperintöä sekä ’…edistää hyviä ja 

hienovaraisia keinoja 1900-luvn merkittävän rakennusperinnön 

säilymisen turvaamiseksi.’95   Asiakirjan tavoitteeksi on 1900-luvun 

rakennusperinnön suojelussa lueteltu

- tiedon ja ymmärryksen lisääminen ja merkityksen   

 määrittäminen; 

- muutoksien hallitseminen kulttuuristen merkityksen   

 säilyttämiseksi; 

- ympäristön kestävä kehitys; 

- tulkinta ja tiedon välittäminen

Restaurointisuunnitelmaa laatiessani on työn esisijainen tavoite 

ollut rakennuksen rapautumisen pysäyttäminen ja rakennuksen 

uudelleenkäyttö. Tavoitteena on ollut saattaa funkkiskauppa arvoiseensa 

käyttöön josta paikalliset asukkaat ja Kalajoella vierailevat voisivat 

nauttia. Tarkoituksena ei ole ollut kunnostaa rakennuksesta museota 

vaan herättää sen aikaisempi tunnelma uudelleen eloon ajalta jolloin se 

on ollut täynnä elämää.

95 ICOMOS International Scientific Committee for Twentieth Century   
 Heritage –ryhmän Madridin julistus Modernin arkkitehtuurin korjaamisesta.  
 Madridin asiakirja, rakennussuojelun periaatteita. http://icomos-isc20c.org/ 
 sitebuildercontent/sitebuilderfiles/madridindokumentti_suomeksi08052014. 
 pdf
 Luettu 13.12.2015.
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tai lähinnä alkuperää olevien materiaalien avulla vanhoja työtapoja 

hyödyntäen. Koska alakerran tiloja on muutettu kaikista rankimmin 

eikä siellä ole enää alkuperäisiä materiaaleja jäljellä, on niiden edelleen 

muokkaaminen mielestäni perusteltua. Alakerran laaja myymälätila 

jaetaan väliseinillä uutta majoituskäyttöä varten. Alkuperäinen 

kadunpuoleinen sisäänkäynti otetaan uudelleen käyttöön. Hissikuilua 

ja sen yhteydessä olevaa ilmastointikuilua lukuun ottamatta suuria 

rakenteellisia muutoksia ei tehdä.

7.2 Piha-alueen järjestely

Rakennusta ympäröi kolmelta sivulta asfaltoitu pysäköintialue 

sekä pienemmät nurmialueet rakennuksen päädyissä. Pohjoisen ja 

eteläpäädyn nurmialueilla on matalahkoja pensaita sekä etelänpuolella 

muutamia lehtipuita. Samalla tontilla sijaitsevien funkiskauppa ja 

S-market erotetaan toisistaan pihasuunnittelulla. 

Piha-alue jaetaan selkeämmin käyttötarkoitusten mukaan. Koska 

tontin kaksi rakennusta ovat arkkitehuuriltaan täysin poikkeavat, 

pyritään piha-aluekin jakamaan kahteen siten, että funkisrakennus ei 

enää vaikuttaisi varastorakennukselta S-marketin parkkipaikalla vaan 

omalla erillisellä rakennuksella pihoineen.

S-marketin pysäköintialuetta rajataan pienemmäksi 

markettia vastapäätä mutta pysäköintiä tarkennetaan sen sivuilla. 

Funkisrakennuksen itäseinustan puolelle lisätään nurmialueita, joihin 

istutetaan runkopihlajaa majoitustilojen näkyvyyttä häivyttämään 

sekä rajaaman pysäköintialuetta. Funkkisrakennuksen pohjoispäätyyn 

lisätään Hopeakalan asiakkaille parkkipaikat. Pohjoispäädystä 

järjestetään myös tavarantoimitus sekä esteetön kulku. Tontin 

pohjoispäädyssä parkkipaikkoja vastapäätä istutetaan koivurivi kuten 

tontin muillla reunoilla. Nurmialueelle istutetaan matalahkoa alle 100 

cm korkeaa mutta leveää kesäangervoa jotta näkymät kylänraitilta 

rakennukseen säilyvät. Myös eteläpuolen nurmialueelle tien varteen 

istutetaan vastaavasti matalaa kasvillisuutta näkymien säilyttämiseksi. 

Eteläpuolelle rakennetaan myös puistomainen alue, lepopiste, jonne 

sijoitetaan penkkejä ja istutuksia kaikkien kaupunkilaisten iloksi. 

Pihasuunnitelman tavoitteena on kaiken kaikkiaan saada aluetta 

viihtyisämmäksi ja houkuttelevammaksi sekä ravintolan että hotellin 

asiakkaille kuin S-marketissa asioiville. 
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7.3 Toimintojen sijoittuminen

Alakerta

Alakerran myymälätilat ovat käyneet vuosien varrella läpi suurimmat 

muutokset eikä alkuperäisiä materiaaleja ole juurikaan jäljellä. 

Tästä syystä on perusteltua, että tiloja voidaan nyt uudelleenkäytön 

yhteydessä muuttaa eniten ja muuttaa ne edelleen majoitustiloiksi. 

Uusien toimintojen sijoittamisessa on menty suurimmaksi osaksi tilojen 

koon sekä alkuperäisten arkkitehtonisten yksityiskohtien ehdoilla.

Alakerran tiloihin sijoitetaan neljä kahden hengen hotellihuonetta, 

kaksi kuuden hengen hostellihuonetta sekä yksi neljän hengen 

hostellihuone. Hotellihuoneet sijoitetaan entisiin myymälätiloihin 

jotka jakaantuvat luontevasti neljään osaan betonikonsoleiden 

mukaan. Hotellihuoneet varustetaan kylpyhuoneella, parisängyllä ja 

vaatekaapilla.

Huoneiden väliin sijoittuu käytävä, jonka varrelle on kaksi 

yhteiskäyttöön soveltuvaa kylpyhuonetta. Toinen kylpyhuoneista 

toimii myös esteettömänä wc:nä. Käytävän pohjoispäädyssä 

on keittiönurkkaus, esteetön hissi sekä esteetön sisäänkäynti. 

Keittiönurkkaus varustetaan yöpyville asiakkaille yhteisellä jääkaapilla, 

pesualtaalla sekä pesukoneella. Asiakkailla on myös mahdollisuus ostaa 

lisäpalveluina aterioita yläkerran ravintolasta. 

Myymälätilojen alkuperäinen kadunpuoleinen sisäänkäynti 

länsiseinustalla otetaan uudelleen käyttöön majoituspalveluiden 

asiakkaille. Hotelliin saapuva asiakas kulkee eteläpuolen pääportaikosta 

yläkerran ravintolaan, jossa majoituspalvelujen vastaanotto sijaitsee 

ravintolan tiskin yhteydessä. Vastaanotosta vierailija saa avainkortin 

jonka avulla voi kulkea porrashuoneesta varsinaisiin majoitustiloihin 

sekä kadunpuoleisesta sisäänkäynnistä sisälle.

Vanhan savupiipun tilalle rakennetaan esteetön hissi vanhan 

savupiipun tilalle. Savupiippu puretaan koska sillä ei ole enää 

uuden käytön kannalta merkitystä. Savupiipulla on kuitenkin 

ulkoarkkitehtuurin kannalta merkitystä, joten sen tilalle rakennetaan 

ilmanvaihtohormi hissikuilun yhteyteen. Hormin avulla vältytään 

myös alakattojen rakentamiselta rakennuksen arvokkaimmissa tiloissa.
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Yläkerta

Rakennuksen yläkerran tiloissa pyritään säilyttämään niin 

tilajako kuin myös materiaalit mahdollisimman pitkälle alkuperäisinä. 

Suurimmat muutokset tapahtuvat ravintolan keittiössä sekä hissin 

asentamisesta. Koska vanhan savupiipun yhteydessä ei ole ollut 

ravintolatiloissa takkaa tai se ei ole tilojen kannalta näkyvä elementti, 

ei sen säilyttäminen ole tarpeen. Vanhan piipun tilalle tuleva 

läpikuljettava hissi avautuu sekä ravintolasalin että keittiön puolelle. 

Hissillä kulkevat sekä asiakkaat että tavarantoimitus keittiöön. Hissin 

paikka määräytyi savupiipun paikalle suojeltavien eteistilojen sekä 

pohjoisen porrashuoneen ahtauden takia. 

Ravintolan keittiöön on henkilökunnan kulku pohjoispäädyn 

portaikon kautta, jonka vieressä sijaitseva wc säilytetään. Ravintolakeittiö 

uusitaan ja uusi pohjaratkaisu ja toimintojen sijoittaminen noudattavat 

pitkälti alkuperäistä suunnitelmaa. Vanhat ruokakomerot rakennetaan 

alkuperäisille paikoille mutta niiden muotoa muutetaan siten että eteiseen 

muodostuisi enemmän tilaan. Komeroiden viereen sijoitetaan keittiön 

toiminnot järjestyksessä; pienemmät kylmäkaapit sekä ruoanvalmistus 

ikkunaseinustalla, päädyssä astioiden pesu ja kuivaus ja viimeisempänä 

säilyttäminen ravintolasalin seinän puolelle. Keskelle keittiön päätyyn 

sijoitetaan myös saareke työskentelytilojen lisäämiseksi. Hissin oikealla 

puolella on kulku ravintolasaliin sekä vastaanottotiskin taakse. Tiskin 

alle sijoitetaan kaksi kylmäkaappia juomille.
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Kellari

Koska kellari on pitkään tulvinut vettä, sijoitetaan sinne aluksi 

vain teknisiä tiloja sekä varastoja jotta tiloissa ei tarvitsisi oleskella 

pitkään. Entiseen pääjakohuoneeseen sijoitetaan sähköpääkeskus ja 

keskelle kellaritilojen keskelle sijoitetaan tilat ilmanvaihtokoneille 

sekä kaukolämpökeskukselle. Illmanvaihtokoneet sijoitetaan kellariin 

helpomman huollettavuuden takia. Myös laitteiden katolle asentamista 

vältetään jotta ulkoarkkitehtuuri voitaisiin säilyttää mahdollisimman 

alkuperäisenä.

7.4 Tekninen toteutus ja työjärjestys

Kuntotutkimuksen mukaan rakennuksen runko on pääosin hyvässä 

kunnossa. Kellari on kuitenkin veden vallassa, vesikatossa vaurioita 

ja parveke romahtamisvaarassa. Rakennuksen korjauksessa pyritään 

säilyttämään alkuperäiset rakennusosat kaikilta mahdollisilta osin. 

Siellä missä se ei ole mahdollista, suoritetaan korjaukset alkuperäisin 

kaltaisin materiaalein ja menetelmin.

Seiniä puretaan eniten kellaritiloista joista poistetaan kaikki 

levyväliseinät vesivahingon vuoksi. Suurin muutos rakennusrungossa 

ovat hissin ja uuden ilmanvaihtohormin asentaminen joka vaatii 

kantavan kaksoislaattarakenteisen välipohjan puhkaisemisen. Hissin 

sijainti on valittu siten, että sekä alakerta että yläkerta saadaan samalla 

esteettömäksi. Hissiksi valitaan kevythissi joka ei tarvitse valettuja 

betoniseiniä vaan se tuetaan betonipilareilla kulmistaan kuten myös 

ilmanvaihtohormi. 

Rakennuksen tilamuutokset alakerrassa toteutetaan 

kevyeillä äänieristetyillä väliseinillä. Rakennuksen alakertaan 

lisätään märkätiloja, pieni keittokomero sekä yläkerran keittiöön 

ravintolakeittiövarustus. Ravintolasalissa sijainnut lavuaari ja sen 

putkiviennit poistetaan tarpeettomina. Uudet alakerran WC:t, 

keittiönurkkaus sekä ravintolakeittiön laajennus ja muutos ovat käytön 

kannalta niin välttämättömiä, että niiden aiheuttamat muutokset 

sallitaan. 

Kosteusvauriot

Ensimmäinen kiireellinen ja suuri toimenpide on pysäyttää 

rakennusta pitkään vaivannut kellarin tulviminen. Kellarikerroksen 

tulvinut vesi poistetaan pumppaamalla ja rakennuksen ympärille 

maahan lisätään toimiva salaojaverkosto suoraan perusmuurin viereen 

anturan alapinnan alapuolelle. Salaojaverkoston kaikkiin taitepisteisiin 

asennetaan tarkastuskaivot. Rakennuksen alle vaihdetaan uusi sora joka 

ei nosta kapillaarisesti vettä ylöspäin rakennuksen rakenteisiin. Soran 

ja kellarin lattian väliin asennetaan samalla eristekerros.  Anturoiden 

reunojen kallistukset tarkistetaan viettämään alaspäin. Rakennuksen 

kellaritilojen kuivattaminen on ensisijaisen tärkeää sillä seinät vettyvät 

ja kosteus nousee jatkuvasti seiniä pitkin ylöspäin. Tästä seurauksena 

voi seiniin syntyä pakkasvaurioita. 

Jotta rakennus saadaan käyttöön on kuivatus ja pohjatyöt tehtävä 

perusteellisesti. Kellarin täyttäminen soralla tai betonilla ei ole 

suositeltava vaihtoehto sillä rakennus voi vajota. Kellarin täyttäminen 

olisi vain ongelman piilottamista eikä sen ratkaisu. Korjaustöiden 

yhteydessä kellarista poistetaan samalla myös kaikki eloperäinen aines 

kuten levyseinät.

Koska rakennus on osittain maajalassa, sen seinustoille noussutta 

maata poistetaan salaojaverkon asentamisen yhteydessä. Piha 

kallistetaan viettämään rakennuksesta poispäin 1:20 vähintään kolmen 

metrin matkalta. Sadevesikalusteita lisätään tai uusitaan siten, että vesi 

valuu hallitusti mahdollisimman kauas rakennuksesta.
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materiaalit ja pintakäsittelyt. Ikkunoiden tiivisteet uusitaan kaikkialta.

Parvekkeen betonirakenteet ovat reunoiltaan pahasti rapautuneet ja 

ne korjataan. Parvekkeen reunasta piikataan vaurioitunut reuna irti ja 

lasketaan hallitusti alas. Purettavien betonirakenteiden laajuus selviää 

todennäköisest töiden aloittamisen yhteydessä sillä vaurioituneiden 

osien laajuus ei ole täysin selvä. Uusi parvekkeen reuna valetaan betonista 

ja kiinnitetään vanhaan rakenteeseen. Betonireunasta muotoillaan 

alkuperäisen parvekkeen reunan mallinen. Liitokseen lisätään 

polyuretaanieriste. Uuden parvekkeen reunan asentamisen yhteydessä 

vanhat eristeet poistetaan ja tilalle laitetaan polyuretaanieriste sekä 

tämän päälle betonipintarakenne ja uudet keltaiset tiililaatat. 

 Parvekkeen kaiteen puupaneelit ovat huonossa kunnossa ja ne 

uusitaan täysin. Uuden paneelin materiaaliksi valitaan lämpökäsitelty 

koivu  mitoissa 50 x 28 mm. Paneelit kiinnitetään ylä- ja alaosastaan 

metallisilla rimoilla. Alarimastaan kaide asennetaan 450 mm välein 

metallisilla kannattimilla jotka valmistetaan samanlaisiksi kuin 

alkuperäiset kannattimet. Paneelit käsitellään kuultavalla öljymaalilla. 

Vaurioitunut vesikate uusitaan täysin. Kattopeltien uusimisen 

yhteydessä myös ruodelaudoituksia uusitaan ja kylmän ullakkotilan 

tuuletus varmistetaan. Ruodelaudat ovat kastuneet osittain 

läpivientien kohdalta ja niihin on muodostunut laakakääpää. Myös 

huono tuuletus on mahdollistanut sienirihmaston kasvun. Uudeksi 

katemateriaaliksi valitaan alkuperäistä vastaava kuumasinkitty pelti 

eli sinkitty teräsohutlevy 0,6 mm paksuisena joka soveltuu parhaiten 

kulttuurihistorialliseen kohteeseen ulkonäkö- ja kestävyyssyistä.96 

Kate maalataan harmaalla panssarimaalilla, jotta katteen uudelleen 

ruostuminen estetään. Vesikatteen yhteydessä uudet pyöreät vesikourut 

ja syöksytorvet asennetaan ja maalataan samalla panssarimaalilla kuin 

kate.  

96 Museovirasto. Korjauskortisto. Peltikaton maalaus. http://www.nba.fi/fi/ 
 File/2116/korjauskortti-7.pdf
 Luettu 13.1.2015.

Rakennuksen ulkovaippa

Rakennuksen ulkovaipan korjauksessa kiinnitetään huomiota 

vanhojen rakennusosien säilyttämiseen siten, että lopputuloksena 

SOK:n rakennusosaston alkuperäissuunnitelman ilme palautetaan. 

Rakennuksen lisälämmöneristäminen tulisi aiheuttamaan merkittäviä 

muutoksia sisätiloissa tai julkisivuissa, joten se jätetään tekemättä 

kaikkialta muualta paitsi alakerran kadunpuoleiselta julkisivulta jonne 

se on tarpeellisinta. Ulkoseinästä poistetaan noin kahden tuuman 

verran betonipintaa. Päälle lisätään 5 cm eristekerros polyuretaania 

sekä 2 cm sementtikuitulevy.

 Korjauksessa keskitytään olemassa olevien rakenteiden 

ilmavuotojen paikkaamiseen ja liitosten tiiviyteen. Rakennuksen 

ilmavuotojen taustalla on todennäköisemmin puutteelliset tiivisteet 

kuin rakenteelliset ongelmat. Toisaalta riittämätön tuuletus on 

aiheuttanut ongelmia kylmässä ullakkotilassa. 

Julkisivujen ulkovuorauspellit poistetaan, julkisivurappaukselle 

suoritetaan mahdolliset tarvittavat korjaustoimenpiteet ja pinnat 

maalataan kalkkisementtimaalilla. Ensimmäisen kerroksen 

kadunpuoleisten ikkunoiden peittävät levyt poistetaan. Aikaisemmin 

poistettuja ja pienennettyjä ikkunoita palautetaan itäseinälle 

mutta alakerran itäsivulla alkuperäissuunnitelman pienempien 

ikkunoiden koot muutetaan suuremmiksi vastaamaan takaseinän 

suurimman vaakaikkunan kokoa. Uudet ikkunat teetätetään 

alkuperäissuunnitelman ikkunoiden mukaan vanhoilla työtavoilla. 

Ikkunoiden asentamisen yhteydessä eristettä lisätään karmien välieihin. 

Jäljellä olevat alkuperäiset ikkunat säilytetään ja huolletaan käsityönä 

sekä peittomaalataan ruskealla öljymaalilla. Öljy suojaa puuta parhaiten 

ja uusintamaalausta ei tarvitse tehdä niin usein kuin kuultolakalla joka 

liittyvissä rakennusosissa oli alunperin. Vaikka restauroinnissa pyritään 

palauttamaan rakennus mahdollisimman alkuperäiseen asuunsa, on 

rakennuksen käyttöä varten järkevämpää valita helposti hoidettavat 
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Talotekniikka: Lämmitysjärjestelmä, vesi- ja viemärijärjestelmä, 

sähkölaitteet ja ilmanvaihto 

Rakennuksessa on käytetty vanhoja tiilihormeja ilmanvaihdon 

poistokanavina ja ne ovat osittain tukkiutuneet. Rakennuksessa on 

myös eri aikoina rakennettuja sisäänpuhallus- ja poistolaitteita joiden 

toiminnosta ei ole varmuutta. Korvausilma on aikaisemmin tullut vain 

ovien raoista eikä se ole riittävä uudessa käytössä yleisötiloissa. Yläkerran 

ilmanvaihtokanavisto on osaksi näkyvissä ja osaksi alakaton sisällä.

Rakennuksen koko ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan täysin uutta 

käyttöä varten. Yläkerran alakaton vanhat ilmanvaihtolaitteistot 

poistetaan ja uudet asennetaan tilalle keittiöön sekä tiskin yläpuolelle jotka 

molemmista tiloista koteiloidaan. Uusi ilmanvaihtohormi rakennetaan 

hissikuilun yhteyteen. Keittiöön asennetaan liesituulettimet, jolla 

keittiön ilmanvaihtoa voidaan tehostaa entisestään.

Eteläpuolen pääportaat ovat osittain maajalassa ja alimmat askelmat 

asfaltin peitossa. Salaojaverkon uusimisen yhteydessä portaikko uusitaan 

ja olemassa oleva laatoitus kunnostetaan sekä puuttuvat laatat korvataan 

uusilla. Kadunpuoleisen julkisivun vanha oviaukko otetaan uudelleen 

käyttöön ja aukkoon teetetään mittatilaustyönä alkuperäissuunnitelmaa 

vastaava lasiovi. Myös ravintolan sisäänkäynnin ovi vaihdetaan 

alkuperäisen malliseen.  Pääportaikkoa vastaavat portaat rakennetaan 

uudelle sisäänkäynnille ja päällystetään samoilla käsintehdyillä 

keltaisilla tiililaatoilla kuin pääportaikossa. Uusi ulkovalaisin lisätään.

Vuonna 1967 puhkaistu sisäänkäynti ja ikkuna säilytetään 

rakennuksen pohjoissivulla. Sisäänkäynti muutetaan esteettömäksi ja 

se toimii samalla myös tavarantoimitusta varten. Koska 1967 lisätty 

sisäänkäynti ei ole alkuperäinen muutetaan se nyt rakennuksen tyyliin 

sopivaksi valitsemalla portaikon ja liuskan päällysteeksi keltaiset 

tiililaatat kuten länsipuolen sisäänkäynneissä. Sisäänkäyntiluiskan ja 

-portaiden käsijohteet valmistetaan terästangosta, taivutetaan kaareviksi 

mukaillen rakennuksen muita pyöristettyjä yksityiskohtia. Käsijohteet, 

kuten myös itäseinän palotikkaat, maalataan tummanruskealla 

punertavalla panssarimaalilla. 

Pohjoissivun sisäänkäynnin yläpuolelle rakennetaan kulmistaan 

pyöristetty teräsrakenteinen ja sementtikuitulevyistä valmistettu lippa 

joka kiinnitetaään tiiliseinään. Lipan kaltevuudeksi valitaan 1:8 eli sama 

kuin katon. Lippa pellitetään samalla sinkitetyllä teräsohutlevyllä kuin 

vesikate ja maalataan harmaalla panssarimaalilla. Votsiin muuratut 

tiiliseinät ravintolan portaikon edustalla kuivaharjataan ja mahdolliset 

puutuvat saumausket uusitaan.

Paloturvallisuuden huomioimiseksi porrashuoneiden ovet 

vaihdetaan palo-oviksi. Kellaritiloista mahdollistetaan uuden 

suunnitelman myötä poistuminen molemmista portaikoista. Myös 

ravintola- että majoitustiloista on mahdollista poistua molempien 

portaiden kautta.
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GSEducationalVersion

- tehdasvalmisteinen  parvekkeen betonireuna,

  kiinnityksen yhteydessä liitokseen lisätään

  polyuretaani eristekerros

- tippaura

- ura vedenpoistoon

- suojapelti

- tiililaatat 200 x 200

- betonipintarakenne 40 mm

- polyuretaanieristys 40 mm

puuparketti 12+4 leveys 120 mm

äänieristys 40 mm

kantava kaksoislaattarakenne teräsbetoni 125 mm

polyuretaani 200 mm

bitumisively

kantava kaksoislaattarakenne teräsbetoni 125 mm

- ikkunalauta betoni, välissä polyuretaanieristys ja bitumieristys tiiliseinän välissä

- ulkoseinässä kalkkisementtirappaus

- tiiliseinä 270 x 130 x 75 tiilet

- kotelointi patterille

SUUNNITELMA	 	 Parvekke detalji	 	 1:20

- puupaneeli 50 x 38 mm ja

  käsijohde lämpökäsiteltyä koivua

- metalliset vaakarimat ylä- ja alareunaan

- metalliset pystykannattimet 450 mm välein

Parvekkeen detalji
ei mittakaavassa
alkuperäinen koko A2 1:20
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Julkisivu etelään
ei mittakaavassa
alkuperäinen koko A2 1:50
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Julkisivu itään
ei mittakaavassa
alkuperäinen koko A2 1:50
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Julkisivu pohjoiseen
ei mittakaavassa
alkuperäinen koko A2 1:50
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Julkisivu länteen
ei mittakaavassa
alkuperäinen koko A2 1:50
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7.5 Sisätilojen väritys- ja kalustus

Sisätilojen sisustuksen väritys perustuu väritutkimuksessa 

tekemiini havaintoihin. Uusissa värityksissä olen pyrkinyt palauttamaan 

sisustuksen mahdollisimman lähelle alkuperäisiä värejä mutta 

esimerkiksi ravintolatilojen kirkasta mintunvihreää halusin vaalentaa 

myös nykypäivän mieltymyksiä vastaamaan. Joitakin sisustusratkaisuja 

olen myös tehnyt perustuen ylläpitoon sekä tilojen ulkonäöllisen 

yhtenäistämisen vuoksi.

Lattiat

Rakennuksen alkuperäiset lattiapinnat ovat kauttaaltaan 

pahasti kuluneet ja repeilleet. Alakerran myymälätiloissa on erittäin 

huonokuntoinen, luultavasti alkuperäinen, harmaa vinyylilaatta 

ja myymälän takaosassa betonilattia. Yläkerran ravintolasalissa, 

kabinetissa ja eteisessä on ruskea linoleummatto joka on myös 

todennäköisesti alkuperäinen. Sekä ylä- että alakertaan vaihdetaan 

vanhojen lattiamateriaalien tilalle lämmin, lakattu puuparketti 

jolla saadaan tiloja yhtenäistetty ja harmonisemmat. 120 mm leveät 

parkettilaudat asennetaan rakennuksen pitkittäissuuntaisesti. 

Alakerran 1970-luvun wc:ssä on tumman punaiset kaakelilaatat, 

yläkerran wc:ssä on tumman siniset muovimatot, joissa on 

laattakuviointi. Uusien alakerran kylpyhuoneiden lattioihin valitaan 

tummanharmaat himmeät peruslaatat kokoa 150 x 150 mm. Sama 

laatta valitaan myös yläkerran kolmeen wc:hen. 

Molemmissa porrashuoneissa lattiat ovat mosaiikkibetonia joka 

säilytetään. Betoni on paikoin kärsinyt kolhuista ja kulutuksesta sekä 

erityisesti pohjoisen porrashuoneessa se on pinttynyt vuosien saatossa. 

Mosaiikkibetonissa olevia kolhuja, reikiä ja muita pieniä vaurioita 

voidaan korjata vaalealla tai harmaalla kivikitillä johon sekoitetaan 

värejä tarpeen mukaan. Tummuneet ja pinttyneet portaat puhdistetaan 

kauttaaltaan.

Ravintolan keittiössä on alkuperäissuunnitelman mukaisesti ollut 

laattalattia. Myös restaurointisuunnitelmassa keittiöön valitaan 400 

x 400 mm koon harmaat matat lattialaatat. Rakennuksen kolmen 

uusitun sisäänkäynnin portaat päällystetään keltaisilla tiililaatoilla, 

sama materiaali valitaan myös parvekkeen lattialle. Laatoiksi valitaan 

alkuperäissuunnitelman mukaisesti käsintehdyt keltaiset tiililaatat 

kokoa 200 x 200 mm ja esteettömälle sisäänkäynnille koot 100 x 100 

mm.

Alakerran väritys ja kalustus

Väritutkimuksessa selvisi, että alakerran myymälätilojen 

alkuperäinen maalipinta on ollut vaaleankeltainen. Alakerran uusia 

majoitustiloja varten rapatut seinäpinnat puhdistetaan vanhoista 

maalikerroksista ja vanha kulunut rappaus uusitaan. Seinille palautetaan 

vaalean keltainen sävy, jolla myös uudet sisäseinät maalataan hotelli- ja 

hostellihuoneista sekä käytävältä.

Uudet puiset sisäovet käsitellään ruskealla, mahonkiin taittuvalla 

kuultavalla öljylakalla. Uudet käsityönä valmistetut sekä perinteisin 

menetelmin korjatut alkuperäiset ikkunat maalataan ruskealla, 

mahonkiin taittavalla pellavaöljymaalilla. Voimakkaat väriefektit 

vaaleilla laajoilla pinnoilla sopivat funkkisrakennuksen tyyliin. 

Kylpyhuoneisiin ja vessoihin valitaan valkoiset 150 x 150 mm laatat.

Huonekaluiksi valitaan selkeälinjaisia, tummaksi petsattuja 

lakattuja puuhuonekaluja joita osin valmistetaan mittatilaustyönä.  

Hostellihuoneiden kerrossängyt valmistetaan mittatilaustyönä 

puurunkoisina ja niihin asennetaan vaneriseinät yksityisyyden 

lisäämiseksi. Hostellihuoneet varustellaan myös lukittavilla 

pukukaapeilla sekä pöytäryhmillä.
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Yläkerran väritys ja kalustus

Ravintolatilat ovat rakennuksessa parhaiten säilyneitä tiloja ja 

niissä sisätilojen alkuperäiset pinnat, kuten eteisen sormipaneelit, 

restauroidaan ja maalataan alkuperäissuunnitelman tavoin. Eteisen 

sormipaneeleista poistetaan maalikerrokset ja pinnat hiotaan varovasti. 

Paneelit käsitellään tumman ruskealla, mahonkiin taittavalla 

kuultavalla öljylakalla. Seinäpinnat kaikkialla puhdistetaan vanhoista 

maalikerroksista, tasoitetaan, hiotaan ja maalataan alkuperäisen 

mintunvihreän sävyisellä mutta vaaleammalla sävyllä.

Ravintolan sisustukseen valitaan vaaleat linoleumpäällysteiset 

pöydät sekä puutuolit. Salin valaisimiksi valitaan pyöreät opalivalaisimet. 

Kuten myös alakerran sisustukseen, on myös ravintolan tiloihin valittu 

kotoisia ja suoralinjaisia puukalusteita tähän päivään päivitettynä. 

Ravintolasalin yhteydessä oleva kaareva tiski valmistetaan 

mittatilaustyönä taivutetusta koivusta. Tiski käsitellään mahonkiin 

taittuvalla tumman ruskealla kuultavalla öljylakalla. Keittiössä seinät 

maalataan vaalealla mintun sävyllä ja kaakeloidaan 200 x 250 mm 

valkoisilla laatoilla 150 cm korkeuteen. Ravintolan keittiöön asennetaan 

myös uudet asianmukaiset keittiökalusteet.

Kaksi ravintolan eteisen wc:tä kunnostetaan siten, että 

mahdollisimman paljon alkuperäisiä kalusteita ja pintoja säilytetään. 

Valkoiset alkuperäiset seinälaatat puhdistetaan ja rikkoutuneet laatat 

korvataan. Alakatto ja seinien yläosat maalataan maalarinvalkoisella 

öljypohjaisella maalilla. Ovet säilytetään ja kunnostetaan heloineen. 

Alkuperäiset wc-kalusteet ovat yhä kunnossa ja säilyneet ilman 

halkeamia. Wc -kalusteet irrotetaan, kunnostetaan ja asennetaan 

paikoilleen. Samoin myös alkuperäiset pallovalaisimet säilytetään. 

Samat materiaalit valitaan myös henkilökunnan wc-tiloihin 

pohjoisportaikon yhteyteen. Wc-tiloissa pyritään säilyttämään kaiken 

kaikkiaan alkuperäinen siisti ja hygieeninen tyyli.
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8. Lopuksi

Kalajoen vanha Osuuskauppa on suojeltu kaavalla ja se mainitaan 

kulttuurihistoriallisten rakennusten inventoinneissa. Rakennus on 

tärkeä osa SOK:n rakennusosaston funkkiskauden jäljellä olevista 

osuuskaupoista ja se kuvaa hyvin aikansa arkkitehtuurin ihanteita ja 

rakentamisen tapaa. Osuuskauppa on myös merkittävä osa Kalajoen 

maisemakuvaa, mikä tekee sen säilyttämisestä entistä tärkeämpää.

Kalajoen Osuuskaupan korjaamista ja uutta käyttöä on Kalajoella 

odotettu pitkään mutta projektin käynnistämisessä on ollut viivästymistä. 

Ehkä rakennus on odottanut sille otollisinta ajankohtaa jolloin aika, 

omistajan ja ympäristön vaatimukset kohtaavat ja rakennukselle saadaan 

uusi elämä. Kalajoki on suosittu matkailukaupunki varsinkin kesäisin. 

Tämän vuoksi onkin yllättävää, että Kalajoen kokoisen kaupungin 

keskustasta ei löydy majoituspalveluja. Ravintola toimisi kalajokisten 

kohtauspaikkana ja rakennuksen toiminnot toisivat takaisin saman 

elämän mitä paikalla on ollut. 

Suunitelmassani olen esittänyt kuinka Kalajoen Osuuskaupalle 

olisi mahdollista toteuttaa majoitus- ja ravintolatoiminnolle toimivat 

tilat samalla sen arkkitehtonisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja 

kunnioittaen. Pienet, mutta toimivat majoitustilat saataisiin hyvin 

mahtumaan entisen funkiskaupan tiloihin. 

Diplomityötä tehdessäni tutustuin ensimmäistä kertaa SOK:n 

rakennusosaston tuotantoon ja yllätyin, kuinka arkkitehtonisesti 

kauniita ja laadukkaita myymälärakennuksia aiemmin maassamme 

rakennettiin.  Vanhoista myymälärakennuksista huokuu juhlavuutta ja 

puhtautta jota ei enää tämän päivän marketeista tai lähikaupoista löydy. 

Funktionalisten myymälärakennuksien rakentaminen kirkonkylille on 

ollut merkittävä asia kylien historiasta. Tämän takia olisikin tärkeää 

suojella vanhoja osuusliikkeiden rakennuksia ottamalla niitä uudelleen 

sellaiseen käyttöön, joka vastaa tämän päivän tarpeita.
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- tehdasvalmisteinen  parvekkeen betonireuna,
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  polyuretaani eristekerros

- tippaura
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- betonipintarakenne 40 mm

- polyuretaanieristys 40 mm

puuparketti 12+4 leveys 120 mm

äänieristys 40 mm

kantava kaksoislaattarakenne teräsbetoni 125 mm

polyuretaani 200 mm

bitumisively

kantava kaksoislaattarakenne teräsbetoni 125 mm

- ikkunalauta betoni, välissä polyuretaanieristys ja bitumieristys tiiliseinän välissä

- ulkoseinässä kalkkisementtirappaus

- tiiliseinä 270 x 130 x 75 tiilet

- kotelointi patterille

SUUNNITELMA	 	 Parvekke detalji	 	 1:20

- puupaneeli 50 x 38 mm ja

  käsijohde lämpökäsiteltyä koivua

- metalliset vaakarimat ylä- ja alareunaan

- metalliset pystykannattimet 450 mm välein
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Kalajoen Osuuskauppa

Diplomityöni aiheena on Kalajoella 
sijaitsevan funkismyymlän restaurointi- ja 
uudelleenkäyttösuunnitelma. Vuonna 1940 
rakennetun myymälän suunnittelivat SOK:n 
rakennusosaston arkkitehdit ja rakennus on tärkeä osa 
maamme vielä jäljelle jääneistä funkismyymälöistä. 

SOK:n myymäläarkkitehtuurista muistetaan 
erityisesti Erkki Huttusen suunnittelemat valkoiset 
laatikkokaupat. Osuuskappa oli usein ensimmäinen 
funktionalistinen rakennus kirkonkylällä jonka 
rakentaminen yhä muistetaan. Funkismyymälöiden 
tunnuspiirteitä olivat systemaattisuus, koruttomuus, 
järjestys, hygienia ja rationaalisuus.

Kalajoen Osuuskaupan alakerrassa sijaitsivat 
myymälätilat ja yläkerrassa toimi ravintola 
Kultakala. Kaupankäynnin muuttuessa vuonna 
1967 funkismyymälän kylkeen rakennettiin 
Sokos-tavaratalo. Vuonna 1999 Sokos purettiin 
ja uusi S-market rakennettiin samalle tontille. 
Funkismyymälä jäi samana vuonna tyhjilleen.
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SUUNNITELMA	 	 	 Asemapiirros 	 	 	 1:750

1  Kylmäasema

2  Hotellin asiakkaiden pysäköinti

3  Tavarantoimitus ja esteetön kulku

4  Hotellin sisäänkäynti

5  Ravintolan sisäänkäynti

6  Oleskelualue

7  Jätekatos

8  Jätteiden lajittelupiste

9  S-market tavarantoimitus

Olemassa oleva puu

Olemassa oleva pensas

UUDET ISTUTUKSET

Koivu

Pystyoksainen ja kapealatvainen lajike,

10 m

esimerkiksi pylväspihlajaa

Ylöspäin levenevä pensas/pikkupuu

0,5 m

esimerkiksi mongolianvaahtera

Rehevää massapensasta

1 m

esimerkiksi loistoangervo

Pystyrunkoinen pikkupuu

Rakennus on suojeltu ja se sijaitsee hyvin näkyvällä 
paikalla Kalajoen keskustan tuntumassa. Paikalla 
on myös pitkä historia kaupankäynnin osalta ja 
vanha osuuskaupparakennus kuuluukin olennaisena 
osana Kalajoen maisemaan. Rakennuksen arvon 
ja tärkeän sijainnin vuoksi omistajan toiveena on 
restauroida rakennus uuteen käyttöön.

Restaurointi- ja uudelleenkäyttösuunnitelmassani 
rakennukseen sijoitetaan ensimmäiseen kerrokseen 
majoitustilat ja toisen kerroksen tiloista kunnostetaan 
uusi ravintola, Hopeakala. Kalajoella ei tällä hetkellä 
ole majoitustoimintaa, joten majoitustoiminnolle 
olisi kysyntää. Yläkerran arvokkaiden, lähes 
alkuperäisinä säilyneiden tilojen palauttaminen 
ravintolaksi olisi myös hyvin luontevaa. 

Rakennuksen historiaa on selvitetty 
alkuperäispiirustusten, kirjallisen aineiston ja 
vanhojen valokuvien sekä pintaväritutkimuksen 
perusteella. Kulttuuriekologinen 
restaurointisuunnitelma perustuu niistä saatuihin 
historiatietoihin ja suunnitelmassa on pyritty 
vaalimaan alkuperäisiä arkkitehtonisia arvoja sekä 
pyritty poistamaan myöhemmin tehtyjä muutoksia.
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1   Alkuperäinen sinkkipintainen peltikatto

2   Valkoinen muotopeltiverhous lisätty vuonna 1967

3   Alkuperäiset lasiset pariovet vaihdettu puuoveen 1960-l lopussa

4   Vihreä muotopeltiverhous parvekkeella lisätty vuonna 1967

5   Levytetyt myymälänikkunat

6   1967 suljettu pääsisäänkäynti myymälään

7   Alkuperäinen ovi vaihdettu puuoveen todennäköisesti 1970-luvulla

8   Pääportaikko osin maajalassa
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Kalajoen Osuuskauppa 1940-luvulla. Kalajoen Osuuskauppa 1960-luvun lopussa.

Kalajoen Osuuskauppa 1999. Kalajoen Osuuskauppa 2015.
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- tehdasvalmisteinen  parvekkeen betonireuna,

  kiinnityksen yhteydessä liitokseen lisätään

  polyuretaani eristekerros

- tippaura

- ura vedenpoistoon

- suojapelti

- tiililaatat 200 x 200

- betonipintarakenne 40 mm

- polyuretaanieristys 40 mm

puuparketti 12+4 leveys 120 mm

äänieristys 40 mm

kantava kaksoislaattarakenne teräsbetoni 125 mm

polyuretaani 200 mm

bitumisively

kantava kaksoislaattarakenne teräsbetoni 125 mm

- ikkunalauta betoni, välissä polyuretaanieristys ja bitumieristys tiiliseinän välissä

- ulkoseinässä kalkkisementtirappaus

- tiiliseinä 270 x 130 x 75 tiilet

- kotelointi patterille
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- puupaneeli 50 x 38 mm ja

  käsijohde lämpökäsiteltyä koivua

- metalliset vaakarimat ylä- ja alareunaan

- metalliset pystykannattimet 450 mm välein

ei mittakaavassa
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