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TAUSTAA
Arkkitehtuurin historia III harjoitustyökurssilla laadimme 
korjaussuunnitelman Oulun Limingantullissa sijaitsevaan 
Kalustehalli Oy Stemman rakennukseen. Kurssin tavoitteena 
oli  oppia laatimaan historiallisen rakennuksen korjaus-
suunnitelma, ja se painottui rakennusperinnön arvottami-
seen sekä rakennuksen arkkitehtuurin ja uuden käyttötar-
koituksen välisen suhteen pohdintaan. Ajantasapiirustukset 
ja niihin liittyvät mittaukset, säilyneisyyskartta, historiikki 
sekä arvottaminen laadittiin ryhmätyönä, johon lisäkseni 
kuuluivat Harri Kahelin, Jasmin Koistinen, Julia Falck sekä 
Ella Pitkäkoski. Tämän jälkeen teimme korjaussuunnitelman 
rakennukseen yksilötyönä.

KALUSTEHALLI OY, STEMMA
Kalustehalli Oy Stemma sijaitsee Oulun Limingantullissa 
osoitteessa Ilmarinkatu 9. Sijaintipaikka, Limingantulli, on 
nimenä peräisin Oulun kaupunkia muinoin ympäröineen 
aidan tulleista, jossa maaseudulta saapuva kauppatavara 
tarkistettiin ennen sen pääsyä kaupunkiin. Alueella onkin 
historialliset juuret junarata- ja pienteollisuusalueena.

Junaradan läheisyys ja punatiiliset rakennukset luovat 
omaleimaisen ja urbaanin tunnelman, millaista on haas-
tava löytää muualta Oulusta. Alue on kehittynyt viimeisten 
vuosikymmenten aikana nopealla tahdilla ja täyttynyt 
asuinrakentamisesta. Ympärille nousee jatkuvasti uudis-
rakennuksia niin kauan kuin potentiaalista tonttimaata 
riittää. Yhdessä viereisen Hammarin Sähkön rakennuksen 
kanssa Kalustehalli muodostaa uniikin historiaa henkivän 
aluekokonaisuuden, jollaista mielestäni tulisi säilyttää ja 
vaalia. 

Kalustehalli Oy:n nykyisen omistajan Risto Huovisen mu-
kaan yrityksellä on tällä hetkellä käytössään lähes puolet 
liikaa liiketilaa ja uusi toimintasuunnitelma rakennuksen 
käytölle tulevaisuutta varten oli tervetullut.

TAKOMO
Tehdasmaisuus johdatti miettimään rakennuksen olemusta 
vahvistavaa käyttötarkoitusta. Rakennuksella on pitkä histo-
ria käsityöläisammattien ahjona ja tuntui luontevalta jatkaa  
perinteikästä linjaa ja valjastaa se palvelemaan asiaa johon 
se alkuperäisestikin oli suunniteltu tuomalla tilaan käsi-
työkeskus, Takomo. Nimi Takomo syntyi menneiden vuosien 
käsityöläisten inspiroimana.
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Näkymä atriumpihalta

TAVOITTEET

Alusta asti oli selkeää, että halusin suunnitelmassani 
lähteä palauttamaan 80-luvulla aaltopellillä verhoillun 
Kalustehalli Oy Stemman rakennuksen alkuperäisen 
tiilijulkisivun aaltopellityksen alta, ja sitä kautta vahvista-
maan itse rakennuksen ja koko sen ympäröivän alueen 
identiteettiä. Mielestäni alue kaipasi elävöittämistä, ja 
näin rakennuksen käyttötarkoituksen osittaisen muu-
toksen potentiaalisena työkaluna siihen. 

Tavoitteenani oli tuoda rakennukseen sen ympäri-
vuorokautista käyttöä tukevaa toimintaa, joka tarjoai-
si alueen asukkaille ja kaupunkilaisille jotain erityistä.  
Ainutlaatuisen harrastus- ja vapaa-ajanviettopaikan, joka 
jo tilana itsessään olisi kokemus. Lisäksi toiminnan tuli 
tukea huonekaluliike Stemman toimintaa.

Halusin tuoda paikalle jotain luovaa. Paikan, jossa ihmi-
set voisivat halutessaan harrastaa käsi- ja puutöitä, sekä 
tehdä taidetta ilman, että niihin tarvittavat lait-
teistot ja tilat tulisi löytyä omasta takaa. Visionani oli, 
että kaupungissa kerrostaloissa asuvilla ihmisillä olisi 
mahdollisuus ommella verhoja ja valmistaa puutöitä 
silloin kun se heille itselleen parhaiten sopisi. Lisäksi 
suunnittelussa huomioin rakennuksen muokkautu-
miskyvyn erilaisten tapahtumien järjeatämiseen.

Suunnitelmassani yhdistyy pajakeskus Takomon sekä 
Stemman tilat. Lisäksi niitä yhdistämään olen suunnitel-
lut rakennuksen keskelle sen siivet jakavan aulakahvilan.  

Lisäksi rakennuksen siipien keskelle mudostuva 
atriumpiha näyttäytyi houkuttelevana paikkana sijoittaa 
siihen terassi, joka tarjoaisi mahdollisuuden ilta-aikai-
seen toimintaan esimerkiksi kesällä ulkoilmateatterina, 
sekä erilaisten tapahtumien järjestyspaikkana.
 
Ulkoarkkitehtuurin palauttamisen sekä toiminnallisen 
muutoksen lisäksi tavoitteena oli selkeyttää ja avartaa 
sisätiloja mahdollisimman yksinkertaisilla ja pieniä muu-
toksia vaativilla keinoilla tuoden rakennuksen tehdas-
mainen estetiikka esiin.
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Asemapiirros 1:500

ALUE JA SAAPUMINEN

Pääsisäänkäynti on sijoitettu rakennuksen länsipuolelle 
kohtisuoraan Ilmarinkadulta. Päärakennuksen siipien 
suojaan muodostuva atriumpiha on rajattu korkeilla 
tiiliaidoilla suojaisaksi terassialueeksi. Tiiliaidat toimivat 
myös ulkoilmaelokuvateatterin valkokankaiden kiinnik-
keinä.

Lisäksi kulku Rautatienkadun puolelta on avattu, jolloin 
rakennuksen keskelle muodostuu vahva diagonaalinen 
linja, jonka korkea aulatila jäsentää Stemman huonekalu-
liikkeen ja Takomon toisistaan. Pyöräpaikat on sijoitettu 
Rautatienkadun puolelle. 

Yhtenäisen ja siistin ilmeen luomiseksi piha on kivet-
ty. Autopaikoitukset sekä myymälärakennuksen luis-
kan eteen jäävä tila on rajattu tiiliaidalla, joka jäsentää 
ympäristöä ja tekee selkeämmän eron yleisen ja yksi-
tyisen tilan välille. Tiiliaidat yhdessä istutusaltaiden kans-
sa rajaavat tarkkaan harkittuja reittejä ja auttavat ihmisiä 
orientoitumaan ympäristössä sekä ohjautumaan oikei-
siin paikkoihin.

Jo olemassa oleva parkkipaikka rakennuksen etelä-
puolella on säilytetty ja päällystetty siistimmän ja tar-
koituksenmukaisemman ilmeen luomiseksi.
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Pohjapiirustus 1. krs 1:200

TAKOMOSTEMMA

POHJA JA TOIMINTOJEN JAKAUTUMINEN

Kahden kerroksen korkea aulatila, jonka alueelta 
välipohja on purettu, jäsentää Stemman huonekaluliik-
keen ja pajakeskus Takomon toisistaan. 

Pajakeskuksen tilat on sijoitettu rakennuksen oikean-
puoleiseen siipeen. Alakerrassa sijaitsevat puutyötila 
varastoineen, sekä ateljee, jonka tehtävänä on palvella 
monipuolisesti taiteen eri muotoja, kuten savenveistoa 
ja kuvataiteita.  Välipohja on purettu osittain ateljeeti-
lan kohdalta, joka ulottueassaan yläpohjaan saakka tuo 
tilaan avaruutta ja valoa antaen hyvät puitteet kuvatai-
teiden harjoittamiselle.

Stemma jatkaa toimintaansa rakennuksen vasemmas-
sa siivessä. Väliseinät on purettu tilan selkeyttämiseksi 
ja yhdenmukaistamiseksi. Varastotilaan johtavaa yhdys-
käytävää on levennetty yläkerran muuttuneista toimin-
noista johtuen. Varastotilat on keskitetty varastoraken-
nuksen 1. kerrokseen.

Varastorakennuksen päätyyn on sijoitettu kaksikerrok-
sinen loft-henkinen toimisto, joka on varusteltu saunalla 
palaveritoimintoja ajatellen. Tilat on suunniteltu siten, 
että ne ovat muunnettavissa helposti esimerkiksi asuin-
huoneistoksi.

Pohjapiirustus on suunniteltu palvelemaan rakennuksen 
ympärivuorokautista käyttöä: Stemman suljettua paja-
keskus sekä kahvio voivat jatkaa toimintaansa ilta-aika-
na suljettavien liukuovien ansiosta. Lisäksi pajakeskus on 
varusteltu suljettavilla ovilla, jolloin kahvila voi jatkaa 
toimintaansa yöaikana. Wc- tilat ja vaatesäilytys on si-
joitettu aulan yhteyteen siten, että ne ovat kahvilan 
käytössä ympäröivien siipien ollessa suljettuna. 

Terassialue on suunniteltu palvelemaan ulkoilmateatte-
rin katsomona. Valkokankaat on suunniteltu kiinnitet-
täväksi atriumpihaa rajaaviin tiiliaitoihin.
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Pohjapiirustus 2. krs 1:200

Toiseen kerrokseen on sijoitettu Takomon audiovisuaa-
lisen taiteen sali, varasto, ompelukonesali josta aukeaa 
suuren lasiseinän läpi näkymä alakerran ateljeetiloihin, 
sekä toimisto- ja taukotila, joista puolestaan pääsee tar-
kastelemaan korkeammalta aulan tapahtumia.

Rakennuksen vasemmanpuoleisen siiven lisäksi Stem-
man myymälätiloja on laajennettu osittain entisten va-
rastotilojen puolelle, ja yhdyskäytävää on tästä johtu-
en levennetty. Henkilökunnan tilat sekä toimisto arkis-
toineen on siirretty varastorakennukseen.

Suuret rakenteelliset muutokset ovat vähäisiä, ja keskit-
tyvät lähinnä välipohjan aukotuksiin aula-, ateljee- sekä 
varastotilan Ilmarinkadun puoleisessa päädyssä. Lisäksi 
tiloista on purettu väliseiniä ja uudet tiloja jakavat seinät 
on toteutettu pääsääntöisesti lasiseininä, jolla on voitu 
maksimoida valon kulku tilassa ja mahdollistettu pit-
kien näkymien muodostuminen tilasta toiseen. Varas-
to- ja wc-tilojen seinät ovat punatiiltä, jotka tuovat teh-
dashenkeä sisätiloihin.

TAKOMOSTEMMA
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Julkisivu länteen

Julkisivu pohjoiseen

Julkisivut 1:200

MUUTOKSET JULKISIVUISSA

Julkisivu-ja vesikattomateriaalit
Julkisivujen nykyinen aaltopelti on poistettu, ja 
alta paljastuva vanha tiilipinta korjattu. Vesikatto 
on päällystetty mustalla pellillä. Uusien aukotus-
ten tieltä jäävä ylimäärätiili on hyödynnetty mah-
dollisuuksien mukaan aidoituksessa. Muutoin on 
pyritty valitsemaan sävyltään mahdollisimman pal-
jon alkuperäistä tiiltä muistuttava väri. Vesikourut 
ja syöksytorvet on pinnoitettu mustaksi ja syök-
sytorvet vaihdettu pyöreiksi elegantimman ilmeen 
luomiseksi.

Ikkunat
Ikkunakarmit on pinnoitettu mustaksi. Ilmarinkadun 
ja Rautatienkadun sisäänkäyntien yhteyteen, sekä 
eteläsiiven päätyyn on lisätty suuret, valoa tilaan 
johdattavat ikkunat ja ikkunaovet, joiden karmit 
on pinnoitettu mustaksi. Ne ovat dimensioiltaan 
mahdollisimman kevyet ja hengettömät. Kaikissa 
uusissa ikkunoissa on käytetty samaa neliön-
muotoista ruutujakoa. 

Varasto
Varaston ilme julkisivumateriaalien ja ikkunoiden 
osalta on säilytetty lähes ennallaan. Toisen ker-
roksen oviaukkoihin on vaihdettu ikkunat, ja en-
simmäisen kerroksen Ilmarinkatua lähinnä sijaitse-
va ovi muutettu ikkunaksi. Ikkunan yläpuolelle on 
asennettu kisko liikuteltavilla mustilla metalliovilla, 
jotka voi siirtää tarvittaessa ikkunan peitteeksi yk-
sityisyyden lisäämiseksi.

Muut huomiot
Sisäpihalle on sijoitettu pintamateriaaliltaan 
corten-teräksiset istutuslaatikot. Pihalle on valit-
tu muun ilmeen mukaisesti mustalla pinnoitetut 
metalliset pihakalusteet. Stemman ja Takomon 
valokyltit on sijoitettu pääovien yläpuolelle.

Julkisivu länteen
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Julkisivu itään

Julkisivu etelään

Julkisivut 1:200
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leikkaus 1:200
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PINTAMATERIAALIT
Lattian betonipinta on paljastettu ja seinät maalattu 
valkoiseksi, jotta tila olisi eduksi Stemman huonekaluille 
sekä tiloissa syntyvälle taiteelle. Stemman puolella lat-
tiamateriaalina on käytetty puuta kotoisamman ilmeen 
aikaansaamiseksi. 

Siellä täällä harkituissa paikoissa, esimerkiksi kahvilan 
tiskin taustaseinässä on käytetty seinämaalauksia tai 
värillisiä kaakeleita ilmentämään rakennuksessa tapahtu-
vaa luovaa ja taiteellista toimintaa.

VALAISTUS
Ulkotiloissa valaistukseen on kiinnitetty erityistä huomi-
ota tunnelman lisäämiseksi ja rouhean tiilipinnan struk-
tuurin esille tuomiseksi. Sisäpihaa rajaava korkeampi aita 
on valaistu aidan reunan alta alaspäin. Sisäpihalle on si-
joitettu kuutionmuotoiset, kahteen suuntaan valaisevat, 
mustaksi pinnoitetut metallikupuiset valaisimet. 

Kalustehalli Stemman puolella erityistä huomiota on 
kiinnitetty huonekalut edukseen nostattavaan valais-
tukseen. Valaistus on ratkaistu kiskoihin kiinnitettavillä 
spotti-valoilla, joiden paikkaa ja valaistussuuntaa voidaan 
tilanteen tullen muuttaa. 

Perspektiivikuva aulasta
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Perspektiivikuva ateljeetilasta


