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lokuussa 2020 Kuopion postitalo näyttää hiljaiselta ympäröivästä hyörinästä huolimatta. Ihmiset
rientävät kirjastoon sen viertä pitkin ja Kuopion museon rakennusmiehet poikkeavat välillä tauolle sen seinustalle ja sisätiloihin. Postin jakelijat pujahtavat kärryineen lajittelukeskukseen pihakannen alle, mutta koko muu rakennus on lähes tyhjillään. Rakennus, jossa Posti on toiminut sen valmistumisesta vuonna 1937 aina näihin päiviin asti, on myytävänä. Postin toimintojen lisäksi talossa on
ollut erilaisia yksityisiä toimijoita 2000-luvun mittaan. Posti on luopumassa talon omistuksesta, koska se
ei enää tarvitse näitä tiloja.
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Postin toiminta ja tilantarpeet muuttuvat tekniikan kehityksen ja viestinnän muutosten myötä.
Kuopion posti- ja lennätintalo luotiin 1930-luvulla, kun tarvittiin lisää tiloja nopeasti kasvavan postiliikenteen ja postilaitokseen liitetyn
lennätinlaitoksen tarpeisiin. Tässä kirjoituksessa kerrotaan Kuopion postitalon arkkitehtuurista ja kaupunkikuvallisesta merkityksestä.
Talo edustaa funktionalismia, minkä yhtenä
periaatteena on joustavuus. Siksi on aihetta
arvioida, miten hyvin postitalo on käytännössä joustanut. Sekä Postin historian että kuopiolaisen kulttuuriympäristön kannalta arvokkaan
kohteen takia on tärkeää selvittää ominaispiirteet, joita pitäisi vaalia ja ottaa huomioon, kun
rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu.
Postitalon jatkosuunnittelua varten tilattiin rakennushistoriaselvitys Arkkitehtipalvelu
Oy:ltä. Tekijöinä olivat arkkitehti Heikki Polso
ja rakennusarkkitehti Taru Paavilainen. Tämä
artikkeli on kirjoitettu pääasiassa rakennushistoriaselvityksen pohjalta.

suunnittelema, vuonna 1930 valmistunut
Carlsonin liiketalo torin laidalla liittyy vahvasti funktionalismin alkuun, vaikka se oli
vielä enimmäkseen klassisistinen. Siinä toimi
aina 1940-luvun puoliväliin saakka ravintola nimeltä Funkis. Samana vuonna valmistui
Piispankadulle Itä-Suomen karjanjalostusyhdistyksen valkoista funkista edustava talo, jonka
oli suunnitellut Jussi Paatela. Puijonkadulle
rakennettiin Eino Pitkäsen piirtämä funktionalistinen asuin- ja liiketalo vuonna 1937. Silloin
valmistui myös Kuopion posti- ja lennätintalo,

Eino Pitkäsen suunnittelemassa Carlsonin
talossa torin laidalla oli jo funktionalistisia
piirteitä sekä ravintola nimeltä Funkis.

Funkis Kuopiossa
Maailmalla yleistyi 1920-luvulla moderni kansainvälinen tyylisuunta, joka etenkin
Pohjoismaissa vakiintui 1930- ja 1940-luvuilla funktionalismina. Se oli kaupungistuvan,
koneistuvan, teollistuvan ja demokratisoituvan
ajan arkkitehtuuria. Rakennukset saivat tasakatot, valkoiseksi kalkitut sileät seinäpinnat ja
uudenlaisten kantavien betonipilareiden mahdollistamat nauhaikkunat. Rakennuksiin haluttiin valoa ja ilmavuutta. Funktionalismin perusperiaatteen mukaan arkkitehtonisen muodon lähtökohtana oli rakennuksen toiminnat ja
käyttötarkoitus. Funkis-termiä käytettiin erityisesti Pohjoismaissa.
Kuopion katukuvaan ”laatikkotalot” ilmestyivät 1930-luvulta lähtien. Eino Pitkäsen

Maximin talona tunnettu asuin-liiketalo
rakennettiin vuosina 1938–1939 arkkitehti
Jukka Saaren piirustusten mukaan.
Mauno Hämäläinen, Savon Sanomat.
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suunnittelijana Otto Flodin. Posti- ja lennätintalo kuului ensimmäisiin funkisrakennuksiin Kuopiossa ja herätti uuden muotokielensä
vuoksi paljon huomiota tuon ajan ympäristössä.
Seuraavina vuosina Kuopioon valmistui
lisää funkistaloja: Ravintolatalona tunnettu
Kansalliskaupan talo (Eino Pitkänen 1938),
Kultaseppä Oy:n toimitalo (Eino Soininen
1938), Tiukanlinnaksi nimetty ammuslataamon johtajan asuintalo (Elsi Borg 1938), elokuvateatteri Maximin talona tunnettu asuinja liiketalo (Jukka Saari 1939) sekä Vitriiniksi
kutsuttu Kuopion osuuskaupan konttori- ja liiketalo (Valde Aulanko 1939). Vielä 1930-luvun
lopulla valmistui ulkonäöltään hillittyä virastoarkkitehtuuria edustava Kuopion maalaiskunnantalo (Eino Pitkänen). Se sisälsi kunnallistilojen lisäksi liike- ja asuinhuoneistoja sekä yli 400
hengen Kuvakukko-elokuvateatterin. Satamaan
nousivat merkittävät funktionalismin edustajat Keskon varastorakennus (Pekka Saarema
1939) sekä SOK:n konttori- ja varastorakennus
(Erkki Huttunen, Paavo Riihimäki 1941).

Postitalojen kehitys
Postitalon kehitys rakennustyyppinä liittyy postinkäsittelytekniikan muutoksiin. Kehitys alkoi
varsinaisesti 1900-luvun alussa, vaikka joitakin
Postin tarpeisiin tarkoitettuja rakennuksia oli jo
tehty aikaisemmin. Postilaitos osti ja rakennutti tavallista enemmän postitaloja 1920-luvulla,
kun tekniikan kehitys ja postiliikenteen jatkuva
kasvu synnyttivät uusia vaatimuksia tilantarpeisiin. Tilaohjelman laajenemista tarkoitti myös
postilaitoksen ja lennätinlaitoksen yhdistäminen Posti- ja lennätinlaitokseksi vuonna 1927.
Tarvittiin muun muassa huoneet puhelinkeskuksille ja lennätinkoneille.

Postinkäsittelytekniikassa tapahtui iso
muutos, kun postin käsittelyä koneellistettiin.
Mekaanisiin kuljetus- ja siirtovälineisiin käytiin
tutustumassa Ruotsissa. Ensimmäisen kerran
Suomessa uusi tekniikka otettiin käyttöön Selim
Savoniuksen ja Yrjö Sadeniemen suunnittelemassa Tampereen postitalossa vuonna 1927.
Siirto- ja hissilaitteet kuljettivat käsiteltävää postia tilasta ja kerroksesta toiseen. Postinkäsittelyn
muuttumisesta huolimatta talot rakennettiin
edelleen klassisistiseen tyyliin. Se ilmeni symmetrisyyden ihannoimisena toiminnallisuuden
kustannuksella.
Klassisistisessa puurakenteisessa Varkauden
posti- ja lennätintalossa, jonka suunnitteli Waldemar Wilenius vuonna 1929, ilmeni jo orastavana funktionalismin vaikutus.
Asiakaspalvelutilassa tavoiteltiin valoisuutta
ja välittömämpää kontaktia asiakkaan ja virkailijan välillä. Avotiskit tulivat avattavien palveluluukkujen tilalle.
Yleisötilaa kehitettiin edelleen Turun uudessa, Selim Savoniuksen suunnittelemassa postitalossa, joka valmistui vuonna 1932.
”Yleisöhalli” ei sijainnut enää rakennuksen keskellä, vaan kulmassa lasikattoisessa valoisassa
tilassa. Epäsymmetrinen pohjakaava tuli näin
ensimmäistä kertaa käyttöön Turun postitalossa. Turun postitalon katsotaan edustavan klassisismin ja funktionalismin välimuotoa. Jorma
Järven ja Eric Lindroosin suunnittelemasta
Helsingin Pääpostitalosta (1938) tuli niin ikään
rakennus, jossa näkyvät molemmat tyylisuunnat, funktionalismi ja klassisismi. Arkkitehdit
olivat käyneet tutustumassa postitaloihin useissa Euroopan maissa.
Helsingin Pääpostitaloa vielä suunniteltiin,
kun Kuopion posti- ja lennätintalo valmistui
vuonna 1937. Funktionalismin periaatteiden
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Epäsymmetrinen pohjakaava tuli ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 1932 valmistuneessa
Turun postitalossa. Historian kuvakokoelma, Museovirasto.

Martti Välikankaan suunnittelema Kokkolan posti- ja lennätintalo valmistui 1938.
Postimuseo.
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mukaisesti toiminta määräsi pohjakaavan ja
asiakastilat olivat avarat ja valoisat. Kuopion
postitalo oli harvinainen postitalojen joukossa,
koska se oli valkoista funkista.
Samoihin aikoihin valmistuivat funktionalistiset mutta Kuopion postitaloa selvästi
pienemmät Tainionkosken postitalo (Martti
Välikangas 1937), Vuoksenniskan posti- ja
poliisitalo (Selim Savonius, Martti Välikangas
1938) sekä Kokkolan posti- ja lennätintalo
(Martti Välikangas 1938).
Valkoista funkista edustavan Kuopion postitalon harvinaisuus postitalojen keskuudessa
korostuu myös sen vuoksi, että sodan jälkeen
vuonna 1951 valmistunut Vaasan pääposti oli
sekin vielä sekä klassisismin että funkiksen sävyttämä postitalo. Rovaniemelle 1950-luvulla
rakennettu väliaikainen postiparakki edusti
puolestaan jälleenrakennuskauden vaatimatonta arkkitehtuuria. Tampereen rautatieaseman
viereen rakennettiin vuonna 1971 uusimmalla
postinkäsittelytekniikalla varustettu postitalo,
joka edusti aikansa järjestelmäarkkitehtuuria.
Kun Postin itse rakennuttamat postitalot
oli rakennettu isoimpiin kaupunkeihin, uusille
suurille postitaloille ei ollut tarvetta. Postit sijoitettiin monia virastoja käsittäviin valtion virastotaloihin tai niitä varten vuokrattiin tiloja.
Painopiste postilaitoksen rakentamisessa siirtyi
tuotannon tarvitsemiin tiloihin.

Kuopion posti- ja lennätintalon
suunnittelija Otto Flodin
Kuopion posti- ja lennätintalon suunnitteli Sortavalassa syntynyt Otto Flodin (1903–
1969). Valmistuessaan Teknillisestä korkeakoulusta 1927 hänellä oli jo hyvää työkokemusta.
Hän oli toiminut Kaarlo Borgin arkkitehtuuritoimistossa, minne hän palasi vielä pariksi
vuodeksi vuonna 1928. Hän oli osallistunut

Otto Flodin voitti yhdessä Eero Seppälän
kanssa Tampereen rautatieaseman
arkkitehtikilpailun vuonna 1933.
Museovirasto.

myös professori Armas Lindgrenin apulaisena mittavaan Turun tuomiokirkon restauroinnin suunnitteluun.
Flodin työskenteli arkkitehtina Rakennushallituksessa vuosina 1930–1931, jolloin hän
osallistui Turun postitalon suunnitteluun.
Hän toimi Puolustusministeriön arkkitehtina
1931–1933 sekä ylimääräisenä arkkitehtina
Rakennushallituksessa 1933–1936, minä aikana
syntyi Kuopion posti- ja lennätintalon suunnitelma. Flodin meni Helsingin kaupungin kiinteistötoimiston asemakaavaosastolle vuosiksi
1937–1946 ja erikoistui asemakaavoitukseen,
josta muodostui hänen uransa ehkä kaikkein
merkittävin alue.
Flodin lienee perehtynyt funktionalismiin
Saksaan ja Italiaan tehdyllä opintomatkalla
1930-luvun alussa. Matka tehtiin Tampereen
rautatieasemakilpailua varten. Hän voitti kilpailun yhdessä Eero Seppälän kanssa.
Asemarakennuksessa (1934–1936) funkiksen
eleettömyys ja tyylikkyys yhdistyy tamperelaiseen punatiiliperinteeseen. Avara odotusaula
on funkiksen hienoimpia sisätiloja.
Otto Flodin vaikutti merkittävästi suomalaisen aluesuunnittelun kehittymiseen. Hänestä
tuli tärkeä kaupunkisuunnittelun kehittäjä
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Kuopion posti- ja lennätintalon
suunnittelija arkkitehti
Otto Flodin on maalattu
talon nurkalla sijaitsevaan
jakokaappiin.
Anna-Maija Virta.

toimiessaan Helsingin Seutukaavaliiton ensimmäisenä johtajana vuosina 1947–1968.

Postitalon tontti ja kaavatilanne
Kuopioon oli perustettu postikonttori vuonna 1776. Oletettavasti posti toimi aluksi postimestari Peter Boströmin talossa. Oma talo
kuninkaalliselle postikonttorille ostettiin vankilan viereiseltä tontilta, ja siinä oli viisi huonetta sekä ”keittiön puoli”. Talon kunto kärsi
tulipalosta ja posti muuttikin saman korttelin
toiseen rakennukseen vuokralle. Postimestari
Karl Gustaf Enbomin aikana (1856–1865)
postikonttori sijaitsi Vuorikatu 18:ssa. Vuonna
1893 posti muutti Minna Canthinkatu 1:een
ja vielä samana vuonna Minna Canthinkatu
26:een. Sen tilat kävivät ennen pitkää ahtaaksi.
Riittämättömiksi käyvien tilojen johdosta
alettiin 1910-luvulla puuhata uutta postitaloa.
Lopulta sitä varten lunastettiin tontti Suomen
Pankilta Kuninkaankatu 19:stä. Tontilla oli
siihen aikaan puisia asuintaloja ja piharakennuksia. Myös tonttia ympäröivät rakennukset
olivat puisia lukuun ottamatta puiston laidalle rakennettua Suomen Pankin taloa vuodelta
1912, viereistä museorakennusta vuodelta 1907

ja kirkkoa vuodelta 1815. Pohjoispuolella tontti rajautui Lukkarinkatuun (nyk. Kirjastokatu)
ja itäpuolella Vahtikatuun (nyk. Museokatu),
jotka ovat rännikatuja. Rännikatu on kuopiolainen nimitys kapealle korttelia jakavalle kadulle. Nykyisin postitalon itäpuolella ovat kaupunginkirjasto ja Kuopion museo.
Postitalon tontti on Kuopiossa keskeisellä ja
merkittävällä alueella, mikä ilmenee kaavamerkinnöistä. Pohjois-Savon vuonna 2011 vahvistetussa maakuntakaavassa postitalon tontti on
merkitty keskustatoimintojen alueeksi ja kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi kohteeksi. Kuopion seudun maakuntakaavassa vuodelta 2008 postitalo kuuluu
Snellmaninpuiston rakennussuojelualueeseen
sekä kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeään Snellmaninpuiston
eteläosan alueeseen.
Yleiskaavassa 2001, joka koskee Kuopion
keskeistä kaupunkialuetta, postitalo on palvelujen ja hallinnon aluetta sekä kerrostalovaltaista asuntoaluetta. Sillä on sr-2 -merkintä, mikä
tarkoittaa kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokasta
kohdetta, joka tulisi ainakin arvokkaimmilta
osilta säilyttää.
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Kuopion kulttuuriympäristöstrategian mukaan Snellmaninpuisto ympäristöineen on valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä ja postitalossa sijaitsee yksi tämän alueen
arvokkaista sisätiloista. Myös Museovirasto on
luetteloinut sen vuonna 2005 kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi sisätilaksi.
Kuopion rännikatujen kehittämissuunnitelmassa 2005 Museokatu on merkitty jalankululle
ja pyöräilylle varatuksi alueeksi. Asemakaavan
muutoksessa, joka mahdollistaa Kuopion museon laajennuksen, on kaavailtu myös museoaukiota, joka sijoittuisi museon uuden sisäänkäynnin ja postitalon huoltosisäänkäynnin väliin Museokadulla.

Postitalon alkuperäinen asu
Uuden postitalon rakentaminen aloitettiin heinäkuun 1. päivänä 1936 ja se oli valmis vuoden
kuluttua. Urakoitsija oli Helsingin Rakentajat
-niminen yhtiö, ja työt sujuivat ripeästi ajoittain
yli sadan hengen voimalla. Kesäkuun 1. päivänä 1937 päästiin muuttamaan Kuninkaankatu
19:ään.

Rakennus on pohjoiseen aukeavan U-kirjaimen muotoinen ja siinä on kolme porrashuonetta. Etelästä ja lännestä katsottuna talo
näyttää kuutiomaiselta rakennusmassalta.
Länsisivua jäsentää massiivinen sisäänkäyntisyvennys, jossa on kahden kerroksen korkuinen
ruudullinen teräsrunkoinen ikkuna. Portaat
nousevat ikkunan molemmilla sivuilla oleville
pääoville. Länsisivun toisessa päässä on sisäänvedetty ajoluiska pihakannelle. Pohjoisesta ja
idästä hahmo on monimuotoinen. Pohjoiseen
aukeaa lastauspiha ja itäpuolella on huollon
sisäänkäyntisyvennys.
Runko on muurattu tiilestä ja rapattu.
Sokkeli on luonnonkiveä, Espoon Leppävaaran
graniittia, jota on piikattu kahteen eri karkeuteen. Sokkelin ja pääportaiden rakentamista
johti kivenhakkaaja, sittemmin kansanedustajana ja Suomen kommunistisen puolueen pitkäaikaisena puheenjohtajana tunnetuksi tullut
Aarne Saarinen (1913–2004). Alkuperäinen
vesikatto on peltiä. Se on muodoltaan sisäpihalle kaatava pulpettikatto ilman räystäitä.
Julkisivurappaus on valkea.
Tyyli oli selkeän funktionalistinen.
Rakentamisen aikana tyyli vielä kiteytyi

Postin autokalustoa pihakannella 1988. Postimuseo.
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yksityiskohdissa. Esimerkiksi pääjulkisivun porrashuoneisiin johtavat ovet ovat piirustuksissa
puuta, toteutuessa teräslasia.
Uuteen taloon sijoitettiin kaikki Posti- ja
lennätinlaitoksen toiminnot tukitoimintoineen,
autojen ja polkupyörien korjauspajoja myöten.
Pääsisäänkäynnistä avautui suoraan avara ja
valoisa postisali. Se oli maalattu vaaleaksi ja
lattia oli päällystetty harmaalla kumimatolla.
Mustalla marmorilevyllä päällystetty avonainen tiski erotti yleisötilan virkailijain toimistosta. ”Virkailijakin tuntee ikään kuin yleisön
silmissä nousseensa ainakin paria palkkausluokkaa ylemmälle asteelle työskennellessään
noin hienossa postisalissa, jossa on 10 uutta,
väriltään tummaa pulpettia – vastaten entisiä
luukkuja – ja muut hienot huonekalut, kellertävät ikkunaverhot valtavan suurissa ikkunoissa, muhkeat kattolamput y.m.”, kirjoitettiin
Postitorvi-lehdessä pian rakennuksen valmistumisen jälkeen.
Virkailijain toimiston takana olivat tilat lähtevän ja saapuvan postin käsittelylle.
Sisäänkäynnistä katsoen vasemmalla oli ensin lähtevän arvopostin osasto, sitten lähtevän
tavallisen postin osasto. Oikealla puolella oli
saapuvan arvopostin osasto, sen takana piirilajitteluhuone sekä 25 postiljoonille tarkoitettu hienolajitteluhuone. Näistä huoneista pääsi
eteisen kautta virkailijain ja kirjeenkantajien
virkistyshuoneisiin.
Lennättimen yleisötila aukesi pääsisäänkäynnistä vasemmalle. Senkin kalusto oli kauttaaltaan uutta, erikoispiirustusten mukaan valmistettua. Yleisötilan takana pihan puolella sijaitsivat lennätinkanslia ja postinhoitajan kanslia sekä kadun puolella lennätinkonehuone,
sähkösanomalähettien huone ja kontrollöörin
huone. Lennättimen puolelta lähetit pääsivät
kierreportaita polkupyörävajaan ja ulos omasta ovesta.

Toisessa kerroksessa postisalin yläpuolella sijaitsivat maanviljelysinsinööripiirin huoneisto sekä rakennuspiirikonttori. Vahtikadun
puoleiseen päähän sijoitettiin autoesimiehen ja
talonmiehen asunnot. Lennättimen yläpuolella olivat puhelinkeskus vahvistinhuoneineen ja
postitarkastajan viraston viisi huonetta.
Aivan Kuninkaankadun puoleisen siipirakennuksen pohjoiskulmassa oli pihakannelle
avautuva matkustajien odotustila. Postilinjaautoliikenne oli alkanut Kuopiossa 1930-luvulla, kun tieolot olivat parantuneet. Pihakannella
lastattiin postiautot. Siinä oli bensiinimittari ja
sille johtavan rampin alla 5 000 litran polttoainesäiliö. Pihakansi oli kooltaan noin 22 x 28
metriä ja kolmelta sivulta rakennuksen ympäröimä.
Pihakannen alla olivat autosuoja, todennäköisesti Kuopion ensimmäinen parkkihalli,
sekä korjauspaja. Niihin päästiin Vahtikadun
puolelta liukuovin suljettavasta oviaukosta.
Autosuojassa oli tilaa noin 20 linja-autolle ja
niiden automiehistölle. Kellarikerroksessa sijaitsivat myös kattilahuone, kaksi halkovajaa
ja muut lämmitystilat, varasto, arkisto, työpaja- ja konehuone sekä akkumulaattorihuone,
pyörien huolto- ja säilytystilat.

Muutokset julkisivuissa
ja sisätiloissa
Kuopion postitaloon on tehty muutoksia
1940-luvun puolivälistä alkaen. 1980-luvun
lopulla se uudistettiin perusteellisesti. Rakennus
sai tuolloin asun, jota on muutettu vain hyvin
vähän vuoteen 2020 mennessä.
Muutokset alkuvuosikymmeninä
Ensimmäisiä muutoksia luonnosteltiin Postin
kasvaneen tilantarpeen johdosta heti sodan
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Posti- ja lennätintalon tilankäyttö selviää alkuperäispiirroksista.
Ensimmäiseen kerrokseen oli sijoitettu monia postin ja lennättimen
toimintoja. Postimuseo.

Talon käyttöönottovaiheessa toiseen kerrokseen oli sijoitettu
maanviljelysinsinööripiirin sekä rakennuspiirikonttorin tiloja. Postimuseo.
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jälkeen, 1945–1947. Niistä toteutui kuitenkin vain pieni osa. Ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa siirrettiin väliseiniä ja sisäpihan julkisivussa muutettiin joitakin aukotuksia. Maanviljelysinsinöörikonttori muutti pois
ja taloon jäi ainoastaan rakennuspiirikonttori
posti- ja lennätintoimintojen lisäksi. Suurin
toteutumaton suunnitelma olisi ollut talon korottaminen radikaalisti kahdella kerroksella.
Museokadun puoleinen siipi olisi jäänyt ennalleen. Julkisivun ikkuna-aukotukset olisivat
noudattaneet entisiä, mutta ulkoasuun olisi
tullut jälleenrakennuskauden leima, kun katto
olisi muutettu aumakatoksi.
Tilantarve kasvoi 1950-luvulle tultaessa ja jälleen kaivattiin muutoksia. Vuosien
1956–1959 suunnitelmissa taloon piirrettiin
kerroksen muuta rakennusta korkeampi osa
Kuninkaankadun ja Suomen Pankin puolelle. Tästäkin korotussuunnitelmasta luovuttiin.
Sisätilamuutoksille ja kaikkia kerroksia palvelevalle hissille saatiin rakennuslupa helmikuussa 1959. Pohjamuutoksia jouduttiinkin

tekemään runsaasti, koska käyttö oli muuttunut.
Rakennuksen ulkopuolelle muutokset näkyivät
vain sisäpihalla hissin konehuoneena, joka oli
rakennettu vesikatolle.
Sisätilamuutoksista suurin oli hissi kellarin pussienpuhdistushuoneen kohdalla. Sillä
voitiin siirtää postia autohallin, 1. kerroksen
lajittelutilojen ja 2. kerroksen kirjeenkantajien
huoneen välillä. Ensimmäisessä kerroksessa järjestettiin postin lajittelu uusiksi hissin ympärille.
Hieman pienentyneen postisalin palvelutiskit
ja muu sisustus uusittiin. Toisessa kerroksessa
sijainnut rakennuspiirikonttori muutti muualle
hissin tieltä ja yli jääneisiin tiloihin tuli Postin
hallintoa ja tilaa kirjeenkantajille. Uusi huonetyyppi, tupakkahuone, sijoitettiin kumpaankin
maanpäälliseen kerrokseen.
Muutokset 1960- ja 1970-luvuilla
Muutoksia tehtiin myös 1960- ja 1970-luvuilla,
vaikka Kuopion kaupunginarkiston rakennuslupiin ei ole tallentunut korjauksia 1960–1980

Yleisötilan ulkoasu 1989. Postimuseo.
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välisenä aikana. Muutokset käyvät ilmi Osmo
Sillmanin toimiston nykytilannepiirustuksista
vuodelta 1983. Ne piirrettiin alkavaa isoa korjausta varten.
Suurimmat ulospäin näkyvät muutokset
tehtiin sisäpihan autovarikon seinustalla, jonka pariovia tukittiin ja tilalle tuli ikkunoita.
Postilokeroille avattiin kulku Museokadun ja
Kirjastokadun kulman sisäänkäynnistä. Postin
lajittelu ja pakettien nouto siirrettiin autohalliin.
Suomen pankin puoleinen alkujaan halkovaraston ovi suurennettiin. Halkovarastojen
käyttö oli lakannut ja tilat otettiin muuhun
käyttöön, mahdollisesti autotallikäyttöön,
koska sisäänkäynti muutettiin luiskalliseksi.
Lämmitysmuodosta ei ole tietoa, mutta kattilahuone oli edelleen olemassa.
Ensimmäisen kerroksen autosuoja Museokadun puoleisessa siivessä muutettiin lastaushalliksi ja osittain toimistoksi. Lähettien käytössä
alun perin ollut kierreporras oli purettu 1959,
mutta nyt ne ehkä kierrätettiin tai sitten uudet
rakennettiin kulkemaan 1. kerroksesta kellarin
autosuojaan. Kuninkaankadun puoleiset automiesten tilat muutettiin luottamusmiesten ja
terveyssisaren tiloiksi.
Postisali laajennettiin alkuperäisiin mittoihin, sisustus muutettiin ja sen yhteyteen tuli
sosiaalitiloja. Lennätinkonttorin tilat 2. kerroksessa muutettiin puhelinkeskuksen toimistoksi,
koska lennätinlaitoksen toiminta oli lakannut.
Uudet sosiaalitilat tehtiin Kuninkaankadun
puoleisen siiven päähän. Talonmiehen asunto
muutettiin toimistotiloiksi.
Uudistus 1980-luvulla
1980-luvun lopulla postitalo uudistettiin perusteellisesti. Tarvittiin lisää tilaa toimistotyöhön ja
postinlajitteluun. Korjaukset valmistuivat 1988.

Kuopion postitalon suuri sisäänkäyntisyvennys. Sitä hallitsee kahden kerroksen
korkuinen ruudullinen teräsrunkoinen
ikkuna ja molemmilla sivuilla oleville
pääoville johtavat portaat. Postimuseo.

Tekijänä oli Arkkitehtitoimisto Osmo Sillman
ja kumpp. ky Kajaanista.
Aina 1980-luvun puoliväliin saakka postitalon ulkoasu oli muuttunut hyvin vähän alkuperäisiin piirustuksiin nähden. Myös alkava
suuri uudistus tuli vaikuttamaan julkisivuihin
vain vähän.
Pääjulkisivu ja Suomen Pankin puoleinen
julkisivu pysyivät lähes ennallaan. Museokadulla
muutos sen sijaan näkyi, koska autokorjaamosiipi korotettiin yhdellä kerroksella. Suomen
Pankin puoleisen kulman päälle tuli ilmanvaihtokonehuone ja Kirjastokadun kulmassa
sisäänkäynti suljettiin ja ikkuna-aukkoja tukittiin. Jäljelle jääneiden oviaukkojen suojaksi tehtiin seinästä ripustettu ulokekatos. Sisäpihalla
julkisivun muutokset olivat huomaamattomia.
Näkyvin muutos oli ulkovärityksen muuttuminen valkoisesta kellertäväksi beigenvalkoiseksi. Alkuperäisessä rakennusluvassa väri
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määrättiin säilytettäväksi, mutta korjaustyön
viimeisinä kuukausina haetulla muutosluvalla se vaihdettiin. Alkuperäinen oli valkoinen
kalkkimaali, nyt ne maalattiin Kenitexin sävyyn Valkoapila. Ovien ja ikkunoiden puuosat
maalattiin lämpimän ruskeiksi ja metalliovet
ja muut metalliset osat harmaiksi. Vesikatosta
tehtiin harmaa.
Sisätiloissa tehtiin suuria muutoksia. Postisali laajennettiin isommaksi kuin koskaan.
Pankkitoiminnot siirtyivät postisalin takaosaan
ja vanhan kassaholvin tilalle tehtiin isompi holvi. Palvelutiskit uudistettiin ja yleisöpuhelimet
siirrettiin sisäänkäynnin isoa ikkunaa vasten.
Kuninkaankadun suuntainen siipi muutettiin toimistotiloiksi, kun puhelinkeskuksen tilantarve oli pienentynyt puhelinliikenteen muututtua automaattiseksi. Sekä Kuninkaankadun että
Museokadun puolella huonejako ja sisustamisen tyyli muuttuivat täydellisesti. Hissi vuodelta 1959 purettiin ja uusi tehtiin Museokadun
porrashuoneen viereen.
Pihakannen alle rakennettiin lajittelutilat.
Kellarikerrokseen tulivat laajat sosiaalitilat, ruokala, keittiö ja väestönsuoja. Viimeistään nyt
talo liitettiin kaukolämpöön, koska piippu purettiin, kattilahuone muutettiin päätearkistoksi
ja uusi lämmönjakohuone lohkaistiin aikoinaan
halkovarastoksi varatusta tilasta.
Lisärakentamisen tyyli oli selvästi 1980-lukua. Se oli pienipiirteisempää kuin alkuperäinen funktionalismi. Pääsääntöisesti se jäi alisteiseksi alkuperäiselle ilmeelle.
Muutokset ison
peruskorjauksen jälkeen
Jo vuoden kuluttua peruskorjauksen valmistumisesta suunniteltiin kellarikerrokseen edustussaunatilat. Vuonna 1995 tehtiin muutoksia julkisivun aukotuksiin, kun alkujaan halkoliiteri

ja myöhemmin Suomen Pankin tila muutettiin
kokoustilaksi. Pariovet purettiin pankin puolella
ja tilalle tehtiin ikkuna samalla puitejaolla kuin
viereiset kellari-ikkunat.
Postinjakelun tarpeet muuttuivat jälleen
2000-luvulle tultaessa ja 1980-luvun sisätilat vaativat päivitystä. Muutoksen teki Osmo
Sillmanin toimisto vuonna 2000. Postinlajittelun
käyttöön otettiin yhä uusia tiloja kellarikerroksessa ja sosiaalitiloihin satsattiin.
Vuosina 2001–2006 uusittiin ikkunoita.
Kohteena olivat kaikki muut ikkunat paitsi
1980-luvulla korjatut kellarikerroksen ja autokorjaamosiiven ikkunat. Uusien puitejako
noudatti entisiä ikkunoita. Ulkopuoli oli alumiinipintainen, kun aiemmin uusittujen puite
oli puuta. Lupa vaihtaa puuikkunat alumiinipintaisiksi annettiin vuonna 2001. Sen perusteluna olivat vedontunne, puitteiden lahovauriot
tai muuten huono kunto. Uusissa ikkunoissa
säilytettiin entinen puitejako, mutta rakenne
modernisoitiin puu-alumiini-ikkunoiksi, joiden
sisäpuitteessa oli kaksilasinen eristyslasielementti. Alkuperäisten ikkunoiden alapuitteessa ollut
tippanokka eli ruunanhuuli säilytettiin myös
mutta toteutettuna alumiinista.
Vuonna 2006 Arkkitehtisuunnittelu Heikki
Tuohimaa Kuopiosta toteutti poistumisteiden
muutokset ja toimistohuoneiden rakentamisen
1. kerroksessa. Ensimmäiseen kerrokseen sijoitettiin puhelinpalvelutiloja. Kerroksesta tehtiin
avokonttori. Museokadun puoleiset toimistot
jäivät ennalleen. Postin valtakunnallinen laskutuspalvelu sijoitettiin Kuopioon, jolloin rakennuksessa työskentelevien määrä kasvoi.

Omistajan toiveet
Kuopion postitalon tuleva käyttö on auki.
Omistaja Posti Kiinteistöt Oy on miettinyt hienolle rakennukselle useita erilaisia
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Postin lippu liehui katolla vielä kesällä 2020. Kuva Anna-Maija Virta.

Postitalon huoltosisäänkäynnin ja laajentuvan Kuopion museon väliin on kaavailtu
museoaukiota. Kuva Heikki Polso.
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käyttötarkoituksia niin julkiseen kuin yksityiseen käyttöön. Pohdinnat eivät ole toistaiseksi
johtaneet luonnoksia pidemmälle. Toiveena
on, että talon tuleva kehittäjä voisi nivoa rakennuksen Kuopion museon pian valmistuvaan uuteen museorakennukseen ja julkiseen
tilaan. Kuopion kaupungin kaavoittaja on ollut
kiinteästi mukana vaihtoehtojen pohdinnassa
ja asemakaavallisessa jatkokehittelyssä.
“Olemme hyvin joustavia ja yhteistyöhaluisia kehittämään postitalolle ’uuden elämän’
[…] mutta kehittäjän pitää huolehtia sen rakennushistoriallisen arvon säilyttämisestä ja
mielellään rakennuksen arvon kasvattamisesta
tässä hienossa ja uudistetussa kaupunkiympäristössä”, sanoo kehityspäällikkö Oleg Forbatok
Posti Kiinteistöistä.

Lopuksi
Kuopion postitalo poikkesi ympäristöstään näkyvästi valmistuessaan puutalokaupungin keskelle valkoisena funkisrakennuksena. Se oli harvinainen paitsi Kuopiossa myös muihin kaupunkeihin rakennettujen postitalojen joukossa.
Siinä ei ollut klassisistisia piirteitä kuten muissa
suurissa postitaloissa. Se on yhä harvinaisuus,
koska muuta suurta valkoista funkispostitaloa
ei rakennettu sen jälkeenkään.
Tärkeimpien julkisivujen asu on edelleen
alkuperäinen. Sisätilat sen sijaan ovat muuttuneet moneen kertaan. Postisalin alkuperäinen
interiööri on kadonnut ja sen materiaalit ovat
1980-luvulta. Portaat, kaiteet, osa porrashuoneiden ovista ja pääsisäänkäynnin tuulikaapin ovet ovat alkuperäisiä. Nämä ja postisalin
julkisivun lasiseinä tulisi väistämättä säilyttää.
Postitalo on sopeutunut moniin isoihin
muutoksiin vuosien varrella. Muutokset ovat
liittyneet postitoiminnan kehitykseen, lennätinlaitoksen lakkauttamiseen ja puhelinkeskuksen

lopettamiseen. Postilinja-autoliikenteen tarpeet
ovat muuttuneet vuosien saatossa, samoin ovat
vaihtuneet sosiaalitilojen vaatimukset. Myös
Postin valtakunnallisen hallinnon tarvitsemat
tilat ovat vaikuttaneet sisätiloihin. Teknologian
kehittymisen myötä Postin fyysisen tilan tarve
on huomattavasti vähentynyt, ja nyt Posti onkin lähtenyt talosta kokonaan pois lukuun ottamatta lajittelun tarvitsemaa tilaa pihakannen
alla. Taloon on tullut joitakin muita toimijoita,
joista yksi on rakennus- ja kiinteistökehitysalan
yritys NCC.
Rakennushistoriaselvityksen tekijä korostaa, että ulkoseinien ja betonipilareiden varassa
oleva rakennus on ollut hyvin muuntojoustava. Väliseinien paikkoja ei ole tarvinnut välttämättä ajatella pysyvinä, vaan niitä on ollut
mahdollista muutella tarpeen mukaan. Tätä
ominaisuutta on hyödynnetty monipuolisesti.
Kuopion postitalossa on toteutunut funktionalismin periaate, että rakennus on joustava, se
kestää aikaa ja muutoksia.
Kuopion postitaloa odottaa peruskorjaus,
kun sen käyttötarkoitus muuttuu. Keskeinen
sijainti museon ja kirjaston vieressä on syytä
ottaa huomioon korjauksessa. Postitalon harvinaisuuden vuoksi on vaalittava sen kokoa, muotoa ja värimaailmaa. Jos harkinnassa oleva museoaukio postitalon ja Kuopion museon välissä
toteutetaan, on toivottavaa, että Museokadun
puoleinen julkisivu pidetään sellaisena kuin
se Postilta jää. Seinästä, ikkunoista, ovista ja
huoltosisäänkäynnistä voitaisiin tehdä ikään
kuin museoesine. Se kertoisi postitalon ja postinväen tarinaa.
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Kuopion postitalo kesällä 2020. Kuva Anna-Maija Virta.
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