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Seuraava teksti on yhden luvun alustava käsikirjoitus tekeillä oleviin ammattimuistelmiini. 
 

30. Kuopion postitalo 
 

Johdin Kuopion postitalon ja postien vuosikorjaustöitä vuosina 1976–1986. Tuona aikana opin 
tuntemaan rakennuksen käyttäjiä. Rakennuksen suurin käyttäjä oli Kuopion pääposti johtajana 

postialueen päällikkö Lasse Nyyssönen. Kuopion postialueen järjestäjänä toimi Hannu Jonninen. 

 Valtion puhelin ja lennätinlaitoksen käytössä oli rakennuksen toisessa kerroksessa 
yleisöpalvelutila paikallis- ja kaukopuheluita varten ja osasto sähkösanomien lähettämistä varten. 

Lisäksi Valtion puheluiden välityskeskus. Keskuksessa toimi yli 40 työntekijää, osa 
kolmivuorotyössä. Museokadun puoleisessa osassa toimi Valtion työterveysasema VATTA 

johtajana tri. Heikki Soininen. 

      Keväällä 1987 minut kutsuttiin johtoryhmän kokoukseen piirirakennuspäällikön työhuoneeseen. 
Paikalla olivat: Rakennushallituksesta asianvalvoja Yrjö Lindroos, Kuopion ja P-K:n piirirakennus-

toimisto. Piirirakennuspäällikkö arkkitehti Tapio Ritvanen, rakennusinsinööri Pekka Vantila, 
kamreeri Juha Moisio, piirirakennusmestari Väinö Koistinen, sähköinsinööri Veli-Matti Kokkonen, 

LVI- insinööri Matti Vänskä. Tapio Ritvanen esitteli kokoukseen osallistujat. 

 Kokouksen avauspuheenvorossa hän mainitsi, että Kuopion postitalon peruskorjaustyön 
aloittaminen on viivästynyt alkuvuodesta. Urakoitsijaksi valittu Kuopiolainen rakennusurakoitsija 

on asetettu konkurssitilaan. Toiseksi sijoittunut urakkatarjous ylittää huomattavasti 
kustannusarvion. Uuden urakkatarjouslaskennan järjestäminen lisää kustannuksia ja vie 

rakennusaikaa. Aikaisemmat urakan laskijat tietävät sijoituksensa urakkakilpailussa. 

Alaurakoitsijoiden tarjoukset ovat voimassa muuttumattomina.  
 Rakennushallitus on esittänyt, että piirirakennustoimisto hoitaa Kuopion postitalon 

peruskorjauksen valvonnan ja rakennusteknilliset yöt. Hankkeen kustannusarvio on 16,4 milj. 
Rakennushallitus tekee sähkö- ja LVI- töiden urakkasopimukset. Ritvanen jatkoi. Olen ajatellut, että 

rakennusmestari Martti Korhonen toimii työmaan vastaavana rakennusmestarina. Valvojina 

toimivat: Piirirakennusmestari Väinö Koistinen. LVI- työt ins. Matti Vänskä ja Sähkötyöt ins. Veli-
Matti Kokkonen.  

 

 
 

Kuopion postitalo 1937 Rakh:n arkkitehti Otto Flodin 



 Työhön on rakennuslupa. Työt voidaan aloittaa välittömästi. Kaikki rakentamiseen osallistujat 
tunsivat rakennuskohteen ja sisäisen työjärjestyksen. Keskusteltiin rakennushankkeen hoitamisesta. 

Rakennushallituksen asianvalvoja Yrjö Lindroos oli tyytyväinen piirirakennustoimiston esitykseen. 

Opin tuntemaan Yrjö Lindroosin koulutustilaisuuksissa Helsingissä rakennushallituksen 
järjestämillä korjaushuoltopäivillä ja valtion koulutuskeskuksissa usean vuoden aikana. 

 
 

Peruskorjaustyö alkaa  
 
Väinö Koistinen järjesti viisi sarjaa työpiirustuksia ja työselosteita. Piirustussarjat olivat 

urakanlaskijoiden palauttamia. Sain käyttööni myös leimatut rakennuslupapiirustukset ja 
lupapäätöksen. Lupapäätös edellytti vastaavan työnjohtajan nimittämistä ja luettelon viranomaisten 

katselmuksista. Allekirjoitin piirirakennustoimiston esityksen vastaavaksi työnjohtajaksi Kuopion 

rakennusvalvontatoimistolle.  
 Hyväksymispäätös tuli tiedoksi. Mitä päätös tarkoitti ? Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu 

alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on 
jätetty, ja ne päättyvät loppukatselmukseen. Tehtävästä voi vapautua ennen loppukatselmusta vain 

pyytämällä kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselta vapautusta tai rakennusvalvonta-

viranomaisen hyväksyessä toisen henkilön työnjohtajan tilalle. 
     Aloitusilmoitus: Rakennuslupa päätöksessä annetaan aika minkä puitteissa hanke on aloitettava. 

Piirirakennustoimisto teki aloitusilmoituksen Kuopion rakennusvalvontaan kirjallisesti.  
      Tutustuminen rakennuskohteeseen: Teimme työmaakäynnin työn laajuuden selvittämiseksi. 

Mukana olivat lisäksi sähköinsinööri Veli-Matti Kokkonen, LVI- insinööri Matti Vänskä ja 

postialueen järjestäjä Hannu Jonninen.  
 Työmaakierroksella todettiin. 1. Työntekijöiden tauko- ja sosiaalitilojen järjestäminen. 2. 

Varastotilat. 3. Työmaan toimisto ja puhelin. 4. Työmaan sähkö. 5. Lämmitysjärjestelmä. 6. 
Rakennuksen lukitus. 7. Purkukohteet. 8. Valtion puhelinkeskuksen käyttötiloissa todettiin paljon 

käytössä olevia puhelinkaapeleita ja kahdessa kerroksessa sijaitsevat laitehuoneet. Laitehuoneiden 

käyttöaste on 100%. Sovittiin, että kytkentähuoneiden suojelemiseksi pidetään katselmus, sitten kun 
sähköurakoitsija aloittaa työt.  

      Jatkoimme toimistolla työn aloittamiseen liittyviä keskusteluja. Ensimmäiseksi totesin, että 
purkutyö on laaja ja perusteellinen. Rakennuksessa on paljon jännitteellisiä sähköjohtoja. 

Sähköpurku on tehtävä ensin. Välttämättömät johdot on merkittävä tunnistevärillä. Työmaan 

sähköistäminen on suunniteltava ja rakennettava. Veli-Matti lupasi hoitaa asian ensitilassa. 
Lämmitysjärjestelmää ei voida vielä purkaa. Lämmin- ja kylmävesijohtojen runkolinjat voidaan 

purkaa. Työmaan- ja sosiaalitilojen vedenottopisteet rakennetaan. 
      Keskustelin Väinö Koistisen työmaan aloitussuunnitelmasta. Työnjohtajaksi hän esitti 

rakennusmestari Aarno Reinikaista. Työvoiman käytöstä esitin. Piirirakennustoimiston pitkäaikaisia 

työntekijöitä ei voida tässä vaiheessa siirtää työmaalle. Kirvesmiesten- ja muurarien työryhmät 
kokoan tuntemistani henkilöistä Työvoimatoimiston kautta. Varastomies Esko Koponen perustaa 

työmaalle työkalu- ja rakennustarvike varaston. Tarmo Hämäläinen hoitaa työmaan kuljetukset 
kaupunkialueella.  

      Rakennusmestari Aarno Reinikainen siirtyi työmaalle töitä johtamaan. Veli- Matti Kokkosen 
tekemä työmaan sähkösuunnitelma valmistui. Todettiin, että sähköntarve talviaikana on 

suurimmillaan. Työmaan sähköpääkeskus 200 A ja 63 A:n alajakokeskuksia joudutaan ostamaan 

tarpeen mukaan. Keskusten käyttöaika on niin pitkä, että niitä ei kannata vuokrata. 
      Työmaan ruokailu- ja pukeutumistilat järjestettiin entisiin toimistohuoneisiin Työmaan 

sähköpääkeskus saatiin toimintakuntoon. Rakennusaikaiset vesipisteet rakennettiin.  
 

 

 



Ensimmäinen työmaakokous 
 

Alaurakoitsijoiden urakkasopimusten ja vastuuhenkilöiden tietojen tultua käyttööni kutsuin koolle 

ensimmäisen työmaakokouksen huhtikuun lopulla 1987. Kokous alkoi työmaakierroksella. 
Läsnä olivat 

Rakennushallitus, asianhoitaja Reijo Raaska 
Kuopion posti, postialueen järjestäjä Hannu Jonninen 

Kuopion ja Pohjois-Karjalan piirirakennustoimisto  

- piirirakennuspäällikkö arkkitehti Tapio Ritvanen 
- rakennusinsinööri Pekka Vantila 

- valvoja, piirirakennusmestari Väinö Koistinen (puheenjohtaja) 
- vastaava rakennusmestari Martti Korhonen (sihteeri) 

- rakennusmestari Aarno Reinikainen 

- sähköinsinööri Veli-Matti Kokkonen 
- LVI- insinööri Matti Vänskä.  

Arkkitehtisuunnittelu. Arkkitehtitoimisto Osmo Sillman ja Kumpp. Ky, arkkitehti Osmo Sillman 
Rakennesuunnittelija. Rakennussuunnittelutoimisto Sormunen & Timonen, Di Sormunen 

LVI-suunnittelu. Ins. tsto Savon suunnittelu Oy, Lvi-teknikko Olavi Petsalo 

LVI-työt. Vesijohto Lappalainen Ky, työpäällikkö 
Sähkösuunnittelu. Sähkösuunnittelu E. Pitkänen & K:nit, sähköteknikko Heiskanen 

Sähkötyöt. Turun Asennuspaja (valtion omistama, yhtiöitetty 1991 myyty) Turku, paikallinen johtaja 
 

Käsiteltiin ja kirjattiin asialistalla olevat asiat. Niitä olivat mm. vastuuhenkilöt, postitusosoitteet 

puhelinnumerot, urakoiden maksueräasiakirjat, piirustusten jakeluluettelo, työsuunnitelma, 
aikataulu ja pöytäkirjojen jakelu luettelo. Päätettiin, että työmaakokouksia pidetään kuukausittain. 

 

 

 

Purkutyöt 

 

Erillishankintojen kilpailuttaminen aloitettiin heti kun asiakirjat saatiin suunnittelijalta. Kilpailtuja 

 

Kuopion postitalo 1. Kerroksella korotettu porrashuone, ilmastointikonehuone 2. Hissin konehuone 

3. Kerroksella korotettu siipirakennus 4. Noutopostin sisäänkäynti 5. Saapuva ja lähtevä posti 

6. Lämpö- ja vesieristetty liikennepiha. Alapuolella noutoposti ja ruokalatilat 

 



hankintoja oli: Puurakenteiset ovet. Alumiinirakenteiset osastoivat lasiovet. Teräsrakenteiset ovet 
Teräsrakenteet. Pääaulan ikkunaseinän rakenteiden muutos. Lasitustyöt. Postin palvelutiski. 

Laitoskeittiön laitteet ja kalusto. Postihissin hankinta. Vesieristystyöt (vesikatto ja liikennepiha). 

Asfalttityöt. Ulkorappaustyöt. Maalausurakka. Lattianpäällystysurakka. Loppusiivous urakka.  
      Rakennustyöt jatkuivat lisääntyvällä työvoimalla. Apumiesten lisäämisen jälkeen toukokuun 

alussa lisättiin kuusi kirvesmiestä, mittamiehenä Lauri Koskinen. Kesäkuun lopulla lisättiin viisi 
muuraria, useita apumiehiä ja siivooja. 

      Sähköpurku ja sisätilojen seinien purku alkoivat 2-kerroksesta. Purkamatta jäivät Telen 

kytkentähuoneet 1 ja 2- kerroksissa, kantavat sydänmuurit, porrashuoneet ja kassaholvit. 
Rakennusjätettä tuli paljon. Tiili- ja laastijätteen poistotapa kerroksista 1-2. Rakennusmiehet 

purkivat rapatut tiiliseinät seinät. Nosturilla nostettiin 2-kerrokseen Bobcat- pieni kauhakuormaaja. 
Kuormaaja siirsi purkutavaran postin hissikuiluun. Kellarikerroksessa kuiluun rakennettiin viisto 

pohja. Kuilun täytyttyä Bobcat nostettiin kellarikerrokseen. Jätteet kuormattiin vaihtolavalle. Näin 

purettiin myös 1 kerroksen seinät.  
 Kellarikerros oli hallityyppinen siihen rajoittui kaksi väestönsuojaa. Vankkarakenteisessa 

suojassa kertoman mukaan oli sota-aikana säilössä huomattava osa Suomen Pankin kultavaroista. 
Väestönsuojasta purettiin osa seinistä, katosta ja lattiasta ruokalan ja laitoskeittiön tilaa varten. 

Purkutyön teki kuopiolainen Timanttiporaus- ja sahausliike Mauno Helin. Hänellä oli 

sähkökäyttöiseen kaivinkoneeseen asennettu keskiraskas hydraulinen iskuvasara. Suurikokoisella 
timanttisahalla leikattiin seiniin ja katoon purkukohdan rajapinnat. Hydraulisella iskuvasaralla 

särjettiin väliosat.  
 Vankkarakenteiseen suojaan rakennettiin Valtionpuhelimen uusi pääkaapeleiden kytkentähuone. 

Kuninkaankadun puolelta avattiin seinänvieri ja pääkaapeleiden kytkentähuonetilaan porattiin useita 

100 mm:n reikiä. Huonetilan valmistuttua ja ilmojen lämmettyä aloittivat Telen kaapeliasentajat 3 
kuukautta kestävän suurtyön. Työn kulku: Työ tehtiin suojateltassa. Vanhat kaapelit irrotettiin 1-

kerroksen kytkentätelineestä. Kaapeliin tehtiin jatkos. Jatkettu kaapeli asennettiin uudessa 
kytkentähuoneessa kytkentätauluun. Työn valmistuttua Tele purki 1- ja 2 kerroksen kytkentätelineet 

(Valtion puhelin liikenteen hallinta toimi uusissa tiloissa Kuopion Kotkankalliolla). Tämän jälkeen pääsimme 

purkamaan kytkentähuoneiden seinät.  
     Kerroksissa purettiin vanhat lämpöjohdot, lämpöpatterit, vesijohdot ja viemärit. 

Kellarikerroksessa purettiin kaikki pintapermannot. Rakennustyön lisääntyessä työnjohtajaksi 
siirrettiin ins. Juho Halla-aho. Väestönsuojan purkutyön päätyttyä purkuryhmä siirtyi Museokadun 

puolelle. Kuvassa kohteet 1, 2 ja 3. Porrashuoneen katto ja 2. kerroksen kattoa IV- konehuonetta 

varten purettiin. Kerroksella korotettavan osan (3) vesikatto purettiin. Lämpöeristeiden poiston teki 
kuopiolainen SanMat Kunnossapito Oy autoimurilla.       Rakennusaineiden nostotarpeen 

lisääntyessä vuokrattiin rakennusvälinevuokraamosta ALIMAK SCANDO henkilötavarahissi. Hissi 
oli toimintavarma ja turvallinen. 

 

 

Rakennustyöt 

 
Purkutöiden jälkeen rakennustyöt jakaantuivat neljään työryhmään. 1. Kerroksissa muurattavien 

seinien rakentamiseen ja rappaustöihin. 2. Uusien pintapermantojen valutöihin. 3. Siipirakennuksen 
korotustyöt. 4. Kellarikerroksessa: laitoskeittiön, ruokalan, noutopostin, saapuvan ja lähtevän postin  

alueelle asennettiin uudet jätevesi- ja sadevesien runkoviemärit. Uusi talon vesijohto ja talokaapeli. 

Lattioiden korkotasot yhtenäistettiin. Yhtenäinen lämpöeristetty lattiapinta valettiin. 
 Korotusosalla ilmastointikonehuoneen seinien rakentamisessa käytettiin lämpöeristettyjä Leca-

harkkoja. Huonetilojen ulkoseinät rakennettiin Siporex-harkoista. Yläpohjan rakenteet tehtiin Luja-
ontelolaatoista. 

 Kilpailutetut hankinnat ja urakat tilattiin. Puurakenteiset ovet tilattiin Parma Oy:ltä. 

Alumiinirakenteiset osastoivat lasiovet, teräsrakenteiset ovet, teräsrakenteet ja pääaulan 



ikkunaseinän rakenteiden muutostyö tilattiin kuopiolaiselta metallityö liikkeeltä. Noutopostin 
alumiinirakenteiset kattoikkunaelementit tilattiin PURSO Oy:ltä. Lasitustyöt Kuopion Lasi- ja 

saumauspalvelulta. Postin palvelutiski kuopiolaiselta puusepänliikkeeltä. Laitoskeittiön laitteet ja 

kalusto Metos Oy:ltä. Postihissin hankinta tilattiin Otis Elevator Company:lta.  
 Vesieristystyöt (vesikatto ja liikennepiha) tilattiin Icopal Oy:ltä. Asfalttityöt tilattiin 

Lemminkäinen Oy:ltä. Ulkorappaus- ja maalausurakka sovittiin Lemminkäinen Oy:n Kuopion 
maalausosaston kanssa. Lattianpäällystystyöt ja loppusiivous tilattiin Mattoliike Kalevi 

Vainikaiselta. Al- rakenteiset alakatot oli arkkitehti suunnitellut E. Hiltunen Oy:n tuotteilla. 

Pyysimme yksikköhinnat asennettuna. Työ tilattiin. 
 Rakennustyöt etenivät aikataulun mukaisesti. Kerron rakennuksen vesi-, jätevesi- ja 

sadevesiviemäreiden liittämisestä kunnalliseen järjestelmään. Liitospaikka oli Museokadun ja 
kirjastokadun kulmassa, liittymäsyvyys 250 cm. Museokatu ja Kirjastokatu ovat kapeita, liittymän 

kaivanto oli laaja. Ennen kaivutöitä havaittiin, että pintavedet valuivat Kirjastokatua pitkin kohti 

kaivantoa. Kirjastokadulle levitettiin yhtenäinen muovikalvo jonka päälle kipattiin autokuorma 
soraa josta muodostettiin sadevesille ohjain kaivannon ohitse. Muovin reuna käännettiin sorakasan 

päälle näin vesivirta ei vienyt soria mennessään.  
 Olimme saaneet liittymän kunnialla tehtyä kun Kuopion vesilaitos ilmoitti, että me uusimme 

samalla Suomen Pankin vesijohdon. Emme voineet tehdä mitään. Vesilaitos avasi Museokadun 

koko tontin matkalta. Suunnitelmani oli, että kun meidän liittymä valmistuu niin Museokatua ja 
Kirjastokatua vallataan niin, että telineet pystytetään kadulle korotusosan ulkorappausta varten 

(vallatusta alueesta kaupunki peri vuokraa). Lisäksi muuta katualuetta jouduttiin käyttämään 
tarvikkeiden siirtoon. Syntyi aikaviive.  

 Toisen kerroksen muuraus ja rappaustöiden valmistuttua alkoi pintapermantojen valutyöt. 

Ammattitaitoista sementtimiestä oli vaikea löytää työmaalle. Työmaani lähellä Tulliporin kadulla 
oli rakenteilla Kuopion terveyskeskus. Tuttu kaimani oli siellä vastaavana mestarina. 

 Kun tapasin hänet kysyin. Tiedätkö vapaata sementtimiestä töihin postin työmaalle? Kyllä 
minulla on mutta ei ole vapaa. Voin jutella Seppo Kähkösen kanssa asiasta. Voisin "lainata" Seppoa 

jos suostuu. Pyydä ottamaan yhteyttä. Tunsin Kähkösen jo 1965 työmaaltani. Hänen isänsä oli 

myös sementtimiehiä. Molemmat olivat erittäin kokeneita ammattimiehiä. Seppo Kähkönen otti 
yhteyden. Sovimme hinnan / neliömetri. Hän teki kaikki pintapermantotyöt.  

 Pintapermantojen kuivuttua liikuntakelpoiseksi aloitettiin Cyproc- teräsraka seinien 
rakentaminen. Samanaikaisesti kiinnitettiin ovenkarmit paikoilleen ja sähköasentajat asensivat 

sähkörasiat ja sähköjohdot. Seiniin asennettiin äänieristys. 

 Maalausurakoitsija Lemminkäinen Oy aloitti tasoite ja maalaustyöt. Kattojen maalaustyötä ei 
toimistohuoneissa ollut vaan kaikki katot olivat alakattoja E Hiltunen Oy:n tuotantoa. 

Alakattoratkaisu johtui siitä, että valaisimien sijoitus oli asiallista ja johdotukset voitiin tehdä katon 
ylätilassa.  

 

 

Harjannostajaiset 21.1.1988 klo 15.00 

 
Tuohon aikaan harjannostajaisperinne oli hiipunut. Harvoin enää harjannostajaisia järjestettiin. 
Joulukuussa 1987 sain tehtäväkseni harjannostajaisten järjestämisen työmaalla. Ensimmäinen työ 

oli osallistujamäärän selvittäminen. Jakelu listasta ja palkkakirjoista löytyi pääosa osallistujista 
siihen lisäsin kutsuvieraat. Sovittiin, että maksullisia ohjelmansuorittajia ei hankita.Tarjoilun 

järjestämisestä neuvottelin "Pihapiiri" työpaikkaruokalan vastaavan emännän kanssa. Sovimme 
tarjoilun sisällön, katteen, koristelun ja hinnan.  

 

Harjannostajaisten perinteinen tarjoilu. 
 - lihaisa hernekeitto 

 - tumma ja vaalea voileipä, kinkkua, juustoa, salaatinlehti, tomaattia 



 - III-olutta 1-2 pl./h 
 - vettä ja kivennäisvettä 

 - kahvi- tee, ei rajoitusta,  kermaa, sokeria, Hermesetas- makeutus 

 - voitaikinaleivos hillosilmällä 
 - servetit, kukkia pöydille. 

 
 Juhlapaikan järjestäminen alkoi. Postin lajittelutila siivottiin juhlakuntoon. Käyttämättömästä 

lautatavarasta tehtiin perinteiset penkit ja pöydät. Penkit päällystettiin pahvilla ja pöydät 

kovakuitulevyllä. Eteiseen rakennettiin naulakko.  

 

 Kuopion ja Pohjois-Karjalan piirirakennustoimiston päällikkö Tapio Ritvanen otti kutsuvieraat 

vastaan ja johdatti heidät kutsuvieraspöytiin. Hän toivotti kutsuvieraat, urakoitsijoiden edustajat ja 
työntekijät tervetulleeksi perinteiseen harjannostajaisjuhlaan. Hän kertoi mm. että  rakennus edustaa 

funktionaalistista rakennustyyliä ja kuuluu säilytettävien rakennusten ryhmään. Nautittiin pöydän 
antimista. Puheenvuoroja käytettiin. Tapio Ritvanen kiitti rakentajia hyvin suoritetusta työstä. 

Luottamusmies käytti puheenvuoron ja kiitti työnantajaa hyvästä yhteistyöstä. 

 Harjannostajaisiin osallistui piirirakennustoimiston teknillisiä toimihenkilöitä. Di Arto Pulliainen 
oli Kuopion yliopiston rakennustyöryhmän paikallinen johtaja ja yliopiston tilatyöryhmän jäsen. 

Sähköinsinööri Veli-Matti Kokkonen valvoi sähköurakoita ja sähkösuunnittelua. 
 

 

             Kuopion postitalon harjannostajaiset 21.2.1988 Kutsuvieraita 

1. Oy Carlson, Veijo Leskinen 2. Lehdistön edustaja 3. LVI- tekn. Olavi Petsalo 

4. RAKH teknillinen tarkastaja Reijo Raaska 5. Sähköteknikko Heiskanen 

6. RAKH Osastopäällikkö yli-insinööri Pekka Metsola  

7. Piirirakennuspäällikkö Tapio Ritvanen 8. Kiinteistöpäällikkö Heimo Valtonen 



 

 Postin henkilökunta tuli tutuksi 12 vuoden aikana kun piirirakennustoimisto teki 
vuosikorjaustöitä. Rakennusmestari Aarno Reinikainen toimi aikaisemmin mm. Maaningan 

koeasemalla ja Suonenjoen maamieskoululla erilaisissa tehtävissä. Insinööri Juho Halla-Aho siirtyi 
työmaalle rakennuksen korotusvaiheessa. Hänet opin tuntemaan 1978 piirirakennustoimiston 

vuosikorjaus- ja muutos töiden ja aikana. Juho Halla-Aho toimi myös uudisrakennuskohteiden 

valvojana. 

 

            Vas. Eero Ruonakangas, Pekka Metsola, Osmo Sillman, Tapio Ritvanen 

            Selin Reijo Raaska, Heimo Valtonen 

 

Vas. Piiripäällikkö Eero Ruonakangas, arkkitehti Osmo Sillman, Lehdistön edustaja, 

   Piirirakennuspäällikkö Tapio Ritvanen, selin, Teknillinen tarkastaja Reijo Raaska 

 

            Vas. Di Sormunen, Di Arto Pulliainen, Sähkö ins. Veli-Matti Kokkonen,  

         Sähköteknikko Heiskanen, Savon Suunnittelu Oy LVI- teknikko Olavi Petsalo 

 

 

                   Vas. LVI- insinööri Matti Vänskä, Kuopion postin henkilöitä 

       Oik. Työnjohtaja, rakennusmestari Aarno Reinikainen, LVI- tekn. Olavi Petsalo 



SAVON SANOMAT julkaisi 22.1 1988 artikkelin otsikolla Kuopion uusittu postitalo 

avautuu syksyllä. Lehdessä kerrottiin mm. Kustannusarvio 16,6 milj. Peruskorjauksen lisäksi 

talo saa uutta tilaa 260 neliötä. Kun työtiloiksi otettava kellarikerros lasketaan mukaan, uutta tilaa 

on tuhatkunta neliötä. Kaikkiaan rakennuksessa on 5000 neliötä ja kuutioita 20 000. Kuopion 

postialuekonttori on seitsemänneksi suurin maassa. Uusittuun taloon siirtýy myös Itä-Suomen 
postipiirikonttori. Rakennushallituksen toimistopäällikkö Pekka Metsola muisteli torstaisessa 

harjannostajaisjuhlassa , kuinka 50 vuotta sitten rakennuksen käyttäjiä oli pitkä lista 
postipiirikonttorista ja autovarikosta aina kaukopuhelinkeskukseen ja eräisiin muihin valtion 

virastoihin. Lopuksi lehdessä kerrotaan rakennuksen arkkitehti-, rakenne- sähkö- ja LVI-

suunnittelijat. 

 

    Oik. edessä Lemminkäinen Oy maalaustyönjohtaja Pekka Toivanen ja maalareita 

                            Vas. rakennusmiehiä, kirvesmiehiä ja muurareita 

 

 

              Vas. Kirvesmies Risto Metsäpirtti, oik. sininen paita apm. Jukka Väänänen,  

                              apumies . Hannu Tuhkanen, apumies Tapio Virtanen 



Sisä- ja ulkotöitä 
 

Talvella rakennuksen sisätiloissa teki töitä useita työryhmiä. Kirvesmiehet, muurarit, apumiehet 

siivoojat, vanhojen maalatujen seinien pesijät, tasoitemiehet, maalarit, telinemiehet Lämpöjohtojen 
asentajat, kylmä- ja lämminvesijohtojen asentajat, poisto- ja korvausilmajärjestelmän asentajat, 

sähköasentajat. Tele asensi hälytysjärjestelmän johdotuksia. Postisalin palvelutiskin johdotusta 
varten lattiaan asennettiin työpistekohtaiset sähkö-, atk- puhelin ja hälytysjohdotukset. 

Teräsrakenteiden tekijät kunnostivat säilytettävät teräsovet ja suuren pääaulan ikkunaseinän. Entiset 

isokokoiset ulko-ovien vetimet irrotettiin ja vietiin kunnostettavaksi Kuopion Kultaseppä Oy:lle.  
 Ennen vesieristystyön alkamista purettiin vanha asfaltti. Liikennepihalta aukaistiin kolme 

kattoikkuna-aukkoa alapuolella sijaitsevaan noutopostiin ja vesieristeelle valettu sadevesikaivoihin 

 

           Vas. Laastipoika Hannu Tuhkanen, muurarit Olavi Tanninen ja Ilmari Räisänen  

                                 Museokadun puolella saapuvan postin kohdalla 

 

 

                                            Liikennepihan vesieristystyö Icopal Oy 



kallistuva alusbetoni. Vesieristeeseen liittyvät sadevesikaivot oli tehtävä erikoisrakenteena. 
Suunnitelmaa ei ollut. Vaatimuksena oli vedenpitävyys, hiekkapesä ja jäätymättömyys. Suunnittelin 

kaivot 4 mm:n rst- teräslevystä poistoputkineen. Kaivoon hitsattiin sisäpintaa kiertävä rst- putki 

lämmityskaapelia varten se tuli ulos vesitilan pohjalta noutopostin puolelle. 
 Työn teki Toivalan Metalli Oy. Liike oli erikoistunut rst- rakenteiden valmistamiseen. Icopal Oy 

aloitti vesieristystyöt johtajana rakennusmestari Tauno Arsiola. Eristystyön valmistuttua 
monikerroksiset pintaosat, lämpöeristeet, kuormaa jakava teräsbetonilaatta. Sisäpihan ja katualueen 

asfalttityöt teki Lemminkäisen Oy. Ulkomaalaustyö voi alkaa liikennepihalta. 

 

 

Ulkomaalaustyö 
 

Lemminkäinen Oy aloitti kesällä 1988 ulkomaalaustyöt. Liikkeen johtajana toimi maalarimestari 
Pekka Halonen ja paikallisena työnjohtajana Pekka Toivanen. Liike oli tehnyt korotusosan 

ulkorappaustyöt siten, että pinnan karheusaste vastasi vanhaa pintaa. Ulkomaalaustyö käsitti monta 

vaihetta ensin pintojen vikakorjaukset, painepesu ja kuivatus, osamaalaukset, korotusosan 
lisämaalaus.  

 Pitkä julkisivu rajoittui Suomen Pankin rajalle. Neuvottelu alueen käytöstä pankin johdon 
kanssa. Vaatimus nurmialueen ja istutusten korjaus entiselleen. Kuninkaankadun puolella 

kadunvaltaus ja jalkakäytävän suojaus. Kun liikennepiha valmistui käyttökuntoon maalausryhmä 

siirtyi liikennepihalle. Seinäpintojen maalaustyön jälkeen ikkunoiden suojat poistettiin. Ikkunat ja 
ikkunapellit maalattiin ulkoa. Vesikatolla maalattiin reunapellit ja muut maalattavat kohteet. Vanhat 

ja uudet teräsrakenteiset ulko-ovet ja sisäänkäyntiin rajoittuva lasiseinän rakenteet maalattiin. 
Puuikkunat maalattiin  samanaikaisesti sisältä. Lasitusliike Kuopion Lasi- ja Saumauspalvelu Otto 

Happonen asentajineen lasitti lasiseinän ja ulko-ovet laminoiduilla laseilla. Toimisto huoneisiin 

lasiliike asensi sisäpokiin alumiinirakenteiset lisälasit. 

 

Vas. Ins. Juho Halla-Aho ja sähkötekn. Heiskanen 

       Sähkösuunnittelu E. Pitkänen & K:nit 

 

   Lemminkäinen Oy Ulkomaalaus on aloitettu  



      Maalaus- ja E. Hiltunen Oy:n alakattotöiden valmistuttua siirryttiin postin vastaanotto-, lajittelu- 
ja arvopostitilan lattioiden päällystystöihin. Mattoliike Kalevi Vainikainen teki lattioiden 

tasoitustyöt Casco Oy Ab: erikoistasoitteella koska tasoite ei saa murtua trukkiliikenteen alla. 

Postihissin lähialue, teräsrakenteisten lastausalustojen laskutila päällystettiin karheapintaisilla 
teräslevyillä. Kaikki lattioiden päällystystyöt tehtiin Nokia Oy:n tuotteilla. 

      Lajittelutilasta siirryttiin kellarikerrokseen. Ensimmäinen vaihe oli tilojen kosteusvaiheen 
selvittäminen. Tilan lisäkuivatus alkoi. Rakennusvälinevuokraamosta vuokrattiin neljä sähköistä 

kuivaajaa. Niiden toimintaperiaate oli alentaa ilman suhteellinen kosteus niin alas, että rakenteissa 

oleva vesi vapautuu. Ilmasta otettu vesi johdettiin kuivaajasta tynnyrin puolikkaisiin. Keittiötila ja 
ruokala "Postipoika" maalattiin ja lattiat päällystettiin. Ruokalan ja noutopostin ikkunoiden 

sisäpokat lasitusliike lasitti "Kadetraali" lasilla. Ikkunat maalattiin. Suuri määrä postin hankkimia 
noutolokeroja asennettiin paikoilleen. Postin palvelutiski asennettiin. 

      Noutopostiin liittyviä töitä oli sähkökäyttöisten postitrukkien latauspisteen rakentaminen 

sisätilaan.  
 

      Viimeisimpiä töitä oli postin 
palvelutiskien asentaminen. 

Postisalin valaisimien valintaan 

vaikutti tilan entistäminen. 
Katon pintakäsittely oli 

kiiltomaalaus. Valaisimien 
johdotukset upotettiin lattiaan. 

Erikoisvalaisimien toimitusaika 

oli pitkä. Palvelutiskien 
asentamiseen liittyi sähkö-, tele, 

atk-yhteyksien-, hälytys- ja 
vuoronumero järjestelmän 

asentaminen. Sälekaihtimet 

asensi Katve Oy. 
      Loppusiivouksen suoritti 

Mattoliike Kalevi Vainikainen. 
Urakoitsijoiden töiden 

vastaanottotarkastukset pidettiin 

valmistumisjärjestyksessä. 
Urakkasopimuksissa mainitut 

takuuajan vakuudet 
vastaanotettiin ja viimeiset 

maksuerät maksettiin. 

 
......Kuopion rakennusvalvonta 

suoritti 5.9.1988 rakennusluvan 
mukaisen loppu- ja 

käyttöönottotarkastuksen. 
Ensimmäinen käyttöönoton ehto 

oli, että väestösuojan 

tiiviystarkastuksen tulos on 
hyväksyttävä ja että kaikki 

lakisääteiset Vss- varusteet ovat 
väestösuojassa ja ohjausmerkinnät on asennettu. 2. Sähkölaitoksen- ja Kuopion vesilaitoksen 

tarkastukset on pidetty. 3. Ilmanvaihdon hormien painetarkastukset on pidetty ja huonekohtaiset 

ilmanvaihdon mittauspöytäkirjat on esitetty. 4. Hissitarkastus on pidetty. 

 
 

                       Vas. Rakennusmestarit Aarno ja Jukka  

 

 
 

      Vastaava rakennusmestari Martti Korhonen 5.5.1987-5.9.1988 



5. Palohälytysjärjestelmä testattu, Alkusammutuskalusto asennettu ja että palopostien 
vedenvirtaama on riittävä. Rakennustarkastaja, Lvi- tarkastaja ja palotarkastaja suorittivat 

tarkastuksen. Tarkastuksen päätös oli: Rakennustyö on rakennusluvan mukainen ja hyväksytään 

otettavaksi käyttöön. Lopputarkastuspöytäkirja saapui postissa Kuopion ja Pohjois-Karjalan 
piirirakennustoimistoon.  

 
 

Posti Telen 350 juhlat 
 

 
Kutsukirje 17.8.1988.  

 
Meillä on kunnia kutsua Teidät Rigoletto-oopperan Posti Telen juhlanäytäntöön  

Kuopion Musiikkikeskukseen keskiviikkona 14. päivänä syyskuuta 1988 klo 19.00- 

Kahvitarjoilu 
 

Kutsujan kortti oli Posti Telen sinisessä 
mokkapintaisessa kirjekuoressa. Mukana oli 6 

juhlapostimerkkiä ja lisäksi tieto.  

Syyskuun 6. päivänä 1638 vahvistettiin 
maamme ensimmäinen virallinen kirjetaksa. 

Kyseistä päivää pidetään Suomen 
postilaitoksen perustamispäivänä. Suomen 

kenraalikuvernöörinä toimi tuolloin  

kreivi Per Brahe. 
Kuopion Musiikkikeskuksessa nautimme puolisoni ja juhlayleisön kanssa ooppera Rigoletton 

esityksestä ja pöydän antimista. 
 

Kutsukirje 17.8.1988.  

Posti Tele Itä-Suomi 
 

Toivomme lämpimästi, että 
Teillä on mahdollisuus olla läsnä 

avaamassa Kuopion postitaloa, 

Kuninkaankatu 19.  
 

Torstaina 15.9. 1988 klo 9.00.  
 

Odotamme Teitä jo klo 8.30 

tutustumaan tiloihimme ja 
juomaan kanssamme 

avajaiskahvit. 
 

Postialueenpäällikkö Hannu 
Laasanen 

 Talon lippusalossa liehui Suomenlippu. Pääportaalla oli juhlavartio ja juhlanauha 

Kuopio postitalon avajaistilaisuus alkoi. Onnittelujen vastaanottajina olivat pääjohtaja Pekka 
Tarjanne, johtaja Eero Ruonakangas, johtaja Leo Heiskanen, ja postiautovarikon päällikkö Aimo 

Siilin.  
 Kuopion läänin kunnianosoituksena maaherra Kauko Hjerppe ojensi pääjohtaja Pekka 

Tarjanteelle Kuopion lääninhallituksen standaarin. Arkkipiispa Johannes ja pääjohtaja Tarjanne 

 

 

   Peruskorjatun Kuopion postitalon avasivat 15.9.1988 klo 9.00 käyttöön 

  piiripäällikkö Eero Ruonakangas ja Kuopion apul. kaup. joht. Olli Hyönä 



vaihtoivat ajatuksia. Lehdistö onnitteli Posti Teleä ja jututti kutsuvieraita Onnittelijat toivat 
näyttäviä kukkalaitteita. Näyttävä oli myös Anneli Nyyssösen tekemä veistos. Juhlavieraat siirtyivät 

huonetiloihin nauttimaan pöydän antimista.  

 Kuopion postitalo tuli virallisesti käyttöönotettua. Hanke oli työurani suurin ja vaativin 
korjaushanke. se oli myös viimeinen vastaavana rakennusmestarina toteuttamani työkohde.  

SAVON SANOMAT julkaisi 8.9.1988 artikkelin otsikolla. Jonotusliput ja tietokonevaaka uutta. 

Kuopion uusittu postitalo palvelee asiakkaita taas. 
 
Kuopion viikkolehti UUTIS-KUKKO julkaisi torstaina 22 p:nä syyskuuta laajan kuva-artikkelin 

Kuopion postitalon käyttöönotosta ja kommentoi osallistujia myös Posti Telen 350 juhlanäytännön 

ooppera Rigoletton väliajalla. 
 

Mikään ei ole ikuista Postipankki yhtiöitettiin 1987, nimi muuttui Leonia Pankiksi ja edelleen 
Sampo pankiksi. Suomen pankkikriisi 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa vavisutti kaikkia 

pankkeja. Vuonna 2006 Sampo-konserni myi pankin. Pankki toimii nykyisin nimellä  Danske Bank 

tanskalaisen Danske Bankin tytäryhtiönä. 

 
 

 

        Peruskorjatun Kuopion postitalon avajaisjuhla 15:9.1988 klo.9:00. Kuvat Martti Korhonen 


