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ETELÄ-SAVOSSA esimerkkitaajamat ovat

 Kangasniemen kirkonkylä
 5600 asukkaan kunnan 2800 asukkaan 

keskustaajama Puulan rannalla

 Kangasniemellä on tarkoituksena 

tarkastella taajaman yleiskaavan 

päivityksen yhteydessä julkisen 

rakennuskannan tilaa ja arvoja

 Lisäksi on tarkoitus tarkastella lähemmin 

nykyisen paloaseman 

uusiokäyttömahdollisuuksia osana 

satama-alueen kehittämistä

 Haukivuoren asemankylä
 Mikkelin kaupunkiin 2007 liittyneen ent. 

Haukivuoren kunnan 800 asukkaan 

keskustaajama 

 Haukivuorella on tarkoituksena taajamaan 

laadittavan yleissuunnitelman yhteydessä 

kartoittaa taajaman vahvuuksia mm. 

julkisen rakennuskannan arvotarkastelun ja 

käytettävyyden näkökulmista



ARVO
• Projektissa inventoitiin modernia julkista rakennuskantaa ja 

pilotoitiin sen arvottamista ja arvottamistapoja

• Koska maakuntakaavassa ei vielä ole modernin arkkitehtuurin 

suojelukohteita, pyrittiin luomaan yhteistyössä hyvä tapa 

kohteiden arvottamiseen eri viranomaisten ja kuntien kanssa

• Esimerkkikuntien taajamien moderni rakennuskanta inventoitiin 

tarkemmin ja osallistettiin paikalliset tahot.

• Koko maakunnassa täydennettiin aikaisempia inventointeja 

kokonaiskuvan saamiseksi 

• Ennen arvottamista määriteltiin maakunnalliset kriteerit modernin 

arkkitehtuurin kohteille KY-työryhmässä, jossa oli myös kuntien 

edustus
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Etelä-Savon maakunnalliset erityispiirteet

• Sotahistoria 

• Vesistöt, ja niihin liittyvä rakentaminen ja rakenteet

• Metsätalous ja siihen liittyvä rakentaminen sekä 

puurakentaminen

• Arkkitehdeista erityisesti Martti Välikankaan (1893-1973)  

ja Eero Jokilehdon (1907-1995) tuotanto
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Modernin rakennusperinnön maakunnallisen 

merkittävyyden arvottamisprosessi

Rakennusinventoija

Rakennusinventointi, 
jonka yhteydessä 

kohteista ja alueista on 
tehty alustavat arvioinnit.

Kunnan edustajat, Elyn
kulttuuriympäristöasiantuntija, 

museoviranomainen, 
maakuntaliiton 

kulttuuriympäristöasiantuntija 
ja rakennusinventoija

Inventoijan esittämien arvojen 
pohjalta arvioidaan kohteiden 
paikallista ja maakunnallista 

merkitystä.

Etelä-Savon maakuntaliitto 
ja asiantuntijoista koostuva 
kulttuuriympäristötyöryhmä

Maakunnallisesti 
merkittäviksi ehdotetut 

alueet ja kohteet 
arvioidaan teemoittain 

maakuntakaavan 
valmistelun yhteydessä. 
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Prosessin kulku
1. Esitellään kohteet ja kerrotaan niiden arvosta (inventoijan näkemys)

• ennakkomateriaali on lähetetty osallistujille, materiaali koostuu arviointikriteerien 

avaamisesta sekä inventointitiedoista. Keskustellaan arvottamiskriteereistä (arvot ja 

merkittävyys): ollaanko niistä samaa mieltä, perustelut 

• inventoija esittää yleisnäkemyksen inventointialueesta, teemoista sekä mahdollisista 

kokonaisuuksista, joihin kohteet liittyvät

• inventoija esittelee kohteet ja niiden arvot perusteluineen

2. Esitellään mahdollisesti tehdyt kuntokartoitukset ja käyttösuunnitelmat

• kartoituksen tekijä kertoo kohteiden kunnosta ja käyttösuunnitelmista ja sekä siitä miten 

kuntokartoitus on tehty

3. Muut näkökulmat 

tuodaan esille muita mahdollisia näkökulmia, esim. käytettävyys

4.  Otetaan tarkasteluun kohteet, joista ollaan eri mieltä

• käytetään apuna esim. laadittua excel -taulukkotyökalua

• Pohditaan, onko selvitykset riittävät ratkaisua varten?
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KUNTO

• Modernin arkkitehtuurin arvottamisen yhteydessä nousee aina 

esille myös kysymykset kohteiden käytöstä ja kunnosta

• Arvon määrittelyä ja kuntokartoitusta varten tilattiin Rambolilta

reittiopas kunnille siitä, minkälaisia selvityksiä pitää tehdä arvon, 

käytön ja kunnon selvittämiseksi ennen päätöksentekoa

• Samalla tehtiin myös excel-työkalu kohteiden vertailun avuksi

• Reittiopas ja arviointikehys: https://www.esavo.fi/kulttuuriymparisto

https://www.esavo.fi/kulttuuriymparisto
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KÄYTTÖ

• Käyttö-osiossa Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelija Pyry Kuismin 

tarkasteli maakuntaliiton myöntämän apurahan turvin 

diplomityössään kirkonkylien vajaakäyttöisen julkisen 

rakennuskannan uusiokäyttöä

• Onnistuneita esimerkkejä vajaakäyttöisten ja tyhjilleen jääneiden 

julkisten rakennusten muokkaamisesta uuteen käyttöön

• Kangasniemen kunnan nykyisen paloaseman 

uusiokäyttömahdollisuuksien tarkastelu



Nykytilanne

• Museon siirto Leksvattnetiin E45-varrelta on ollut menestys: Monica 

Björklundin mukaan vuosittaiset ihmismäärät ovat nousseet 5000 

kävijästä 7000 kävijään. Avajaisvuonna Finnskog Centerissä kävi 

jopa 8,481 kävijää. Nämä ovat huomattavia määriä kun huomioi sen, 

että keskus on auki vain kolmena kuukautena vuodesta.

• Vuonna 2016 rakennus voitti WAN-palkinnon (World Architecture 

News) kategoriassa ”adaptive re-use”. Raadin mukaan valinta oli 

helppo ja he kehuivat rakennuksen tarinaa sekä sitä, kuinka 

rakennus voi ulkonäöltään muuttua kuitenkin säilyttäen sen 

pohjimmaisen luonteen. 

• Suhteellisen vaatimaton, purku-uhan alla oleva rakennus ilman 

minkäänlaista suojelua on innovatiivisella ratkaisulla pystytty 

säilyttämään lähes täysin. Ratkaisut ovat lisäksi olleet suhteellisen 

huokeita ja helppo toteuttaa. Hyödyntämällä jo olemassa olevia 

rakenteita, tiloja ja pintoja, on pystytty sijoittamaan varoja 

vaikuttavaan ulkokuoreen joka samalla heijastaa rakennuksen 

sisäistä funktiota ”ilman nuolia ja info-tauluja” kuten Lyckefors 

osuvasti totesi.

• Edellisessä epäonnistuneesa projektissa huomattiin, että uuden 

keskuksen rakentaminen ilman selkeitä suunnitelmia keskelle ”ei 

mitään” oli taloudellisesti täysin vastuutonta. Sen sijaan olemassa 

olevan rakennuksen löytäminen, pohjan järkevä säilyttäminen ja 

uuden ilmeen luominen vanhaan tuotti taloudellisesti järkevän 

ratkaisun joka ei välttämättä vaadi laajaa ympärivuotista 

kävijäkuntaa. Vaikka rakennus ei itsessään tuota valtavasti 

työpaikkoja tai rahavirtaa, on sen tarkoitus oikeastaan ohjata ihmisiä 

läheisille Norjalaisille pikkukylille tutustumaan juuriinsa.

Kuvat: Åke E:son Lindman

Torsby

https://www.esavo.fi/resources/public/Maakuntaliitto/taajamahanke/CASE Torsby Vanhojen rakennusten uusiok%C3%A4ytt%C3%B6 Pohjoismaiden kirkonkyliss%C3%A4.pdf


Nykytilanne

• Hallissa käy Jarno Kiintolan mukaan keskimäärin noin 20 000 

asiakasta vuodessa. Pääosa asiakkaista ovat paikallisia eli tulevat 

asioimaan Kotkasta ja Pyhtäältä kuntosalin, treenivuorojen ja 

otteluiden parissa. Lisäksi usein asiakkaita tulee myös Haminasta ja 

Porvoosta. Turnauksia järjestetään hallissa vuosittain noin 30-40.

• Rakennukseen ei ole suunniteltu remontteja tai laajennoksia ja se on 

tähän asti palvellut käyttötarkoitustaan erinomaisesti. Ainoana 

muutoksena on synteettisen minijääradan käytöstä poistaminen, sillä 

se ei houkutellut asiakkaita kuten alustavasti oletettiin.

• Rakennus on erinomainen esimerkki siitä, kuinka vaatimaton 

teollinen rakennus, alustavasti hieman syrjäisemmällä sijainnilla, 

voidaan hyödyntää tulevaisuutta silmällä pitäen. Rakennuksen tilalle 

oltiin kaavailemassa rivitaloasumista, mutta purkamisen sijaan 

rakennus päätettiin uusiokäyttää järkevällä tavalla, ja näin ollen se 

palvelee nykyään ympäröivää uutta asuinaluetta aktiivisesti. Jarno 

Kiintolan mukaan osa areenan asiakkaista ovat muuttaneet Pyhtäälle 

puhtaasti sen takia, että harrastushalli ja koulu sijoittuivat todella 

kätevästi lähelle omaa kotia. 

• Interventiot ovat pääasiassa olleet minimaalisia ja toiminta on saatu 

istutettua rakennukseen niin kuin se olisi tarkoitettu siihen käyttöön. 

Urheilukäyttö soveltuu hyvin teollisuushalleihin, sillä ne vaativat 

suuren pohjapinta-alan, mutta samalla myös korkeat tilat. Usein 

talotekniikka, valaistus, alakatot ja rakenteet ovat suunniteltu 

kestämään varastohalleissa raskaampaa käyttöä.

• Lisäksi palokuormat ovat varastohalleissa usein suuret, joten 

rakennus saattaa täyttää jo valmiiksi suurten ihmismäärien vaatimat 

palomääräykset ja voi joskus olla jopa valmiiksi sprinklereillä 

varustetut. Kyseisessä projektissa ei ollut tarpeen tehdä sen 

suurempia muutoksia palosuojauksen kannalta, muuten kuin 

poistumisteiden lisäämisen muodossa.

Pyhtää

https://www.esavo.fi/resources/public/Maakuntaliitto/taajamahanke/CASE Pyht%C3%A4%C3%A4 Vanhojen rakennusten uusiok%C3%A4ytt%C3%B6 Pohjoismaiden kirkonkyliss%C3%A4.pdf


Nykytilanne

• Alueella käy Jari Lasosen mukaan vuosittain arviolta 50-60 000 

ihmistä vuodessa alueen laajan toimintakirjon vuoksi. Vuonna 2018 

pelkästään matkailuajoneuvoja kävi alueella 3300, eli noin 10 000 

ihmistä jo pelkästään leirintäalueella. Kesäteatterissa vuorostaan 

kävi 3,500 ihmistä ja museossa kymmeniä ihmisiä päivittäin. 

• Työntekijöitä joulukuussa vuonna 2018 oli palkattuna 10 henkilöä 

osa-aikaisesti, töiden painottuessa viikonloppuihin. Kesä-aikaan 

työntekijöitä on taas noin 20. Vuoden aikan matkailualueesta 

palkansaajia kertyi noin neljäkymmentä.

• Rakennus toimii erinomaisena kannustimena yksityisyrittäjille, jotka 

pohtivat vanhan teollisen rakennuksen käyttöönottoa uudessa 

käyttötarkoituksessa syrjäisellä paikkakunnalla. Edellytyksenä 

kuitenkin on, että omistajilta löytyy tahtotilaa ja valmiudet tekemään 

paljon töitä menestyksensä eteen. Karavaanareita löytyy Suomesta 

noin 200 000, ja vain pienen osan houkutteleminen tästä 

demografiasta takaisi kesäsesonkeina laajan asiakaskirjon muuten 

harvaan asutuille alueille.

• Arkkitehtonisesta näkökulmasta lisäosat ja muutokset ovat kuitenkin 

tietyllä tasolla ristiriidassa alkuperäisen rakennuksen kanssa. 

Käyttötarkoituksen muutokset ovat heikentäneet alueen edustavuutta 

ja alkuperäisyyttä. Muutokset eivät ilmennä alkuperäisen 

rakennustavan ja tyylin jatkuvuutta, ja alkuperäistä kokonaisuutta ja 

yhteyttä vanhaan myllyyn on vaikea hahmottaa. 

• Laajennokset ja muutokset on kuitenkin toteutettu pääosin omina 

kerroksinaan alkuperäisen rakennuksen yhteyteen, ne ilmentävät 

omaa aikaansa ja erottautuvat selkeästi alkuperäisestä tehtaasta. 

Karstula

https://www.esavo.fi/resources/public/Maakuntaliitto/taajamahanke/CASE Karstula Vanhojen rakennusten uusiok%C3%A4ytt%C3%B6 Pohjoismaiden kirkonkyliss%C3%A4.pdf


Nykytilanne

• Rakennus valmistui kesällä 2017. Vanhassa kunnantalossa on nykyään

27 huoneistoa, jotka sijoittuvat kahteen eri kerrokseen. Näistä kuitenkin

vain 10 ovat asuttuja tällä hetkellä. Odotettua suurta ryntäystä ei

välittömästi tullut ja se on Lasse Heikkisen mukaan osittain nykyisen

asuntotilanteen mukainen: vaikka halukkaita muuttajia lähialueelta

rakennukseen olisikin, eivät he saa myytyä vanhaa taloaan pois joka

kattaisi 150 000 euron hinnan jota SunParkin asunnosta pyydetään.

• Investoijat ja arkkitehti pohtivat nyt vaihtoehtoja joilla loput tyhjät tilat

saataisiin käyttöön. Luonnollinen vaihtoehto olisi yksinkertaisesti vain 

markkinoida rakennusta tehokkaammin. Rakennukseen pohditaan

kuitenkin myös muita käyttötarkoituksia joilla voitaisiin hyödyntää jo 

rakennetut tilat tehokkaammin. Tilat soveltuvat Heikkisen mukaan

esimerkiksi palveluasunnoille, sillä tilat ovat suhteellisen esteettömät ja 

rakennuksessa on valmiiksi erinomaiset kuntoutustilat. 

• Toinen käypä vaihtoehto on Heikkisen mukaan huoneistohotellitoiminta: 

viereisellä Fiskarsin ruukin alueella on jo hotellitoimintaa mutta

kapasiteettia tarvittaisiin lisää. Tilat ovat jo valmiiksi hotellitasoisia

yhteistiloja myöten, sillä ne ovat aikaisemminkin toimineet edustustiloina.

• Vaikka rakennuksen käyttötarkoituksen muutos ei ollut täysin onnistunut 

käyttäjämäärien takia, on korjaus- ja muutostoimenpiteet luoneet 

rakennukselle paljon paremman lähtötilanteen muunlaisen käytön 

sijoittamiseen. Tämän lisäksi muutokset ovat parantaneet rakennuksen 

kuntoa huomattavasti.

• Kohde on mielenkiintoinen tutkittava, sillä muutoksia oli toteuttamassa

rakennuksen alkuperäinen arkkitehti. Tämä on hyvin harvinainen tapaus, 

sillä aikaa näiden kahden vaiheen välillä on yli neljäkymmentä vuotta. 

Kuvat: Oy Sunpark Invest Ab

Pohja

https://www.esavo.fi/resources/public/Maakuntaliitto/taajamahanke/CASE Raasepori Vanhojen rakennusten uusiok%C3%A4ytt%C3%B6 Pohjoismaiden kirkonkyliss%C3%A4.pdf


Ajantatasainen julkisivu länteen – 1:100

Ajantatasainen julkisivu Itään – 1:100

Kangasniemi

https://www.esavo.fi/resources/public/Maakuntaliitto/taajamahanke/Kangasniemen_paloasema_Diplomity%C3%B6_Pyry_Kuismin.pdf


Kiitos mielenkiinnosta
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