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ABSTRACT:

The main focus of the thesis is to plan a new purpose for an old gas station which is 
updated as a restaurant. Originally the building was completed in 1953. It locates in the 
Kuopio district of Niirala and represents the functionalist style of its time.

Both historical and architectonical values of the building are considered during the 
design process. Simultaneously the history of the building and its past changes are 
explored to support the chosen options. The surrounding areas are presented in larger 
and smaller scale.

The original building has suffered from dampness during its time as a gas station, and 
some of the soil beneath it has been spoiled. The overall conditions of the building are 
studied, and it is reflected in the architectonic values.

The old gas station is a protected building, meaning its valuable appearance should 
be protected. Therefore a lot of consideration has been put into the planning of the 
facade. Optional solutions are planned for the renovation's main principles. There are 
also options for varying types of restaurants that would be suitable for the existing 
building. Due to this, there are multiple solutions as a final result. In this work, selected 
two options are planned further.
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Työn tarkoituksena on suunnitella Kuopion Niiralassa sijaitsevan 
funkishuoltoaseman käyttötarkoituksen muutos ravintolaksi ja 
toimistotilaksi. Huoltoasema on suojeltu Kuopion maakunta-
kaavassa. Työn tilaajaorganisaatio on kuopiolainen matkailualan 
yritys Ykkösmatkat Oy.

Aiheeseen perehtyminen alkoi vuonna 2019 Savonia ammattikor-
keakoulun rakennusarkkitehtiopintojen lopputyönä. Työn tilaaja 
ja Kuopion kaupunki neuvottelivat silloin huonossa kunnossa 
olevan huoltoaseman kunnostamisesta. Hintavan kunnostamisen 
kompensaatioksi kaupunki oli valmis luovuttamaan huoltoaseman 
viereisen rakentamattoman tontin tilaajalle. Työn pääsisältö oli 
tämän uudisrakennuksen luonnossuunnitelmien tekeminen, jotta 
kaavoitusprosessia ja sitä myötä myös huoltoaseman kunnosta-
mista päästäisiin aloittamaan. Kaavoituksesta ei annettu lupaa 
asuinrakennukselle rakennuspaikan meluisuudesta johtuen, jonka 
jälkeen työssä päädyttiin suunnittelemaan tontille hotelli. Kaksi 
vuotta myöhemmin hotellin osalta hanke ei ole mennyt eteen-
päin. Sen sijaan hotellin paikalle on nyt suunnitteilla opiskelijoille 
suunnattu kerrostalo, jonka tilaajana on Kuopas (Kuopion opiske-
lija-asunnot). Opiskelijoille suunnattua asumista ehdotettiin myös 
opinnäytetyössä ennen hotellia. Sitä pidettiin parempana vaihto-
ehtona hotellille, koska Kuopion yliopisto sijaitsee tontin läheisyy-
dessä sekä tontin haastavat liikennejärjestelyt eivät olisi niin suuri 
ongelma opiskelijoille suunnatussa asumisessa kuin hotellissa.

Lopputyössäni myös huoltoaseman käyttötarkoituksen muu-
toksesta tehtiin luonnostasoiset suunnitelmat. Käyttötarkoituk-
seksi valittiin ravintola jo silloin ja suunnitelmat ovat sen osalta 
pysyneet ennallaan. Tällä hetkellä käynnissä ovat neuvottelut 
Kuopion kaupungin, Kuopaksen (Kuopion opiskelija-asunnot) 
ja tilaajan kesken. Lopputyössä tehtyjen luonnossuunnitelmien 
osalta ravintolan kapasiteettia määritettiin vastaamaan tarpeita 

hotellin ravintolana. Nyt ravintolan toimintaa voidaan hahmotella 
uudelleen ilman tätä rajoittavaa tekijää. Toiseen kerrokseen on 
tarkoitus sijoittaa tilaajan matkatoimiston uudet tilat. Ravintolalle 
varataan koko maantasokerros ja rakennuksen kellari.

Työssä pohditaan rakennuksen historiallisia ja arkkitehtonisia 
arvoja sekä käydään läpi rakennuksen historiaa. Rakennus toimi 
huoltoasemana yli viisi vuosikymmentä ja se aikana rakennusta 
muutetiin aikakausien tarpeita vastaamaan. Muutoksia käydään 
läpi ja ne perustuvat pääosin rakennuksen säilyneisiin piirustuksiin 
Kuopion kaupunginarkistossa.

Huoltoaseman nykyinen kunto on yksi kunnostamisen suunnitte-
lua ohjaava tekijä. Huoltoasema on kärsinyt laajasti kosteusongel-
mista. Huoltamoaikaisen toiminnan jäljiltä myös maaperä raken-
nuksen alla on osin pilaantunutta. Työssä käydään rakennuksen 
kuntoa läpi rakennuksenosittain ja pohditaan niiden kunnon suh-
detta rakennustaiteellisen arvoon. Kuopion kaupunki on teettänyt 
rakennuksesta laajan kuntoarvion sekä -tutkimuksen vuonna 2019 
ja ne ovat olleet diplomityössä käytettävissä.

Suunnitteluluvussa ei etsitä yhtä oikeaa ratkaisua. Luvussa hah-
motellaan ensin korjaustapojen perusperiaatteita sekä kaupunki-
kuvallisesti tärkeiden julkisivujen säilyttämistä ja ennallistamista. 
Luvussa hahmotellaan ravintolatoiminnalle sopivaa toimintaa 
sekä käydään läpi ravintolasuunnittelun periaatteita sekä tavoit-
teita. Rakennuksen kunnostamisen periaatteille ja ravintolatyy-
pille esitettyjen erilaisten vaihtoehtojen vuoksi syntyy lopulliselle 
tilaohjelmalle myös useita mahdollisia ratkaisuja. Työssä on 
lopulta syvennytty kahteen erilaiseen ratkaisuun, jotka edustavat 
enemmänkin mahdollisten toteutustapojen ääripäitä, kuin että ne 
olisivat valikoituneet muita vaihtoehtoja paremmiksi tai oikeam-
miksi.

JOHDANTO
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1.1.  SUUNNITTELUKOHDE JA SEN HISTORIALLISET ARVOT

Kuopion keskustan tuntumassa Niiralan kaupunginosassa sijaitseva huol-
toasema on neuvostoliitolaisen insinöörin V. Kudrávzevin suunnittelema ja 
se on valmistunut vuonna 1953.1 Kuopion seudun maakuntakaavan kohde-
kuvauksessa V. Kudzarevin kerrotaan laatineen tyyppipiirustukset TB-huol-
tamoille, joiden mukaan huoltoasema rakennettu. Niiralan huoltoasema 
on tiettävästi ainoa jäljellä oleva tyyppinsä edustaja.2 Alun perin Suomen 
Petroolin rakennuttama Puijon autohuolto tunnetaan Kuopiossa paremmin 
Niiralan Teboilina myöhempien vuosien toiminnan johdosta. TB ja Suomen 
Petrooli olivat rakentamisen aikaan sisaryhtiöitä.3

Huoltoasemalla on erityistä historiallista arvoa Kuopion seudun vanhimpana 
huoltoasemana.4 Historiallista arvoa sillä on myös osana Kuopion säilyneitä 
funktionaalisen tyylisuunnan rakennuksia sekä osana Niiralankadun säilynei-
tä funkisrakennuksia yhdessä Turon talon sekä Kultaseppä Oy:n toimitalon 
kanssa.

Funkishuoltoasemien rakennusperintö on arvokasta. Funktionalismin 
yleistyessä uusi ja moderni tyylisuuntaus edusti niin ikään modernia ja uutta 
maailmaa edustavia autoja sekä niihin liitettäviä mielikuvia.5 Kauppaliikkei-
den ja tuotantotilojen ohessa huoltoasemat olivat usein kylien ja kaupun-
kien ensimmäisiä funkisrakennuksia. Valitettavan usein ränsistyneitä, funk-
tionaalisen aikakauden rakennustaiteen helmiä näkyy teiden varsilla ympäri 
Suomea. Onnekseen Kuopion keskustan laitamilla sijaitsevalle huoltoasema-
vanhukselle on paremmat edellytykset löytää uusi käyttötarkoitus.

Kuva 1. Niiralan Teboil 1950-luvulla tunnettiin Puijon Autohuoltona. (Mobilia)
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1.2.  ARKKITEHTONISET ARVOT

Vaikka Niiralan huoltoasema oli ensimmäinen Kuopion seudulla, se 
edustaa tyylisuuntansa jälkipuoliskoa. Ensimmäisiä funkishuoltoasemia 
rakennettiin Suomeen 1930-luvulla. Huoltoasemia suunnittelivat 
aikansa merkittävät arkkitehdit. Muun muassa Aarne Ervi suunnitteli 
Suomeen lukuisia huoltoasemia.6 Monet huoltoasemat edustivat niin 
sanotusti tyylipuhtaampaa funktionalismia. Rakennuksista oli poistettu 
ylimääräinen koristelu ja ikkunat olivat pelkistetyn siroja. Monissa 
funkishuoltoasemissa oli kaarevia muotoja ja rakennuksen yhteyteen 
rakennettuja lennokkaan oloisia katoksia. Funkisrakennusten suuret 
seinäpinnat ja ikkunat maalattiin tyypillisesti haalein värein. Suomen 
funkishuoltoasemissa valkoinen on tyypillinen väri. Korostevärit 
saattoivat olla kirkkaita, mutta niitä käytettiin julkisivuissa niukasti, 
joskin ne korostuivat vaaleissa rakennuksessa.7

Niiralan Teboil edustaa pehmeämpää versiosta tyylipuhtaasta 
funkiksesta. Rakennuksen alkuperäisestä väristä ei ole varmuutta. 
Valkoinen rakennus ei kuitenkaan ole ollut, minkä voi huomata 
1950-luvulla otetusta edellisen sivun mustavalkokuvasta, jossa 
aukotuksia ympäröivät valkoiset tehostevärit erottuvat selkeästi 
pääväristä. Eroa on myös pintojen tekstuurin välillä, kun sileät 
ikkunoita ympäröivät pinnat kohtaavat suurien seinäpintojen rouhean 
rappauksen. Ikkunajako on toteutettu varsinkin ylemmässä kerroksessa 
hieman pilasterimaisin yksityiskohdin. Ikkunoiden yksityiskohdat eivät 
olleet tyypillisiä tyylille, joka oli tarkoitus riisua kaikesta ylimääräisestä 
koristelusta. Nämä eroavaisuudet kuitenkin luovat rakennukselle 
omaperäisen ja sympaattisen vaikutelman ja ne tekevät rakennuksesta 
poikkeuksellisen ja arvokkaan myös Suomen mittakaavassa.

Rakennuksessa on kuitenkin selkeitä funktionalistisen rakennuksen 
piirteitä. Massaltaan rakennus on selkeälinjainen. Rakennuksen 
korkeamman osa pulpettikatto on funkistyylin mukaisesti naamioitu 
tasakattoiseksi korkeiden räystäiden avulla. Matalammassa osassa 
on loiva harjakatto eikä sitä ole yritetty piilottaa. Hallien ovet on 
alkuperäisessä rakennuksessa varustettu ruutumaisilla ikkunoilla, jotka 
edustavat funkistyylin detaljiikkaa. Ikkunajako on selkeä ja rakennuksen 
maantasokerroksessa on suuret näyteikkunat, jotka olivat funkistyylille 
tyypillisiä. 8

Kuva 2. Aarne Ervin taidonnäyte funkishuoltoasemasta sijaitsi Joensuussa. Vuonna 1939 valmistunut Shell-

huoltoasema oli aikansa toiseksi suurin huoltoasema Suomessa. Rakennus purettiin vuonna 1979.9 (Pohjois-

Karjalan museo)
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Rakennus toimi huoltoasemana yli viisi vuosikymmentä vuoteen 200410 
asti ja sille on tehty monia muutoksia. Alkuperäiseen rakennukseen 
on kuulunut vain kaksi halliosaa ja rakennusta on laajennettukin lähes 
heti sen valmistumisen jälkeen vuonna 1955 saman suunnittelijan 
toimesta. Rakennukseen eteen valmistui mittariasema 1970-luvulla ja 
1980-luvulla rakennukseen tehtiin isompia muutoksia, jotka vaikuttivat 
suuresti myös rakennuksen julkisivuihin. Muutokset on selvästi tehty 
rakennuksen käyttötarkoitus edellä ja rakennuksen säilyttäminen on 
nähty toisarvoisena.

Uusi käyttötarkoitus tulee määrittää niin, ettei se vaaranna rakennuksen 
rakennustaiteellisia arvoja. Korkeamman osan arkkitehtuuri on pysynyt 
alkuperäisen tyylin mukaisena ja sen säilyttäminen on ensiarvoisen 
tärkeää varsinkin sen muodon, ikkunoiden yksityiskohtien ja pintojen 
tekstuurien osalta. Hallien osalta säilytettävää on niin ikään muoto 
ja pinnan tekstuuri sekä betoninen ulkoneva räystäsrakenne. 
1980-luvulla ruutuikkunoiden häviäminen rakennuksen halliosista on 
heikentänyt rakennuksen rakennustaiteellista ja kaupunkikuvallista 
arvoa. Suunnitteluprosessissa on myös tärkeää pohtia voiko vanhoja 
rakennuksen alkuperäiselle tyylille tyypillisiä piirteitä palauttaa osana 
uutta käyttötarkoitusta.

Osalla rakennuksen muutoksistakin on pitkä historia ja ne voivat olla 
yhtä lailla arvokkaita kuin alkuperäisyys. Huoltoaseman mittarikatos oli 
Kuopion ensimmäinen ja sen purku tapahtui vuonna 2018.11 Ilmeisesti 
purkamista ajaneet tahot saivat prosessin läpi niin nopeasti, ettei 
museovirasto ehtinyt ottaa asiaan kantaa kuin jälkikäteen. Katoksen 
purkamista harmitteli Kuopion kultturihistoriallisen museon intendentti 
Mikko Paalanen, jonka tapasin Savonia ammattikorkeakoulun 
lopputyöhön liittyen. Vanha mittarikatos olisi historiallisesti arvokkaana 
osana tuonut mukavaa ajallista kerroksellisuutta huoltoaseman pihalle.

Käyttötarkoituksen osalta myös huoltoaseman kahvilatoimintaa 
voidaan pitää arvokkaana, vaikka alkuperäisesti rakennuksessa ei 
kahvilaa ollutkaan. Kahvila toimi rakennuksessa 1970-luvulta lähtien aina 
sulkemiseensa asti. Näin rakennukseen hahmoteltu ravintolatoiminta 
jatkaisi huoltoaseman perinnettä kuopiolaisten kohtaamispaikkana.

Kuva 3. Niiralan Teboil vuonna 2020. (Piirainen, 2020)
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1.3.   RAKENNUKSEN HISTORIA JA MUUTOKSET

1953*

1955*

1975

1985

* Julkisivujen väreistä ei ole varmaa tietoa
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Rakennuspaikan ja rakennuksen myöhempien muutosten tarkastelu ja ajoittaminen pohjautuu Kuopion kaupungin 
arkiston hallussa olevaan kohteen aineistoon. Tämän luvun vuosiluvut on ajoitettu kyseisen aineiston perusteella, 
ellei toisin ole merkitty.

Rakennuksen alkuperäinen tilaaja on Suomen Petrooli Oy. Suomen Petrooli oli vuonna 1932 siirtynyt V/O Sojuznef-
teexport omistukseen, joka osti vuonna 1948 myös Trustivapaa Bensiini Oy:n (myöhemmin Teboil). SP ja TB olivat 
sisaryhtiöitä rakentamisen aikoihin ja fuusioituivat virallisesti vasta 2008. Vielä vuoden 1985 piirustuksissa huolto-
asema kulkee SP nimellä, joten suurimman osan toimintavuosistaan rakennus oli Suomen Petrooli Oy:n huolto-
asema. Vanhojen valokuvien perusteella huoltoasema on ollut aiemmalta nimeltään Puijon Autohuolto. Rakennus 
kuitenkin tunnetaan Kuopiossa paremmin Niiralan Teboilina.12

Vuonna 1953 rakennuspaikan ympäristö oli suurimmaksi osaksi pientaloaluetta. Niiralan kadun varressa on sijainnut 
pientalojen lisäksi myös funkistyyliä edustavat Turontalo ja Kultaseppä Oy:n toimitalo.

Alkuperäinen rakennus on koostunut kaksikerroksisesta osasta, jonka alla sijaitsee myös kellari. Rakennuksessa on 
ollut kaksi halliosaa, joiden alla on rasvamontut. Kellarissa on sijainnut pukuhuone, kattilahuone sekä polttoaine-
varasto. Maantasokerroksen tiloja ovat olleet asiakkaiden vastaanotto, odotushuone, konttori ja öljyhuone. Hallit 
on nimetty rasvaus- ja pesuhalliksi. Toiseen kerrokseen on sijoitettu piirikonttorin huoneet. Alkuperäisessä suun-
nitelmassa tilat on järjestelty melko pieniin osiin. Asiakaspalvelu ja odotustila on sijoitettu erillisiin tiloihin, joiden 
välillä on kulkuyhteys kahden oven kautta. Konttorihuone on yhdistetty asiakastilaan lasiseinällä, mutta sinne pitää 
mennä ulkokautta. Alkuperäinen pohjaratkaisu vaikuttaa hieman epäkäytännölliseltä maantasokerroksen osalta. 

Huoltoaseman alkuperäinen muoto ei säilynyt kauaa sillä rakennusta laajennettiin jo kahden vuoden kuluttua 
vuonna 1955 yhdellä halliosalla. Rakennus on tuotu kiinni viereiseen tonttiin ja maantasoerosta johtuen välille on 
rakennettu tukimuuri. Uuteen halliosaan on tuotu valoa rakennuksen takaosaan sijoitetuilla lasitiili-ikkunoilla.

Kuva 4 ja 5. Piirros alueesta ja huoltoaseman julkisivupiirros vuodelta 1953. (Kuopion kaupungin arkisto, 2020)
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Kuva 6. Huoltoaseman alkuperäinen pohjapiirros vuodelta 1953. (Kuopion kaupungin arkisto, 2020)
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1970-luvulla rakennuksen yläkerta on muutettu kahvilaksi. Piirustuksissa on mainittu muutetun osan ilmanvaih-
don vaihtamisesta koneelliseksi.

Vuonna 1975 päivättyjen piirustusten mukaan rakennus on myös maalattu. Tämä on myös ensimmäinen doku-
mentoitu värisuunnitelma Kuopion kaupungin arkistosta löytyvistä piirustuksista. Väritys heijastaa enemmänkin 
1970-luvulla suosittuja värejä, kuin funktionaalisen arkkitehtuurin tyypillisiä värisävyjä. Piirustuksen mukaan ikku-
noiden smyygit ja pilasteriaiheset yksityiskohdat on maalattu julkisivun päävarin kanssa yhtenevällä värillä, mikä 
on huomattavasti muuttanut julkisivujen ilmettä.

Vuonna 1975 rakennettiin myös huoltoaseman ensimmäinen mittarikatos. Se sijoitettiin rakennuksen ja Niiralan-
kadun väliin, suoraan pääsisäänkäynnin eteen.

Vuonna 1975 tapahtui huoltoaseman toimintaa vaikuttavia muutoksia, kun Kuopion ensimmäinen moottori-
tieosuus Jynkän ja Puijonrinteen välille valmistui.13 Valtatie 5:llä kulkeva liikenne oli tätä ennen helposti voinut py-
sähtyä huoltoasemalla. Rakennuksen keskeinen sijainti Kuopion keskustan liepeillä kuitenkin piti huoltoaseman 
elinvoimaisena vielä vuosikymmenten ajan.

Kuvat 7 ja 8. Julkisivuvärit ja julkisivuiirustus pohjoisjulkisivulta. (Kuopion kaupungin arkisto, 2020)

Kuvat 9 ja 10. Vuonna 1975 moottoritien valmistuessa Niiralan Teboil ei enää ollut helposti saavutettavissa Valtatie 5:ltä. (maanmittauslaitos)

Valtatie 5 vuonna 1971 Valtatie 5 vuonna 1987
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1980-luvulla rakennukseen tehtiin suurempia muutoksia ja rakennuksen tekniikkaa päi-
vitettiin vastaamaan sen ajan mukaisia standardeja. Ensimmäinen halliosa rakennuksen 
kaksikerroksesta osasta katsottuna muutettiin kokonaan kahvilan ja myymälän avusta-
viksi tiloiksi ja sen päälle varatiin tilaa talotekniikalle. Vanhat portaat purettiin ja uudet 
yläkertaan menevät portaat on toteutettu jokseenkin monimutkaisesti ”kiemurrellen” 
rakennuksen matalammasta osasta korkeampaan. Uudet kellariin menevät portaat 
on rakennettu sellaiseen kohtaan, jossa ei ole aikaisempien piirustuksien mukaan ollut 
kellaria ja portaan uusi käytävä yhdistyy vanhaan rasvamonttuun ollen sitä reilusti mata-
lammalla. Edellä mainittu rasvamonttu on ummettu ja sen päälle on sijoitettu kahvilan 
avustavia tiloja ja tekniikkaa kuten: keittiö, wc:t, varasto ja lämmönjakohuone. Halliin on 
sijoitettu autopesula automaattisella pesulaitteella. Ulommaisen hallin käyttötarkoitus 
on muutettu huoltoon.

Sisätilojen muutosten johdosta myös rakennuksen julkisivuja uusittiin. Vanhat raken-
nuksen tyylille sopivat ruutuikkunaiset hallien ovet on vaihdettu käytännöllisiin, mutta 
kokonaisuuteen sopimattomiin ylös aukeaviin hallioviin. Yhden hallin osan muuttuessa 
myymäläkahvilan avustaviksi tiloiksi, muuttui myös julkisivu siltä osin. Vanhat suuret 
hallin ovien jättämät aukot on korvattu ovista ja ikkunoista koostuvalla sommitelmalla. 

Niiden toteutus on onnistunut enemmän rakennuksen tyylille sopivasti. Myös rakennuk-
sen uusi vaaleampi sävy ja siniharmaa tehosteväri rakennuksen sokkelissa oli parannus 
julkisivujen värien osalta. Toisaalta ne edustavat myös sen aikakauden suosittuja värejä. 
Kuvissa esitettyjä markiiseja ei lopulta toteutettu. Rakennuksen piippu on purettu, kos-
ka uuden lämmitysjärjestelmän myötä sille ei enää ole ollut tarvetta.

Kuvan julkisivut vastaavat myös rakennuksen nykyistä tilaa lukuun ottamatta rapistu-
mista ja pieniä muutoksia. Vuonna 1985 rakennuksen länsipuolelle on rakennettu toinen 
katos 1975 rakennetun katoksen lisäksi. Ne on molemmat purettu vuonna 2018. Hallien 
ovet on myös myöhemmin vaihdettu tai ne eivät ikinä olleet kuvia vastaavat.

Vuonna 2020 Ykkösmatkat Oy teki rakennuksesta vuokrasopimuksen Kuopion kau-
pungin kanssa ja tiloissa on nyt väliaikaiskäyttöä. Piha-alueilla säilytetään yrityksen 
linja-autoja ja takseja. Entinen kahvila maantasokerroksessa toimii taksinkuljettajien 
taukotilana. Väliaikainen käyttö on hyvä tapa vähentää tyhjillään oleviin rakennuksiin 
kohdistuvaa ilkivaltaa. Ikkunoita on tyhjillään olon aikana päällystetty vanerilla särjetty-
jen lasien vuoksi.

KUVA 11 ja 12 Niiralan Teboilin julkipiirustuksia vuodelta 1985. Piirustuksissa esiintyvää markiisia ei lopulta toteutettu. 
(Kuopion kaupungin arkisto, 2020)
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1.4.  RAKENNUKSEN SIJAINTI JA LÄHIYMPÄRISTÖ

Kuva 13. Alueen kartta. Muokattu Kuopion karttapalvelusta. (Piirainen, 2022)

Kartassa korostetut alueet

1  Kuopion ydinkeskusta ja 
 ruutukaava-alue

2 Savilahti

3 Pohjois-Hatsala

 Suunnittelukohde

 Yliopisto (Canthia ja Snelmania)

 Kuopion yliopistollinen sairaala

 Urheiluareena 

Rakennus sijaitsee Kuopiossa Niiralankadun varrella Niiralan kaupunginosassa. 
Niiralankatu on vilkkaasti liikennöity ja sen varrella kulkee myös runsaasti julkista 
liikennettä. Katu haarautuu Puijonlaakson tiestä Savilahden ja Kuopion yliopistolli-
sen sairaalan lähistöltä. Suunnittelukohde sijaitsee kadun alkupäässä ja on omalla 
puolellaan toistaiseksi kadun ensimmäinen rakennus. Niiralankatu yhtyy myöhemmin 
Tulliportinkatuun jatkaen matkaansa Kuopion torille, joka sijaitsee kohteesta reilun 
kilometrin päässä.

Kohteen koillispuolella sijaitseva Hatsalan pohjoisosa on voimakkaan muutoksen alla. 
Junaradan eteläpuolelta on purettu Kuopion vanha uimahalli. Uimahallin paikalle ja 
sitä ympäröineelle väljälle puisto- ja kenttäalueille on rakenteilla ja suunnitteilla asuin-

rakentamista. Radan pohjoispuolelle tulee myös asuinrakentamista hiljattain puretun 
“Tekun” ammattikorkeakoulun paikalle.

Lähellä sijaitseva Savilahti on tällä hetkellä yksi Kuopion voimakkaammin kehitty-
vistä alueista. Alueella sijaitsevat tällä hetkellä Kuopion yliopiston päärakennukset 
Snellmania ja Canthia. Savilahti tulee kehittymään Kuopion koulutuksen keskuksena 
Savonia AMK:n ja ammattikoulun muuttaessa alueelle. Vuoteen 2030 mennessä Savi-
lahden ympäristöön on tarkoitus rakentaa yli 600 000 kerrosneliömetriä uutta tilaa ja 
saada yli 7 000 uutta asukasta.14 Niiralankatu toimii pääväylänä Kuopion keskustan ja 
uuden Savilahden alueen välillä, mikä tukee hyvin huoltoasemalle suunniteltua uutta 
käyttötarkoitusta ja luo hyvät lähtökohdat myös kohteen lähialueen kehittymiseen.
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Kartassa korostetut alueet

1  Kuopion ydinkeskusta ja 
 ruutukaava-alue

2 Savilahti

3 Pohjois-Hatsala

 Suunnittelukohde

 Yliopisto (Canthia ja Snelmania)

 Kuopion yliopistollinen sairaala

 Urheiluareena 

Yläoikealla: Kuva 14, 15 ja 16. Turon tehtaan käyttötarkoitus on muutettu asuinrakennukseksi ja vanhan 

Kultaseppä Oy:n  toimitalon tiloissa on niin ikään asuntoja sekä pizzeria.

Vasen alareuna: Kuva 17. Alueen kartta. Muokattu Kuopion karttapalvelusta. (Piirainen, 2022)

Niirala on kaupunginosana pääosin viihtyisä ja puistomainen pientaloalue, jolla sijaitsee varsin-
kin paljon rintamamiestaloja. Niitä on jonkin verran myös suunnittelukohteen eteläpuolella. 
Suuremmat pientaloalueet sijaitsevat Niiralan keskiosissa. Teboilin läheisyydessä Niiralankadun 
varressa sijaitsee pääosin kerrostaloja, joista suurin osa 4-kerroksisia. Rakennusta vastapäätä 
sijaistee kaksi kerroksinen rakennus, joka on myös aikoinaan toiminut huoltoasemana. Ny-
kyään tiloissa on vähittäistavara myymälä Sale ja kuntosali Gym99. Rakennuksesta lounaaseen 
nousee vehreä Kotkankallio. Alempana kadulta on pääsy myös Kotkankallion väestönsuojaan, 
joka on rauhan aikana liikuntakäytössä. Rakennuksen lähistöllä on kaksi muuta aikakauden 
rakennusta. Karttaan on sinisellä merkitty Turon vanha tehdas (1940) ja vihreällä vanha Kulta-
seppä Oy:n toimitalo (1938).15, 16



16s. Kuva 18-23. Valokuvia huoltoaseman lähistön rakennuksista, jotka ovat pääasiassa kerrostaloja. (Piirainen, 2020)
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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

0060150
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten
korttelialue.

0340000
Lähivirkistysalue.

0820000
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

0840000
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

0850001
Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

0860001
Ohjeellinen eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

0890000
Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

0910000
Kaupungin- tai kunnanosan numero.

0920000
Kaupungin- tai kunnanosan nimi.

0930000
Korttelin numero.

0940000
Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

0960000
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

1000000
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

1060056
Katoille ja julkisivuihin saa sijoittaa aurinkoenergian keräämiseen
liittyviä laitteita ja rakenteita sekä tietoliikenteen tukiasemia. Ne tulee
suunnitella osaksi rakennuksen arkkitehtuuria.

1130000
Rakennusala.

1170035
Alueen osa, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknisiä
laitteita ja rakenteita.

1170037
Ohjeellinen alueen osa, jolla saa pitää jätesäiliöitä.

1200021
Merkintä osoittaa, ettei alueen teknisiä tiloja ja iv-konehuoneita
lasketa kerrosalaan.

1320008
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleiselle tontin osalle
on rakennettava rakennus, jonka ulkoseinien sekä ikkunoiden ja
muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on
oltava vähintään 00 dB(A). Asuinhuoneistojen parvekkeet on
varustettava suljettavin parvekelasein. Asuntoja ei saa sijoittaa
ensimmäiseen kadun puoleiseen maanpäälliseen kerrokseen.

1330000
Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

1470020
Alueen osa, jonka kautta ajoliikenne viereiselle tontille tai alueelle on
sallittu.

1540003
Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. (j=viemäri,
v=vesijohto, sv=sadevesi, z=sähkölinja, p=puhelinlinja, k=kaasujohto,
l=lämpöjohto)

1540025
Alueen osa, jolle saa sijoittaa avo-ojan tai maanalaisen johdon
hulevesien johtamista varten.

1590007
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää
ajoneuvoliittymää.

1590009
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää
ajoneuvoliittymää lukuun ottamatta likimääräistä nuolen osoittamaa
kohtaa, jossa saa järjestää linja-autoja varten liittymän. Liittymän
liikenteen määrää tulee kontroloida rakenteellisesti.

1630003
Merkintä osoittaa, kuinka monta liike-, toimisto- ja niihin
verrattavaa kerrosneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

1630013
Merkintä osoittaa, ettei kaavan autopaikkavaatimusta sovelleta
kaavassa osoitettuihin säilytettäviin rakennuksiin.

1630025
Merkintä osoittaa, kuinka monta liike-, toimisto- ja niihin
verrattavaa kerrosneliömetriä kohti on rakennettava yksi
polkupyöräpaikka.

1630033
Merkintä osoittaa, kuinka monta opiskelija-asumistilojen
kerrosneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

1630038
Merkintä, jossa kauttaviivan jäljessä oleva luku osoittaa prosenteissa
kuinka suuri osa tonttia varten vaadittavista asuinrakentamisen
polkupyöräpaikoista tulee sijoittaa katettuun tilaan.

1630043
Merkintä osoittaa, kuinka monta opiskelija- tai vastaavien
asumistilojen kerrosneliömetriä kohti on rakennettava yksi
polkupyöräpaikka.

1640000
Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on
rakennettava.

1640010
Merkintä osoittaa, kuinka monta asuntoa kohti on rakennettava yksi
vierasautopaikka asunnoille muuten vaadittavien autopaikkojen lisäksi.

1710015
Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa.
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä
käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen
historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne
säilyy.

1780021
Alue, jonka maaperän kunnostustarve on huomioitava. Maaperän
haitta-aineet on riskinarviointiin perustuen tarpeen mukaan
poistettava ennen rakentamista ja otettava huomioon rakentamisessa.
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ALY

VL

Kuva 24. Asemakaavan muutos. (Kuopion kaupunki)

1.5.  ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SUOJELU

Kohde on suojeltu ensimmäistä kertaa maankuntakaavassa vuonna 
2006. Se on arvotettu maakunnallisesti ja rakennushistoriallisesti 
merkittäväksi kohteeksi.17 Lisäksi huoltoasema on listattu Kuopion 
kulttuuriympäristöstrategiassa säilytettävien funkisrakennusten 
joukkoon.18

Asemakaavan muutoksessa huoltoasemalle ehdotetaan suojelumer-
kintää sr-15. Kaavamääräys on avattu seuraavasti: 

”Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa pur-
kaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä 
käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen 
historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne 
säilyy.”19

Historiallisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne 
tarkoittaa pääpiirteittän rakennuksen julkisivujen suojelua, joten si-
sätiloissa on mahdollista tehdä muutoksia uuden käyttötarkoituksen 
kannalta sopivaksi.

Niiralankadulle on tehty suunnitelmia, joiden tarkoitus on parantaa 
kevyen liikenteen väylän sujuvuutta varsinkin Savilahden kasvavan 
jalankulku ja pyöräliikenteen osalta. Suunnitelmia on ehditty toteut-
taa Rajakadun Ja Niiralankadun välisen liittymän sulkemisen osalta. 
Huoltoaseman pihasuunnittelussa tulee huomioida kerrostalolle 
suuntautuva liikenne rasitteena Rajakadulta.20
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Rakennetun ympäristön osalta Niiralankadun alkupuoli on ryhditön ja jäsentele-
mätön. Vehreä Kotkankallion on lähempänä Niiralankatua epäselvää pusikkoa, 
joka yhdistyy huoltoaseman länsipuoliseen laajaan hiekkakenttään niin, että 
niiden rajaa on enää vaikea erottaa.

Huoltoaseman länsipuolelle ollaan suunnittelemassa uudisrakennusta, joka 
valmituessaan ryhdistäisi Niiralankadun alkupuolta. Kuten aiemmin mainittiin 
huoltoasema ja uudisrakennus ovat kytköksissä toisiinsa liikennejärjestelyiden 
osalta. Asemapiirustusluonnoksessa huolta tuottaa parkkipaikkojen ja ajoratojen 
valtaama alue huoltoaseman tontilla. Haasteita tuottaa varsinkin Niiralankadul-
ta hahmoteltu liittymä tilaajan matkatoimiston linja-autoille, koska Rajakatu on 
siihen liian ahdas.

Autopaikkojen osalta uudisrakennuksen tontti on saanut helpotuksia, koska sen 
asukkaat tulevat olemaan opiskelijoita. Toisaalta keskeisellä sijainnilla ja hyvien 
kulkuyhteyksien varrella asuvat opiskelijat pärjäisivät myös ilman autopaikkoja.

Kuva 25. Havainnekuva Kuopaksen uudisrakennuksesta, 
(arkkitehtitoimisto Arkkityypit)

Kuva 26. Kuva suunnittelukohteen ympäristöstä, (Piirainen, 2020)

Kuva 27. Uudisrakennuksen ja huoltoaseman asemapiirrosluonnos, 
(arkkitehtitoimisto Arkkityypit)
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2.       RAKENNUKSEN NYKYTILANNE JA KUNTO

Suunnittelukohde on paikoittain hyvin huonokuntoinen ja se kärsinyt varsinkin 
kosteusongelmista. Kunto on yksi suunnittelua ohjaavista tekijöistä ja luvun 
tarkoituksena on perehtyä yksityiskohtaisesti rakennuksen kuntoon, jotta suun-
nitteluratkaisut ovat perusteltuja. Rakennusta käydään läpi rakennusosittain ja 
pohditaan niiden kunnon suhdetta rakennustaiteelliseen arvoon. Rakennuksen 
olemassa olevia rakennetyyppejä on piirretty ja niiden sijainnit on hahmotettu 
pohja- ja julkisivukaavioiden avulla.

Rakennuksesta piirretyt piirustukset on tehty kaupungin arkistossa olevien 
piirustusten pohjalta sekä käyntien aikana havainnoiden ja ottaen mittoja. Esi-
tetyt rakennetyypit on piirretty kuntotutkimuksessa olevien rakenneavausten 
perusteella.

Luvussa on esitetty runsaasti kuvia kohteesta. Rakennuksesta otetut valokuvat 
on otettu vuosien 2020-2022 välillä Savonia ammattikorkeakoulun lopputyöhön 
ja Oulun yliopiston diplomityöhön liittyneillä kohdekäynneillä. Rakennukseen 
suoritettiin kolme kohdekäyntiä vuosina 2020, 2021 ja 2022. Työssä on pääasiassa 
käytetty vuoden 2020 kuvia, koska se edelsi rakennuksessa samana vuonna alka-
nutta väliaikaiskäyttöä. Tiloissa on tällä hetkellä säilöttynä tavaraa, joten tilat ja 
niiden pinnat hahmottuvat vanhemmista kuvista parhaiten. Ulkokuvista voidaan 
vielä mainita, että vuonna 2020 vielä Kuopiossa asuessani pystyin valitsemaan 
kirkkaan ja aurikoisen päivän kohteen ulkopuolen sekä sen ympäristön kuvaami-
seen, joten myös suurin osa ulkokuvista on kyseiseltä vuodelta. Kahden vuoden 
aikana rakennus tai sen ympäristö ei ole muuttunut niin, etteivät kuvat olisi enää 
olleet ajankohtaisia.

Rakennuksesta on laadittu 7.8.-6.9.2019 laajennettu kuntoarvio/-tutkimus ja 
asbesti- sekä haitta-ainekartoitus. Tutkimusraportti on Swecon laatima ja sen 
tilaajana on Kuopion kaupunki. Laatijoiden arviot kunnostustarpeesta on tuotu 
esille ja niitä on pohdittu omien havaintojen ja arvojen pohjalta.
 

KUVA 28. Kuva rakennuksen viimeisestä avoimesta rasvamontusta.(Piirainen, 2020)
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Kellari 1:200 1. krs 1:200 2. krs 1:200

Rakennuksen pohjakuvat nykyhetkellä:

Rakennuksen pohjat vastaavat 1980-luvulla tehtyjen muutosten jälkeisiä pohjia.
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Korot ovat alkuperäisten piirustusten mukaiset ja muutettu vastaamaan Kuopion nykyistä N2000 ETRS-GK27-korkeusjärjestelmää.
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2.1.  ALAPOHJAT JA MAANVASTAISET RAKENTEET

Rakennuksessa on suuri määrä erilaisia maanvaraisia alapohjatyyppejä, mutta ne ovat pääosin samantyylisiä. Alapohjien 
vedeneristyksenä on käytetty pikeä lukuun ottamatta 1980-luvulla tehdyissä muutoksissa käytettyä muovia. Kaikkien 
alapohjien alla hiekkaa/soraa, joka ei estä kosteuden kapillaarista nousua rakenteeseen. 21

Kuntotutkimuksen mukaan kaikki maanvaraiset alapohjat tulee uusia huomioiden kapillaarinen maa-ainekerros ja 
lämmöneriste alapohjan alle. Alapohjien uusimisille ei rakennuksen rakennustaiteellista arvoa huomioiden ole estettä. 
Rakennuksen alapohja on kellarikerroksessa osittain silminnähden niin huonokuntoinen, ettei alkuperäinen betonipinta 
ole korjauskelpoinen.

kellari

1. krs
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Maanvaraiset seinät on esitetty viereiseen kaavion vain kyseiselle seinälle, josta rakenneavaus on tehty. Olemassa 
olevissa piirustuksissa ei ole esitetty perustuksien rakenteita 1950-luvun pääpiirustuksia tarkemmin. Kuvan mukaan 
perustuksena on betoniantura. Maanvastaisten seinien betoninen ulko-osa on suoraan maata vasten. Perustuksiin ei 
tiettävästi ole koskettu 1950-luvun jälkeen. Pikieristeet ovet jo hyvän aikaa sitten ylittäneet käyttöikänsä. Maanvarasiin 
rakennelmiin tulisi asentaa eriste ja patolevy ja vaihtaa samalla rakennusta ympäröivä maa-aines kapillaarisen nousun 
estäväksi. Tämä tarkoittaa perustuksiin ulottuvia kaivauksia myös rakennuksen eteläpuolisella naapuritontilla. 22

Ainakin rakennuksen korkeamman osan alapuoliset maanvastaiset seinät tulee säilyttää ja kunnostaa. Halliosissa ulko-
seinät ovat kärsineet muuta rakennusta enemmän vesikaton vuotamisesta johtuen. Suurien aukotusten vuoksi hallin 
ulkoseinät kattavat suhteellisen pienen osan seinäpinta-alasta. Eteläisen seinän perustusten korjaukseen ylimääräisiä 
haasteita aiheuttavat mainitut kaivuutyöt naapurintontille. Hallien ulkoseinien ja sitä myötä myös niiden maanalaisten 
rakenteiden purkamista ja uudelleen rakentamista voidaan pitää edellä mainituista syistä perusteltuna vaihtoehtona.

Pintakosteudenilmaisimella saatuja tuloksia:23

 Kohonneita lukemia lattiassa

 Kohonneita lukemia seinäpinnoilla

1. krs

kellari
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Kuva 29 - 31. Kellarin kosteusongelmat voi havaita hyvin jo silmämääräisesti. (Piirainen, 2020)
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2.2.  SOKKELIT JA ULKOSEINÄT

Rakennuksen ulkoseinät ovat rapattuja massiivitiiliseiniä. Naapuritontin vastaisessa 
sokkelissa on tiilinen verhousmuuraus rakennuksen sisäpuolella. Rappaukset ovat 
ikäisekseen hyväkuntoisia. Nosto-ovien ympärillä pintoja on vaurioitunut ja niitä on 
paikattu pellillä. Peltiä raottamalla voi havaita, että rappaus on kokonaan irronnut ja 
ulommaiset tiilet olisivat vaarassa irrota ilman pellin tukea.

Ulkoseiniin ja sokkeleihin tehdyt rakenneavausten kohdat on merkitty pohjakuvaan. 
SO1/US1 ja US2 on otettu näytteet myös laboratoriotutkimukseen, joista ensimmäi-
sessä on epäilty mikrobikasvusto. Toisessa näytteessä on selvä mikrobikasvusto 
rakenteen tervapaperissa ja lämmöneristeessä. SO2-seinätyypistä on otettu kaksi 
näytettä, joissa molemmissa on selvä mikrobikasvusto. Pintakosteusmittauksessa 
arvot olivat koholla koko seinän alueella. 24

1. krs 2. krs
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Rakennuksen kaksikerroksisen osan ulkoseinät ja niihin liittyvien ikkunadeltaljien säästäminen 
on rakennuksen kaupunkikuvallinen ja rakennustaiteellinen arvo huomioiden rakennuksen 
yksittäinen merkittävin säästettävä osa. Korkean osan vesikatto on hallien kattoa poiketen toi-
minut paremmin kosteusteknisesti ja rappaus on koko korkeamman osan kohdalla suhteellisen 
hyväkuntoinen. Kuntotutkimuksessa tehtyjen avausten perusteella rappauksen päällä on kolme 
tai neljä kerrosta maalia. Ikkunoiden yläsmyygeissä on kosteusvaurioita vesipeltien irtoamisesta 
johtuen.

Halliosien huonokuntoisempien ulkoseinien mahdollista uudelleenrakentamista on perusteltu 
edellisessä kappaleessa. Mahdollisuuksien mukaan vanhojen ulko- ja maanpainenseinien säästä-
minen ja kunnostaminen on myös hallien puolella ensisijainen vaihtoehto rakennustaiteelliset 
arvot huomioiden.

Kuva 32. Ikkunoiden detaljit ovat kärsineet kosteudesta sitä vedeltä suojaavan pellin irrottua. (Piirainen, 2020)
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2.3.  VÄLIPOHJAT

Välipohjat ovat pääsääntöisesti alkuperäisiä 1950-luvulla valmistuneita. Kellarikerroksen 
päällä olevaan betoniseen massiivilaattaan (VP1) on tehty lisävaluja 1980-luvulla piipun 
purkamisen ja portaiden siirtämisen yhteydessä. Ylimmän kerroksen välipohjaa on niin 
ikään muutettu samasta syystä. Kyseisen välipohjan rakenne (VP4) on betoninen ala-
laattapalkisto, jonka päällä on puinen kehikko ja puuponttilattia. Ponttilautojen päällä 
oleva musta liima ja Flex-laatat sisältävät asbestia ja niiden purkutöissä huomioitava 
työturvallisuuden takaavat menetelmät. 1980-luvulla yksi halliosa on muutettu myymä-
län avustaviksi tiloiksi ja sen yläosa on muutettu parveksi varastolle ja teknisille laitteille. 
Parvi on teräsbetoninen laatta, josta ei kuitenkaan ole sen tarkempia tietoja. 25

Välipohjarakenteista VP4 on tärkeä säästää kantava betonilaatta, jonka alapinta on 
myös myymälän alkuperäinen sisäkattopinta. Rakenteen ylemmät osat voidaan uusia 
varsinkin, kun materiaalit sisältävät asbestia. Myymälän välipohja (VP1) on hyväkun-
toinen. Sen pintaan on laitettu laatta 1980-luvun muutoksissa, mahdollinen edellinen 
pintamateriaali on poistettu tai lattia on ollut alun perin betonipintainen.

1. krs 2. krs



28s.

2.4.  YLÄPOHJAT JA VESIKATOT

Vesikatot ovat alkuperäisiä. Pellityksiä ja bitumeja on mahdollisesti vaihdettu, mutta niistä ei mainintaa piirustuksissa. Varsinkin hal-
liosien yläpohjat ovat erittäin huonokuntoisia. Korkean osa yläpohjaa pääsee tarkastelemaan tarkastusluukun kautta. 26

Korkeamman osan tuulettuva tila tuulettuu pienten reikien kautta sen lyhemmillä sivuilla sekä alaräystään harvalaudoituksen kautta. 
Sen tuuletus on kuitenkin puutteellinen. Matalamman osan katon räystäät ovat umpinaista betonia, eikä rakenne ole tuulettuva. 

Kunnostuksen yhteydessä räystäiden rakennusfysikaalista toimivuutta on syytä parantaa. Hallien betoniräystäät ovat tärkeä osa 
hallien arkkitehtonista ilmettä, mikä tulee ottaa huomioon räystään kunnostamisen suunnittelussa.
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Alapuolisessa kuvassa on esitetty kuntotutkimuksen mikrobinäytteiden ottopaikat. Matalamman osan 
rakenteissa on runsaasti homekasvustoa ja kosteutta näytteenottohetkellä. Korkeamman osan tuulet-
tuvassa rakenteessa on epäilty mikrobikasvusto. 27

Rakennuksen halliosien vesikatot (YP1 ja YP2) voidaan purkaa ja uusia kokonaisuudessaan, jolloin nii-
hin on mahdollista lisätä myös lämmöneristys ja tuuletus. Yläpohjien rakenteet ovat tarpeeksi paksuja, 
että uuden rakenteen toteuttaminen onnistuu ilman tarvetta lisätä rakenteen paksuutta. Rakennustai-
teelliset arvot huomioiden hallien alkuperäisen sisäkattopinnan menettäminen on hyvin valitettavaa. 
Kuntotutkimuksen teon aikaan vuonna 2019 hallin vesikatolla kasvoi koivu, joka oli kertoman mukaan 
hyvin elinvoimainen kuivasta kesästä huolimatta. Tämä kuvastaa hyvin vesikaton kuntoa.

Korkean osan yläpohjasta (YP3) tulee säästää kantava betonilaatta, jonka alapinta on yläkerran alku-
peräinen sisäkattopinta. Tuulettuvan tilan rakenteet voidaan uusia niin, että tuulettuva tila tuulettuu 
myös yläräystään kautta ja samalla säilyttää räystään alkuperäisen mallin mukainen ilme julkisivussa. 
Saumapeltikatto on laajasti ruostunut ja kaipaa uusimista. 

Yläpohjan rakenneavauskohdat ja mikrobinäytteiden ottokohdat 

on esitetty yläpuolisessa piirustuksessa.

Kuva 33 ja 34. Paksu jääkerros hallin katolla viittaa siihen, että lämpö kar-
kaa vesikaton läpi. Katon vuotamisesta ovat kärsineet myös ulkoseinät, 
joita on päällystetty profiilipellillä. (Piirainen, 2022)



30s.

Julkisivujen rakenteiden sisällä on betonisia palkkeja suurien aukkojen ylityksiin. Hallien ovien ylittävät 
palkit ovat paikoin huonokuntoisia. Betoni on halkeillut ja raudoitukset ovat tulleet esiin.

Myymälätilassa on kolme pilaria. 1980-luvun muutostöissä tuulikaapin vastapuolelle on lisätty yksi pilari 
samaan linjaan alkuperäisten pilarien kanssa silloin puretun portaan kohdalle. Samalla on lisätty myös 
teräspalkkeja vahvistamaan rakennetta. Uudet teräsrakenteet on verhoiltu levyllä rakenteen palolta 
suojaamiseksi. Vanhat pilarit ovat betonisia.28 Myymälän alkuperäiset pilarit tulisi säästää. Ne ovat hyvä-
kuntoisia ja oleellinen osa rakennuksen kantavuutta. 1980-luvun lisäykset voidaan muutostoimenpiteis-
tä riippuen poistaa tai korvata.

Kahden alkuperäisen halliosan välisenä kantavana rakenteena betoninen pilari-palkkirakenne. Pilarit 
ovat kooltaan noin 820 mm x 300 mm. Pilarit on vuorattu pellityksellä, joten tarkkoja mittoja niistä 
ei saatu kohdekäynnillä. Myös palkin (ja hallin) tarkkaa korkeutta ei saa tällä hetkellä mitattua hallin 
katossa olevan profiilipeltisen alakaton takia. Oletettavasti se on kuitenkin kiinnitetty suoraan yläpohjan 
kantavaan betonilaattaan. Kaksi alkuperäistä hallia olivat aiemmin yhteydessä toisiinsa (alkuperäinen 
pohjakuva vuodelta 1953, s. 11) ja niiden väliset suuret betonipilarit olivat esillä. Pilarien esille tuominen 
ja mahdollinen kunnostaminen toisi rakennukseen mielenkiintoisen yksityiskohdan ja palauttaisi hallei-
hin palan huoltoaseman alkuperäistä arkkitehtuuria.

2.5.  PALKIT JA PILARIT

Kuva 35. Vanhan portaan purettu seinä on tuettu pilarilla ja palkeilla 
1980-luvulla. (Piirainen, 2020)

Hallin alkuperäiset betonipilarit mitattiin diplomityön kohdekäynnin 
yhteydessä.

Julkisivun betoniset palkkivahvistukset on esitetty kaaviossa koroste-
värillä.

4670 820 3600 820 4690

palkin alareunan 
korkeus 3680 mm

palkin alareunan 
korkeus 4220 mm

hallin katossa profiilipeltinen alakatto

1 : 100
FIN-Content for Revit311012
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2.6.  PORTAAT

Portaat sijaitsivat ennen kokonaan rakennuksen korkeammassa osassa. 1980-luvun muu-
tostöissä vanhat portaat purettiin ja ne siirtyivät kulkemaan suurimmaksi osaksi ensimmäi-
sen halliosan puolelle. Tarkoituksena oli ilmeisesti saada kahvilaa laajennettua, mikä onnis-
tuikin, kun uusi porras tuli vain hieman rakennuksen korkean osan puolelle. Aikaisempaan 
selkeään portaaseen verrattuna muutokset monimutkaistivat portaita. Ylös johtavissa 
portaissa ylin lepotaso matala ja pääosin alle 2100 mm. Kellariin johtavat portaat on raken-

nettu suoraan hiekan tai muun maa-aineksen päälle piirustuksien perusteella.

Portaan palauttaminen lähelle alkuperäistä mallia, nykyiset standardit huomioiden, sel-
keyttäisi porrasta ja tehostaisi tilankäyttöä. Lisäksi se mahdollistaisi julkisivujen palautta-
misen alkuperäiseen suuntaan.

Kuvat 36 - 38. Kuvia portaista. (Piirainen, 2020)
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2.7.  TILANJAKO-OSAT JA TILAPINNAT

Yleisesti pinnat ovat kuluneita ja/tai kärsineet kosteusvaurioista. Pin-
nat ovat 1980-luvulta tai vanhempia.29 Suurin osa pinnoista on kuiten-
kin vähintään maalattu 1950-luvun jälkeen. Muuttumattomina säilynei-
tä pintoja on luultavasti vain hallien rasvamontuissa ja maanvastaisissa 
rakenteissa. 

Rakennuksen väliseinät ovat kellarissa ja maantasokerroksessa muu-
rattuja. Väliseinien pinnat ovat pääosin maalattua tiiltä. Märkätilojen 
seinäpinnoissa on keraamista laattaa. Rakennuksen yläkerrassa on 
puurankaseiniä ja sisälasiseinä. 1970-luvulla yläkerta muutetiin kahvi-
laksi ja kuvissa on esitetty merkintä yläkerran käytävän seinän purka-
misesta, joten lasiseinä on luultavasti peräisin 1980-luvulta, kun tila 
on palautettu toimistokäyttöön. Lasiseinä sopii hyvin rakennukseen, 
joten sen säästämiseen tai uudelleen sijoittamiseen tulisi pyrkiä, jos se 
toimii järkevästi uuden käyttötarkoituksen kannalta.

Rakennuksessa ei ole tällä hetkellä juurikaan sellaisia sisäseinäpintoja, 
joita olisi tarvetta säästää sellaisenaan. Kantavien seinien ja pilarien 
pinnat kaipaavat tasoitusta tai vähintään maalausta. 1980-luvulla 
maantasokerrokseen lisättyjä väliseiniä voidaan purkaa uuteen käyttö-
tarkoitukseen sopivaksi.

Kellarin kevyet väliseinärakenteet voidaan purkaa kokonaisuudessaan, 
mikä helpottaa myös alapohjan uusimista ja maanvastaisten seinien 
kunnostamista. Vanhojen maanpaineseinien sisäpuolet on tiiliver-
hoiltu. Tiilipintoja voisi tuoda esille rakennuksessa kellarissa sisätilan 
käyttötarkoituksesta riippuen.

Kuva 39 ja 40. Yläkerran sisälasiseinä ja käytävä. (Piirainen, 2020)

Kuva 41. Myymälän pintoja. Muurattu hormi, lattialaatta ja alakattoraken-
teet ovat peräisin 1980-luvulta. (Piirainen, 2020)



33s.

Halliosassa rakennuksen alkuperäinen ulkoseinä vuodelta 1953. Se toimii kahden 
eteläisimmän hallin kantavana väliseinänä. Umpitiilinen seinä on verhoiltu profii-
lipellillä ja levyillä seinän toisella puolella. Seinästä saisi mielenkiintoisen aiheen 
sisätilojen suunnittelussa, jos julkisivussa alun perin ollut aukotus tuotaisiin esille ja 
pinnat kunnostettaisiin. Tiilipintojen esille tuominen on tilaajan toive.

Rakennuksen sisäkattopinnat ovat pääasiassa betonia. Halliosissa pinnat on peitet-
ty. 1980-luvulla hallien puolelle rakennetun porrashuoneen sisäkatossa kuitenkin 
näkyy lautamuottipintaa, mikä on oletettavasti koko hallin alkuperäinen sisäkat-
topinta. Valitettavasti hallien vesikaton kunto on niin huono, ettei hallin alkuperäi-
sen sisäkattopinnan säilyttäminen ole mahdollista. Myymälätilassa on osittainen 
alakatto, joka on peräisin 1980-luvun muutoksista. Alakaton pinnassa on valkoiseksi 
maalattu harvalaudoitus. Muuten rakennuksessa ei ole alakattoja.

Rakennuksen yläkerran lattia on muovipäällysteinen ja myymälässä on 1980-luvulta 
peräisin oleva laattalattia. Muut lattiapinnat ovat betonisia. Halliosien lattiassa on 
kaatoja ja lattiapinta on yleisesti noin 150 mm myymälän lattiaa alempana. 

Hallin massiiviset betonipilarit on verhoiltu pelillä. Oikeanpuoleisesta kuvasta ne 
voi havaita peltipinnan kohoumina. Pilarien välit on muurattu umpeen. Pilarien 
betonipintaa näkyy hallien yläosassa ja ne ovat maalattu valkoiseksi. Valkoinen 
pinta on luultavasti peräisin 1980-luvulta, jolloin ne on maalattu silloin muurattujen 
väliseinien yhteydessä. Kunnostuksessa pilarien betonipintaa voisi tuoda esille tai 
yrittää selvittää niiden alkuperäistä pintaa.

Kuva 42. Alkuperäinen vuoden 1953 ulkoseinä toimii tällä hetkellä hallin 
väliseinänä. Aukotukset ovat käytössä hyllyinä ja halli autojen pysäköintitilana. 
Vanhasta julkisivusta voisi saada mielenkiintoisen yksityiskohdan sisätilojen 
suunnittelussa. (Piirainen, 2021)

Kuva 43. Halliosien sisäpinnat ovat nykyisin pääasiassa peltiä. (Piirainen, 2022)

Kuva 44. Hallien yläpohjan lautamuottibetonipintaa voi nähdä rakennuksen ylä-
kertaan johtavissa portaissa. Yläpohjasta on purettu osa portaan välitasanteen 
kohdalta. (Piirainen, 2022)
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Kuvat 45 ja 46. Alkuperäisiä pintoja löytyy vielä rasvamontuista. Onko vastaavia 
laattapintoja ollut alun perin muuallakin rakennuksessa? Maalipinnat ovat lohkeilleet 

varsinkin kosteuden vaurioittamilla alueilla. (Piirainen, 2020)
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Kuva 47 - 48. Vanhassa myymälä-kahvilassa alakatot, lattialaatat, kevyet seinät ovat peräisin 1980-luvulta. 

Kaikkia pintoja kuitenkin vähintään maalattu. (Piirainen, 2020)
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Kuva 49 ja 50. Yläkerran toimistotilat. Katossa oleva palkki on lisätty tukemaan rakenteita. 

Ennen 1980-lukua sen kohdalla oli porrashuoneen seinä. (Piirainen, 2020)
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2.8.  IKKUNAT JA OVET

Rakennuksessa on vielä paljon alkuperäisiä kaksilasisia, sisään- ja ulos 
aukeavia puuikkunoita.30 1980-luvun muutoksissa yhden halliosan 
ovet on vaihdettu ikkunoista ovista koostuvaan sommitelmaan. Myös 
maantasokerroksessa kahvilan/myymälän puolella on tehty ovien 
ja ikkunoiden muutoksia. Halliosien alkuperäiset ovet on vaihdettu 
1980-luvulla nosto-oviin.

Rakennuksen eteläisellä julkisivulla on kolme lasitiilistä muurattua 
pitkänomaista valoaukkoa.

Ikkunoiden puitteissa ja lasituslistoissa lahovaurioita. Tiivisteenä ikku-
noissa on käytetty hamppurivettä*, joka on ainut mikrobitutkimukses-
ta puhtain paperein selvinnyt näyte. Ikkunoiden ja ovien lämmöneris-
tävyys on yleisesti huono. 31

Rakennuksen ikkunat ja ovet voidaan uusia niiden huonon kunnon 
vuoksi. Sen lisäksi uusilla ikkunoilla ja ovilla saavutetaan parempi 
energiatehokkuus. Julkisivujen rakennustaiteelliset arvot huomioiden 
ikkunoiden funktionalismille tyypillinen sirous ikkunan puitteissa tulee 
säilyttää, eli ikkunoiden valoaukkojen tulisi säilyä aiempaa vastaavan 
kokoisina. Myös lasiaukkoisten ulko-ovien valoaukot tulisi säilyttää 
aiemman kokoisina.

*hamppurive: Hamppurivettä on käytetty ennen ikkunoiden 
ja ovien eristeenä. Nykyään sitä käytetään eristeenä mm. 
hirsiseinien hirsien välissä.

Kuva 51. Ikkunoiden yläsmyygin suojapellit ovat paikoin 
irronneet ja kohta on silminnähtävästi kärsinyt kosteudesta. 
(Piirainen, 2020)

Kuva 52. Etelään päin suuntautuvat lasitiiliset valoaukot 
eivät juurikaan päästäneet valoa läpi kirkkaasta päivästä 
huolimatta.  (Piirainen, 2022)
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2.9.  PIHA-ALUEET JA TUKIMUURI

Huoltoaseman ja viereisen pientalon tonttien välinen maanpaineseinä 
on vinossa ja tuettu metallisilla kannakkeilla. Maanpaineseinä tulisi 
purkaa ja rakentaa uudestaan. Naapuritonttia vasten olevien maanpai-
neseinien kunnostamisessa ongelmana on naapurin puolelle ulottuvat 
laajat kaivuutyöt. Toisaalta myös naapurintalon kannalta olisi suotavaa, 
että maanpaineseinä kunnostetaan.

Huoltoaseman ympärillä on betonilaattoja ja kauempana piha-alueet 
ovat hiekkapäällysteisiä. Betonilaatat rapautuneet, mutta ne ovat hal-
keilleet melko vähän, joten maa ei luultavasti ole routinut pahemmin.32 
Rakennuksen itäpuolella maa viettää selvästi rakennukseen päin. Se ei 
ole hyvä asia hulevesien kannalta, koska rakennuksen ja sitä ympäröi-
vien maa-alueiden vedenohjaus on erittäin puutteellinen tai olematon.

Rakennusta ympäröivät täytöt tulisi uusia ja niihin tulisi suunnitella 
toimiva vedenohjaus. Lisäksi maaperässä olevat pilaantuneet maa-ainek-
set tulisi poistaa tai kapseloida tarvittavissa määrin, ettei niistä aiheudu 
terveyshaittaa uuden käyttötarkoituksen kannalta.

Kuva 53. Tukimuuri on selvästi vinossa ja maa viettää rakennukseen päin. (Piirainen, 2020)
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2.10.  TEKNIIKKA

Rakennuksen tekniikka on yleisesti ylittänyt käyttöikänsä ja vaatii uudelleen suunnit-
telua ja toteutusta.

Alkuperäisessä rakennuksessa on ollut painovimainen ilmanvaihto. Koneellinen 
ilmanvaihtojärjestelmä on peräisin 1980-luvulta.

Lämmitys on liitetty kaukolämpöverkostoon. Kaukolämpökeskus on vuodelta 1985. 
Keskimääräinen käyttöikä keskuslaitteille on 20 vuotta ja laitteiden ikä siihen ver-
rattuna on lähes kaksinkertainen. Lämmitykseen kuuluvien patterit käyttöikä on 50 
vuotta, joten ne ovat ikänsä puolesta vielä käyttökelpoiset. 33

Suunnitteluosuudessa lähtökohtana on, että talotekniikka tullaan käytännössä 
uusimaan kokonaan. Pääosin järjestelmät ovat ylittäneet käyttöikänsä ja eivät enää 
vastaa nykyisiä vaatimuksia. Suunnittelun kannalta tämä merkitsee sitä, ettei van-
hoja teknisille laitteille varattuja tiloja ole tarvetta säästää entisellään, vaan tekniset 
tilavaraukset voidaan sijoittaa uuden tilajärjestelyn kannalta sopivaan paikkaan. 
Uuden käyttötarkoituksen kannalta paluu rakennuksen alkuperäiseen painovoi-
maiseen ilmanvaihtoon ei onnistu. Ruuanlaitto ja asiakastilaan hahmoteltu henkilö-
määrä vaatii koneellista ilmanvaihtoa. Alapohjien vaihdon myötä rakennukseen olisi 
mahdollista suunnitella lattialämmitys.

Kuva 54. 1980-luvulta peräisin olevat patterit ovat harvoja teknisen järjestelmän osia, 

joiden käyttöikä ei ole vielä ylittynyt. (Piirainen, 2020)
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3.      SUUNNITTELU



41s.

Huoltoaseman uutta käyttötarkoitusta alettiin kehittelemään vuonna 2020. 
Tilaajalla oli alusta alkaen ideana heidän matkatoimistonsa sijoittaminen 
rakennuksen toiseen kerrokseen. Toinen kerros on sopivan kokoinen matka-
toimistolle ja se on selvästi erillään muusta rakennuksesta, joten sen osalta 
käyttötarkoitus on ollut selvä alusta lähtien. Tilaajan ideana oli alun perin 
pysäköidä yrityksen linja-autoja rakennuksen hallitiloissa ja maantasokerrok-
sessa aiemmin toiminut kahvila jatkaisi kahvilakäytössä, kuten ennen sulke-
mistaan 2006. Korjauskuluja arvioiden rakennuksen hallitiloille ehdotettiin 
muuta käyttötarkoitusta, koska rakennuksen kunnostaminen autojen säilytys-
tilaksi ei olisi taloudellisesti niin kannattavaa, kuin monet muut vaihtoehdot. 
Rakennuksen käyttötarkoituksesta tehtiin luonnoksia toimistorakennukseksi 
ja ravintolaksi. Tilaajataho piti ravintolaa parempana vaihtoehtona ja siihen 
vanhalla huoltoasemalla on hyvin potentiaalia. Rakennuksen vanhat halliosat 
yhdistämällä rakennukseen on mahdollista saada avara ja näyttävä tila, joka 
sopii erittäin hyvin ravintolan saliksi. Historiaa huokuva rakennus tuo mieleen 
esimerkiksi Helsingin trendikkäät alueet, kuten Teurastamo ja Vallilan varikko, 
joissa vanhoja avaria tuotanto- ja varastorakennuksia on muutettu suosituiksi 
ravintoloiksi ja baareiksi. Kuopiossa on niukasti vastaavia paikkoja tällä hetkel-
lä, joten ravintolalla olisi mahdollisuus tarjota uusia kokemuksia kaupunkilai-
sille. Ravintolana rakennus olisi myös kaikille kiinnostuneille avoin.

Rakennuksen suojelu painottuu rakennuksen kaupunkikuvallisiin arvoihin. 
Näin ollen rakennuksen massa tulisi säilyttää ja julkisivun muutokset tulisivat 
olla hyvin perusteltuja. Nämä lähtökohdat asettavat rajoitteita suunnittelulle, 
joten suunnitteluluku aloitetaan poikkeuksellisesti erilaisten korjausperiaat-
teiden määrittelyllä sekä julkisivujen suunnittelulla.

Tässä työssä suunnittelun tarkoituksena ei ole löytää yhtä oikeaa vaihtoehtoa 
tai lopullista ratkaisua ja monille suunnittelun osa-alueille esitetään vaihto-
ehtoisia toteutustapoja. Lopullisen ratkaisun valitseminen tapahtuu tilaajan 
toimesta hankkeen mahdollisesti edetessä. Vaikuttavia tekijöitä ovat muun 
muassa rakenteellinen ja tekninen toimivuus, rakennukseen suojeluun liitty-
vät asiat, vaihtoehtojen vertailu taloudellisesti sekä sopivan ravintolatyypin 
valitseminen.

Pidemmälle viedyt suunnitelmat toteutetaan kahdesta erilaisesta vaihtoeh-
dosta. Ne edustavat enemmänkin erilaisten ratkaisujen ääripäitä kuin, että ne 
olisivat valikoituneet parhaiksi tai muita oikeammiksi vaihtoehdoiksi.
 

Kuva 55. Kellohalli Helsingin Teurastamolla on suosittu ravintola ja illanviettopaikka. 

(Piirainen, 2022)
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3.1.  KORJAUSTAPOJEN PÄÄPERIAATTEET

Rakennuksen kunnostamiseen on hahmoteltu kolme erilaista pääperi-
aatetta. Vaihtoehtoja ei tulkita niin, että ideat ja ratkaisut olisivat yhteen 
vaihtoehtoon sidottuja, vaan ratkaisuja voidaan soveltaa keskenään.

Ensimmäisen ratkaisun osalta tutkitaan ratkaisua, jossa rakennuksen 
halliosan ulkoseinät ja kantavat rakenteet, niiden maanvaraiset osat ja 
perustukset säästetään ja kunnostetaan. Rakennuksen ovet ja ikkunat 
uusitaan. Vesikatot ja alapohjat uusitaan.

Kahdessa jälkimmäisessä ratkaisussa tutkitaan halliosan purkamista ja 
rakentamista kokonaan uudestaan. Ajatus halliosan purkamisesti voi 

tuntua rajulta. Siihen on kuitenkin perusteita. Alemmassa kuvassa voi 
havaita, että halliosan ovet muodostavat suurimman osan sen julkisivun 
pinnasta. Koska vesikatto tulee purkaa kokonaan, jäisi halliosan vaipasta 
jäljelle vain pilarimaiset osat ulkoseinää sekä niiden päällä kulkeva palkki 
sekä siihen kiinnittyvät räystäsrakenteet. Hallien seinät ovat tällä het-
kellä huonommassa kunnossa kuin rakennuksessa yleisesti, koska sen 
vesikatto on kärsinyt enemmän kosteudesta. Palkin betoni on rapautu-
nut ja raudoitukset ovat tulleet esille paikoittain. Seinäpintaa on osittain 
päällystetty pellillä ja sitä raottamalla voi huomata, ettei uloin tiilikerros 
pysyisi kasassa ilman sen tukea.

Kuvassa on esitetty rakennusten julkisivuissa purettavia tai vaihdettavia osia punaisella ja kunnostettavia ja säästettäviä vihreällä. Ylemmät julki-
sivupiirrokset ovat kunnosvaihtoehdon yksi mukaiset ja alemmat vaihtoehtojen kaksi ja kolme mukaiset.

Korjausperiaate 1

Korjausperiaate 2 ja 3
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Rakennuksen purettavat tai vaihdettavat rakennusosat on merkitty pisteviivalla. Ratkaisuissa kaksi ja kolme rakennus puretaan kokonaisuudes-
saan nuolien kohdalta alaspäin. Muutoin purkutoimenpiteet ovat kaikissa vaihtoehdoissa yhtenevät.

Kellari 1. krs 2. krs

Purkupiirustukset   1:300
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Vaihtoehtojen kaksi ja kolme erona on kellarin laajentaminen kattamaan koko halliosaa. Kaivaukset tulevat ulottuman rakennuksen perustussyvyyteen joka ta-
pauksessa, joten kellarin laajentaminen voisi olla kannattava ratkaisu. Viherä väri kuvastaa säästettäviä rakenteita ja punainen uusittavia.

Rakennuksen leikkauspiirustus hahmottaa parhaiten kun-
nostamisvaihtoehtojen erilaisia ratkaisuja. Suurimmat erot 
ovat maanalaisiin rakenteisiin ja hallien säilytettäviin osiin. 
Piirustuksessa on esitetty vain kantavat rakenteet. Raken-
nuksen korkeamman osan muutos on kaikissa vaihtoeh-
toissa pääperiaatteeltaan identtinen. Rakenteet säästetään 
lukuun ottamatta kellarin alapohjaa, joka tulee uusia. 

Ensimmäisessä ratkaisussa hallien alapohjat ja rasvamontut 
puretaan. Maanvastaiset seinät kaivetaan esille ja niitä kun-
nostetaan ja lisätään veden- ja lämmöneristys sekä kapil-
laarikatko. Rakennukseen valetaan uudet alapohjat. Hallin 

alapohja valetaan noin 150 mm vanhaa alapohjaa korkeam-
malle, niin että se tulee vanhan myymälän lattiaa vastaavalle 
tasolle. 

Jälkimmäisissä ratkaisuissa halli ja sen maanalaiset raken-
teet puretaan kokonaan. Vaihtoehtojen etuna on taloudel-
lisuus. Erittäin huonokuntoisten maanalaisten rakenteiden 
korjausta ei tarvita ja ne voidaan korvata uusilla ja rakennus-
teknisesti toimivilla ratkaisuilla, jotka ovat myös energiate-
hokkaita. Samalla pilaantuneiden maa-ainesten poistaminen 
tai kapselointi on paljon yksinkertaisempaa ja naapuritontin 
puolelle ei tarvitse tehdä niin laajoja kaivauksia.

Ratkaisuissa hallin kattoa kannattavat rakenteet on mietitty 
uudelleen. Näin saadaan hallista mahdollisimman avara ja 
muuntojoustettava. Toisessa vaihtoehdossa halliin valetaan 
uusi alapohja ja kolmannessa rakennuksen kellari laajenne-
taan koko rakennuksen alapuolelle. Vanhaa hallia joudutaan 
kaivamaan perustussyvyyteen joka tapauksessa, joten kella-
rin rakentaminen voisi olla sen puolesta kannattavaa. Koko 
rakennuksen laajuinen kellari myös tarjoaisi mahdollisuuden 
toimintojen laajentamiseen ja suunnittelun joustavuuteen.

Korjausperiaate 1 Korjausperiaate 2 Korjausperiaate 3
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YP-rakenne

bitumikermi 20
raakaponttilaudoitus 22 mm
tuuletusrako 100 mm
EPS 200 mm
ontelolaatta 220 mm

ulkoseinän ja aukkoja
ylittävän palkin raja
(palkin vahvistaminen
teräksellä tarvittaessa)

uusi ulkoseinä
esim. betoni-
sandwich tai
valuharkko

deltapalkki

vanha umpitiilinen
ulkoseinä kunnostetaan
tarvittavista kohdista

betonipalkki ja
räystäsrakenne
kunnostetaan tai 
uusitaan

yläpohjan tuuletus
räystään yläpuolelta

Maanalaiset rakenteet,
maaperä ja veden-
ohjaus kunnostetaan/
uusitaan alansa suunnit-
telijoiden suunnitelmien
mukaan

betonipilari

hallin lattiaa korotetaan ~150 mm

räystään tippapelti,
pieneläinverkko ja
vesikouru

YP-rakenne

bitumikermi
raakaponttilaudoitus 22 mm
tuuletusrako 100 mm
EPS 200 mm
ontelolaatta 220 mmyläpohjan tuuletus

räystään yläpuoleltaräystään tippapelti,
pieneläinverkko ja
vesikouru

hallin lattiaa korotetaan ~150 mm

1 : 100
FIN-Content for Revit311012

Hallin olemassa oleva yläpohjarakenne on kohtuullisen 
paksu, joten siihen saadaan toteutettua nykystandardeja 
vastaava yläpohja ilman tarvetta paksuntaa rakennetta 
kumpaakaan suuntaan, joskin eristeen paksuudesta joudu-
taan hieman tinkimään.

Uuden yläpohjan kantava rakenne on ontelolaatta. Vaihto-
ehtojen kattorakenne samanlainen, mutta ontelolaattojen 
suunta vaihtuu kahdessa jälkimmäisessä vaihtoehdossa. 
Hallin laajasti aukotetut ulkoseinät toimivat niissä kantava-
na rakenteena ja aukkojen ylityksiä voidaan tarpeen tullen 
vahvistaa teräksellä. Rakennuksen harjalla ontelolaattoja 
kannattelee delta-palkki jykevien betonipilareiden päällä.

Betoninen räystäsrakenne on niin osittain niin huono-
kuntoinen, että se on luultavasti parempi uusia kaikissa 
ratkaisuissa. Betoninen räystäs on tärkeä osa rakennuksen 
kaupunkikuvallista arvoa, joten se tullaan toteuttamaan 
vanhaa räystästä vastaavalla tavalla kuitenkin niin, että 
räystään betonirakenteen päälle jää tuuletusrako yläpohjan 
tuuletusta varten.

Korjausperiaate 1

Korjausperiaate 2 & 3

YP-rakenne

bitumikermi 20
raakaponttilaudoitus 22 mm
tuuletusrako 100 mm
EPS 200 mm
ontelolaatta 220 mm

ulkoseinän ja aukkoja
ylittävän palkin raja
(palkin vahvistaminen
teräksellä tarvittaessa)

uusi ulkoseinä
esim. betoni-
sandwich tai
valuharkko

deltapalkki

vanha umpitiilinen
ulkoseinä kunnostetaan
tarvittavista kohdista

betonipalkki ja
räystäsrakenne
kunnostetaan tai 
uusitaan

yläpohjan tuuletus
räystään yläpuolelta

Maanalaiset rakenteet,
maaperä ja veden-
ohjaus kunnostetaan/
uusitaan alansa suunnit-
telijoiden suunnitelmien
mukaan

betonipilari

hallin lattiaa korotetaan ~150 mm

räystään tippapelti,
pieneläinverkko ja
vesikouru

YP-rakenne

bitumikermi
raakaponttilaudoitus 22 mm
tuuletusrako 100 mm
EPS 200 mm
ontelolaatta 220 mmyläpohjan tuuletus

räystään yläpuoleltaräystään tippapelti,
pieneläinverkko ja
vesikouru

hallin lattiaa korotetaan ~150 mm

1 : 100
FIN-Content for Revit311012
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3.2.  PIHA

Huoltoaseman piha-alueita on suunniteltu Kuopaksen kerrostalon asemapiirustusluonnok-
sessa (s.18). Piha-alueen suunnittelussa on huomioitu linja-auton ajo tontille Niiralankadulta, 
koska liittymä rajakadulta on liian ahdas linja-autolle. Linja-auton pääsy tontille oli aiemman 
hotellisuunnitelman kannalta tärkeää. Tilaajan kanssa on keskusteltu, että linja-auton ajoa 
tontille voidaan tarkastella uudelleen, kun suunnitelmat hotellin osalta ovat peruuntuneet.

Linja-auton ajorata aiheuttaa tontilla sen, että ajoradat, parkkipaikat sekä niiden peruutus-
alueet tontilla valtaavat koko piha-alueen. Tilaa kasvillisuudelle tai ravintolan terassialueille 
ei jää. Tontti yhdistyy Niiralankatuun ilman rajausta ja uhkaa jäädä sen kanssa jäsentelemät-
tömäksi päällystealueeksi.

Ehdotuksessani uudeksi piha-alueeksi tonttien autopaikat on yhdistetty yhdeksi tehok-
kaammaksi paikoitusalueeksi. Linja-auton ajosta tontille on luovuttu ja näin ajoradoille ei 
tarvita niin paljon väljyyttä. Parkkipaikkoja on tuotu kauemmaksi Niiralankadusta, jolloin sen 
ja tonttien väliin saadaan yhtenäinen viheralue. Autopaikkoja on kompensoitu lisäämällä 
pyöräpaikkoja ja kaupunkipyöräpaikkojen varauksella.

Huoltoaseman itäinen puoli jätetään autoilta vapaaksi alueeksi lukuun ottamatta yhtä 
liikuntaesteisille varattua autopaikkaa. Molempien rakennusten yhteinen jätehuolto sijoi-
tetaan asuinrakennuksen tontille ja kompensaatioksi asuinrakennuksen pyöränhuoltopiste 
sijoitetaan huoltoaseman tontille.

Maisemaleikkaus 1:300



47s.

Asemapiirustus 1:300
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Piha-alueen leikkaus  1:200

Rakennuksen itäpuolinen alue on betonilaatoilla päällystetty oleskelualue, jossa toimii 
ravintolan terassi sekä huoltoaseman ja Kuopaksen kerrostalon yhteinen pyörien huol-
topiste. Pienimuotoinen huoltotoiminta muistuttaa hauskasti rakennuksen historiasta. 
Piha-alue on rajattu tasattu tukimuurin avulla Rajakadusta, jolloin maa ei enää vietä ra-
kennukseen päin. Yksinkertainen pyöränhuoltorakennus on suunniteltu funkishenkisesti 
tasakattoiselta vaikuttavalla pulpettikatolla. Sokkelin ja peltien värit ovat vastaavat kuin 
päärakennuksessa. Julkisivun pääväri on niin ikään julkisivua vastaava, joskin materiaali-
na on pystysuuntainen puupaneeli.

Alueen päällysteenä on asfalttia ja betonilaattoja, joten päällysteet noudattavat entistä 
linjaa. Piha-alue on suunniteltu siistiksi, mutta yksinkertaiseksi, jotta vanha huoltoasema 
ei näytä siellä vieraalta.
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Huoltoaseman tontille tehdään varaus kaupunkipyöräasemalle. Kaupunkipyörien pysäkkiä 
ideoitiin tontille jo vuonna 2020 Kuopion kaupungin edustajien toimesta. Rakennuksen ja 

Niiralankadun välille jää viherkaista. Rakennuksen edessä oli lehtipuurivi aina vuoteen 2018 
asti, jolloin ne kaadetiin huoltoaseman katoksen purkamisen ja katutöiden yhteydessä.
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3.3.  JULKISIVUT

Vuonna 1953 valmistunut rakennus laajeni yhdellä halliosalla jo vuonna 1955. Silloin tehdyt muutokset olivat rakennuk-
sen alkuperäisen suunnittelijan V. Kudrávzevin käsialaa. 1980-luvulla rakennuksen julkisivuja muutettiin ja se alkuperäi-
set funkistyyliset piirteet heikkenivät varsinkin ruutuaiheisten halliovien muuttuessa peltisiin nosto-oviin.

Rakennuksen julkisivujen kunnostamisen lähtökohtana on paluu mahdollisimman lähelle vuoden 1955 aikaisia julkisi-
vuja. Täysin alkuperäiseen julkisivuun palaaminen edellyttäisi yhden halliosan purkua, mutta tavoitteena on säilyttää 
rakennuksen nykyinen muoto ennallaan.

Alkuperäisten julkisivuväritysten osalta ei ole varmaa tietoa. Ensimmäinen julkisivun värisuunnitelma on peräisin 
1970-luvulta sen ajan suosittujen värien mukaisesti. Diplomityöhön liittyneellä kohdekäynnillä rakennuksen seinää 
hiottiin hienolla hiekkapaperilla aiempien kerrosten paljastamiseksi, mikä kuitenkin on kohteessa hankalaa rappauksen 
rosoisen pinnan vuoksi. Pinnan alta kuitenkin paljastui tummempi keltainen sävy 1970-luvulta ja sen alta tuli hieman 
esille vaalean vihertävää sävyä. Tummempi keltainen on piirustuksissa mainittu öljymaaliksi, joka tummuu ajan saatos-
sa.34 Myös aiemmat värikerrokset ovat voineet muuttua. Hiomisella ei juuri rosoisen pinnan vuoksi saatu niin johdon-
mukaisia tuloksia, että alkuperäistä väriä voitaisiin sen perusteella todeta.

1955

1985

Kuva 56. Julkisivun pintaa hiottiin aiempien 

värikerrosten paljastamiseksi. (Piirainen, 2022)
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Nosto-ovet korvataan
funkistyyliin sopivilla

ruutuikkunoilla.

Hallin katolle bitumikermi
vanhan mallin mukaisesti

Ovet ja ikkunat poistetaan 
ja korvataan ruutuikku-

noilla.

Ylemmän vesikaton sauma-
peltikatto ja räystäspellit 
uusitaan. Peltien pinnat 

maalataan.

Ikkunoiden smyygit kun-
nostetaan ja pellitykset 

uusitaan. 

Ikkunat ja ovet
korvataan uusilla ja pelli-

tykset uusitaan. 

Kuva 57. Taivallahden kasarmin vanhoja varastoja muutettiin 

asunnoiksi 2010-luvulla. Ruutuikkunoihin on tuotu vihreää 

tehosteväriä hienovaraisesti. (Piirainen, 2022)

Rapatun julkisivun huono-
kuntoiset seinät kunnos-
tetaan tai rakennetaan 

uudestaan. Pinta rapataan 
ja maalataan.

Sokkelit maalataan

Räystäspellit, kourut ja 
syöksytorvet uusitaan. Pel-

tien pinnat maalataan. 

Rakennuksen julkisivuvärit on valittu aikakauden tyypillisten sävyjen mukaan. Julkisivujen 
ilme on pyritty muuttamaan nykyisestä nuhjuisesta ja sekavasta kokonaisuudesta alkupe-
räistä aikakauttaan edustavaksi ja näyttäväksi kokonaisuudeksi. Pintojen hienovaraiset 
erot tekstuurissa ja sävyissä sekä tarkkaan harkitut tehostevärit tekevät rakennuksesta 
aistikaan kokonaisuuden. Sokkelin ja kattomaailman tummat sävyt antavat rakennukselle 
ryhdikkyyttä. Inspiraatiota värien valintaan on saatu aiemmin mainitun hiomisen tuloksena 
löytyneestä vihreän sävystä.
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Julkisivu pohjoiseen   1:100 1.  Maalattu rappaus
 G 446*

2.  Maalattu betoni
 F497*

3.  Maalattu betoni
 Tumma harmaa

4.  Ikkunat
 F497/V3708*

5.  Maalattu pelti
 Vaalea harmaa
 

1.

3.

4.

5.

2.

*Tyypillisiä funktionaalisen tyylisuunnan julkisivuvärejä Pentti Pietarilan teoksesta: Rakennusten värit ja koristetyylit, s. 67
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Julkisivu länteen   1:100 1.  Maalattu rappaus
 G 446*

2.  Maalattu betoni
 F497*

3.  Maalattu betoni
 Tumma harmaa

4.  Ikkunat
 F497/V3708*

5.  Maalattu pelti
 Vaalea harmaa
 
6. Bitumikermi
 Y 498*

1.

3.

5.

4.

5.4.

2.

6.

s. 53
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Julkisivu etelään   1:100 1.  maalattu rappaus
 G 446*

3.  maalattu betoni
 Tumma harmaa

4.  ikkunat
 F497/V370*
 
5. maalattu pelti
 vaalea harmaa

7. lasitiili

1.

3.

5.

7.

6.

Vanhojen lasitiilisten ikkunoiden uudelleen 
rakentaminen ei ole välttämätöntä. Ne sijoit-
tuvat uusissa suunnitelmissa pääosin IV-ko-
nehuoneeseen, jota eteläiset ikkunat vain 
kuumentaisivat. Vanhat lasitiiliseinät voidaan 
tietysti säästää, mikäli niiden kunto on hyvä. 
Niitä voidaan myös uudelleen rakentaa siltä 
osin, kuin se sopii suunnitelmiin. Ikkunat ovat 
käytännössä nähtävissä vain naapurin tontilta, 
joten niiden puuttuminen ei heikennä julkisi-
vun kaupunkikuvallista ilmettä merkittävästi.
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Julkisivu itään   1:100

1.

3.

5.

6.

5. 4.

2.

4.

1.  Maalattu rappaus
 G 446*

2.  Maalattu betoni
 F497*

3.  Maalattu betoni
 Tumma harmaa

4.  Ikkunat
 F497/V3708*

5.  Maalattu pelti
 Vaalea harmaa
 
6. Bitumikermi
 Y 498*

s. 55
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Ravintola on toimintana laaja käsite ja erityyppinen toiminta vaatii erilaisia tarpeita. 
Pikaruokalassa tai lounasravintolassa syöminen on toiminnan keskiössä. Illallisra-
vintolassa haetaan kulinaarisen elämyksen lisäksi myös seurustelua. Baareilta ja 
yökerhoilta taas haetaan yksinomaan sosiaalista kanssakäymistä. Tarkempaa käyttö-
tarkoitusta ravintolalle ei ole määritelty ja työssä on tarkoitus hahmottaa sopivaa 
ravintolatyyppiä huoltoaseman tiloihin. Muuntojoustettavuus keskeisessä osassa 
suunnitteluprosessissa. Hyvä suunnitteluratkaisu antaa rakennukselle puitteet mo-
neen erilaiseen toimintaan ja hyvät edellytykset tilojen tehokkaalle käytölle.

Ravintolan keittiön koon määrittäminen on haastavaa, koska lopullisen tilan tarpeen 
ratkaiseminen vaatii siihen erikoistuneen suunnittelijan. Pääsääntöisesti keittiön 
suhde asiakastilaan tulisi ravintolassa olla 30/70. Ravintola voi kuitenkin olla esimer-
kiksi painottunut anniskeluun, jolloin ruokalista voi olla suppeampi ja asiakaspaikko-
jen suhde keittiöön voi olla isompi. Keittiössä työ on kiireellistä ja vaatii tarkkuutta. 
Sen vuoksi tarvittavan valaistuksen järjestäminen on oleellista. Mikäli halutaan, että 
keittiö on suorassa yhteydessä asiakastilaan, asettaa se enemmän haasteita ilman-
vaihdolle.35

Ravintolan asiakasmäärän määrittää joku seuraavasta kolme tekijästä: ilmanvaihdon 
riittävyys, uloskäytävät ja asiakastilan koko. Käytännössä asiakasmäärän ratkaiseva 
tekijä on kuitenkin tilan koko ja sen perusteella voidaan arvioida asiakasmäärän ole-
van noin 1-1,5 m2/asiakas. Kaikki asiakaspaikat tulee kuitenkin esittää suunnitelmissa, 
josta ne lasketaan. WC-tilojen riittävyys lasketaan asiakaspaikkojen mukaan.36

Paloturvallisuus huomioiden asiakastilasta tulee pääsääntöisesti olla kaksi uloskäy-
tävää, joiden lopullinen leveys määräytyy asiakaspaikkojen mukaan. Suunnittelukoh-
teessa suurin yhteinen palo-osasto on alle 300 m2, joten puun käyttäminen pinnoilla 
on mahdollista.37

Ravintolan ei tarvitse olla kokonaan esteetön. On tärkeintä, että oleelliset palvelut 
ovat myös liikuntaesteisten saavutettavissa. Tavoitteena on maantasokerroksen 
muokkaaminen kokonaan esteettömäksi.

3.4. RAVINTOLAN TILASUUNNITTELUN PERUSTEITA JA TAVOITTEITA

RUOKA JA JUOMA

SEURUSTELU

PIKARUOKA

LOUNASRAVINTOLA

ILLALLISRAVINTOLA

KAHVILA

OLUTRAVINTOLA

YÖKERHO

BAARI

Pääkäyttötarkoitus

Toimintaa pääkäyttötarakoituksen ympärille
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Suunnittelukohteeseen tutkitaan tässä työssä kahta erilaista ravintolan toiminta-
mallia. Vaihtoehtoina ovat ruokaan ja kulinaariseen elämyksiin painottuva ravintola 
sekä suppeammalla menulla toimiva, anniskeluun ja seurusteluun painottuva ravin-
tola.

Yhteisiä tavoitteita molemmille vaihtoehdoille on saada suunnitteluratkaisuihin 
joustavuutta, että toimintaa voidaan kehittää pääkäyttötarkoituksen ympärille. 
Näin aukioloaikaa saadaan pidennettyä ja tilojen käyttöaste tehostuu. Luonnollista 
pääkäyttötarkoituksen ympärille rakentuvaa toimintaa iltapainotteiselle ravintolalle 
on aamupalojen, brunssin ja lounaan tarjoilu sekä kahvila- ja baaritoiminta. Nämä 
toiminnat sopivat toisaalta yhteen niin luontevasti, ettei tilan välttämättä tarvitse 
muuttua toimintojen välillä. Väljät pohjaratkaisut ja helposti siirrettävät kalusteet 
kuitenkin mahdollistavat tilan muuntamisen helposti tarvittaessa, jolloin tilaa voi-
daan käyttää myös esimerkiksi keikkapaikkana tai juhla- ja yksityistilaisuuksiin.

Ympärille rakentuvan toiminnan ei tarvitse olla sidottu ruokaan tai juomaan. Toimin-
nan ympärille voidaan järjestää esimerkiksi galleroita tai ravintola voisi muuntautua 
tanssisaliksi tai etätyötilaksi.

Asiakaspaikkojen mukainen wc-tilojen tarve ravintolassa: 38

  N-istuin M-istuin  urinaali 
101....150  3  1  2
151....200 4  2  2
201....250 5  2  3

Kuva 58. Suosittu illanviettopaikka Siltanen Helsingissä toimii päiväsaikaan 

lounasravintola Ondana, jolloin tilan käyttöaste on parantunut. Olemassa olevien 

tilojen käytön tehostaminen on myös ekologinen valinta. (Piirainen, 2022)
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3.5.  SUUNNITELMA  no1
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Kolmannes vanhasta 
hallitilasta on varattu 
ravintolan keittiölle 

baari 

Uusi porrashuone on lähes 
identtinen alkuperäisen 
portaan kanssa huomioi-

den nykyiset vaatimukset. 
Portaan päätyyn voidaan 
lisätä tekninen hormi ker-

rosten välille.
le-wc

tekninen tila

asiakas wc:t

henkilökunnan 
sosiaalitilat

Kellariin johtava porras 
kulkee suoraan tilankäytön 

tehostamiseksi.

Luonnokset 1. krs ja kellari   1:300

Ensimmäinen suunnitelma perustuu aiemmin 
esiteltyyn ensimmäiseen korjaustapaan, jossa ra-
kennuksen halliosien olemassa olevat rakenteet 
säästetään ja kunnostetaan alapohjia ja vesikat-
toa lukuun ottamatta.

Tässä ratkaisussa tilaohjelma on suunniteltu 
vastaamaan ruokaravintolan tarpeita. Ravintolan 
keittiölle varattu kolmannes hallista. Keittiötila 
ei vastaa aivan RT-kortin suositusta 70/30, mutta 
keittiö sijoittuu vanhaan hallitilaan niin luontevas-
ti, ettei sen laajentaminen tuntunut järkevältä. 

Kellaritilaan tulee asiakkaiden wc-tilat, sosiaa-
litilat sekä tekninen tila. Kellariin porras kulkee 
suoraan muusta rakennuksesta poiketen, koska 
se tehostaa tilan käyttöä huomattavasti.
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Luonnokset 2. krs  1:300

Toiseen kerrokseen sijoitetaan tilaajan 
matkatoimisto molemmissa ratkaisuissa eikä 
kerroksen suunnitelmasta tehdä vaihtoehtoi-
sia versioita.

Matkatoimistoon tulee iso, avonainen tila, 
jossa yhdistyy asiakastila, asiakaspalvelu/
avotyötila ja henkilökunnan taukotila. Tilaajan 
toiveen mukaan toimistoon tulee myös erilli-
siä työhuoneita.

Vanha toimiston lasiseinä voidaan uudelleen 
sijoittaa erottamaan työhuoneet muusta toi-
mistosta, koska sen pituus on lähes identtinen 
toimiston lyhemmän sisäsivun kanssa.

asiakastila, palvelutiski, 
työkentelypiste

työhuone/-huoneet

lasiseinän uusi sijoi-
tuspaikka

keittotila ja ruoka-/ko-
kouspöytä

wc
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Ravintolan baaritiski avautuu asiakkaalle heti sisään tullessa ja siinä 
onnistuu pöytiin ohjaus ja muu asiakaspalvelu luontevasti. Pieni 
baari riittää ravintolan tarpeisiin, koska juomat tarjoillaan yleensä 
pöytiin. Julkisivun värimaailmaa on tuotu hienovaraisesti myös 
sisätiloihin laattapintojen saumoissa. Kiiltäviä valkoisia laattoja 

löytyy rakennuksen vanhoista rasvamontuista, joten alkuperäisen 
pintamateriaalin tuominen sisätiloihin tuntui luontevalta. Baariin 
on tehty alakatto ilmanvaihdolle, joka näyttää luontevalta osana 
baaritiskiä. Myös hieman kiusallisesti tilaan jääneet betonipilarit 
näyttävät luontevalta baaritiskin yhteydessä.
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baari
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1 : 100
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IV-koneet
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1 : 100
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SEINÄPROJEKTIOT 1-3  1:100

Seinäpintamateriaalit maantasokeroksessa:

1.  klinkkerilaatta 100x100, valkoinen, kiiltävä

sauma: vihreä, V 370*

2. tiiliseinä, maalattu, valkoinen

3. tasoitettu pinta, maalattu, valkoinen

4. betoni

5. puu

6. a. lasi, kirkas

b. lasi, etsattu

Muut seinäpinnat ovat vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta 
pintaa numero kolme.

Sisäkattopinnat maantasokerroksessa:

baari:  tasoitettu, maalattu, valkoinen

pääsali:  ontelolaatta, maalattu, valkoinen

Lattiapinnat maantasokerroksessa:

baari, sali: betoni, hiottu

keittiö, wc: klinkkerilaatta

*Tyypillisiä funktionaalisen tyylisuunnan sisävärejä Pentti Pieta-
rilan teoksesta: Rakennusten värit ja koristetyylit, s. 107



67s.

alakatto seinän takana

1.

2.

3.

4.

1 : 25
FIN-Content for Revit311012

SEINÄPROJEKTIO 4   1:25

Sisäseinäpinnat:  1.  lasi, kirkas

   2. maalattu, valkoinen

   3. tehosteväri, keltainen, H 392*

   4. ikkunat varustetaan puusälekaihtimilla

   Muut sisäseinäpinnat: maalattu, valkoinen
   
   Wc-tilassa: laatta, valkoinen, kiiltävä korkuteen 
   1200 mm, sauma keltainen, H 392*

Lattiapinnat:  1.  lautalattia, maalattu, kiiltävä, harmaa,K 500*

   2.  laatta, wc-tilassa

Sisäkattopinnat: 1.  maalattu, keltainen, F 485*

*Tyypillisiä funktionaalisen tyylisuunnan sisävärejä Pentti Pietarilan 
teoksesta: Rakennusten värit ja koristetyylit, s. 107

Toisen kerroksen sisäpintoja:



68s.

Tilaajan matkatoimiston tunnusväri on keltainen, jota on tuotu 
esille sisäkatossa ja lasiseinän yksityiskohdissa. Seinäpinnat ovat 
tasoitettuja valkeaksi maalattuja lukuunottamatta wc:tä. Tilaan 
tulee lautalattia, joka on maalattu harmaaksi.

Toisen kerroksen vanha välipohja uusitaan kantavaa betonilaattaa 
lukuunottamatta (kts. VP4, s. 27). Uuteen välipohjaan tulee asen-
nuslattia, jossa toimiston tekniikka kulkee. Pienempi toimistohuo-
ne varustetaan alakatolla ja puhdas huoneilma saadan sen kautta 
jaettua muualle toimistoon.
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Rakennuksen vanhat pilarit ja alkuperäinen ulkoseinä aukotuksineen muodostavat mie-
lenkiintosia yksityiskohtia ravintolan pääsalissa. Umpitiilisten seinien pintoja tuotu esille 
ja ne on maalattu valkoiseksi, jolla on saatu sisäpintoihin mukavaa rouheaa tekstuuria. 

IV-konehuone on sijoitettu keittiön yläpuolelle ja tekniikan on tarkoitus kulkea muualle 
rakennukseen pääsalin katossa. Ilmastointikavat eivät luontaisesti kuulu funkisra-
kennuksen ilmeeseen. Tekniikan esille jättäminen kuitenkin sopii tilan alkuperäiseeen 

luonteeseen autohuoltamona. Tilaan on suunniteltu kevyt alakatto, joka ei sulje tilaa, 
mutta peittää tekniikkaa hienovaraisesti. Ruutumainen alakatto on ottanut vaikutteita 
rakennuksen ikkunoista, jotka ikään kuin toistuvat tilan yläpuolella. Alakattoon integroi-
daan pääsalin valaistus ja sinne voidaan ripustaa muunmuassa huonekasveja.

Ilmanvaihdon helpottamiseksi ravintolan keittiö ei ole suorassa yhteydessä saliin. Seinän 
aukotukset varustetaan lasilla.
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3.6.  SUUNNITELMA no2
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le-wc

porras asiakasti-
lojen välille

asiakas wc:t

biljardisali

sisäänkäynnin sijoitus

Anniskelupainotteiseen 
ravintolaan on varattu vä-
hemmän tilaa keittiölle ja 

baari sitä vastoin suurempi

uusi porras

Toinen porras ei 
ole asiakaskäytössä 
muutoin kuin vara-

tienä

sos.tilat

varasto

Luonnokset 1. krs ja kellari  1:300

varasto/tekninen tila

tekninen tila

Tilaohjelman toinen vaihtoehto perustuu aiemmin esiteltyyn korjaustapaan numero 
kolme. Eli rakennuksen vanha halliosa puretaan ja rakennetaan uudelleen niin, että 
kellari laajennetaan kattamaan koko rakennuksen alaa.

Tässä ratkaisussa tilaohjelma on suunniteltu vastaamaan anniskelupainotteisen 
ravintolan tarpeita. Keittiön kokoa on supistettu ja baarin kokoa on kasvatettu. Salia 
saadaan näin hieman kasvatettua ja rakennuksen kaakkoiseen kulmaan voidaan sijoit-
taa porras, jolloin kellarin asiakastilasta saadaan kaksi tarvittavaa uloskäyntiä. Kellarin 

asiakastilaan on suunniteltu biljardisali. Biljardia pelataan keinovalossa, joten luonnon-
valon puute ei ole sen kannalta haitallista. Biljardi on luonnollinen lisä anniskeluravin-
tolalle ja tukee hyvin liikeideaa.

Kellarin laajenemisen myötä tilojen sijoittaminen on huomattavasti väljempää ja tiloja 
jää myös varastointiin. Asiakkaiden wc-tilat on sijoitettu uudelleen ja näin rakennuk-
sen vanha kellari jää vain henkilökunnan käyttöön varatietä lukuun ottamatta.
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SEINÄPROJEKTIOT 1-3  1:100

Seinäpintamateriaalit maantasokeroksessa:

1.  klinkkerilaatta 100x100, valkoinen, kiiltävä

sauma: vihreä, V 370*

2. tiiliseinä, maalattu, valkoinen

3. tasoitettu pinta, maalattu, valkoinen

4. betoni

5. puu

6. a. lasi, kirkas

b. lasi, etsattu

c. lasitiili

Muut seinäpinnat ovat vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta 
pintaa numero kolme.

Sisäkattopinnat maantasokerroksessa:

baari:  tasoitettu, maalattu, valkoinen

pääsali:  ontelolaatta, maalattu, valkoinen

Lattiapinnat maantasokerroksessa:

baari, sali: betoni, hiottu

keittiö, wc: klinkkerilaatta

*Tyypillisiä funktionaalisen tyylisuunnan sisävärejä Pentti Pieta-
rilan teoksesta: Rakennusten värit ja koristetyylit, s. 107
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Sisäänkäynnin paikkaa on siirretty niin, että se aukeaa suoraan asiakastilan pää-
väylälle. Pienempään asiakastilaan on kalustettu lounge-tyylinen alue, koska ole-
massa olevien pilarien vuoksi sen kalustaminen on hieman haastavaa. Poikkeava 

kalustus tekee alakatosta myös vähemmän irrallisen. Asiakastilojen välillä on vain 
yksi kulkureitti, mutta tilat yhdistyvät suurten aukotusten avulla yhdeksi tilaksi. 
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Baaritiski on sijoitettu pääsalin yhteyteen. Baarin taak-
se jäävä keittiö on jätetty tilaan avoimeksi. Myös tässä 
vaihtoehdossa baaritiski ja sen taustaseinä on korostettu 
hienovaraisella vihreällä värillä laattojen saumoissa. Pitkä 
baaritiski sisältää paljon tekniikkaa ja toimintoja. Lounasai-

kana sitä voidaan käyttää esimerkiksi ruokien tarjoiluun.

Suuret ruutuikkunat ovat salin katseenvangitsija. Vaik-
ka uuden salin puolella ei ole pieniä poikkeuksia lukuun 
ottamatta alkuperäisiä pintoja, henkii se rakennuksen 

alkuperäiselle ajalle ominaista tunnelmaa. Pinnoilla on 
kiiltoa, jolla korostettiin valon merkitystä fuktionaalisessa 
arkkitehtuurissa.39 Korostevärillä, rouheilla tiilipinnoilla 
ja lämpimällä puulla on pyritty toistamaan julkisivujen 
värimaailmaa ja pehmeyttä.
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4.  POHDINTA

Projekti Niiralan huoltoaseman parissa on ollut laaja kokonaisuus ja se onkin kestänyt jo kahden eri lopputyön 
ajan. Ensimmäisen kerran yhteyttä otettuani Kuopion kaavoitukseen minulla oli tavoite päästä suunnittelemaan 
kunnostusta huoltamolle, joka oli tullut tutuksi asuessani kaupungissa. Historiallisesti arvokkaan rakennuksen 
suojelun ja säilyttämisen edistäminen on ollut projektissa erittäin mielekästä. Tyylisuuntana funktionalismi on kieh-
tovaa ja kuvastaa käännekohtaa arkkitehtuurin historiassa. Myöskään korjausrakentamisen tärkeyttä nykypäivänä 
ei voi korostaa tarpeeksi.

Tutustuessani tilaajaorganisaatioon huoltoaseman kunnostus olikin todellisempaa kuin oli kuvitellut. Lopputyöni 
Savonia ammattikorkeakoulussa päätyi koskemaan huoltoaseman viereen silloin kaavailtua hotellia ja huoltoase-
maa koskeva suunnittelu jäi pintapuoliseksi. Lopputyö päättyi samaan aikaan koronapandemian alkaessa ja koko 
hanke alkoi vaikuttaa epävarmalta. Kuitenkin reilun vuoden kuluttua sain tilaajataholta puhelun, jossa he kertoivat 
projektin olevan vielä huoltoaseman käyttötarkoituksen muutoksen osalta käynnissä. Idea syventyä vihdoin alku-
peräiseen kiinnostuksen kohteeseeni, funkishuoltoaseman käyttötarkoituksen muutoksen suunnitteluun, diplomi-
työn merkeissä sai alkunsa.

Arvot

Rakennuksen arvojen ymmärtäminen vaati kohteeseen tutustumiseen lisäksi myös tutustumista funktionalismiin 
itsessään. Mitkä piirteet tekevät rakennuksesta funkistyylisen ja mitkä piirteet mahdollisesti tekevät siitä erityisen? 
Ymmärrettyäni rakennuksen ja sen tyylisuunnan arvoja koen, että lähes kaikki säilyneet funkisrakennukset ovat 
suojelun arvoisia. Historiallisten arvojen määrittäminen oli itselleni arkkitehtuurin opiskelijana hieman vieraampi 
alue. Historiallista arvoa voi määrittää kohteen suhde paikkaan. Esimerkiksi Niiralan Teboililla on erityinen historial-
linen arvo seudun ensimmäisenä huoltoasemana. Historiallinen arvo liittyy myös pitkään jatkuneeseen toimintaan. 
Niiralan huoltoasema kuvastaa kaikkine muutoksineen Suomalaisen autoilun ja tieliikenteen kehitystä ja tuo siihen 
historiallista ulottuvuutta.

Kunto

Rakennuksen kuntoon perehtyessä rakennuksen ohella suurena apuna oli Kuopion kaupungin kohteesta tilaama 
kuntoarvio ja -tutkimus. Varsinkin tutkimukseessa tehdyistä rakenneavauksista oli erityistä hyötyä olemassa ole-
vien rakennetyyppien selvittämiseen, koska ne olivat kaupungin arkiston piirustuksissa esitetty vain pääpiirustus-
tasoisesti. Tarkkojen rakennepaksuuksien ja -kerroksien tietäminen oli tärkeää suunnitteluprosessissa, ja se tarjosi 
myös mahdollisuuden tutustua ja oppia aikakauden rakenteista. Monesta rakennetyypistä oli mahdollista säästää 
arkkitehtonisesti arvokas osa, vaikka rakenne muuten tarvitsi uusimista. Uusien rakennetyppien suunnittelussa 
pyrin säilyttämään rakennepaksuuden, jotta rakennuksen muoto säilyisi ennallaan. Asiantuntijoiden arviot tietty-
jen rakennusosien kunnostustarpeesta perustuivat rakenneavauksiin ja kosteusmittauksiin sekä mikrobinäytteistä 
saatuihin tuloksiin, joten myös niiden esille tuominen oli tärkeää. Kuntoarviossa tuotuja arvioita oli vielä oleellista 
arvioida työssä rakennusosien rakennustaiteellinen arvo huomioiden. Kuntoon perehtymisen jälkeen lopullisen 
suunnitteluosuuden ratkaisut tuntuivat olevan huomattavasti vahvemmalla ja realistisemmalla pohjalla.
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Rakennuksen käyttötarkoitus oli määritelty jo aiemman lopputyön yhteydessä. 
Ravintola on käsitteenä laaja eikä tilaajallakaan ollut selvää käsitystä tulevasta 
toiminnasta. Aloin hahmotella ravintolan toiminnalle paria erilaista ratkaisua, jotka 
hieman poikkesivat toisistaan tilaohjelmiltaan. Niin ikään erilaisia ratkaisuja tein 
myös rakennuksen korjauksen pääperiaatteille. Rakennuksen laajat kosteusvauriot 
halliosissa aiheuttivat huolta. Korjausten tekeminen ei varmasti olisi mahdotonta, 
mutta hallin uusiviin vaihtoehtoihin verrattuna se olisi kalliimpaa, eikä rakenteista 
saataisi energiatehokkaita tulevan käytön kannalta katsottuna. Koska erilaisia vaih-
toehtoja oli sekä korjausvaihtoehtojen että tilaluonnosten osalta, alkoi loppullisten 
mahdollisuuksien määrä nousta niin suureksi, ettei kaikkien niiden jatkaminen edes 
luonnostasoisena tuntunut enää luontevalta. Työstä olisi auttamatta tullut liian se-
kava kokonaisuus, joten lopulliset suunnitelmat toteutin kahdesta vaihtoehdosta.

Rakennuksen kaupunkikuvallista arvoa huomioiden tilasuunnittelua tuli toteuttaa 
julkisivujen ehdoilla. Julkisivujen suurimmat muutokset koskivat halliosien alkupe-
räisten ovien ruutumaisten valoaukkojen palauttamista suurilla ruutuikkunoilla. 
Tämä muutos loi julkisivujen ennallistamisen ohella myös sisätilojen arkkitehtuurin 
mielenkiintoisimman tilan vanhojen hallien paikalle suunniteltuun pääsaliin, jonne 
luonnonvalo tulvii tilan molemmilta puolilta. Vaikka tilasuunnittelua toteutettiin 
niin sanotusti julkisivun ehdoilla, ei tilasuunnittelun osalta ollut tarvetta tyytyä 
kompromisseihin. Tämä oli tiestysti myös luonnollista, koska niin tila- kuin julkisivu-
suunnittelun osalta ollaan palattu suunnitelman myötä lähelle alkuperäisiä ratkai-
suja.

Ensimmäisen suunnitteluratkaisussa esitän halliosat kunnostettaviksi lukuun otta-
matta ala- ja yläpohjia. Tämä vaihtoehto on vahva rakennuksen alkuperäisen arkki-
tehtuurin vaalimisen kannalta. Pääsaliin jäävät kantavat pilarit ja vanha ulkoseinä 
tuovat tilaan historiallista kerroksellisuutta. Pääsalin pohjaratkaisu on identtinen 
vuoden 1953 kahteen ensimmäiseen halliin, jotka eivät olleet erotettu toisistaan 
(vrt. hallin pohjakuva vuodelta 1953, s.11) ja ravintolan keittiö sijoittuu vuonna 
1955 lisättyyn halliosaan. Jopa baaritiski sijoittuu lähes samalle paikalle verrattuna 
alkuperäiseen huoltamon myyntitiskiin. Sisääntulo on avarampi ja tilat ovat avoi-
memmin kytköksissä toisiinsa, mutta ravintolan tilakokemuksessa on paljon samaa 
verrattuna alkuperäiseen huoltamoon. Tähän vaihtoehtoon on suunniteltu ravin-
tolatyypiksi illallisravintola ja keittiölle on varattu hieman enemmän tilaa. Salit ovat 
yhteydessä toisiinsa, mutta pienempi sali on kuitenkin sen verran erillään, että se 
voi toimia erillään kahvilana tai baarina, jolloin ravintola voi palvella yhtäaikaa eri-
laista palvelua etsiviä asiakkaita. Ratkaisusta on pyritty tekemään mahdollismman 
tehokas ja asiakaspaikkojen määrä on maksimoitu. Asiakaspaikkojen määrää voi 

jatkossa tarkastaa, jolloin suunniteluun saisi hieman joustoa ja esimerkiksi varas-
toinnille jäisi rakennuksesta tilaa.

Hallin uusimisesta esitin korjausperiaatteiden osalta kaksi vaihtoehtoa. Toisessa 
vaihtoehdossa päädyin valitsemaan korjaustavaksi ratkaisun, jossa kellari laajen-
netaan koko rakennuksen alalle. Kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuksen laa-
jentaminen maan alle oli kohteen kohdalla ainut vaihtoehto, joskaan rakennuksen 
laajentaminen ei ole ollut työn tilaajan tai tekijän tavoite. Halliosat vaativat kaikissa 
tapauksissa perustussyvyyksiin ulottuvia kaivauksia olevien rakenteiden kunnosta-
miseksi tai purkamiseksi sekä toimivan vedenohjauksen tekemiseksi, jonka vuoksi 
kellarin laajentamisen kannattavuutta olisi kuitenkin hyvä arvioida. Myös maape-
rässä olevien haitta-aineiden poistaminen vaatii kaivuutöitä, jota en tässä työssä 
ole kuitenkaan tarkemmin lähtenyt spekuloimaan. Laajennettu kellari tarjosi suun-
nitteluun joustavuutta ja rakennukseen saatiin luontevasti kaksi porrasta, jolloin 
asiakastiloja voidaan sijoittaa myös rakennuksen kellariin paloturvallisuus huomioi-
den. Suunnitelmassa ei olla pyritty korvaamaan vanhoja halleja yksityiskohtaisesti 
paitsi muodon ja julkisivujen osalta. Halliin on mietitty uusi kantava rakenne, joka 
jättää tilan mahdollisimman avaraksi ja muuntautumiskykyiseksi. Tilakokemus  on 
aiempaa vaihtoehtoa hieman avoimempi. Tosin tilan kokeminen vanhana huolta-
mohallina hieman katoaa vanhojen rakenteiden puuttuessa verrattuna ensimmäi-
seen vaihtoehtoon. Rakennuksen kellariin on sijoitettu biljardisali, koska se tukee 
hyvin anniskeluun painottuvan ravintolan toimintaa. Biljardia pelataan keinovalos-
sa, joten luonnonvalo puuttuminen tilasta ei aiheuta ongelmaa. Muita mahdollisia 
toimintoja laajentuvaan kellariin voisivat olla varattavat kokoustilat, yksityiset 
kabinetit sekä saunatilat, joita olisi mahdollista varata yksityistilaisuuksiin. Tällainen 
vaihtoehto voisi tukea paremmin ruokaravintolan toimintaa, jolloin kaikki mahdol-
linen tarjoilu tilaisuusksiin voitaisiin järjestää ravintolasta.

Lopulliseksi valikoituneet vaihtoehdot eivät ole toisaan oikeampia tai parempia. 
Kuitenkin ensimmäinen korjausperiaatteen mukaisen tavan mukaan toteutettu 
kunnostus olisi paras ratkaisu rakennuksen arkkitehtuurin ja rakennustaiteellisen 
säilyttämisen näkökulmasta. Hallin olemassaolevat rakenteet tuovat saliin sellaista 
aitoa tunnelmaa, joita uusilla rakenteilla ei voi jäljentää. Myös siitä syystä hallin 
rakenteita ei toisessa vaihtoehdossa ole yritetty kopioida, koska se olisi tuntunut 
teennäiseltä. Kaikkein tärkeitä on kuitenkin, että rakennuksen kunnostukseen löy-
tyy sopiva ratkaisu, johon tilaajan on mielekästä ryhtyä. Rakennus tarvitsee käyt-
tötarkoituksen, että sen säilyttäminen on mielekästä. Ilman kunnostamista vanha 
huoltoasema palvelee Kuopion kaupunkikuvaa vain hiljalleen rapistuvana muisto-
na vanhasta ajasta niin, kuin monet sen ikätoverit Suomen maanteiden varsilla.

Suunnittelu
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