
EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2009
Teemana kunnan- ja kaupungintalot

KankaanpKankaanpääään pn päääättööksenteon paikatksenteon paikat
Näyttelyn kokosi Maija Anttila avustajinaan Teija Kaarnametsä, Marjo Lahtinen ja Margit Mantila

Mustavalkokuvat kaupunginmuseon ja suunnittelutoimiston arkisto, värikuvat rakennuksista Maija Anttila

Kunnallislautakunta 24.8.1940

Kunnallislautakunta 15.2.1941

Kunnallislautakunta 20.3.1947

Kunnanhallitus 1926

Kunnan toimistot ja 
kokoustilat sijaitsivat 
vuosina 1928-1941 
kunnan sairaala-
rakennuksessa.

Palokunnantalo 
laajennettiin 
kunnantaloksi 1941 
Jalo Jokisen 
suunnitelmien mukaan.       
Korotus 3-kerroksiseksi 
toteutettiin 1948. 

Kunnanvaltuusto 
1937-1947

Kunnanhallitus 4.1.1956

Keskuskatua vuonna 1955

Kunnantalo-palokunnantalo vuosina 
1941-1967. Kauniisti saneeratussa 
talossa toimii nykyisin musiikkiopisto.

Keskuskatua 1940-luvulla



Kunnan virasto-kirjastotalon rakentamisen valmistelu 

Kauppalantalon rakennustyöt käynnistyivät 
syyskuussa 1966. Rakennustoimikuntaa johti 
kunnaninsinööri Reijo Orhanen ja siihen kuuluivat 
Kimmo Asp, Toivo Lepistö, Reino Ceder, Eero 
Mattila ja Yrjö Härkönen  

Kauppalantalon työpiirustukset valmistuivat ja 
pienoismalli esiteltiin kunnanhallitukselle 
5.7.1966

Valtuusto kuvattuna vanhalla 
kunnantalolla 1964 

Kunnanjohtaja Ennu Virtanen (vas.), 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
Kaarlo Asp ja kunnansihteeri Lauri 
Kuutti olivat keskeisiä henkilöitä
rakentamispäätöksen valmistelussa.

Suunnittelijaksi pyydettiin 
arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki 
Siren, joka oli vuonna 1964 voittanut 
kansanpuisto-urheilualueen  
suunnittelukilpailun ja valittu myös 
urheilukeskuksen suunnittelijaksi.

Kauppalantalon rakensi 
Otto Wuorio Oy

Päätökset modernin kunnantalon rakentamisesta  
valmisteltiin ja tehtiin tällaisessa kirkonkylässä. 

Kankaanpää kehittyi 1960- ja 1970-luvuilla 
vauhdilla. Kuntamuoto muuttui kauppalaksi 
v.1967 ja kaupungiksi v.1972. 
Tulevaisuudenusko oli vahva, rakentaminen oli 
vilkasta.

Ilmakuva vuodelta 1966, kunnantalo etualalla



Kankaanpään kauppalantalo valmistui vuonna 1967

Kuvanveistäjä Kauko Räikkeen suunnittelema 
tiilikorkokuva muurattiin rakentamisen yhteydessä
kauppalanhallituksen kokoushuoneen seinään 

Rakennus muurattiin kankaanpääläisistä Lohikon
tiilitehtaan tiilistä. Julkisivu puistoon

Sisääntulojulkisivu



Uusi kauppalantalo ja lisää Sirenien arkkitehtuuria

Arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki Sirenin 
suunnitteleman urheilutalon
ensimmäistä rakennusvaihetta toteutettiin 
samaan aikaan kauppalantalon kanssa 
vuonna 1966.  

Uimahalli valmistui 
vuonna 1970 
puolustuslaitoksen ja 
kunnan yhteisvoimin, 
palloiluhalli 1975.

Urheilukentän 
vihkiäiset 1973

Uuteen kauppalantaloon sijoitettiin kaikki kunnan virastot: 
keskustoimisto, maataloustoimisto, rahatoimisto, 
rakennustoimisto ja sosiaalitoimisto.  Henkilökuntaa 
toimistoissa oli noin 20.  

Kauppalantalon 1. kerroksessa toimi lisäksi kirjasto vuoteen 
1977 asti.

Valtuuston istuntosali

Otsikoita rakennuksen valmistuessa: 

KANKAANPÄÄ KEHITTYY 
VALTAVALLA VOIMALLA

Nuoressa Kankaanpäässä luodaan 
lisää viihtyvyyttä rakentamalla

Neuvonta ja puhelinkeskus oli 
sijoitettu 2. kerroksen aulaan

Kankaanpään keskustakuvaa 
hallitseva seurakuntakeskus
valmistui kiistellylle paikalle 
vuonna 1971. Paikalta purettiin 
vanha pappila.



Kankaanpään Siren-keskus tänään

- kaupungintalo

- liikuntakeskus

- seurakuntakeskus

huoltorakennus 1966, uimahalli 1970, 
palloiluhalli 1975, jäähalli 1994, uimahallin 
peruskorjaus ja laajennus 1995  

1971

1967



Kaupungintalo monenlaisten tapahtumien näyttämönä

Valtuuston kokous 
22.12.2008

Yleiskaavatyön viranomaisneuvottelu 
2008 

Turun yliopiston 
maisemasuunnittelukurssi 2009 

Itsenäisyyspäivän 
vastaanotto 
koululaisille 2008 

Ympäristölautakunnan kokous 
24.2.2009 kaupunginhallituksen 
huoneessa

Tilaa taiteelle –
seminaari 
2007 

Turun yliopiston 
satahämäläisen
osakunnan vierailu 
2008 

Risto 
Annala 
60 v.

- henkilökuntajuhlia

- kokouksia

- vieraita

- neuvotteluja

- juhlia


