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1 Johdanto 
 

Rakennushistoriaselvityksen Siilinjärven kunnan omistamasta 

kunnantalosta laati FM Teija Ahola (Selvitystyö Ahola) kaupungin 

Toimitilapalvelujen toimeksiannosta, yhteyshenkilöinä Jukka Kellokumpu 

Siilinjärven kunnasta.    
  

Toimeksiantona oli rakennushistoriaselvitys, jota tarvitaan rakennuksen 

tulevan käytön, korjaussuunnittelun sekä rakennus- tai 

purkulupahakemusten viranomaiskäsittelyä varten. Selvitys tulee 

toimimaan myös kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen ja niiden 

maakunnallisen merkittävyyden arvioinnissa.   

 

Kohde   

Siilinjärven kunnantalo on kunnan hallinnon päätoimipaikka ja kokoustila. 

Sisäilmaongelmien vuoksi osa rakennuksesta on tyhjillään.    
 

Hallintorakennus (1133-3) sijaitsee kuntakeskuksessa, kantatie 75:n ja 

Kasurilantien risteyksessä.  Kunnantalolta asemalle on matkaa linnuntietä 

noin 350 m, kirkkomaalle 170 m. Rakennuksen vanha on vuodelta 1963 ja 

laajennusosa vuodelta 1983.       

 

Tontti rajoittuu kt 75:een, Kasurilantiehen, Toritiehen ja liikerakennusten 

tontteihin.  Nykyinen liikekeskusta sijaitsee kunnantaloa vastapäätä, 

etelässä. Sitä ennen kauppa keskittyi Asematien ympäristöön, 

kunnantalon koillis- ja itäpuolelle.     
 

 
Kuva: Asemapiirros./ Arkkitehtitoimisto Arto Sipinen 1981. SRA 

 

 

 

1983 

1963 
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Sisältö ja menetelmät 

Rakennushistoriaselvityksen perustavoitteena on kokonaiskuvan 

luominen kohteesta, sen historiallisten ja ympäristöllisten 

ominaispiirteiden määrittäminen ja säilyneisyyden arviointi. 

Kaupunkikuvallisten arvojen määrittelyä varten tarkastellaan lähialueen 

maankäyttöä ja ominaisluonnetta. Tilaajan pyynnöstä arvioidaan myös 
kohteen maakunnallista merkittävyyttä 1900-luvun jälkipuolen 

kunnantalorakentamisen edustajana Pohjois-Savossa.   

 

Selvityksen pääpaino on rakennuksen ulkoarkkitehtuurin 

dokumentoinnissa, aikatasojen tutkimuksessa, rakennushistoriallisessa 

säilyneisyydessä ja sekä rakennuksen kaupunkikuvallisen merkityksen 

arvioinnissa. Raportissa tarkastellaan myös sisätilojen nykytilaa eli 

säilyneisyyttä: korjaushistoriaa ja tehtyjen muutosten vaikutuksia. 

Sovitun mukaisesti huonekortteja ei tehty eikä myöskään uusia julkisivu-
/pohjapiirustuksia vaan kaavioiden pohjana käytetään tilaajalta saatuja 

piirustuksia.  

 

Työn suunnittelussa nojauduttiin Museoviraston laatimaan ohjeelliseen 

rakennushistoriaselvitysoppaaseen1. Rakennuksesta oli käytettävissä 

suppea rakennusinventointi ja 2013 valmistunut rakennus- ja LVISA -

tekninen kuntoarvio. Rakennushistoriaselvityksen yhteydessä ei tehdä 

rakenteiden/materiaalien kuntotutkimusta.   

 

Raportin sisältö luvuittain: 
 

Luku 1) Johdanto. Toimeksianto-  ja menetelmäkuvaus. 

 

Luku 2) Inventoinnit ja suojelutavoitteet 

Tiedot aikaisemmista inventoinneista ja oikeusvaikutteisista 

suojeluvarauksista kaavoissa maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tai 

erityislakeihin perustuen. 

 

TIETOTAULUSSA 1 on kuvaus kunnantalon tontin ja lähiympäristön 

vaiheista.  
 

Luku 3) Kuvataan kunnantalon ja rakennuspaikan kaupunkikuvallista 

asemaa taajamaympäristössä.     

 

Luku 4) Selvitetään rakennustyypin eli kunnantalon taustoja ja 
kunnantalorakentamista Pohjois-Savossa 1900-luvun jälkipuolella.   

  

Luku 5) Selostetaan rakennuksesta sen tekniset tiedot ja tilaratkaisut. 

Luku sisältää rakennuskortin, jossa tiivistetysti keskeinen käyttö- ja 

muutoshistoria. Kuvataan rakennuksen nykytila ja arkkitehtuuriset 

tunnuspiirteet (tilat, tyyli, materiaalit).  

 

TIETOTAULUSSA 2 on tietoja arkkitehti Arto Sipisestä.    

 

Luku 6) Sisältää yhteenvedon rakennuksen historiallisista ja 
ympäristöllisistä piirteistä, rakennuksen merkityksestä kuntakeskuksen 

taajamakuvassa sekä yleisemmin kunnan ja maakunnan modernin 

rakennusperinnön näkökulmasta.     

 

 

 

Selvitys on laadittu arkistoaineiston, kirjallisten lähteiden, haastattelujen 

ja kohdekäynneillä kerätyn aineiston pohjalta. Työssä käytettiin mm. 

seuraavia lähtöaineistoja 

 vanhat kartat ja asemakaavat  

 arkkitehtipiirustukset ja muut eri rakennusvaiheiden piirustukset, 

suunnitelmat, työselitykset  

 paikalliset ym. historiateokset  

 alueelta tehdyt inventoinnit  

 oma valokuvadokumentaatio  

 haastattelut.  

 

Kohteesta otetut valokuvaa luovutettiin muun digitaalisen aineiston 

ohella tilaajalle.  
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2 Inventoinnit ja suojelutavoitteet    
  

Valtakunnalliset  
Museoviraston päivittämä inventointi valtakunnallisesti merkittävistä 

rakennetuista ympäristöistä (RKY) on valtioneuvoston päätöksellä 

22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien 

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi 

inventoinniksi kulttuuriympäristöjen osalta 1.1.2010 alkaen.  

 
o Siilinjärvellä ei ole valtakunnallisesti merkittäväksi luokiteltua 

kulttuuriympäristöaluetta tai yksittäistä kohdetta.   

 

Maakunnalliset inventoinnit 
Pohjois-Savon liiton vuonna 2006 julkaisema raportti Kuopion seudun 

kulttuuriympäristö seutukunnan vahvuudeksi on selvitys Kuopion seudun 

valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävistä 

kulttuuriympäristökohteista ja -alueista.  Inventointi tehtiin Kuopion 

seudun maakuntakaavan perusselvitykseksi.    

  
o Siilinjärven kunnantaloa ei ole inventoitu. Lähin arvomiljöö on 

Siilinjärven rautatieasema-alue 1900-luvun alkuvuosilta.  

 

 
  

 

Paikalliset inventoinnit 
Siilinjärven kunnan 1987 teettämän rakennusinventoinnin tulokset 

julkaistiin Siilinjärven rakennuskulttuuri. Osa 1 kirkonkylä. -nimisenä 

julkaisuna 1990. Nuorimmat inventoidut kohteet ovat 1950–60-lukujen 
taitteesta.  Kunnantaloa ei inventoitu.  

 

Sen sijaan kunnantalo on mukana yleiskaavan perusselvitykseksi 

laaditussa Siilinjärven kirkonkylän rakennuskulttuuri -inventoinnissa 

vuodelta 2013. Kunnantalo on osa julkisten rakennusten kokonaisuutta 

nro 7: Kunnantalo, terveyskeskus ja kirjasto. Punatiiliset rakennukset ovat 

eri arkkitehtitoimistojen käsialaa 1960- ja 80-luvuilta. 

 

Raportissa on painotettu kunnantalon kaupunkikuvallista arvoa. 

Kunnantalon ja sen vieressä sijaitsevien terveyskeskuksen ja kirjaston 
todetaan muodostavan ”Siilinjärvelle tyypillisen modernin 

punatiiliarkkitehtuurin ajallisesti kerroksellisen alueen, jossa on näkyvissä 

kunnan palvelujen kehittyminen.” Raportin mukaan ”Siilinjärven 

punatiilinen kunnanvirasto on valmistunut vuonna 1963, suunnittelijana 

arkkitehti Juhani Nylund. Vuonna 1983 valmistunut laajennus on 

Arkkitehtitoimisto Arto Sipinen Ky:n suunnittelema. Kunnantalon 

valtuustosalissa on näyttävä ikkunasommitelma rinteen puolella. 

Kunnantalon arkkitehtuuri on harkittua sisätiloja myöten.”   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva vasemmalla: Osasuurennos Siilinjärven kunnan kohdekartasta julkaisussa 

Kuopion seudun kulttuuriympäristö seutukunnan vahvuudeksi.  Kuvaan lisätty 

punainen nuoli osoittamaan kunnantalon sijaintipaikan. 
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Erityislait 
Siilinjärven kunnantaloa ei ole suojeltu lailla rakennusperinnön 

suojelemisesta (498/2010).  

 
Tontilla ei ole tunnettuja Muinaismuistolain nojalla suojeltuja kiinteitä 

muinaisjäännöksiä.      

 

 
Kuva: Inventoinnin kohdekartta raportissa Siilinjärven kirkonkylän 

rakennuskulttuuri (2013). Kuvaan lisätty sininen nuoli osoittamaan 

kunnantalon sijaintipaikan. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maakuntakaava 
Ympäristöministeriö on vahvistanut Kuopion seudun maakuntakaavan 

3.7.2008.  Sitä täydensi koko maakunnan alueen kattava Pohjois-Savon 

maakuntakaava 2030, jonka ympäristöministeriö vahvisti 7.12.2011.  
Maakuntakaavaan on vahvistettu muutoksia 15.1.2014 ja 1.6.2016.   

 

Kunnantalo jää alueelle, joka on Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 

2030:ssa osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (c).  Pohjois-Savon 

maakuntakaava 2030:ssa on kuntakeskusalueelle osoitettu myös 

yhdyskuntarakenteen eheyttämistarve.  

 

 
Kuva: Kuopion seudun maakuntakaavayhdistelmä,  

https://www.pohjois-savo.fi/media/kartat/kuopion-seudun-

maakuntakaavayhdistelma-kartta.pdf / Pohjois-Savon liitto (9.2.2018) 
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Yleiskaava  
Kunnantalon korttelia koskeva Siilinjärven Kirkonkylän yleiskaava 2035 on 

hyväksytty kunnanvaltuustossa 25.4.2016. Yleiskaava on voimassa niiltä 

osin, johon korkeammalle hallinto-oikeudelle tehty valitus ei kohdistu.  
 

Yleiskaavassa Siilinjärven kunnantalo on osoitettu merkinnällä r/7 

kulttuuriarvoja sisältäväksi kohteeksi, jolla on paikallista merkitystä.  

Nro 7 viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon ja kaavatyötä varten 

laadittuun rakennusinventointiraporttiin.  Kaavamääräykseen sisältyy 

suositus: Rakennuksia ja rakenteita ei tulisi ilman pakottavaa syytä 

purkaa eikä niiden ulkoasua muuttaa siten, että niiden 

kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti tai maisemakuvan 

kannalta arvokas luonne turmeltuu.   

 
Yleiskaavassa virastotontti on varattu julkisten palvelujen ja hallinnon 

alueeksi (PY). Lisäksi tontti sijaitsee taajamakuvallisesti merkittävällä 
alueella (sk), samoin kunnantalon kaakkoispuolelta terveyskeskus ja 

kirjasto. Osa-alueen erityisominaisuutta osoittavan merkinnän kuvaus ja 

määräys: Alueella on merkitystä taajamakuvan kannalta 

rakentamisajalleen tyypillisenä, yhtenäisenä aluekokonaisuutena tai 

esim. yhtenäisen rakennustavan, värityksen tai materiaalien vuoksi. 

Alueen ominaispiirteitä tulee vaalia täydennysrakennettaessa tai 

suunniteltaessa muutoksia alueen rakennuskantaan.  

 
 

Asemakaava  
Korttelin 1133 rakennuspaikkaa 3 koskee asemakaava ja -kaavamuutos 

1136 (lh vahv. 3.12.1987).  Kunnantalo sijaitsee asemakaavassa hallinto- 

ja virastorakennusten korttelialueella (YH), joka rajautuu koillisessa 

liikerakennusten korttelialueeseen ja muilta osin tiealueisiin.      

 

 
Kuva: Osasuurennos Kirkonkylän yleiskaava 2035:sta. Siilinjärven kaavoitus 

(31.1.2018). 

 

 
Kuva: Osasuurennos ajantasa-asemakaavasta, Siilinjärven karttapalvelu 

(28.1.2018). 
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TIETOTAULU 1: Kunnantalon tontin vaiheita      
Kunnantalon rakennuspaikka liittyy kirkonkylän kolmanteen ja neljänteen 

kehitysvaiheeseen2 

 

Siilinjärvi sijaitsee Pohjois-Savossa Kuopion kupeessa. Kunnantalo 

sijaitsee Siilinjärven kirkonkylässä, joka on toiminut alusta lähtien vuoden 

1925 alussa perustetun kunnan keskustaajamana. Kunta muodostettiin 
Maaningasta, Nilsiästä ja Kuopion maalaiskunnasta lohkotuista paloista, 

jotka jo ennestään kuuluivat vuotta aikaisemmin virallisesti perustettuun 

Siilinjärven seurakuntaan. Kirkko oli 1923 rakennettu harjulle, 

Maaningalle vievän paikallistien eteläpuolelle.   

 

Ensimmäinen kunnantalo oli 1926 kunnalle ostettu Julkulan tilan 

päärakennus. Tämä entinen kievaritalo sijaitsi laivarannassa, Kuopiosta 

Ouluun johtavan yleisen maantien varrella ja 1902 käyttöön otetun 

Kuopio–Iisalmi -radan itäpuolella, asema-aluetta vastapäätä.   

Asuinrakennus kunnan virkailijoille ja toinen virka-asunnoksi 
kunnanlääkäriä varten valmistuivat 1950 kunnantalon viereen 

Siilinpäähän.  Näihin aikoihin oli kirkonkylän liike-elämä keskittynyt 

aseman seutuville, laivarantaan ja harjun rinnettä nousevan maantien  

(Asematie) varteen.   

 

Kirkonkylän pääakselina oli 1940-luvun lopussa laivarannasta aseman 

sivuitse kirkolle johtava yhteys, joka säilyi myös kirkonkylälle 1947–52 

laaditussa rakennussuunnitelmassa (arkkitehti A. S. Sandelin).  Kuopiosta 

Ouluun vievää maantietä siirrettiin 1950-luvulla kirkonkylän kohdalla jo 

toistamiseen lännemmäksi, tällä kertaa ylös harjulle. 
Rakennussuunnitelmassa oli kirkon edustalle suunniteltu julkisten 

rakennusten rajaama aukio, joka ei sellaisenaan toteutunut.  

 
 

 
Kuva: Siilinjärven kirkonkylä 1926, jolloin harjun selännettä peitti metsä. / Valok. 

Ilmavoimien kuvakeskus, julk. Koponen 1990. 

 

 
Kuva: Vuonna 1963 valmistuneen kunnantalo sijaintipaikka on merkitty karttaan 

turkoosilla.  / Kirkonkylän rakennussuunnitelmakartta 1949. Siilinjärven kunta.  

 

 

Kuva:  
Asemapiirros 1960. 

Korttelissa ennestään 

paloasema ja puhelin-

keskus. /MKR, Juhani 

Nylund  
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Uusi kunnantalo valmistui 1963 maantien (Kasurilantie) ja 

rakennussuunnitelmaan merkityn Torikadun Y-risteykseen, 

harjakattoisen paloaseman viereen, tilalle Siilinpää Kasurilan kylässä. 

Mäntykankaalla sijaitsevan rakennuspaikan länsipuolella, maantien 
takana, oli laaja-alaisen soraoton tasaama paljas alue.  

 

 
Kuva: Vuonna 1963 valmistunut kunnantalo merkitty kuvaan turkoosilla. Viereen 

on valmistunut terveyskeskus. / Viistokuva, noin 1970-luvun jälkipuoli, 

Siilinjärven kunta, valokuva-arkisto. 

 

Kunnantalon laajentamista varten lääninhallitukselta haettiin 

poikkeuslupaa, joka myönnettiin 17.7.1981, rakentaminen alkoi 1982 ja 

laajennus otettiin käyttöön 1983. Paria vuotta aikaisemmin oli avattu uusi 

liikekeskus toiselle puolen Kasurilantietä. Kuopio–Siilinjärvi-moottoritie 
valmistui 1993 liikekeskuksen länsipuolelle. Sitä edeltänyt 5-tien linjaus 

kulki nykyisen liikekeskustan halki.  

 

 

  

 

 

 

 

 
Kuva: Pk 1:20 000, 333111, julkaistu 1972 © MML 

 

 
Kuva: Selkokartta © MML, Paikkatietoikkuna. 
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3 Kunnantalo taajamakuvassa  
Siilinjärven kunnantalon monumentaalirakennuksen luonne perustuu sen 

monimuotoiseen, erilaisia ulkotiloja rajaavaan kokonaishahmoon ja 

tontin rakennustapaan, joka poikkeaa ydinkeskustassa vallitsevasta 

ruutukaavasta.  

 

 Kunnantalon arkkitehtuuri ja tontin tilankäyttö ilmentävät 
selkeästi talon julkista käyttöä ja vaikuttavat taajamanosan 

luonteeseen.   

 Kunnantalo on kulmikkaan tontin keskellä, pienten 

viherelementtien rajaama, katuihin nähden vinosti ja erilaisia 

välitilojen luova julkinen rakennus. 

 Rakennus on massoiteltu siten, että talon muoto ei hahmotu 
yhdeltä suunnalta tarkasteluna. Sisäpihan ympärille kiertyvän 

rakennuksen kaikki julkisivut ovat keskenään erilaisia. 

 Monimuotoisuus on ulotettu ulkotiloihin, joista kadulle näkyviä 

ovat pääfasadin eduspiha päällystetyin käytävin ja tukimuurein, 

vesiaiheella somistettu sisäpiha ja katuihin rajautuvat 

viheralueet, joiden mäntypuusto on tonttia ja kirkon aluetta 

yhdistävä maisematekijä, kuin myös yleensäkin luonteva 

puuvalinta harjulle perustetussa keskustassa.   

 

 
Kuva: Siilinjärven kunnantalo talvella 2018.  

 

 
Kuva: Siilinjärven nuoreen keskustaan on luotu taajamakuvallista vaihtelua 

korttelikokonaisuuksia tyypittävällä julkisivuvärityksellä: keltatiili–punatiili–

valkoinen. /Viistokuva, Siilinjärven kunta, kaavoitustoimisto 2015. 
 

 Kunnantalo on yksi kolmesta kunnan keskeisestä julkisesta 

rakennuksesta, jotka sijaitsevat rinnakkain Kasurilantien 

itäpuolella. Muut kaksi ovat terveyskeskus ja kirjasto. 
Rakennuksia yhdistää punatiilen käyttö ja geometrisen 

suoraviivainen muodonanto. Rinnesijaintisuudesta johtuen 

etenkin terveyskeskuksen ja kirjaston näyttävimmät julkisivut 

avautuvat rinteen suuntaan ja keskustan puoleiset katujulkisivut 

ovat niukemmin detaljoidut.  

 Siilinjärven ydinkeskustaa luonnehtii 1970- ja 80-luvuilla ja sen 

jälkeen toteutettujen rakennushankkeiden suuri mittakaava, 

tilallinen väljyys ja soranotolta vapautuneen alueen tasaisuus. 

Taajamakuvallista vaihtelua on luotu korttelikokonaisuuksia 
tyypittävällä julkisivuvärityksellä: keltatiili, punatiili, valkoinen.  

Kasurilantie on yksi värimaailmoja jakavista linjoista.  

 Kookkaan kunnantalon näyttävyyttä vähentää sen sijainti 

nelikaistaisen kantatien laidalla.  

 Liikekeskustasta katsoen talon takaa nouse näkyville 

naapuritontilla oleva masto.  

kirkko 
kunnantalo 

terv.keskus

kirjasto 
LIIKEKESKUS 

LIIKEKESKUS 
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4 Kunnantalo -rakennustyypin kehitysvaiheita 
Siilinjärven kunnantalo edustaa rakennustyypin historiassa kahta eri 

kehitysvaihetta3  

 

Pitäjäntuvista kunnantupiin 
Asetuksella maalaiskuntien itsehallinnosta 6/2 1865 kunta ja seurakunta 

erotettiin toisistaan. Kunnallinen itsehallinto sai alkunsa. Kunta hoiti 

köyhäinhoidon, kansankoulun ja teiden kunnossapidon. Päätösvaltaa 

käytti kunnissa kuntakokous, kaupungeissa raastuvankokous ja 

kaupunginvaltuusto. Maalaiskunnissakin oli mahdollista 

kunnanvaltuuston perustaminen, mutta siihen vaadittiin 

enemmistöpäätös. Hallinnosta huolehtiminen säädettiin 

maalaiskunnassa kunnallislautakunnalle ja kaupungissa maistraatille, 

joiden avuksi voitiin asettaa lautakuntia ja ottaa viranhaltijoita.  Useissa 

kunnissa perustettiin kunnankirjurin tai asiamiehen virka. 

 

Maalaiskunnissa kuntakokousten pitopaikkoina olivat alkuun vanhat 
pitäjäntuvat, vuokratilat asuinrakennuksissa tai kirkonkylän 

kansakoulussa. Vähitellen kunnat ryhtyivät rakentamaan kunnantaloja, 

joita kutsuttiin ensi alkuun kunnantuviksi. Puurakennuksissa oli 

tyypillisesti yksi tilava huone kokoontumista varten, eteinen ja muutama 

pienempi huone.    

 

Kunnantuvista kunnantaloihin  
Maamme itsenäistyttyä Eduskunta hyväksyi ja vahvisti uudet kunnallislait 

ja kunnallisen vaalilain 1917. Edelleen maalaiskuntien ja kaupunkien 

hallinnosta säädettiin erikseen.  Maalaiskunnissa kunnanvaltuustot 

tulivat pakollisiksi. Vuonna 1927 lakimuutoksella uudistettiin kaupungin 

keskushallinto ja luotiin kaupunginjohtajajärjestelmä.  Kuntien tehtävät 

jaettiin yleiseen toimialaan ja erityistoimialoihin. Lainmuutoksen myötä 

hallinnon tehtävät lisääntyivät ja samalla niitä hoitamaan tarvittavien 

virkamiesten määrä kasvoi.   

 

Itsenäisyyden ensi vuosikymmenillä ajanmukaiset kunnantalot alkoivat 

korvata ahtaiksi ja epäkäytännöllisiksi käyneitä kunnantupia. Nyt 

rakennettiin myös ensimmäiset ”kivisiä” kunnantalot.  Uusiin  

 
Kuva: Siilinjärvellä ensimmäisenä kunnantupana toimi entinen kievaritalo. 

 

kunnantaloihin sijoitettiin kunnantoimiston ja kunnan valtuuston 
kokoushuoneen lisäksi muitakin toimintoja, kuten esimerkiksi kirjasto- ja 

lukutupahuoneet, arkisto, kunnankirjurin asunto, kunnan kätilön asunto, 

säästöpankin toimistohuone ja vahtimestarin asunto.    

  

Viime sotien jälkeen kunnantaloista tulee toiminnallisesti yhtä 
monipuolisempia   
Vuonna 1948 säädettiin kaikkia kuntamuotoja koskeva kunnallislaki 

642/1948, joka yhdenmukaisti kaikkien kuntamuotojen hallinnot.  Kuntien 

toimeenpanevaksi elimeksi muodostettiin kunnanhallitus 

kunnallislautakunnan sijasta, kaupunkeihin valtuuston valitsemana 

kaupunginhallitus maistraatin sijasta ja kauppaloihin kauppalanhallitus. 

Kaupunkien johdossa toimivat kaupunginjohtajat ja kauppaloissa 

kauppalanjohtajat. Kunnanjohtajien valinnat olivat maalaiskunnissa 

vapaaehtoisia, mutta ne alkoivat vähitellen yleistyä. Valtuustot valitsivat 

lautakunnat, jotka johtavat virkamiesten avustamina julkisten palveluiden 

tuottamista kunnissa. Uudenaikaisissa kunnantaloissa erillään olleet 

kunnallispalvelut pääsivät saman katon alle.  

 

Toisen maailmansodan päätyttyä kunnan- ja kaupungintaloja 
rakentaminen vilkastui siinä kuin muidenkin julkisten palvelurakennusten, 
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etenkin koulujen. Kunnan toiminnot pyrittiin sijoittaa samaan 

rakennukseen eivätkä 1900-luvun alkupuoliskon talot enää vastanneet 

uusia tilavaatimuksia. Paikoin uutta taloa tarvittiin sodan aikana 

tuhoutuneen tilalle. Kunnantaloista tuli toiminnallisesti yhä 
monipuolisempia.    Oli hyvin tavallista, että kunnantalossa järjestettiin 

myös terveydenhoitoa tai rakennuksessa oli paloasema ja 

letkunkuivaustorni. Kirjasto kuului myös yleensä kunnallisiin palveluihin. 

Yleisesti ottaen aina 1960-luvun alkupuolelle saakka kunnantalojen koko 

ja tilaohjelma pysyi maltillisena, vaikka rakennustyylissä saatettiin 

toteuttaa kehitysoptimistisen 60-luvun henkeä.  Niiden rinnalla 

suunniteltiin ja toteutettiinkin hyvin moderneja, jopa monitasoisia 

hallinto- ja palvelukeskuksia, ensisijaisesti kuitenkin kaupungeissa. 

 

 
Kuva: Siilinjärven ensimmäinen kunnantaloksi rakennettu virastorakennus 

valmistui 1963. Hallintorakennus on vielä sirolinjainen. Materiaalit ja väritys ovat 

maanläheisiä ja tyyli enemminkin pelkistetty kuin moderni. Betonirunko valettiin 

paikan päällä. Rakennus on massoiteltu kahteen pulpettikattoiseen siipeen 

rinneratkaisuna. Toisessa ikkunat on sommiteltu pystylinjaan, toisessa vakaan. 

Julkisivuissa punatiilitä, roiske- ja sileärappausta sekä Minerit-levyjä, lasiovissa on 

lakattu puurunko.   

 

Kunnantalojen kilpavarustelua hyvinvointivaltion rakentamisen aikaan   
Uusi kunnallislaki astui voimaan 1977 alussa (953/1976). Sen valmistelu 

ajoittui hyvinvointivaltion voimakkaaseen rakentamisvaiheeseen. Laki 

yhtenäisti eri kuntamuotoihin kuuluvia kuntia koskevat säännökset. 

Kunnanjohtajan virka tuli pakolliseksi kaikkiin kuntiin, tosin 

vapaaehtoisesti kunnanjohtajan virkoja oli ehditty ennen lain voimaan 

tuloa perustaa lähes 300 kuntaan.  Kuntien tehtävät lisääntyivät 

merkittävästi 1960- ja 1970-luvuilla. Kunnallisen kansanvallan 

vahvistamiseen pyrittiin muun muassa luottamushenkilöiden aseman ja 

työskentelyedellytysten parantamisella sekä lisäämällä kuntalaisten 

osallistumismahdollisuuksia.  Kaupunki muuttui uuden lain myötä pelkäksi 

nimitykseksi, mutta vielä 1980-luvulla nimityksen saadakseen kunnan oli 

täytettävä palvelutasoon liittyviä ehtoja.   

 

Kunnallisten hallintorakennusten suunnittelussa alkoi uusi vaihe 1960-

luvulla. Tiloiltaan minimivaatimukset täyttävät, asialliset kunnantalot 

korvattiin moderneilla hallintokeskuksilla, joiden monumentaalisuus 

kasvoi 1980-luvun taloudellisen nousukaudella. Rakennusbuumi jatkui 

aina 1990-luvun alkupuolelle.  Kaupunkien mallin mukaan maalaiskuntien 

kunnantalojen suunnittelijoiksi valittiin yhä useammin tunnettu 

arkkitehti, myös arkkitehtikilpailut yleistyivät. Kunnantaloissa tuli olla 

virkamiesten työtilojen lisäksi komeat portaikot ja pääaula, juhlavan iso 

valtuuston kokoussali, ravintola tai kahvila.  Kun 1960–70-luvulta lähtien 
kunnan toimintojen lisäksi saman katon alle saattoi tulla myös valtion 

virastoja, asuntoja virkamiehille ja liiketiloja, olivat kunnantalot todellisia 

monitoimitaloja.  

 

 
Kuva: Kunnantalo laajennuksen jälkeen, kuvausaika 1980–90-luku, kuvaaja Saimi 

Nykänen, Siilinjärven kunta/valokuva-arkisto. 
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Muuttuva toimintaympäristö ja rakennustekniset ongelmat tyhjentävät 
kunnantaloja 
Seuraava kuntalaki annettiin 17.3.1995 (365/1995) ja nykyinen kuntalaki 

asui 1.5.2015 (410/2015). Kuntalain uudistuksen tavoitteena on ollut lain 

uudistaminen siten, että siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta 

toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat 

muutostarpeet. Ensimmäinen kuntaliitosten suma nähtiin 1960-luvun 

loppupuolella ja 1970-luvulla, varsinkin vuosien 1969, 1973 ja 1977 alussa. 

Tällöin väheni mm. ”reikäleipäkuntien” määrä, kun maalaiskuntia liitettiin 

kaupunkeihin tai kauppaloihin. Tämän vuosituhannen ensimmäisen 

vuosikymmenen puolenvälin tienoilla kunta- ja palvelurakenneuudistus 

käynnisti kuntaliitokset uudelleen.  Esimerkiksi vuonna 2009 toteutettiin 

32 kuntaliitosta ja kuntamäärä putosi kerralla 67:llä. Vuoden 2012 

loppuun mennessä toteutettu Kunta- ja palvelurakenneuudistus vauhditti 

kuntaliitoskehitystä. Kun kuntia on enimmillään ollut 603, on niitä vuoden 

2017 alussa enää 311. Nyt käynnissä oleva sote- ja maakuntauudistus 

sekä kuntarakennelain muutos, joka poisti kuntaliitosten 

selvitysvelvollisuuden, ovat käytännössä lopettaneet kuntaliitokset.  

 

Kuntaliitokset ovat synnyttäneet kunnantalo-ongelman. Tällä 

vuosikymmenellä on käynnissä vallan rakennuksista luopuminen, joko 

kokonaan tarpeettomina, tiloiltaan epäkäytännöllisinä tai 

sisäilmaongelmien vuoksi.  Miten korkealle arvostetaan talojen 

merkittävyyttä kunnallisen itsehallinnon symboleina? Löydetäänkö 
rakennuksille uutta käyttöä? 
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5 Siilinjärven kunnantalon kuvaus 

5.1 Ensimmäinen moderni kunnantalo  

 

Siilinjärven kunnanhallituksen vuonna 1959 tekemän päätöksen 

mukaisesti uuden kunnan toimitalon4 suunnittelu tilattiin Maaseudun 

Keskusrakennustoimiston arkkitehti Juhani Nylundilta.5 Arkkitehti jätti 

luonnokset kunnanhallitukselle vuonna 1960 ja kunnanvaltuusto hyväksyi 

rakennuspiirustukset ja työselityksen kokouksessa 14.3.1960. 

Rakennustöiden aloittaminen siirtyi muiden kiireellisempien 
talonrakennus ym. töiden vuoksi parilla vuodella.  Kun töitä keväällä 1962 

käynnisteltiin, päätettiin ensin muuttaa piirustuksia siten, että 

verotoimistoa varten tulee pari huonetta lisää. Muutetut piirustukset 

hyväksyttiin kunnanvaltuuston kokouksessa 23.7.1962. Kunnanhallitus 

päätti 1.10.1962, että rakennustyöt tehdään kunnan omana työnä. 

Vastaavana rakennusmestarina oli Svante Hiitola.  

 

Rakennustyöt aloitettiin 18. tammikuuta 1963 ja työt saatiin päätökseen 

saman vuoden marraskuulla. Talon vastaanottotarkastus pidettiin 19. 

marraskuuta ja lopputarkastus 3. joulukuuta.  Valmistuneet kunnantalon 
kuutiotilavuus oli noin 6000 m3. Rakennus käsitti III-kerroksisen kunnan 

keskustoimistopuolen työhuone-, arkisto- ja kokoustiloineen ja siihen 

nivelosalla liittyvän I-kerroksisen verotoimistopuolen, jonka päässä oli 

kunnanjohtajan virka-asunto. Keskustoimisto-osasta varattiin tilaa myös 

pääkirjastolle. Kokonaiskustannukset vuoden 1963 loppuun mennessä 

olivat noin 715 000 markkaa.  Samaan aikaan uuden toimitalon kanssa 

kunnalle valmistui Pöljän uusi kansakoulutalo.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5.1.1 Kunnantalon perustiedot 

Nimi Siilinjärven kunnantalo 

Osoite Kasurilantie 1 

Tunnus Kortteli 1133, tontti 3 

Rakennus 101099183Y (vanha), 1009844596 (laajennus) 

Käyttöhistoria Kunnantalo   

Rakennuttaja Siilinjärven kunta 

Ajankohta  1963 / laajennus 1983 

Suunnittelu MKR Arkkitehti Juhani Nylund, Kuopio / 

Arkkitehtitoimisto Arto Sipinen Oy, Hki (laajennus ja 
vanhan puolen saneeraus) 

Rakenne- 

suunnittelu  Ins. tsto Tauno Niskanen, Kuopio. 

LVI-Suunnittelu Ins. tsto Kuopion LVI-tekniikka Oy, Kuopio 

Pääurakoitsija Siilinjärven kunta / Lujabetoni Oy, Siilinjärvi 

Rakennustyöt Osin. työllisyystöinä /  

Bruttoala Vanha osa 1275 m2 / laajennusosa 4835 m2 

Tilavuus Vanha osa 3760 m3 / laajennus 16440 m3 

Rakennustapa Paikallarakennettu   

   

 
Kuva: Siilinjärven kunnantalon uusi osa suunniteltiin 1981–82.  

Uusi puoli B 

Vanha puoli A 
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5.1.2 Tilaohjelma ja -ratkaisu 

Kunnantalon ensimmäinen rakennusvaihe6  
Vuonna 1963 valmistuneen rakennuksen yhteenlaskettu kerrosala oli 

1185 m2. Kunnantaloon tuli kaksi asuntoa: 1h+kk (40 m2) ja 4h+k (85 m2).  

Tavallisin huonekorkeus oli 270 cm, pohjakerroksessa myös 220 cm, 

nivelosassa 230 cm ja valtuustosalin korkein tila ulottui noin 500 cm:iin.   

 

Säilyneen osan tilat  Tilanne 2018 
kunnantoimiston arkisto pohjakrs pohjakaava uudistettu* 

kirjasto ja lukusali pohjakrs 1980-luvulla, kun    
kaksi autotallia pohjakrs kerros tuli kokonaan 

varastoja  pohjakrs sosiaaliosastolle 

verotoimiston arkisto nivelosa - 

tuulikaappi ja WC:eet 1 krs nivelosa edelleen 

ala-aula  1 krs edelleen 

rakennustoimisto 1 krs  - 

keskustoimisto 1 krs - 

sosiaalitoimisto 1 krs edelleen (koko krs) 

arkisto    1 krs edelleen 

valtuustosali  2 krs edelleen 
kokoushuoneita 2 krs kunnanhallitus ja 1 muu 

naulakko ja WC:eet 2 krs edelleen 

aula ja kahvio  2 krs aula 

työhuoneita  2 krs - 

  * = pohjakerroksen tilat tyhjillään 

Puretun osan tilat  
kattilahuone ja  pohjakrs 

polttoainevarasto pohjakrs 

sauna ja pesuhuone pohjakrs 

kellari ja varastoja pohjakrs 
verotoimisto  1 krs 

kunnanjohtajan asunto 1 krs 

 

 
 
 
 

Kunnantalon toinen rakennusvaihe   
Vuonna 1983 valmistuneen kolmikerroksisen rakennuksen 

yhteenlaskettu kerrosala oli 4230 m2. Lisärakennukseen tehtiin 

väestönsuoja 140 henkilölle ja saunaosasto. Asuinhuoneistoja ei tehty.  
 

Uudisosaan tulleet toiminnot  Tilanne 2018  
isännöitsijä pohjakrs  

oikeusaputoimisto pohjakrs  

kansalaisopisto pohjakrs   

pääarkisto pohjakrs  

väestönsuoja pohjakrs   

sosiaalitiloja pohjakrs  

varatila pohjakrs  

asuntotoimisto 1 krs 
keskustoimisto 1 krs 

taloustoimisto 1 krs 

sisääntuloaula ja opastus 1 krs 

naulakko   1 krs 

lähiarkisto 1 krs 

koulutoimisto 2 krs   

urheilu-nuoriso- ja raittiustoimisto 2 krs 

rakennustarkastus 2 krs  

kaavoitus ja maankäyttö 2 krs  

rakennustoimisto 2 krs  
ruokala ja keittiö 3 krs  

tupakkahuone 3 krs  

sauna 3 krs 

takkahuone ja keittokomero 3 krs 

IV-konehuone 3 krs 

WC:eet joka kerroksessa 

hissi 

 
 
 
 
 
 

Muutoksia 

toimintojen 

sijoittumisessa,  

ei isoja pohja-

kaava muutoksia 

 

 

 

 

 

 

 

Kaksi siipeä 

tyhjillään 
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5.1.3 Muutoshistoria 

        

 

 

 

I-KERROS
 I-KERROS 

II-KERROS 

III-KERROS
 I-KERROS 

POHJAKERROS
 I-KERROS 

MUUTOKSET VUODEN 

1983 JÄLKEEN 

 

             Uusi seinä 

             Purettu seinä 

   Tilamuutoksia 
 

TÄRKEÄ TILA 
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Rakennuksen korjaus- ja muutoshistoriatietojen lähteinä käytettiin 

vanhan puolen saneerauksen työselitystä, 2013 laadittua kuntoarviota ja 

haastatteluja.   

 
1980-luvun alkuvuodet 
Vanhasta kunnantalosta säilytetty kaksikerroksinen osa ja nivelosa 

saneerattiin samalla, kun taloa laajennettiin. Suunnittelijana oli 

Arkkitehtitoimisto Arto Sipinen Ky.  

 

Vanhat rakenteet säilytettiin ennallaan. Pohja- ja I-kerroksen sisäseiniin 

tai kantaviin seiniin tehtiin lisäpalkkeja. Pohjakerroksessa joidenkin 

huonetilojen ja käytävien osalla muutettiin lattian korkoa. Ullakolle 

rakennettiin iv-konehuone ja vesikatolle hormeja.  

 
Uudet väliseinät muurattiin kalkkihiekkatiilestä tai lastulevystä.  Muuratut 

tai kiviainesseinät tasoitettiin ja maalattiin.  Uudet huonetilojen 

lattiapäällysteet olivat pääasiassa Nokian Hovi-vinyylikvartsilaattaa, 

mutta myös Nokian Noplano-muovimattoa, Domestra-

neulahuopamattoa ja Pukkilan Natura-hienoklinkkeriä käytettiin. 

Lattialistoiksi valittiin samaa listaa kuin laajennusosalla.  Huoneiden 

seinissä käytettiin Halltex-puukuitulevyverhousta. Käytävä- ja aulatilojen 

alakatot tehtiin koivuviilutetusta levystä (Palo-Ilves tai vast.). Alakattoon 

liittyvien valaisimien ritilät tehtiin vanerisäleistä.  Toimistohuoneissa 

alakattoihin tuli osittaiset alaslaskut (lastulevyt). WC-tiloissa uusittiin 
seinälaatoitus ja katot tehtiin lastulevystä.  

 

Maalattavat sisäkatto- ja -seinäpinnat maalattiin kokonaisuudessaan 

puhtaan valkoisiksi. Pienehköissä kohteissa voitiin käyttää muita valkoisen 

sävyjä. Helat olivat messinkiä.  

 

Jokaisesta toimistohuoneesta vaihdettiin yksi ikkuna uuteen 

tuuletusikkunalliseen ikkunaan. Paikalleen jäävien ikkunoiden 

ulkopuitteeseen asennettiin väliosa.  Purettavan siiven ikkunoita ja 

heloituksia käytettiin tarvittavilta osin korvaamaan huonokuntoisia. 
Uusien ikkunoiden heloitus tehtiin vanhojen ikkunoiden kaltaisena. 

Ikkunapenkkilistat olivat lakattua puuta. 

 

Portaiden askelmiin tehtiin vähäisiä muutoksia. Kaiteiden käsijohteet ja 

kaiteet tehtiin puusta; yksityiskohdat kuten laajennusosalla.  Portaiden ja 

välipohjan valoaukon muovilistat vaihdettiin messinkisiin reunalistoihin. 

 
Sisäänkäyntien paikkoihin tuli muutoksia. Uudet ulko-ovet olivat 

teräsrunkoisia lasiovia.  Palo-ovien lasiosat tulivat hiotusta 

rautalankalasista. Uudet puurakenteiset sisäovet olivat huullettuja 

kennorakenteisia vaneripintaisia mäntyviilutettuja laakaovia. Vanhoja 

ovia kunnostettiin.  Valtuustosalin paljeovi korvattiin mäntyviilupintaisella 

taitto-ovella. Salin lattiakorokkeet purettiin. II-kerroksen 

kahvio/kokoustilan jakoseinä tehtiin puurunkoisena lasiseinänä.  

 

Julkisivuissa uudet pinnat tehtiin vanhojen pintojen tasoon ja tapaan. 

Uudet peltilistat, kuten ikkunapellit, tehtiin sinkitystä teräspellistä.  
 

1990-luku 
Vanhemman osan peltikatto pinnoitettiin. 

 

2000-luku 
Laajennusosan vesikate uusittiin bitumikermikatteena 2000-luvun 

taitteessa. Laajennusosan III-kerroksen ruokalatilan ikkunat uusittiin.  

 

Rakennuksen pääulko-ovia – pääsisäänkäynti, nivelosan ovet, 

pohjakerroksen takapihalle johtavat pariovet, vanhan osan 
pohjakerroksen ovi – uusittiin ilmeisesti 2000-luvulla. Uusitut ovet ovat 

metallirakenteisia lasiaukollisia ovia (sininen maalipinta). Ovissa on 

ovensulkijat ja messinkiset vetimet.  –Alkuperäisiä metallirunkoisia 

lasiovia on säilynyt sisäpihan puoleisessa sisäänkäynnissä ja B-portaan 

sisäänkäynnissä, alkuperäinen puupintainen ulko-ovi on jäljellä 

tietohallintosiiven päädyssä ja samanlaiset tuulikaappien sisäpuolisina 

ovina.   

 

2000–2012  
Laajennusosan pohjakerroksen lattioita ja seinärakenteita uusittiin. 
Aikaisemmassa korjauksessa oli poistettu muovimattopäällysteet ja 

korvattu ne kuivapuristelaatalla.  
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Laajennusosan toimistotilojen lattiarakenteita piikattiin auki, ja 

alustäyttöjä uusittiin. Samalla uusittiin ulkoseinän ikkunan alaosia 

(puusäleikköjen koko pieneni)  

 
Ainakin vuosina 2009, 2010 ja 2013 
Laajennusosan ylemmissä kerroksissa vaihdettiin osa lattiapinnoitteista. 

Mattoina on käytetty harmaita Tarketin Eminenttiä ja LifeLine-mattoa; 

vanhat punaiset päällysteet mukailivat käytävän tiililattioiden väritystä. 

LVI-puolen korjauksia on tehty tarpeen mukaan.  

 
Vanhan osan pohjakerros remontoitiin noin 2012–13. Tällöin alapohjan 

pintalaatta poistettiin, kanaalit aukaistiin ja rakennusaikainen 

rakennusjäte poistettiin sekä patteriverkoston putket uusittiin. Sisäpinnat 

uusittiin. Ulkoseinistä on mm. poistettu vanhoja eristeitä.  Kanaaliin 
asennettiin poistoilmapuhallin. Pohjakerroksessa on kuitenkin tila 013, 

jossa ko. toimenpiteitä ei tehty.   

 

Ennen vuotta 2013 
Laajennusosalla ulkoseiniä korjattiin vaihtelevalla laajuudella. 

Ikkunalinjan levyseinien villat vaihdettiin, asennettiin uusi eristys, 

höyrynsulkumuovi, ja tehtiin ikkunoiden tiivistyskorjaukset. Korjausta ei 

ole tehty tiilimuurauksien tai betonirakenteiden taakse. 

Korjaamattomissa kohdissa on alkuperäinen puurimoitus, kun vastaavasti 

uusituissa kohdissa on kipsilevytys. 
  

Laajennusosalla sokkelia avattiin osalla rakennusta ja asennettiin 

patolevyt ja tarkistettiin salaojien toiminta (vain osin pohjakerroksen 

alueella, takaparkkipaikka)   

 

Laajennusosan puusävyisten ikkunoiden ulkopokat ja karmit sekä 

nähtävästi myös julkisivujen vaaleat puupinnat ja puusäleiköt) maalattiin 

puhtaan valkoiseksi. Värimuutos heikensi julkisivujen hienopiirteisyyttä.   

 

Muutosten vaikutukset rakennuksen ulkoasuun 
Kunnantalon ulkoasuun ei ole vuoden 1983 valmistuneen laajennuksen 

jälkeen tehty suurempia muutoksia. Alkuperäinen värimaailma on säilynyt 

sisätiloissa paremmin kuin ulkopuolella, jossa uudet siniset ovet ja 

valkoisiksi maalatut puuosat luovat aikaisempaa suuremman kontrastin 

punatiiliseinän kanssa.     

 

Sisätiloissa pintaremontit ja vähäiset tilamuutokset ovat keskittyneet 
pohjakerrokseen ja ylempien kerrosten toimistohuoneisiin.  

 

 
Kuva: Kunnantalon alkuperäinen julkisivu etelään. Sinisellä on rajattu jäljellä 

oleva osa. Nivelosaa korotettiin laajennuksen yhteydessä. Talon ikkunat olivat 

jaottomia. Matalan siiven kulmalla oli lämpökeskuksen tiilipiippu ja siinä kello / 

Julkisivu, Juhani Nylund 10.5.1960. SRA 

 

 
Kuva: Kunnantalon alkuperäinen länsisivu etelään. Punaisella on osoitettu 

nivelosan nykyinen korkeus, johon se korotettiin 80-luvulla. /Julkisivu ja leikkaus, 

Juhani Nylund 10.5.1960. SRA 
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5.1.4 Vanhan osan A tekniset tiedot  

     Lähtökohta 1963          Tilanne 2018 
TUNNUS 101099183Y  

TYYLI rationalistinen  ennallaan  

RUNKO kantava rakenteet: teräsbetoni 

pystyrakenne: seinä ja pilarit; 

vaakarakenne: ylälaattapalkisto 

/ erikoiskohteissa massiivilaatta 

alapohja: maanvarainen   

ennallaan (matala siipi 

purettu) 

 

 

ulkoseinät I-II-kerros: 

harvareikätiilimuuraus- 

vuorivilla - teräsbetoniseinä tai 

pilari 

pohjakerros: teräsbetoniseinä - 

paisutettu korkkivillalevy - 

teräsbetoniseinä tai pilari 

ennallaan 

 

 

 

  

sisäseinät poltettu sahajauhotiili / 

kevyttiili /normaalitiilimuuraus; 

paikallavalurakenteiset 

teräsbetoni/betoniseinät; 

lastulevyelementit 

osin ennallaan 

sisäportaat teräsbetoni, paikallavalu ennallaan 

PERUSTUS betoniantura  

KATTO pulpetti ennallaan 

runko puurakenne  

vesikate 4.5 kg kuumasinkitty ja 

saumattu pelti, räystäspellitys; 

kattokourut ja syöksytorvet 

pelti 

JULKISIVUT   

ulkoverhous punatiili puhtaaksimuuraten, ½ 

kiven juoksulimityksellä   

ennallaan  

 roiske- ja sileärappaus (alla 

kalkkisementtilaasti, päällä 

kalkkimaali) 

ennallaan 

 Minerit-levyt (puretussa siivessä) 

detaljit kunnan vaakuna vaihdettu paikkaa 

sokkeli betoni ns. sileävaluna + 

pystyurat, maalattu 

ennallaan (betoni 

sileäpinta, päädyissä 

pystyurat, maalattu) 

ulkoportaat graniittilevyt; liuskekivet; 

puuhierretty betoni 

 

IKKUNAT puiset 2-kertaiset, 

sisäänaukeavat, jaottomat  

peltiset vesiluiskat    

  

osa alkuperäisiä 

lisäpuitteella, osa 

vaihdettu 

tuuletusikkunalliseen 

(vaakavälikarmi) 

ULKO-OVET puurunkoiset lasiovet, mäntyä  uusittu metallirunkoisiin 

lasioviin (päädyn 

tuulikaapissa jäljellä) 

VÄRITYS   

seinät punatiili (sävyeroja) ennallaan 

detaljit  peittomaalatut ikkunat (ilm. 

murrettu valkoinen) 

valkoinen         

TALO-
TEKNIIKKA
  

sähkö, vesi- ja viemärijohdot, 

vesikeskuslämmitys (öljy), 

paisuntasäiliö ullakolla; 

(koneellinen poistoilmanvaihto) 

siirtynyt kaukolämpöön 

(lämpökeskus ja piippu 

purettu), koneellinen 

ilmanvaihto 1983 

 

 
Kuva: Julkisivumateriaalit: roiskerappaus, harjattu punatiili ja sileäpintainen 

betoni.  
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Kuva: Uutta ja vanhaa puolta yhdistävän nivelosan 80-luvulla rakennettu toinen 

kerros (välikäytävä) on lasiseinäinen, kuten uuden puolen porrashuoneet.  

 

 
Kuva: 1980-luvun saneerauksessa vanhan puolen pohjakerroksen ikkunoita 

suurennettiin ja I-kerroksen ikkunoihin tehtiin vaakavälikarmilla tuuletusikkunat.    

 
Kuva: Päädystä on poistettu autotallin ovet. Vanhan puolen muut alkuperäiset 

sisäänkäynnit säilyivät, mutta ulko-ovet on uusittu sinisiin metallioviin.  

 

 
Kuva: Pohjakerroksen ikkunat olivat alun perin pienet vaakaikkunat. Leveä 

oviaukko johti autotalliin. / Julkisivu itään, Nylund 10.5.1960. muutos 13.8.1962. 

SRA 
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5.1.5 Sisätilamateriaalit ja rakennusosat 

Luvussa esitellään vanhan puolen alkuperäisiä sisätiloissa käytettyjä 

pintamateriaaleja ja kiinteää sisustusta.  Vuoden 1963 työselitykseen 

pohjaavan kuvauksen jälkeen todetaan tilojen nykytilanne. Tarkastelua ei 

ole tehty huonekohtaisesti. 

 

Sisäseinien pinnat 
sileä rappaus ja maalaus 

tasoitettu ja maalattu tiilimuuraus 

Pukkilan valkoinen 15x15 E-seinälaatat, värillinen laasti 
Halltex-kestopintaiset levyt ja laatat 

höylätyt lehtikuusilaudat 

kuusipaneelilaudat (sauna) ja mäntylaudat (pukuhuone) 

 
Sisäkattojen pinnat 
Halltex-kestopintaiset levyt ja laatat 

akustiikkalevyt 

aaltoileva puurimoitus (ainoastaan valtuustosalissa) 

kuusipaneelilaudat (sauna) ja mäntylaudat (pukuhuone) 

 
Lattiapinnat 
betoni 

Pukkilan I lk:n vaaleanharmaa 6-kulmainen pikkulaatta 

Linoleumi  (vahaus ja kiillotus)   

Finnflex -asbestimuovilaatat   

Hovi-muovilaatat   

puiset jalkalistat 

muovijalkalistat portaikoissa 

 

Portaikot   
Vanhalla puolella on kaksi portaikkoa. Kaikkia kerroksia yhdistää suora 

kaksivartinen ja lepotasollinen porras. Pohjakerrosta ja I-kerrosta yhdistää 

suora yksivartinen porras.  Umpinaiset porrassyöksyt liittyvät kiinteästi 

massiivilaattaisiin välitasanteisiin ja/tai porrashuoneen sivuseinään.  

 

Pääporras on päällystetty 2.5 mm paksuisilla Hovi-laatoilla, muut portaat 

asbestimuovilaatoilla (Kilpa tai Finnflex). Portaiden jalkalistat ovat 

asbestimuovia. 

Toimisto-osan II-kerroksen lattian valoaukkoa kiertää teräspinnakaide 
akryylimuovisin käsijohtein.  

Valoaukon toisessa päässä on saumattomista teräsputkista säleikkö. 

 

Portaiden käsijohteet ovat muovilla päällystettyä laattaterästä, 

kiinnitettyinä joko kromatuin koukuin seinään tai teräksisillä 

pystypuikoilla askelmiin ja tasoihin.   Kahdessa tilassa portaiden 

käsijohteet ovat 1 1/4” putkea, kiinnitettynä joko teräskiinnikkein seinään 

tai teräksisillä pystypuikoilla askelmiin ja tasoihin.    

  

Ikkunat ja ovet 
Ikkunat ovat kaksikertaisia sisäänaukeavia puuikkunoita, joissa kittaus, 

villapunostiivisteet ja huulletut sisäpuitteet. Suurin osa ikkunapenkeistä 

tehtiin Wilh. Schauman Oy:n valmiista laminaattipintaisista 

lastulevyikkunapenkeistä tammilistoin ja teräskannattajin.  Lisäksi 

ikkunapenkkejä tehtiin teräsbetonista teräshiertäen ja valkoisilla E-

seinälaatoilla päällystäen.   

 

Ulko-ovet karmeineen ovat mäntyä ja varustettu potkulevyillä. 

Ainoastaan yhden tuulikaapin ulko-ovet ja siitä eri huonetiloihin johtavat 

ovet karmeineen ja ympäröivine lasiseinineen ovat terästä. Pariulko-ovien 
suora kromattu vedin oli 60 cm pitkä ja kädensijoiltaan puuta. Ovien 

työntöpuolella oli koivuiset kiillotetut työntölevyt kromatuin kiinnikkein. 

Muu käytetty vedinmalli oli suora, 20 cm pitkä ja kromattu. 

 

Sisäovien yleisin tyyppi on vaneripintainen huullettu laakaovi.  Saunan ja 

pesuhuoneen ovet on puupaneloituja. Arkistojen ovet ovat erikoisovia.  

Neljässä tilassa on Telon-päällysteiset äänieristeiset paljeovet 

ohjauskiskoin.  Palo-ovet on pellitetty palolain mukaisesti. Kynnykset ovat 

joko mäntyä tai muovia.  
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Nykytilanne7   

Vanhan puolen I- ja II-kerroksen sisätilojen pinnat ovat 1980-luvun alussa 

tehdystä saneerauksesta, ja esimerkiksi sisäovet, pääportaikon kaiteiden 

puiset johteet ja suojakaiteet, alakattojen puulevyt, käytävien, portaiden 
ja huonetilojen punaiset lattialaatat ovat materiaaleiltaan ja 

väritykseltään samanlaisia kuin laajennuspuolen vastaavat. 

Valtuustosaliin tehtiin tekniikaltaan samanlainen taitto-ovi kuin 

laajennusosan ruokalaan. Pohjakerroksen laattalattia on 2010-luvun 

korjauksesta, jossa vanhat alapohjarakenteet purettiin.  

 

Vanhaa ovat, korjatussa asussaan, sileiksi rapatut tai slammatut, maalatut 

tiiliseinät sekä valtuustosalin kattopalkkeja peittävä aaltoileva 

puurimoitus, aulan valoaukon päässä oleva teräsputkisäleikkö (ennen 

tumma) ja valokuilun maalattu teräskaide (akryylimuovilevyt vanhat tai 
vanhojen kaltaiset). Huoneissa on myös alkuperäisiä valurautaisia 

pylväsradiaattoreita ja jonkin verran laminaattipintaisia puulistaisia 

ikkunalautoja. Pohjakerroksessa on säilynyt alkuperäinen lasiaukollinen 

puuovi vetimineen.  

 

 
Kuva: I-kerroksen ala-aula on kuvassa vanhassa asussaan. /Kuvausaika ei tiedossa 

(arkkitehti Juhani Nylund 1963), Siilinjärven kunta/valokuva-arkisto 

 
Kuva: I-kerroksen ala-aula on 1980-luvun saneerauksen jälkeisessä asussaan. 

Seinät ovat vaaleat, samoin metalliputkisäleikkö valoaukon päässä. Linoleumi on 

vaihtunut vinyylilaattoihin ja alakattoon on asennettu viilupintaiset levyt. 

Lasiovien paikalla on kulkuaukot. Vanerisäleikköjen suojaamat kattovalaisimet 

ovat valoaukon reunassa. 
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Kuva: Valtuustosalissa on säilynyt alkuperäinen puurimakatto. Kalustus (koivu) ja 

peräseinän jako-seinä (mäntyviilu) ovat 80-luvulta. Yleisölehteri on purettu 

käytävän puoleiselta seinältä. 

 

 
Kuva: II-kerroksesta I-kerroksen halliin avautuvan valokuilun metallirunkoiset 

kaiteet ovat alkuperäiset, samoin toisessa päässä oleva teräsputkisäleikkö. 

Muulta osin tilan väritys ja pinnat ovat 1980-luvulta.  

 

  
Kuva vasemmalla: Pohjakerroksen päätysisäänkäynnin mäntypintainen ovi on 

joko 1960- tai 80-luvulta, mutta suora puuvedin on 80-luvulta, koska alun perin 

sisäovissa oli pyöreät työntölevyt.  

Kuva oikealla: Valtuustotalin 1980-luvulla tehty jakoseinä teräskiskoineen on 

hyvässä kunnossa.  

 

 
Kuva: Alkuperäinen naulakko ja lämpöpatteri.  
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Kuva: Vanhan puolen C-portaikon kaiteet, ovet ja pinnat ovat 80-luvulta.   Porras 

uusittiin, mutta nousu, etenemä ja portaiden muoto tehtiin vanhojen mukaisesti.   
 

 

 
Kuva: II-kerroksen kokoushuone 1980-luvun asussa. 

 

 
Kuva: Pohjakerroksen tiloissa on tehty viimeisimmät pintaremontit.  

 

 

 



27 
 

5.2 Kunnantalon laajentaminen  

Kunnantalon laajentamisen8 suunnittelu käynnistyi 1970- ja 80-lukujen 

vaihteessa. Lisärakennus päätettiin rakentaa samalle tontille, jossa sijaitsi 

60-luvun kunnantalo ja paloasema. Työtä varten perustettiin 

Kunnanviraston suunnittelutoimikunta, jonka tehtävänä oli tehdä esitys 

valittavasta suunnittelijasta kunnanhallitukselle.  Kunta ei järjestänyt 

suunnittelukilpailua vaan valintamenettelyn, johon sai apua Suomen 
Kunnallisliitolta ja Kaupunkiliitolta. Toimikunta kävi tutustumassa 

arkkitehtitoimistojen suunnittelemiin kunnanvirastotaloihin ja 

tutustumisretken perusteella valitsi toimistot, joilta pyysi 

suunnittelutarjoukset.  Toimistot olivat Arkkitehtitoimisto Hyvämäki, 

Karhunen, Parkkinen, Arkkitehtitoimisto Arto Sipinen ja 

Arkkitehtitoimisto Veikko Voutilainen. Huhtikuussa 1980 kunnanhallitus 

hyväksyi yksimielisesti suunnittelutoimikunnan esityksen valita 

kunnanviraston laajennuksen suunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Arto 

Sipinen Ky:n.  

 
Arkkitehti Arto Sipinen laati kunnassa tehdyn huonetilaohjelman pohjalta 

eri vaihtoehtoja kunnan viraston laajennuksen luonnosehdotukseksi 

siten, että kaikissa vaihtoehdoissa oli vanhan kunnanviraston tilat 

saneerattu pohja- ja I-kerroksen osalta sosiaalitoimiston tiloiksi ja II-

kerroksen osalta kokoustiloiksi (luonnos 4.7.1980). Tontin kulmikas 

muoto oli haasteellinen ja vanhan virastotalon I-kerroksisen siiven eli ns. 

verotoimisto-osan säilyttämiselle ei lopulta löydetty toteuttamiskelpoista 

vaihtoehtoa.    

 

Eri vaihtoehtojen kehittelyn jälkeen kaavoitus- ja rakennustoimisto piti 
toteuttamiskelpoisimpana luonnosvaihtoehtoja A1 (5.11.1980) ja B 

(23.10.1980). Vaihtoehdossa A1 verotoimisto puretaan 

lämmönjakeluhuonetta sekä kunnantoimiston ja verotoimiston välistä 

yhdysosaa lukuun ottamatta. Vaihtoehto B edellytti verotoimiston 

entinen asunto-osan purkamista. Näistä kahdesta suunnittelutoimikunta 

esitti kunnanhallituksen hyväksyttäväksi vaihtoehdon A1 mukaisen 

kunnanviraston laajennuksen ja vanhan osan saneerauksesta 4.7.1980 

laaditut luonnospiirustukset sekä laajennusosan koko pohjakerroksen 

käyttöönottamista siten, että huonetilaohjelman ulkopuolelta varataan 
käyttöön noin 270 m2 lisätila. Toimikunnan esitys hyväksyttiin 

kunnanhallituksessa 8.12. ja kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.1980, 

jossa valtuutetuille selvitti laajennuksen ja saneerauksen 

luonnospiirustuksia arkkitehti Seppo Häkli Arkkitehtitoimisto Arto Sipinen 

ky:stä.  Rakennuslupa kunnantalon laajentamiseen myönnettiin 1981. 
Rakennus valmistui 1983, mutta oli jo ainakin osittain käytössä jo vuoden 

1982 puolella.      

 

 
Kuva: Siilinjärven kunnantalo 1980-luvulla. Piha-alueella on nurmikoita, asfaltti- 

ja laattapäällystettyjä alueita, kukkapenkkejä ja pensasistutuksia.  Sisäpihalle tuli 

allas ja siihen kolme altapäin valaistua suihkua.  

Pääsisäänkäynnin edustalla olevalle piha-alueelle tuli muureja, joissa sokkeli 

betonia ja muuri punatiiltä. Yhteen tuli messinkikirjaimin teksti ”kunnantalo”. 

Toiseen muuriin upotettiin ilmoitustaulu. / Kuva: Lujabetoni Oy  
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5.2.1 Laajennusosan B tekniset tiedot 

     Lähtökohta 1983          Tilanne 2018 
TUNNUS 1009844596  

TYYLI monumentaalinen, 

geometrinen 

punatiiliarkkitehtuuri  

ennallaan  

RUNKO kantava rakenteet: teräsbetoni 

pystyrakenne: pilarit, seinät 

vaakarakenne: massiivilaatta 

reunapalkein 

alapohja: maanvarainen  

ennallaan  

ulkoseinät julkisivutiilitiili-villa-tiili tai  

pystylaudoitus-villa-tiili/betoni   

ennallaan 

(pohjakerroksessa 

korjauksia) 

sisäseinät kalkkihiekkatiilimuuraus; 

paikallavalurakenteiset 

teräsbetoniseinät; 

teräsrunkoiset kipsilevy/ 

mineraalilevyseinät   

ennallaan pääosin 

(pohjakerroksessa 

korjauksia) 

sisäportaat teräsbetoni, paikalla valu ennallaan 

PERUSTUS betonianturat ennallaan 

KATTO tasakatto ennallaan 

rakenne teräsbetonilaatta 

 (ei ullakkotiloja) 

ennallaan 

vesikate kermikate ennallaan; uusi 

bitumikermikate 

JULKISIVUT   

ulkoverhous punatiili puhtaaksimuuraus, ½ 

kiven juoksulimitys 

varjosaumoin;  

ennallaan  

 pystypaneeliverhous tai 

puusäleikkö peittomaalattu 

ennallaan tai 

samankaltainen, 

säleikköjä poistettu 

detaljit mäntyrunkoinen pergola III-

kerroksen terassilla 

ennallaan 

sokkeli betoni puhdasvalupinta ennallaan, osittain 

levytetty 

IKKUNAT puiset sisäänaukeavat, 

jaottomat tai jaettu 

ennallaan, osa uusittu 

tuuletusikkunaan 

pystyjakokarmilla;   

peltiset vesiluiskat    

 

peittomaalattu 

valkoisiksi 

ULKO-OVET puurunkoiset lasiovet 

  

suurin osa vaihdettu 

sinisiin metallirunkoisiin 

lasioviin 

 metallirunkoiset lasiovet osa ennallaan 

VÄRITYS   

seinät punatiili (sävyeroja) ennallaan 

detaljit  puunväriset ikkunapuitteet ja 

pokat, vaaleasävyiset 

ikkunasäleiköt 

valkoiset ulkopuitteet ja 

karmit ja säleiköt 

TALO-
TEKNIIKKA
  

vesi- ja viemärijohdot, 

vesikeskuslämmitys, 

kaukolämpö 

koneellinen tulo-

/poistoilmanvaihto,   

sähkö, lähettiviestijärjestelmä 

  

ennallaan  

 

 

 
Kuva: Rakennus on ollut värimaailmaltaan nykyistä pehmeämpi, yksityiskohdat 

oli sävytetty punatiilen värimaailmaan.  Rakennuksen ikkunakehykset ja 

puusäleiköt olivat kuultomaalattu tai ruskeansävyiset.  / Kuva: Lujabetoni Oy  
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Kuva: Julkisivuihin tehdyt muutokset: 1. Rakennuksen kaikissa Ikkunoissa puusävyinen ulkopuite maalattu valkoiseksi; 2. Uudet ovet (materiaali- ja värimuutos); 
3. Neliöikkuna  ja kapea ikkuna (mahdollisesti  jo alusta lähtien).  

 

 
Kuva: Julkisivuihin tehdyt muutokset: 1. Tehty laudasta umpinainen jätepiste. Vierestä suljettu ovi (ilmalämpöpumpun ulkoyksiköt); 2. Uudet ovet (materiaali- 

ja värimuutos); 3. Ei puusäleikköä pohjakerroksen ikkunoiden alapuolella, 4. Puusäleiköt poistettu; 5. On puusäleikkö ikkunassa.  

 

Julkisivu etelään 

Julkisivu itään 

1 

2 2 

2 1 
3 

4 
4 

5 

3 3 
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KUVIA JULKISIVUISTA  

 
Kuva: Julkisivuihin tehdyt muutokset: 1. Lautaseinäinen jätepiste; 2. Puusäleiköt poistettu. 

 
 

 
Kuva: Julkisivuihin tehdyt muutokset: 1. Ei ikkunaa; 2. Puusäleiköt poistettu. 

 

Piirustukset: Arkkitehtitoimisto Arto Sipinen Ky 25.8.1981. SRA 

Julkisivu länteen 

Julkisivu pohjoiseen 

1 

2 2 

2 
2 

1 

2 
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Kuva: Rakennuksen julkisivu pohjoiseen.  

 

 
Kuva: Laajennusosan julkisivumateriaaleja: tiili, puu ja sileä betoni. 

Katoksen alapinnassa on säilynyt ruskeasävyinen puuverhous.  

 

 
Kuva: Uusi sininen ulko-ovimalli.  

 

 
Kuva: Seinän yläreunassa on kerros pystyyn muurattuja tiiliä, ja sen alla 

rivi tiilisiä tuuletusputkia.   
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5.2.2 Sisätilamateriaalit ja rakennusosat 

Luvussa esitellään uuden puolen alkuperäisiä sisätiloissa käytettyjä 

pintamateriaaleja ja kiinteää sisustusta.  Vuoden 1983 työselitykseen 

pohjaavan kuvauksen jälkeen todetaan tilojen nykytilanne. Tarkastelua ei 

ole tehty huonekohtaisesti. 

 

Seinäpinnat 
tasoitettu ja maalattu betoni 

tasoitettu ja maalattu tiilimuuraus 

Halltex-puukuitulevy (pellava) 
kipsilevy 

teräsrunkoiset ikkunaseinät (rautalankalasia) 

puurunkoiset ikkunaseinät 

Pukkilan Kesto-hienoklinkkeri  

lautapaneeli (sauna) 

 

Kattopinnat 
tasoitettu ja maalattu betoni  

mäntyviilutettu levy (Palo-Ilves tmv.) 

suuri kipsilevy 
suuri lastulevy 

akustiikkalevy 

lautapaneeli (sauna)   

vanerilevy, johon kiinnitetty puusäleitä (takka/pukuhuone) 

alakattoihin kiinnitettyjen valaisimien säleikkö vanerisälettä 

 

Lattiapinnat 
vahattu tiililaatta (julkisivutiilen värinen punatiili, ilman jalkalistoja) 

Pukkilan Natura-hienoklinkkeri 

Nokian Hovi-muovilaatat   
Nokian Noplano muovimatto 

Kookosmatto 

maalattu betoni 

jalkalista: laatta tai mäntylista 

  

 
 

Portaikot ja detaljit 
Rakennuksessa on kaksi porrashuonetta, toinen pääaulan yhteydessä ja 

toinen rakennuksen koillisseinällä.  Portaat ovat suoria kaksivartisia ja 

lepotasollisia. Askelmapinnat ovat punatiililaattaa, betonipinnat 
maalattuja. Portaiden kaiteet ovat teräsrunkoisia, käsijohteet ja kaiteet 

puuta. Ikkunoihin ym. asennetut suojakaiteet ovat samaa mallia kuin 

portaiden puukaiteet.  

 

Ikkunat ja ovet 
Ikkunat ovat osin kolminkertaisia (tuuletusikkunat), osin nelinkertaisia 

(muut) sisäänaukeavia puuikkunoita, joissa sivu- ja ylälistat ovat puuta, 

alalista metallia. Puitteet on varustettu neopreenikumi- tai 

umpisolumuovitiivisteellä.  Niiden lisäksi on kiinteitä puuikkunoita, joissa 

on kolmilasinen umpiolasielementti. Katolla on akryylikupuikkunoita.  
 

Rakennuksessa on metallirunkoisia ovia, kuten palo-ovia sekä 

lasiaukollisia ulko-ovia, joiden puuosat ovat mäntyä. Käytävien varsilla 

olevat sisäovet ovat huullettuja kennorakenteisia vaneripintaisia 

kuultokäsiteltyjä laakaovia. Ovilistat ovat puuta, normaalikynnys koivua. 

Ovien painikkeet ovat kiillotettua messinkiä, samoin suurelta osin kaikki 

näkyvät helat ja helojen osat.  

 

Vaneriovien lisäksi rakennuksessa on erikoisovia, kuten ruokailutilan 

keittiön heiluriovi, saunatilojen paneeliovia, arkiston ovi, atk-huoneen 
vaneripintainen liuku-ovi, kabinetin lasiseinän liukuovi sekä valtuustosalin 

viilupintainen taitto-ovi. Teräsovissa ikkunat ovat rautalankalasia.  

 

Nykytilanne9   

Laajennusosan puolella interiöörit ovat säilyneet hyvin. Uudistuneita 

tiloja on lähinnä pohjakerroksessa, muualla on uusittu jonkin verran 

lattiapintoja. Ruokalan uudet ikkunat ovat vanhojen kaltaiset.  
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I-KERROS 

 
Kuva: Sisääntuloaula on tuulikaapin ja neuvontapisteen edustalla matala.    

 

 
Kuva: Odotustila sisääntuloaulan päässä portaikon  ja hissin vieressä.  

 
Kuva: Näkymä nivelosasta naulakoille ja pääsisäänkäynnin tuulikaappiin.  

 

III-KERROS: Kattoterassi 

 
Kuva: Pääportaikosta aukeaa näkymä kattoterassille, jossa on pergola ja 

ruokalaan avautuvat ikkunaseinät.  
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III-KERROS: Pääportaikko A ja ruokala 

 
Kuva: Pääportaikko on lasiseinäinen ja sieltä avautuu näkymä sisäpihalle.  

A-, B- ja C-portaikoissa on sama kaidemalli. 

 
Kuva: Ruokala on kattoterassin vieressä. Käytävän toisessa päässä on 

saunaosasto. 

 

 
Kuva: Sivukäytävä. Ikkunoissa on puupintaiset sisäpokat.  
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II- KERROS   

 
Kuva: Keskikäytävien päissä on ikkunat. Levy- ja tiilipinnat ovat alkuperäiset, 

samoin kattovalaisimet ja ovet. Mäntyä on käytetty alakattojen, puusäleikköjen, 

sisäovien ja pieten puisten yksityiskohtien materiaalina.  Käytävätilaa rytmittävät 

valkoiset pylväät.  

 
Kuva: Aulatila pääportaikon ja hissien vieressä. Kaikissa aulatiloissa 

kattovalaisimet on sijoitettu muuta kattoa vaaleamman, mäntylistoilla 

raidoitetun alueen ympärille. Tässä lamput muodostavat kehikon.  

 

 
Kuva: Toimistosiipien I- ja II-kerroksessa käytävän leveys pienenee kulmissa, 

joissa on tiiliverhoillut kantaville seinille tehdyt huoneet.  
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YKSITYISKOHTIA JA TYÖHUONEITA 

 
Kuva: II-kerroksen työhuoneista on vaihdettu lattiapäällysteet.  

 

  
Kuva: Henkilöhissi on alkuperäisessä asussaan. Talon sisämateriaalien laatu 

näkyy sisäovien huolellisesti valituissa mäntyviiluissa (kuviointi). Hississä, kuten 

yleensäkin sisätiloissa metalliset kiinnikkeet ja listat ovat messinkiä. 

Kuva oikealla: Tuulikaapin sisäovet ovat alkuperäiset, ulko-ovet on vaihdettu 

sinisiin metallioviin.  

 

 
Kuva: Vahattu punatiililaattaa on käytetty myös muissa Sipisen suunnittelemissa 

punaisen kauden kunnantaloissa ja kaupungintaloissa.  
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Kuva: Puurimoitusta tai -säleikköjä on käytetty kiinteään sisustukseen kuuluvissa 

osissa, kuten ruokalan ikkunalaudoissa ja käytävällä säilyneen seinäpuhelimen 

reunuksessa.    

 

Kuva ylhäällä: Pohjakerroksen 

varatila on jälkeenpäin 

sisustettu koulutustilaksi.  

 

 

 

 

 

 

Kuva: III-kerroksen ruokalan 

vieressä ollut tupakkahuone on 

nykyään työhuoneena.  
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III-KERROS: Saunaosasto 

 
Kuva: Takkahuoneessa on isot puupinnalle jätetyt ikkunat ja alakatossa 

mäntyviilulevyt puusäleiköllä. Ovi johtaa keittokomeroon. 

 

 
Kuva: Takka on sijoitettu saunatilojen ja oleskelutilan välille.  Puusäleikköpinnat. 

 

 

 

 
Kuva: Siniset Kesto-laatat yhdistävät saunaosastoa. Materiaalia on käytetty sekä 

takkahuoneen takassa, saunan pesuhuoneessa ja WC-tiloissa.   

 

 
Kuva: Saunaosaston keittiö on 80-luvun asussaan.  

 



39 
 

POHJAKERROS  

 
Kuva: Pohjakerroksen käytävää väestönsuojan kohdalla. Lasiseinät, ovet, lattiat, 

katto ja valaisimet ovat alkuperäisiä. 

 

 
Kuva: Väestönsuojassa on häkkivarastoja.  

 

 

 
Kuva: Portaikko B. 
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5.3 Kunnantalon arkkitehtuurin tunnuspiirteet  

Siilinjärven kunnantalossa on edustettuna rakennustyypin kehityksen 

kaksi eri vaihetta.   

 

 Vanha 1963 valmistunut osa on yksinkertaista ja tyypillistä 

aikakautensa arkkitehtuuria. Alkuperäisessä koossaan rakennus oli 
käytännöllinen kunnan toimintojen keskus, johon oli sijoitettu 

keskushallinnon toimisto- ja kokoustilojen lisäksi valtuustosali, 

terveys- ja sosiaalipuolen toiminnot sekä kunnanjohtajan asunto.  

 

 Laajennus vuodelta 1983 edustaa kaupunkikuvallisesti näyttävää, 

suurimittakaavaista arkkitehtuuria, jonka suunnittelijaksi oli valittu 

mainetta saanut arkkitehti. Kunnantaloon tuli virkamiesten työtilojen 

lisäksi sisääntuloaula, ruokala ja edustussauna, arkisto sekä 
väestönsuoja.  

  

 
Vanhan puolen keskeiset arkkitehtoniset piirteet 

 

 pulpettikatto ja katon linjassa suurenevat päätyikkunat  

 kompakti muoto ilman ulokkeita tai sisäänvetoja  

 nivelosa  

 seinäpintojen jäsentely ikkunallisiin rappauspintoihin ja ikkunattomiin 

punatiilipintoihin  

 vaakunalle osoitettu vertikaali rappauspinta 

 

 keskushalliratkaisu välipohjan valoaukolla ja metalliputkisäleiköllä 

 kaksivartinen suora porras  

 valtuustosalin aaltoileva puurimakatto ja ikkunaryhmä 

 

 

 
Kuva: Vanhan puolen valtuustosali ja jakoseinän takana oleva tila.  

 

 
Kuva: Valoaukon metallirunkoinen kaide ja suojalevyt. 
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Laajennusosan keskeiset arkkitehtoniset piirteet 

 

 geometriseen muotokieleen perustuva kokonaishahmo  

 sisäänvetoja ja porrastuksia pysty- ja vaakalinjassa 

 siipien rajaama sisäpiha 

 puhtaaksimuuratut punatiilipinnat ½ kiven juoksulimityksellä 

 vaaleat puuverhoillut yksityiskohdat 

 puusäleiköt (joiden siivilöimä valo jäsensi sisätiloja; osa purettu) 

 julkisivujen keskenään hieman erilainen rytmiikka on toteutettu 

vaihtelemalla leveiden ja kapeiden ikkunoiden paikkoja   

 lasiseinät pystylinjaisella jaotuksella  

 

 lasiseinien tuoma avoin läpinäkyvyys porrashuoneissa A ja B sekä III-
kerroksen ruokalassa 

 matala sisääntuloaula  

 julkisivusta ulkoneva porrashuone B 

 keskikäytäväjärjestelmään perustuva tilaratkaisu siivissä 

 lämminhenkinen interiööri, joka syntyy mäntypuupinnoista, 
tiililaattalattioista ja yleisestä vaaleudesta. 

 

Kunnantalossa on käytetty muotoja, materiaaleja ja värejä harkitun 

niukasti.  Erityispiirteenä voidaan pitää rakennuksen kokonaisrakennetta, 

osien sommittelua. Kolmeen katuun rajoittuvan rakennuspaikan ja sillä 

sijaitsevan vanhan kunnantalon synnyttämät kaupunkikuvalliset ja 

toiminnalliset haasteet arkkitehti on ratkaissut jakamalla tilat neljään 

toisiinsa liittyvään ja sisäpihan ympärille kiertyvään siipeen ja tähän 

kokonaisuuteen vanha säilytetty osa kytkeytyy viidentenä siipenä, 

pääsisäänkäynnin eduspihaa rajaavana osana.     
 

Laajennusosa on muotokieleltään klassisen moderni, hahmoa hallitsee 

geometrinen virtaviivaisuus, yksityiskohtien rytmiikka ja Sipisen 

punatiilikauden arkkitehtuurille tunnusomainen ”kubistinen” 

volyymisommittelu eli rakennuksen kokonaishahmon rakentaminen 

särmiöitä yhdistämällä, pinoamalla tai leikkaamalla. Sipisen punaisen 

kauden rakennuksista tämä tyyli näkyy erityisesti Raision 

kaupungintalossa (1981). Siilinjärven kunnantalo on menettänyt 

huolellisesti suunniteltuja yksityiskohtia, kun sen julkisivuista on poistettu 

puusäleikköjä.  
Sipisen geometrisiä linjoja käyttävälle arkkitehtuurille muodostaa hyvän 

vertailukohdan Siilinjärven kunnantalon kanssa samoihin aikoihin valmistunut 

Kiuruveden kaupungintalo, joka edustaa Oulun koulukuntaa eli regionalistista 

arkkitehtuurityyliä, jossa perinteisiä muotoja sovellettiin moderniin 

rakentamiseen.  
 

 
Kuvat: Julkisivuihin on saatu elävyyttä laajoilla sisäänvedoilla ja porrashuoneiden 

julkisivun korkuisilla pystyjakoisilla lasiseinillä ja lasipintoihin liittyvillä 

puusäleiköillä.  / Siilinjärven kunnantalon pienoismalli.  

 

Ulkotilat  

Eduspiha ja julkisivut Kasurilantien suuntaan  

Laajennusosa on selkeä, itsenäinen arkkitehtoninen kokonaisuus, johon 

vanha puoli liittyy mutkattomasti. Rakennuksen monimuotoinen 

massoittelu vaikuttaa myönteisesti kuntakeskuksen taajamakuvaan. 

Rakennuksen ja Kasurilantien väliin jäävä eduspiha on jäsennelty viher- ja 

ajopihaan. Piha-alueella on tukimuureja.  

 

Sisäpiha ja sitä rajaavat julkisivut 

Siilinjärven kunnantalossa avaraa keskushallia korvaa siipien ympäröimä 

sisäpiha, jota somistaa vesiaihe. Sisäpihaa rajaavien seinien isot ikkunat 
tuovat ulkotilan osaksi sisätiloja, erityisesti pääportaikkoa ja alun perin 

myös B-portaikon luona ollutta pientä odotusaulaa.   
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Kuva: Siilinjärven kunnantalon pääsisäänkäynti on matala. Tiililattiat ja puupinnat 

luovat lämminhenkisen interiöörin. Talon julkisivuissa ja sisätiloissa on käytetty 

puusäleikköjä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yleissuositus  
 

Siilinjärven kunnantalon arkkitehtoniset arvot ovat erityisesti rakennuksen 

sisätiloissa, joissa johdonmukainen ja harmoninen materiaalien ja 

yksityiskohtien käyttö edustaa puhtaimmin arkkitehti Arto Sipisen tyyliä.    

  

Etenkin aula-, porrashuone-, ruokala-, takkahuone-, keskuskäytävä- ja 

odotustilojen yksityiskohdat ja materiaalivalinnat vaikuttavat 

rakennuksen kokonaisilmeeseen ja yhtenäisyyteen, joka toistaiseksi on 

hyvin säilynyt. Materiaalivalintojen tulee noudattaa rakennuksen 

alkuperäismateriaaleja mahdollisuuksien mukaan. Tilojen luonne 

perustuu kauttaaltaan yhtenäiseen värimaailmaan, joka on luotu harvoilla 

materiaaleilla. Muutoksia suunnitellessa tulee huomioida 

keskikäytäväratkaisu ja sen tilaa rytmittävät tekijät eli pylväät ja 
odotustilat (joista osasta jo tehty työhuoneita). Alkuperäiset suunnat ja 

muodot tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää ja uudisosat ratkaista 

alkuperäisille tiloille alisteisina. Julkisivuaiheita muodostavat sisätilat olisi 

hyvä säilyttää vastaavassa käytössä. 

 

Muut tilat, kuten toimistohuoneet ja huoltotilat kestävät parhaiten 

suurempiakin muutoksia. Näidenkin tilojen osalta on toivottavaa, että 

uudet materiaalit sopeutuisivat olemassa oleviin materiaali- ja 

värivalintoihin.  
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TIETOTAULU 2: Arkkitehti Arto Sipinen 
 

Siilinjärven kunnantalon laajennusosan (1983) suunnittelija 
 

ARTO SIPINEN10, arkkitehti (20.4.1936 Helsinki - 23.12.2017 Espoo) 
Arto Kalevi Sipinen kirjoitti ylioppilaaksi 1953 ja valmistui arkkitehdiksi 

Teknillisestä korkeakoulusta 1961. Hän teki 1950- ja 1960-luvulla 
opintomatkan Belgiaan ja Ranskaan sekä Saksaan, Italiaan ja Itävaltaan. 

Sipinen työskenteli opiskelunsa loppuvaiheessa Alvar Aallon 

arkkitehtitoimistossa, sitten Viljo Revellillä 1961–62 ja Olli Kivisen 

toimistossa 1963–65. Tämän jälkeen hänellä on ollut oma 

arkkitehtitoimisto: Arkkitehtitoimisto Arto Sipinen Oy ja vuodesta 2005 

Arkkitehtitoimisto Sipinen Oy. 

 

Sipinen oli Alvar Aallon perillisiä ja seuraajia. Hänen suunnittelutyönsä 

edustavat sodanjälkeisen arkkitehtuurimme kahden rinnakkaisen 

päälinjan, rakenteellisuutta korostaneen konstruktivismin ja Alvar Aallon 
monimuotoisemman suuntauksen synteesiä.   

 

Arto Sipinen on suunnitellut runsaasti julkisia rakennuksia – kaupungin- ja 

kunnantaloja, konserttitaloja sekä yliopistorakennuksia. Hän on saanut 

monet näistä tehtävistä arkkitehtuurikilpailuissa saavuttamansa 

menestyksen kautta.   

 

Sipisen uran kannalta merkittävä onnistuminen oli Jyväskylän yliopiston 

pohjoismaisen suunnittelukilpailun voitto.  Ensimmäisenä yliopiston 

rakennuksista valmistui pääkirjasto vuonna 1974. Kirjaston lisäksi hän teki 
Jyväskylän kampusalueelle myös hallintorakennuksen ja kaksi 

taideaineiden rakennusta, jotka valmistuivat 1970-luvun puolivälissä. 

Yliopiston kirjasto on mukana Docomomon suojelukohteiden listalla. 

Punatiili-idea jatkui Mattilanniemeen, jonne yhteiskuntatieteiden 

rakennukset tehtiin 1980-luvulla. Seuraavalla vuosikymmenellä 

Ylistönrinteen rakentamisessa punatiili vaihtui vaaleaan 

kvartsihiekkatiileen. Jyväskylään nousivat 2000-luvulla vielä muun muassa 

keskustan maamerkkinä kohoava toimistotorni Innova ja tornin viereen 

rakennettu ammattikorkeakoulun IT-instituutti Dynamo. Seinäjoella 
Sipisen uusinta tuotantoa edustaa teknologia- ja innovaatiokeskus Frami. 

 

Arto Sipinen on voittanut ainakin kuusi 

kaupungin/kauppalan/kunnantaloista järjestettyä arkkitehtuurikilpailua: 

Imatra 1967 (valmis 1970), Pieksämäki 1970 (valmis 1973), Tuusula 1977 
(valmis 1980), Raisio 1977 (valmis 1982), Kauhajoki 1981 (valmis 1983), 

Tammela 1988 (valmis 1991) ja Iitti 1989.  Toinen sija: Kiuruvesi 1980, 

Mäntsälä 1981 (valmis 1992) ja 3. sija: Suonenjoen kauppalantalo 1968.11   

 

Edellä mainittujen lisäksi Sipinen on suunnitellut kunnantalot Siilinjärvelle 
(1982 valintamenettely, valmis 1983) ja Lietoon (1993). 

 

1980–90-luvulla Sipinen voitti viisi kulttuuritalokilpailua: Espoon Tapiola, 

Imatra, Lahti, Mikkeli ja Kuusamo. Muista arkkitehtuurikilpailuista 

mainintana, että hän oli yksi suuren Kamppi–Töölönlahti-ideakilpailun 
kolmesta voittajasta. 

 

Kansainvälisestikin tunnettu Sipinen palkittiin urallaan muun muassa 

ensimmäisenä arkkitehtina Pro Finlandia -mitalilla 1990. Professorin 

arvonimen hän sai 1995 ja Rakennustaiteen valtionpalkinnon 1999. 

 

Pohjois-Savossa ei lähdetietojen12 mukaan ole muita arkkitehti Arto 

Sipisen suunnittelemia julkisia rakennuksia kuin Siilinjärven kunnantalon 

laajennus.    

 
Punaisen kauden kunnantalot ja kaupungintalot 
Arto Sipisen punaisen kauden kunnantaloja on Tuusula (T) ja Siilinjärvi (S) 

sekä kaupungintaloja Raisio (R) ja Kauhajoki (K).  Kaikki rakennukset ovat 

säilyneet alkuperäisessä käytössään, Siilinjärvi on ainoa, jossa tiloja on 

tyhjillään sisäilmaongelmien vuoksi.  

 

Sipinen on todennut, että suunnittelu lähtee ympäristöstä, paikan 

vaatimuksista.13  Neljästä punaisen kauden hallintorakennuksesta kaikki 

muut paitsi Tuusula rakennettiin vanhan kunnantalon viereen. Siilinjärvi 

eroa muista siinä, että osa vanhasta talosta jouduttiin purkamaan ja 
jäljelle jäävä osa kytkettiin nivelosalla uuteen puoleen.   
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Sipinen on kertonut, että 1970-luvun lopulla Raision kaupungintalon 

myötä hän alkoi korostaa valtuustosalin ja keskushallin asemaa 

hallintorakennuksissa. Avarasta ja valoisasta sisääntulohallista tuli 

tavallaan hänen tavaramerkkinsä.14    
 

Siilinjärven kunnantalon tilaohjelma poikkeaa muista siinä, että keskeiset 

kokoustilat ja valtuustosali sekä näihin liittyvä korkea aula ovat vanhassa 

osassa. Tämän vuoksi Siilinjärven kunnantalosta jäi pois korkea 

lasiseinäinen keskushalli, jonka yhteyteen muissa punaisen kauden 

hallintorakennuksissa on tuotu valtuustosali, kokoussali ja kahvila-

ravintola. Siilinjärvellä lasiseiniä on käytetty porrashuoneissa, 

odotustiloissa ja III-kerroksen ruokalan yhteydessä, ennen kaikkea 

sisäpihalle aukeavalla seinällä. Siilinjärven kunnantalon atriumtyyppistä 

vesiaiheella somistettua sisäpihaa ei sen sijaan ole muissa punaisen 
kauden hallintorakennuksissa. 

 

Arkkitehti Arto Sipinen käytti motiiveja, materiaaleja ja värejä harkitusti ja 

niukasti. Hän kehitteli omia teemojaan ja loi yhdenmukaista, äärimmäisen 

rauhallista ja ehyttä arkkitehtuuria.15 Punatiilikauden 

hallintorakennuksissa yhtäläisyydet jatkuvat sisätilamateriaaleihin: 

punatiililaattalattiat, valkoiset seinät, yksityiskohdat vaalea puuta (koivua 

tai mäntyä), kattolamppujen puunväriset säleiköt, puunväriset ovet ja 

valkoiset pylväät. Myös portaikkojen puukaiteet ovat hyvin 

samankaltaiset.  
 

 

  

 

  

 

  
Tuusula                                                Raisio 
 

  
Kauhajoki             Siilinjärvi   
/Ilmakuvat © Maanmittauslaitos (14.2.2018) 
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6 Johtopäätökset   
  

Luvussa on selvityksen tuloksien pohjalta tehty tulkinta Siilinjärven 

kunnantalon merkittävyydestä kulttuurihistoriallisesta ja 

ympäristöllisestä näkökulmasta.   

  

Historialliset todistusarvot 
Kunnantalona rakennus ilmentää kunnallista itsehallintoa eli hallinnollista 

järjestelmää, jolla toteutetaan demokratiaa paikallistasolla.   

 

Siilinjärven kunnantalo on 1920-luvulla itsenäistyneen kunnan 

ensimmäinen ja ainoa keskushallintoa varten suunniteltu ja rakennettu 

kunnantalo.    

 
Rakennushistoriallisena ja -taiteellisena kohteena 
Siilinjärven kunnantalossa on edustettuna 1960-luvun ja 1980-luvun 

kunnantalorakentaminen. Molemmat vaiheet ovat säilyneet pieniä 
muutoksia lukuun ottamatta rakennusajankohdan asussaan. Kunnantalon 

ulkomuoto ja sisätilojen luonne perustuu ennen kaikkea 1980-luvun 

alussa arkkitehti Arto Sipisen suunnitelmien mukaan tehtyyn 

laajennukseen. Uusi ja vanha on kuitenkin luontevasti liitetty toisiinsa.       

  

Laajennusosan suunnitellut arkkitehti, professori Arto Sipinen oli yksi 

ikäpolvensa menestyneimmistä arkkitehdeistä. Tuotteliaan ja 

arkkitehtuurikilpailuissa hyvin menestyneen Sipisen suunnittelemia 

julkisia rakennuksia on eri puolella Suomea. Tämän hetken 

inventointitietojen mukaan Siilinjärven kunnantalo on ainoa Sipisen 
suunnittelema julkinen rakennus Pohjois-Savossa.  

  

Siilinjärven kunnantalon laajennusosa eli uusi puoli (1983) edustaa Sipisen 

punaista kautta, rakennuksen julkisivuja hallitsee punatiili vaalein 

yksityiskohdin. Sama värimaailma löytyy sisätiloista, joissa punatiili ja 

puumateriaali ovat valkoisten pintojen kontrastina. Sipisen töille 

tyypillinen volyymisommittelu, luonnonvalon taitava hyödyntäminen sekä 

tunnistettava seinä-, lasi- ja säleikköpintojen rytmiikka luonnehtivat myös 

Siilinjärven kunnantaloa, mutta ei läheskään niin vahvana kuin Raision 

punatiilisessä kaupungintalossa tai myöhemmissä valkoisen kauden 

rakennuksissa. Siilinjärvellä kunnantalon ulkotiloista tärkeimpiä on 

sisäpiha, johon sijoitettu vesiaihe on Sipisen töissä toistuva elementti.      

  

Sipisen arkkitehtuurin lähtökohtana on ollut tilan käyttökelpoisuus. 

Tilasommittelu on kurinalaista. Muista punatiilikauden 

hallintorakennuksista poiketen, Siilinjärven kunnantalossa ei ole Sipisen 

tavaramerkiksi tullutta valoisaa ja korkeaa sisääntulohallia, jonka 

ympärille on keskitetty keskeiset kokoustilat, valtuustosali ja kahvio-

ravintola.  Siilinjärvellä nämä kunnantalon tärkeimmät ja juhlavimmat 

tilat jäivät vanhalle puolelle. Sen sijaan Sipinen on korostanut 

pääportaikkoa ja III-kerroksen ruokalatilaa korkeilla lasiseinillä, joiden 

tilaan antaman luonnonvalon, pehmeänsävyisten tiili- ja puumateriaalien 

sekä yleisen vaaleuden yhteisvaikutuksesta syntyy lämminhenkinen, 

rauhallinen interiööri.  

 

Arkkitehti Juhani Nylundin suunnitteleman vanhan (1963) puolen 

erityispiirteitä ovat keskushalli ja siihen II-kerroksesta avautuva 

kaiteellinen valokuilu sekä valtuustosalin alapohjan palkkien mukaan 

aaltoileva puurimakatto. Tilan nykyiset materiaalit ja värimaailma on 

Sipisen suunnittelemat.     

 
Kaupunkikuvallisena kohteena 
Kaupunkikuvan kerroksellisuus ja mielenkiintoisuus perustuu erityisesti 

niihin rakennuksiin, jotka tunnistettavasti edustavat aikakauttaan tai 
tiettyä käyttötarkoitusta. Merkitystä on myös sillä, miten yksittäinen 

rakennus asettuu kaupunkitilaan. Rakennus voi olla osa laajempaa 

kokonaisuutta tai itsenäisesti miljööarvoja luova tekijä.  Siilinjärven 

kunnantalo on jossakin määrin näitä kumpaakin.  

  

Monikulmaisella tontilla sijaitsevassa kunnantalorakennuksessa on 

monumentaalirakennuksen luonnetta. Kunnantalo on tontin keskellä, 

pienten viherelementtien rajaama, katuihin nähden vinosti ja erilaisia 

välitilojen luova julkinen rakennus, jonka tärkeimmän julkisen fasadin 

muodostaa Kasurilantielle avautuva porrastetusti massoiteltu puoli.  

porrastorni nousee myös näkyvästi esille kantatie 75:n suuntaan.  
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Liikekeskustan pääkadun varrelle sijoittuva julkisten, muotokieleltään 

modernien, punatiilirakennusten ryhmä muodostaa nuoreen keskustaan 

kaupunkikuvallisen kohdan, jossa keskusta jakautuu keltatiilisten ja 

punatiilisten rakennusten kortteleihin.  Kunnantalon, terveyskeskuksen ja 

kirjaston muodostama rakennusryhmä ei kuitenkaan ole kerralla 

toteutettu, vaan rakentaminen on tapahtunut vaiheittain eri 

vuosikymmeninä. Rakennusryhmän näyttävyyttä heikentää paikoin 

alisteinen suhde liikenneväylän korkotasoon ja terveyskeskuksen 

pääjulkisivun vaatimattomuus. Kunnantalon ympäristö syö rakennukselta 

sen kaupunkikuvallista edustavuutta. 

 

Valtakunnallinen ja maakunnallinen merkittävyys 
Siilinjärven kunnantalo ei sisälly Museoviraston toimesta vuonna 2009 

päivitettyyn inventointiin valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista 
kulttuuriympäristöistä eikä kunnantalo kuulu Pohjois-Savon 

maakuntakaavan maakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten 

kohteitten joukkoon.  

 

Valtakunnallisten inventointien lähtöaineistoina on käytetty 

maakunnallisia ja jossain määrin paikallisia rakennusinventointeja.  

Pohjois-Savosta on puuttunut maakunnan kattavat teemalliset modernin 

rakennusperinnön inventoinnit, minkä vuoksi modernin 

rakennusperinnön osuus jää vähäiseksi myös Pohjois-Savon RKY-

inventoinnissa ja maakuntakaavan suojelukohteissa.         
 

Maakuntakaavaa varten tehdyssä Kuopion seudun 

kulttuuriympäristöselvityksessä (2006) ja Pohjois-Savon 

kulttuuriympäristöselvityksessä (2011) on esitelty kohteina seitsemän 

kunnan/kaupungintaloa, joista vanhoja puurakennuksia ovat entinen 

Iisalmen maalaiskunnan vanhan kunnantalo ja Muuruveden entinen 

kunnantalo, vanhaa kivirakentamista edustaa Kuopion kaupungintalo ja 

jälleenrakennuskauden kivirakentamista Varkauden kaupungintalon 

vanha osa ja entinen Kuopion maalaiskunnan kuntahuone. Modernia 

muotokieltä edustavat Kiuruveden ja Suonenjoen kaupungintalot. Lisäksi 
1960-luvulla rakennettu Tervon kunnantalo on mainittu osana laajempaa 

kokonaisuutta. Valittujen kohteiden kohdalla on painotettu 

rakennustaiteellisia arvoja tai käyttöhistoriaa.   

Pohjois-Savon liiton toimesta on käynnistetty modernin 

rakennusperinnön inventointi viidessä kunnassa (Leppävesi, Tuusniemi, 

Rautavaara, Vesanto ja Pielavesi), mutta kohteiden maakunnallisen 

merkittävyyden arviointi tehdään vasta maakuntakaavan tarkistamisen 
2.vaiheessa. Lähtökohtaisesti kunnantaloilla on nähtävissä 

maakunnallista merkittävyyttä kunnallisen itsehallinnon ilmentäjinä, 

mutta rakennuksen käyttöarvo on yksi kohteiden tulevassa arvioinnissa 

huomioon otettava laatutekijä.16  
  

Arkkitehtuurimuseon esittelyteksti korostaa kansainvälisestikin tunnetun 

arkkitehti Arto Sipisen olleen erityisesti arkkitehtuurikilpailuissa 

menestynyt julkisten rakennusten suunnittelija. Hän on tunnettu 

kulttuurirakennuksistaan, kaupungintaloistaan ja kunnantaloistaan. 
Erikoisen suuri merkitys Sipisellä on ollut Jyväskylän yliopiston-alueen 

kaupunkikuvallisessa kehityksessä 1970-, 80- ja 2000-luvuilla.   

 

Siilinjärven kunnantaloa ei ole alan julkaisuissa eikä muuta kautta 

nostettu esille esimerkkinä kansallisessa mittakaavassa tai Sipisen 

tuotannossa ainutlaatuisena tai uraauurtavana arkkitehtuurina.  

Erilaisissa verkkolähteissä ja arkkitehtuurijulkaisuissa painottuvat Sipisen 

arkkitehtuurikilpailujen kautta toteutetuksi tulleet rakennukset, kun taas 

Siilinjärvellä Sipiseen päädyttiin valintamenettelyllä. Siilinjärven 

kunnantalo edustaa Sipisen 1970- ja 80-lukujen punatiilikautta, ja 
rakennus on yksi neljästä kauden kunnallisesta hallintorakennuksesta. 

Siilinjärven kunnantalossa ei ole Sipisen tavaramerkiksi tullutta korkeaa ja 

valoisaa sisääntuloaulaa, vaan sitä korvaa toimistosiipien rajaama 

sisäpiha. Rakennuksen julkisivujen jäsentely ja detaljointi on karkeampaa 

kuin muissa punaisen kauden rakennuksissa. Tilaohjelmasta puuttuivat 

edustuksellisimmat tilat, jolloin rakennuksen sisälle luodut kohokohdat 

ovat myös vaatimattomammat kuin vertailukohteissa.  
 

Esitys Ennen tulevia päätettyjä toimenpiteitä, saneerausta tai purkua, 

kunnantalon sisätilat on hyvä dokumentoida valokuvaamalla 

huonetilakohtaisesti, nimeämällä kuvat huonetilakohtaisesti ja laatimalla 

dokumentoinnista tiivis työkertomus. Dokumentointi on tärkeää, koska 

rakennushistoriaselvityksessä ei tehty huonekortteja. 
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