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1. Johdanto

Seinäjoen matkakeskus sijaitsee erittäin keskeisellä ja näkyvällä paikalla kaupungin 
keskustassa. Asemanseudun kehittäminen on ollut jo pitkään keskeisenä hankkeena 
Seinäjoen kaupungin strategiassa. Esillä olevissa suunnitelmissa asemaseutua ollaan 
tulevaisuudessa muuttamassa merkittävästi ja alueelle on tekeillä asemakaavamuutos. 

Nykyinen vuonna 1971 keskusliikenneasemaksi valmistunut ja vuonna 2000 mat-
kakeskukseksi muutettu aikansa edistyksellistä ja selkeäpiirteistä modernia beto-
niarkkitehtuuria edustava rakennus on kaavailuissa esitetty purettavaksi. Arkkiteh-
titoimiston Heikki Castrén & Co. suunnittelemaa rakennusta on toisaalta esitetty 
hiljattain myös maakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi. 

Aikanaan Viljo Revellin toimistossa työskennelleen, vuonna 1980 vain 50-vuotiaa-
na kuolleen helsinkiläisen Castrénin muita tunnettuja töitä ovat Helsingin City-center 
(1967), joka tunnetaan paremmin ”Makkaratalona”, Oulunkylän kirkko (1972) sekä 
Fortumin pääkonttori (1973). Vuonna 1958 Castrén oli mukana suunnitteluryhmäs-
sä, johon kuului lisäksi arkkitehdit Viljo Revell, Bengt Lundsten ja Seppo Valjus,  joka 
voitti ensimmäisen palkinnon Toronton kaupungintaloa koskevassa kansainvälisessä 
suunnittelukilpailussa.

Asemarakennukset ovat viime vuosikymmenien aikana menettäneet alkuperäisen 
merkityksensä liikkumisen monumentteina. Kuten eläkkeellä oleva rautatiearkkiteh-
ti Pirjo Huvila on todennut: ”Koko aseman funktio on muuttunut. Nopeat junat ja 
kiireinen käynti aseman läpi ovat arkipäivää. Rautatieasemia ei enää rakenneta vain 
junaliikennettä varten. Asemasta on tullut osa ostoskeskusta, pikaruoka- ja kahvila-
tiloja eli jokapäiväinen osa kaupunkilaisten ja kaupunkiympäristön palveluja.” Myös 
Seinäjoen matkakeskuksen paikalle on kaavailtu uuden matkakeskuksen lisäksi asun-
toja, monitoimihalli, pienehkö kauppakeskus sekä liike- ja toimistotiloja. 

Rautatieasema on sijainnut Seinäjoella nykyisellä paikallaan vuodesta 1883 lähtien. 
Seinäjoesta tuli risteysasema vuosina 1883-1886 valmistuneen Oulun radan seurauk-
sena. Asema-alueen rakennuskanta uusiutui osittain ensimmäistä kertaa 1920-lu-
vulla, mutta vanhat II ja III-luokan asemarakennukset säilyivät edelleen paikoillaan. 
Merkittävin muutos aseman ympäristössä tapahtui 1960-70-lukujen vaihteessa, jol-
loin valmistui nykyinen matkakeskuskokonaisuus. Valmistuessaan rakennus edusti 
silloista uudenaikaista keskusliikenneasemaratkaisua, johon oli yhdistetty eri liiken-
teen palveluita, mutta myös ravintolapalveluita sekä matkustajien että kaupunkilais-
ten käyttöön. 

Rautateiden arkkitehtuuriin liittyy perinteisesti asemarakennusten lisäksi myös 
koko rakennettu rautatieympäristö. Asema- ja postirakennuksen lisäksi nyt kaavailtu 
muutosalue käsittää myös matkakeskuksen kaakkoispuolella sijaitsevan historiallises-
ta risteysasemasta kertovan Seinäjoen rautatieasema-alueen, joka kuuluu valtakun-

nallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY). Rautatieaseman 
vanhasta rakennuskannasta on säilynyt mm. 1880-luvulla ja 1920-luvulla valmistu-
neet veturitallit, 1920-luvulla valmistunut vesitorni sekä jugend-tyyliä edustava ns. 
rautatieläisten talo, joka on nykyisin osa 2000-luvulla valmistunutta hotellikomplek-
sia. Vanhat asemarakennukset valitettavasti hävitettiin nykyisen asemarakennuksen 
valmistuttua.

Keskusliikenneasemasta tuli 15.6.2000 Suomen ensimmäinen matkakeskus. Mat-
kakeskusten tarkoituksena on ollut yhdistää eri liikennemuotojen asemat ja niihin 
liittyvät toiminnot. Nykyinen matkakeskus käsittää rakennuksen keskiosassa rauta-
tieaseman sekä eteläpäässä kaukoliikenteen ja paikallisliikenteen linja-autoasemat. 
Eteläpään terminaalialueeseen kuuluu myös tulo- ja lähtölaitureiden alue, jotka yh-
dessä pysäköintialueen kanssa muodostavat melko laajan avoimen alueen. Paikallislii-
kenteen pysäkit sijaitsevat Ruukintien varressa. Rakennuskokonaisuuden pohjoispää 
on edelleen postin käytössä, mutta sekä postin että asemien alkuperäisiä toimitiloja 
on muutettu muuhun käyttöön.

Seinäjoen matkakeskuksen inventointi tehtiin maaliskuussa 2020 ja työn toteutti 
FM Olli Joukio. Inventoinnin tarkoituksena oli dokumentoida rakennuksen nykyti-
la ja kartoittaa matkakeskuksen historiaa ja muutosvaiheita sekä arvottaa rakennus. 
Inventoinnissa käytettiin menetelmänä kenttätutkimusta, valokuvausta sekä arkisto-
työskentelyä. Työn ohjausryhmään kuuluivat kaavoitusjohtaja Martti Norja, kaavoi-
tusarkkitehti Veli-Matti Prinkkilä ja kaavoitusassistentti Merja Suomela Seinäjoen 
kaupungin kaavoituksesta sekä rakennustutkija Susanna Tyrväinen Seinäjoen muse-
oista. 

1.1. Arvottaminen ja aikaisemmat inventoinnit

Rakennus on inventoitu aikaisemmin suppeammin yleiskaavatasolla vuonna 2011 ja 
arvotettu vuonna 2017 toteutetun yleiskaavainventoinnin täydennyksen yhteydessä 
osana valtakunnallisesti merkittävää rata-aluetta rakennuksena, jolla on paikallista 
historiallista, arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista merkitystä. Kuten aikaisemmin 
todettiin, on rakennusta sittemmin ehdotettu maakunnallisesti merkittäväksi koh-
teeksi meneillään olevan maakunnallisen modernin arkkitehtuurin selvitystyön yh-
teydessä. 

Asemarakennuksen arvottamisessa on sovellettu Lakia rakennusperinnön suoje-
lemiseksi (498/2010), jonka tavoitteenaon turvata rakennetun kulttuuriympäristön 
ajallinen ja alueellinen monimuotoisuus, vaalia sen ominaisluonnetta ja erityispiirtei-
tä sekä edistää kulttuurisesti kestävää hoitoa. Inventoinnissa ei oteta kantaa rakennuk-
sen suojelukysymykseen, vaan se jätetään ratkaistavaksi kaavaprosessin yhteydessä. 

Arvottaminen perustuu aina kenttätöiden ja tutkimuksen avulla kerättyyn tietoon. 
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Pelkästään kohteen ikä, yleinen mielipide tai taloudelliset tekijät eivät ole perusteena 
kohteen arvottamiseen. Lain mukaan rakennus voi olla arvokas rakennushistorian, 
rakennustaiteen tai -tekniikan, ympäristöarvojen tai siihen liittyvän käytön tai siihen 
liittyvien tapahtumien kannalta. Laissa on lisäksi määritelty kriteerit, jotka ovat koh-
teen harvinaisuus, ainutlaatuisuus, historiallinen todistusvoimaisuus ja kerroksisuus. 
Arvottamiskriteereitä on tarkasteltu seuraavilla kattomääreillä:

Historiallisesti arvokas
- Kohde havainnollistaa siihen liittyviä yhteiskunnallisia tai elinkeinohistoriallisia ar-
voja. 

Rakennushistoriallisesti arvokas
- Rakennus on oman aikakautensa rakennustavan tyypillinen tai innovatiivinen edus-
taja ja rakennuksen rakennustaiteelliset ja tekniset kokonaisuudet, ominaispiirteet ja 
osat ovat hyvin säilyneet. 

Rakennustaiteellisesti arvokas
- Rakennus on edustava tai laadukas esimerkki aikakautensa arkkitehtuurista tai tun-
netun suunnittelijan tuontantoa.

Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Kohteen sijainti on kaupunkikuvallisesti merkittävä: se on merkittävä osa katu- tai 
kaupunkinäkymää tai kiintopiste näkymässä. 

         3

Linja-autoaseman edustaa 1970- ja 1980-luvuilla. (Valokuvat Seinäjoen museot, maakunta-
kokoelma.)



Aseman ympäristöön kaavaillut muutokset tulevat muokkaamaan merkittävästi ympäristöä ja uudessa suunnitelmassa julkinen liikenne on tarkoitus sulautua julkisiin tiloihin, jossa asematoi-
minnot ovat aikaisempaan verrattuna enää ainoastaan pieni osa kokonaisuutta. Oikealla oleva kartta otettu Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelmasta (Sitowise Oy 2018), joka on nähtävissä 
kaupungin kaavoituksen sivuilla. 
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2. Keskusliikenneaseman / matkakeskuksen historiaa

Rautatiellä on ollut keskeinen merkitys Seinäjoen kehitykselle sekä kasvuun. Seinäjo-
en aikaisempi rautatieasema valmistui Tampere-Vaasa -väliselle rataosuudelle vuon-
na 1883 ja tämän jälkeen taajama-asutuksen painopiste siirtyi Törnävältä aseman 
läheisyyteen. Vuonna 1886 valmistunut Oulun rata teki Seinäjoesta risteysaseman 
ja asema-alue laajeni vuonna 1913 valmistuneen Suupohjan radan myötä. Valtion-
rautatiet oli aikanaan suurin seinäjokelaisten työnantaja. Vuosikymmenten aikana 
rautatiehallituksella on ollut merkittävä rooli seinäjokelaisten paikallisia pyrkimysten 
tukemisessa, mutta myös vastustamisessa. 

Tavaraliikenne oli kasvanut jo 1930-luvulla niin paljon, että ratapihaa oli laajen-
nettava ja rata ulottui vuosikymmenen lopulla jo Pajuluoman siltaan asti. Ratapihan 
laajennus kesti ensimmäisessä vaiheessa kaikkiaan 12 vuotta. 1950-luvun alussa tava-
rakuljetuksen käyttöön tulivat myös kaukojunat, joissa kappaletavarakin kuljetettiin 
lähetysasemalta määräasemalle samoissa vaunuissa. Seinäjoesta tuli yksi kaukojunien 
lähtö- ja määräasema sekä pääjärjestelypiha. Tämä edellytti myös suuria muutoksia 
ratapihalla ja rata-aluetta laajennettiin etelään. Ratapihalle tuli myös junaohjaus-
toimisto. Laajennukset ja muutokset valmistuivat vuonna 1961. 1960-luvulla mer-
kittävimpiä rautateitä käyttäneitä paikallisyrityksiä olivat Osuuskunta Itikka, Tiklas 
Oy, Valtion Viljavarasto, Teräs Oy, Osuusliike Hankkija, Seinäjoen Osuuskauppa ja 
Osuusliike Eteläpohja. Seinäjoki oli yksi maan suurimmista risteysasemista. Maalis-
kuussa 1969 Valtion rautatiet siirtyivät keskusasemajärjestelmään. Seinäjoesta tuli 
yksi maan 42 keskusasemasta.   

Linja-autoliikenne pääsi kunnolla käyntiin 1950-luvulla ja tämä vaikutti myös lä-
himatkoihin rautateillä. Ilmajoen ja Seinäjoen välillä oli aloitettu linja-autoliikenne 
vuonna 1927. Juho Peltonen avasi vuonna 1935 linja-automatkustajille paikkakunnan 
ensimmäisen ”matkahuoltoaseman” Lakeuden Karhun talossa Kalevankadun varrella. 
Peltoselta tilat siirtyivät Matkahuolto Ab:lle vuonna 1937. Ahtaasta Lakeuden Karhun 
talosta siirryttiin Pollarin talon ulkorakennukseen Keskuskadulle avattuun linja-au-
toasemaan, joka osoittautui kuitenkin myös tiloiltaan riittämättömäksi. Vuonna 1947 
rakennettiin torin laitaan parakki linja-autoasemalle. Vuonna 1954 linja-autoasema 
siirrettiin Mikko Laurilan taloon Valtiokadun ja Keskuskadun kulmaukseen, jonka 
kauppala oli ostanut. Aikanaan myös tämä asema kävi tiloiltaan riittämättömäksi ja 
lopulta vasta uusi keskusliikenneasema korjasi puutteet. 

1950-luvun aikana matkustaminen lisääntyi yleisesti. Pidempiin matkoihin käy-
tettiin pikajunia ja lyhyet matkat kuljettiin joko lähijunilla tai autoilla. Koko maassa 
rautateillä tehtyjen matkojen keskipituus lähes kaksinkertaistui vuosien 1948 ja 1970 
välillä. Asema-arkkitehtuurissa ei enää rakennettu pelkästään junaliikennettä varten. 
Kouvolaan valmistui vuonna 1960 uudenaikainen keskusliikenneasema, johon tuli 

sekä juna- ja linja-autoasemien lisäksi myös postin tiloja.
 Posti- ja lennätinlaitoksen toimintaa oli Seinäjoella pitkään haitannut toimitilojen 

ahtaus ja toimintoja oli ollut pakko hajauttaa ympäri kaupunkia. Kuten asemaraken-
nustakin, uutta postitaloa oli kaavailtu jo vuodesta 1956 lähtien, jolloin rautatiehallitus 
tiedusteli uuden postin sijoittamista mahdollisesti rakennettavan asemarakennuksen 
yhteyteen. Uuden keskusliikenneaseman valmistuttua postin toiminnat saatiin vih-
doin sijoitettua saman katon alle. Uuteen postitaloon kaavailtiin huonetilat posti- ja 
teletoimen yleisöpalveluille sekä manuaaliselle kaukokeskukselle. Automaattikeskus 
oli jo aiemmin sijoitettu Jouppilanvuoren laitesuojaan. Seinäjoesta tuli maan neljän-
neksi suurin jakelukeskus, kun järjestelmää uusittiin 1970-luvun alussa. 

Aseman ja postitalon uusimisia oli kaavailtu jo pitkään ja maakunnan lehdet kir-
joittivat jo, että valtio syrjii asema- ja postitalokysymyksessä Seinäjokea ja Etelä-Poh-
janmaata. Rautatiehallituksen ja posti- ja lennätinhallituksen toimikunta saapui 
tutkimaan asiaa vuonna 1955. Aikaa kului kuitenkin vielä yli kymmenen vuotta ja 
lopulta vuonna 1968 eduskunta myönsi ensimmäisen määrärahan Seinäjoen posti- 
ja asematalolle ja rakennustyöt aloitettiin 4.12.1968. Myös varikkorakennusten uu-
simista jouduttiin odottamaan 25 vuotta. Uusi korjauspaja ja veturitalli valmistuivat 
vuonna 1964. 

Varsinaiset suunnittelut uutta keskusliikenneasemaa varten aloitettiin jo vuonna 
1964. Uudesta asemarakennuksesta järjestettiin suunnittelukilpailu. Keskusliiken-
neaseman suunnittelun aloitti arkkitehtitoimisto Viljo Revell & Co. Arkkitehti Viljo 
Revell kuoli vuonna 1964 ja työn jatkoi loppuun arkkitehtitoimisto Heikki Castrén & 
Co. Arkkitehti Castrén oli ollut osakkaana Revellin toimistossa. Keskusliikennease-
man suunnittelusta vastasivat Castrénin lisäksi arkkitehdit Juhani Jauhiainen ja Eero 
Hyvämäki. Rakenteet suunnitteli Insinööritoimisto Pentti Kaista & Lars-Olav Sebbas 
Ky. LVI-suunnittelusta vastasi Insinööritoimisto Kurt Miekes Ky ja sähköistä Insinöö-
ritoimisto Tauno Nieminen Ky. 

Uuden aseman ja postitalon rakentamisen sekä uuden Tampere-Parkano-Seinäjo-
ki -radan vuoksi VR teki Seinäjoen kaupungin kanssa vaihtokaupan maa-alueista. 
Vuonna 1970 avatun uuden Parkanon radan on nähty kasvattaneen Seinäjoen mat-
kustajamääriä. 

Ratapihojen muutostöillä oli positiivista vaikutusta paikallisten työllistymiseen, 
mutta maanomistajat eivät kokeneet myönteisenä rata-alueen laajennuksen ja uuden 
aseman vaatimia 32 hehtaarin pakkolunastuksia. Myös yhdeksän omakotitalotonttia 
jäi ratatöiden alle. Uuden keskusliikenneaseman tieltä jouduttiin purkamaan ”puo-
lensataa” puurakennusta. 

Joulukuussa 1968 aloitetun keskusliikenneaseman ensimmäisen vaiheen urakoin-
nista vastasi Rakennusliike Linjakoski & Korri ja vastaavana rakennusmestarina toi-
mi Matti Koivusalo ja valvojana Seppo Takala. Myöhempien vaiheiden urakasta vas-
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Vasemmalla ylhäällä asema-aluetta kuvattuna idästä 1960-luvulla. Oikealla uusi keskuslii-
kenneasema rakenteilla 1969-1970. Asema-alueen muutos oli totaalinen. Alkuperäiset ase-
marakennukset jäivät vielä hetkeksi uuden keskusliikenneaseman eteläpuolelle, mutta ne 
hävitettiin melko pian 1970-luvun alussa. (Valokuvat Seinäjoen museot, maakuntakokoel-
ma). Vasemmalla asemarakennukset kuvattuna 1910-20-luvulla. Valokuva Signe Brander. 
(Valokuva Suomen Rautatiemuseon kuvakokoelmat. Finna.fi.)
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Osasuurennokset vuosien 1957 ja 1969 peruskartoista. Uusi keskusliikenneasema oli jo merkitty jälkimmäiseen karttaan, vaikka se valmistui lopullisesti vasta vuonna 1971. Vanhat asemaraken-
nukset oli vielä tallella kaakkoispuolella. Ruukintien linjausta muutettiin uuden asemarakennuksen vuoksi ja aivan radan vieressä kulkenut tie poistettiin kokonaan käytöstä. Aseman poikkeava 
sijoittuminen ydinkeskustan kortteleihin nähden liittyy tietenkin raiteiden sijaintiin, mutta myös osittain Harald Andersinin 1920-luvun jugend-tyyliseen asemakaavaan. Vuoden 1969 perus-
kartassa on nähtävissä vuoden 1968 yleiskaavasuunnittelmat kokoojakatuineen, jotka tukivat autoistumista. (Kartat Maanmittauslaitos). 
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Rakennuksen julkisivut länteen, etelään ja itään vuoden 1968 rakennuspiirustuksissa. Suunnittelija arkkitehtioimisto Heikki Castrén & Co. (Rakennuspiirustukset Seinäjoen kaupungin raken-
nusvalvonnan arkisto.)
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Julkisivu pohjoiseen sekä asemapiirros vuoden 1968 rakennuspiirustuksissa. Suunnittelija arkkitehtitoimisto Heikki Castrén & Co. (Rakennuspiirustukset Seinäjoen kaupungin rakennusvalvon-
nan arkisto.)
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tasi rautatieaseman ja postin osalta seinäjokelainen Rakennusliike K.N. Koskinen Oy. 
Helmikuun alussa 1970 aloitetun linja-autoaseman urakasta vastasi puolestaan sitä 
varta vasten perustettu Veljekset Männikön Rakennusliike Seinäjoelta. Uuden lin-
ja-autoaseman sijoittaminen saman katon alle auttoi varsinkin lähipitäjien asukkaita, 
jotka edelleen joutuivat taittamaan kauemmaksi suuntautuneista matkoistaan osan 
linja-autoilla.

Joulukuussa 1968 aloitettiin ensimmäinen rakennusvaihe, jolloin ryhdyttiin teke-
mään kellarikerrosta. Uuden asemarakennuksen kaavailtiin valmistuvan vuoden-
vaihteen 1970-71 tienoilla ja pihatöiden osalta kevään 1971 aikana. Rakennus käsitti 
valmistuttuaan eteläpäässä linja-autoaseman, keskellä rautatieaseman ja pohjoispääs-
sä postin. 

Matkustajien lisäksi keskusliikenneaseman käyttöä suunnattiin alusta alkaen voi-
makkaasti myös kaupunkilaisten vapaa-ajankäyttöön. Aseman puolella avasi helmi-
kuussa 1971 ovensa kaikkiaan neljä ravintolaa, jotka veivät käytännössä suurimman 
osan ensimmäisen kerroksen tiloista rautatieaseman ja linja-autoaseman puolella. 
Ravintoloista kolme oli Matkaravinto Oy:n omistuksessa. Matkaravinto Oy oli vuosi-
na 1930-1977 toiminut hotelli- ja ravintolayritys, joka hoiti etenkin asemaravintoloita 
ja junien ravintolavaunuja. 

Asemakokonaisuuden ravintoloiden alkuperäisistä nimistä järjestettiin yleisöää-
nestys. Rautatieaseman puolella aloitti toimintansa kookas tanssiravintola ”Hoijakka”, 
joka oli avautuessaan Pohjoismaiden ja ilmeisesti koko Euroopan ainoa rautatiease-
malla toiminut tanssiravintola. Ravintolassa sopi junaa odotellessa ottaa ”pari tulis-
ta tangoa”, kuten Ilkka-lehti kirjoitti rakennustöiden ollessa vielä kesken lokakuussa 
1970. Rautatieaseman puolella aloitti toimintansa myös lounasravintola ”Trahteeri” 
sekä Asemakahvio. Asemakokonaisuuden neljäs ravintola oli linja-autoaseman puo-
lella ollut ”Toiska”. Matkaravinto Oy oli osakkaana myös uudessa linja-autoasemassa. 

VR aloitti muuton uusiin tiloihin joulukuussa 1970 ja posti tammikuussa 1971. 
Tammikuussa suoritettiin loppuun rakennuksen lopputarkastus. Ilkka kirjoitti: ”Kun 
tämä rakennuskompleksi kokonaisuudessaan saadaan käyttöön, muuttuvat Seinäjoen 
kaupungin kasvot edukseen aivan ratkaisevalla tavalla.”

Vuosina 1999-2000 toteutettu muutos matkakeskukseksi oli lähtökohtaisesti help-
po ja keskusliikenneasemassa jo valmiiksi olleiden liikennemuotojen yhteistyötä 
tuli tiivistää. Rakennuksessa toimi jo ennen muutosta juna-asema, kaukoliikenteen 
linja-autoasema sekä taksiasema. Matkakeskuksen muutostyöt aloitettiin syksyllä 
1999. Seinäjoen matkakeskukseen toteutettiin kaikkiin kaavailluille matkakeskuksille 
suunnitellut hallintomallit sekä informaatiotekniikka.

Rakennuksen käyttö on monipuolistunut 2000-luvun alusta lähtien. Varsinkin 
postin tiloja on otettu muuhun käyttöön esimerkiksi liiketiloiksi, ja rautatieasemalle 
kuuluneissa tiloissa on aloittanut toimintansa mm. Seinäjoen TE-toimisto ja integroi-
tuneen hoitolääketieteen hoitopalvelukeskus ”Sinfonia”. Toisaalta tiloja on jäänyt tyh-

jilleen varsinkin entisissä toimistotiloissa. 

2.1. Muutokset ulkoasussa

Rakennuskokonaisuus on säilynyt runkomalliltaan alkuperäisenä lukuun ottamatta 
vuonna 1985 rakennuksen pohjoispäähän suunniteltua postin laajennusta. 1980-lu-
vun puolivälissä rakennuksen alkuperäisen osan ulkoasu oli vielä säilynyt alku-
peräisenä lukuun ottamatta ainoastaan pieniä muutoksia aseman ravintolatilojen 
sisäänkäynneissä sekä katon kuplaikkunoissa, joista osa poistettiin ja korvattiin vesi-
katteella. Rakennuskokonaisuuden pohjoisosaan valmistuneen postin jakelukeskuk-
sen ja lastauslaiturin laajennuksen suunnitteli vuonna 1985 arkkitehdit Mirja Castrén 
ja Marja Nuuttila-Helenius (arkkitehtitoimisto Castrén, Jauhiainen & Nuuttila). Pe-
subetonipintainen ja loivalla, lähes tasakattoa muistuttavalla satulakatolla varustettu-
massaltaan suorakaiteen mallinen laajennusosa sopi hyvin rakennuksen alkuperäisil-
meeseen.

Vuonna 1985 nykyisen asemahallin paikalla ollut alun perin tanssiravintolana toi-
minut ”Hoijakka” sisustettiin uudelleen ja samalla arkkitehti Touko Saari suunnitteli 
ravintolaan sisäänkäyntimuutokset. Ravintolan sisäänkäynti sijaitsi osapuilleen ny-
kyisen rautatieaseman pääsisäänkäynnin paikkeilla. 

Vuonna 1992 helsinkiläinen insinööritoimisto Esa Piironen Oy suunnitteli ny-
kyisen asematunnelin. Vuonna 1995 rautatieaseman ja linja-autoaseman vinkkelin 
kulmauksessa toteutettiin kaksiosainen sisäänkäynti sekä uusi tuulikaappi kahvila 

Vuonna 1985 suunniteltu postin lajittelukeskuksen laajennusosa. Suunnittelijana arkkitehdit 
Mirja Castrén ja Marja Nuuttila-Helenius. 
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”Toiskan” paikalla avanneessa ravintola ”Undergroundissa”. Muutoksen suunnitteli 
arkkitehti Touko Saari. 

Sekä Matkahuolto että VR Osakeyhtiön ja VR Yhtymä suunnittelivat 1990-luvulla 
keskusliikenneasemaan remonttia, jota kuitenkin lopulta lykättiin matkakeskushank-
keen yhteyteen. Muutos matkakeskukseksi aloitettiin syksyllä 1999 ja Suunnittelukes-
kus Oy:n (arkkitehti Antti Talvitie) tekemät suurelta osin rautatieaseman ja linja-au-
toaseman sisätiloja koskeneet muutokset vaikuttivat myös ulkoasussa aukotukseen 
ja varsinkin sisäänkäynteihin. Rautatieaseman pääsisäänkäynti siirrettiin nykyiselle 
paikalleen kellotornin vierestä. Samalla myös samalle linjalle raiteiden puolelle puh-
kaistiin uusi pääsisäänkäynti. Sekä rautatieaseman että linja-autoaseman tiloissa teh-
tiin erittäin mittavia muutoksia ja julkisivun puolelle rautatieaseman ja linja-autoase-
man kulmaukseen toteutettiin nykyinen pulpettikattoinen tuulikaappi sekä lasikonki 
läpikulkua varten. Kellotornin alla oli alun perin ilmeisesti pohjois-eteläsuuntainen 
läpikulku, joka rakennettiin nyt umpeen lasiseinällä paikalle siirrettyä taksiaseman 
toimistoa varten. Radan puoleisen julkisivun eteläpäässä toisen kerroksen ylänau-
haikkunat korvattiin nykyisillä kookkaammilla ikkunoilla, joiden viereen toteutettiin 
nykyiset ilmanvaihtoritilät. Ravintolan kohdalla betonijulkisivu korvattiin nykyisillä 
lasiseinillä. Inventointihetkellä nuorisotila JOJOn käytössä ollut sisäänkäynti muutet-
tiin nykyiseksi ja vanha linja-autoaseman sisäänkäynti rakennettiin umpeen. Sisään-
käynnin paikaa siirrettiin vastaavasti myös laitureiden puolella. Sekä rautatieaseman 
että linja-autoaseman laitureille toteutettiin nykyiset katokset ja linja-autoaseman lii-
kennealueen keskelle nykyinen penkeillä varustettu kupolikatos. Matkakeskusuudis-
tukseen liittyi myös lähiliikenteen linja-autolaiturien siirtäminen keskustorilta Ruu-
kintien varteen. Myös asemakokonaisuuden piha-alueen päällysteet uusittiin ja niissä 
otettiin huomioon myös esteettömyysseikat. 

Vuonna 2001 tamperelainen arkkitehtitoimisto Petri Pussinen Oy suunnitteli var-
sinkin postin puoleista osaa koskevan mittavan muutoksen, jolloin myös rakennuk-
sen pohjoispään Valtiokadun puoleinen julkisivu muuttui merkittävästi. Entisiin 
postin tiloihin toteutettiin tässä vaiheessa liiketiloja ja ulkoseinää, ts. näyteikkunoita 
siirrettiin lähes julkisivun pilastereiden tasolle. Samalla alkuperäinen betonijulkisivu 
nauhaikkunoineen purettiin. Myös sisäänkäyntien sijainti muuttui. Siiven pohjoispää 
sekä yläkerrokset jäivät pääosin ennalleen. Muutoksen yhteydessä myös postisiiven 
aseman puoleisella sivulla toteutettiin uusia sisäänkäyntejä ja alkuperäisiä sisään-
käyntejä rakennettiin umpeen ja metallipuitteiset ikkunat uusittiin. Alkuperäinen pe-
subetonipinta jäi tällä sivulla kuitenkin räystäslinjassa ennalleen. Ikkunoita uusittiin 
tällä sivulla myös aseman puolella. Kattoikkunat uusittiin postin puoleisessa siivessä. 

Samana vuonna 2001 VR yhtymä Oy:n arkkitehtiryhmä suunnitteli rakennuksen 
rautatieaseman ja linja-autoaseman puoleiseen osaan julkisivumuutoksen, jolloin ra-
kennuksen vuorausta ja ikkunat uusittiin pääjulkisivujen ja osin myös eteläpäädyn 
puolelta. Uusi vuoraus toteutettiin rouhepinnoitusmenetelmällä ja sen seurauksena 

Koko rakennuskokonaisuutta ajatellen näkyvin muutos suunniteltiin entisiin postin tiloihin 
liikehuoneistoja varten vuonna 2001. Yläkuvassa Valtiokadun kohdalla oleva julkisivu alku-
peräisessä asussaan. Osasuurennos 1970-luvulla otetusta valokuvasta. (Valokuva Seinäjoen 
museot, maakuntakokoelma).
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Rautatieaseman puolella julkisivujen vuoraus ja ikkunat uusittiin 2000-luvun alussa (yläkuvat). Samalla vuo-
rauksesta hävisi alkuperäiset pesubetonissa olleet urat, jotka ovat vielä havaittavissa matkahuollon siivessä sekä 
alkunperin postin käytössä olleen siiven eteläsivulla (vasen alakuva). Kyseisellä sivulla ikkunat ja sisäänkäynnit 
sekä sisäänkäyntien sijainti uusittiin. Oikeassa yläkuvassa etualalla näkyvät toisen kerroksen ikkunat sekä ritilät 
toteutettiin vuoden 1998 suunnitelmien perusteella. Paikalla oli aiemmin matalat ylänauhaikkunat. Vuorauksen 
uusimisen raja erottuu selkeästi matkahuollon puoleisella sivulla. Aseman katokset toteutettiin 1990-2000-lukujen 
taitteessa. Vuonna 1992 suunniteltiin nykyiset asematunnelit sekä niihin liittyvät hissit. 
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alkuperäiset elementtisaumat hävisivät. Sen sijaan matkahuollon siipi sekä osa pos-
tintiloista jäivät pääosin ulkoasultaan ennalleen.  

Vuonna 2007 osa aseman postin puoleisista itäsivun tiloista muutettiin Työvoima-
toimiston käyttöön, jolloin radan puoleiselle julkisivulle tuli myös muutoksia, kuten 
sisäänkäynneissä sekä paikoitellen toteutetussa alumiinikasettivuorauksessa ja ikku-
noissa. Muilta osin vuoraus ja ikkunat olivat uusittu jo 2000-luvun alussa. Muutoksen 
suunnitteli arkkitehti Antti Talvitie. 

2.2. Muutokset sisätiloissa

Rakennuksen sisätilat ovat kokeneet vuosikymmenten aikana erittäin mittavia muu-
toksia ja alkuperäisiä pintoja ole juurikaan jäljellä. Myös tilajärjestykset ovat muuttu-
neet merkittävästi tilojen käyttötarkoituksen muutosten vuoksi. Monessa tapauksessa 
aikaisemmin toteutettujen muutosten jäljet ovat hävinneet myöhempien suurempien 
muutosten seurauksena, joten tässä yhteydessä käsitellään ainoastaan nykyasuun vai-
kuttaneet ja edelleen havaittavissa olevat muutokset. Selkeyden vuoksi seuraavassa 
käsitellään rakennuksen sisätiloja erikseen rautatieaseman, linja-autoaseman ja pos-
tin tilojen osalta. 

2.2.1. Rautatieasema
Rakennuksen valmistuessa kellarikerrokseen sijoitettiin laitesuoja, jossa oli automaat-
tikeskus ja varavoimakone, VR:n laiturivaunujen ja trukkien säilytys- ja huoltotilat, 
liikenteen kauko-ohjauslaitteen tilat, 300 hengen väestönsuoja sekä junien huoltohen-
kilöiden virkistystilat, jotka olivat asemapäällikön valvonnassa. Alkuperäisten piirus-
tusten mukaan kellarikerroksessa kellotornin eteläpuolelle silloisen pääsisäänkäynnin 
alapuolelle oli merkitty varaus jalankulkutunnelille, joka jäi kuitenkin toteuttamatta. 
Rautatieaseman ensimmäiseen kerrokseen tuli asemahalli, edellä mainitut Matkara-
vinto Oy:n ravintolatilat ja niihin liittyvät keittiötilat, lipunmyynti, kiitotavarahalli ja 
-toimisto sekä junanlähettäjän tilat. Toiseen kerrokseen tuli puolestaan VR:n matkus-
tavien virkamiesten majoitustilat, asemapäällikön toimisto, liikennepiirin toimistoti-
loja ja Matkaravinto Oy:n toimisto- ja huoltotiloja. Kolmanteen kerrokseen tuli lisää 
liikennepiirin toimistotiloja ja neljänteen kerrokseen ratapiirin toimistot. 

Kellarikerroksessa tilaan, johon oli varattu tila jalankulkutunnelille, valmistui vuo-
sina 1976-77 henkilökunnalle sosiaalitiloja sekä relehuone, joita varten toteutettiin 
myös väliseinämuutoksia.

Vuonna 1976 toisen kerroksen toimistotiloihin suunniteltiin ohjaamohuone, jota 
varten poistettiin kaksi väliseinää. Seuraavana vuonna ohjaushuoneesta suunniteltiin 
kookkaampaa ja suuri osa kerroksen toimistotilojen väliseinistä purettiin. Avattuun 
tilaan tuli uudet ohjauslaitetilat ja sähköratavalvomo. Myös entistä käytävää yhdistet-

Vuonna 1998 suunnitellut muu-
tokset näkyvät edelleen ulkoisesti 
varsinkin sisäänkäynneissä. Ylä-
kuvissa nykyiset rautatieaseman 
pääsisäänkäynnit, jotka toteu-
tettiin tässä yhteydessä. Alkupe-
räinen sisäänkäynti (alakuva) on 
edelleen paikoillaan, mutta pois-
sa käytöstä. 
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Vuosituhannen vaihteessa toteutettu muutos 
asemakeskukseksi vaikutti merkittivästi sekä lin-
ja-autoaseman että rautatieaseman sisätiloihin, 
jonka jälkeen alkuperäisestä tilajärjestyksestä tai 
pinnoista ei jäänyt juurikaan jäljelle. Merkittävä 
muutos oli myös rautatieaseman pääsisäänkäyn-
nin siirtyminen kellotornin vierestä nykyiselle 
paikalleen. Yläkuvissa rakennuksen ensimmäi-
sen kerroksen pohja vuoden 1968 alkuperäispii-
rustuksissa. Alakuvassa vuoden 1998 arkkitehti 
Antti Talvitien laatima muutospiirros. (Raken-
nuspiirustukset Seinäjoen kaupungin rakennus-
valvonta.)
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Rautatieasemalla ja linja-autoasemalla sisätilojen muutos on ollut totaalinen. Vasemmassa kuvassa rautatieaseman asemahallia 1970-luvulla. Hallin yläosassa näkyy melko selkeästi toisen ker-
roksen käytävä. Kuvat on otettu hieman eri kohdista. Vasemmassa kuvassa näkyvä alkuperäinen pääsisäänkäynti sijaitsee nykyään oikeassa kuvassa olevan R-kioskin takana olevassa käytöstä 
poistetussa osassa. Nykyiset sisäänkäynnit sekä merkittävimmät sisätilamuutokset suunniteltiin vuonna 1998. Ainoastaan asemahallin katon laudoitus sekä pylväät ovat alkuperäisillä paikoillaan. 
(Mustavalkoinen valokuva Seinäjoen museot, maakuntakokoelma.)
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tiin tähän tilaan. Kerrokseen jäi käyttöteknikoille yksi toimistohuone sekä yksi varas-
tohuone. Muutokset suunnitteli VR:n Seinäjoen ratapiiri. Ohjaushuonetta muutettiin 
uudelleen vuosina 1980 ja 1990, jolloin lattiaa osittain korotettiin ja tilaan tehtiin vä-
liseinämuutoksia. 

1980-luvun aikana asemien puolella toteutettiin joitakin tilamuutoksia varsinkin 
ravintolatiloissa. Nämä muutokset ovat jääneet sittemmin toteutettujen muutosten 
alle. 

Vuosina 1989-1990 koko rautatieaseman osan kolmas kerros otettiin sosiaalitoi-
miston käyttöön ja tämä aiheutti joitakin muutoksia tilajärjestyksessä ja esimerkiksi 
joidenkin toimistohuoneiden väliseiniä poistettiin ja kulkujen paikkoja muutettiin. 
Inventointihetkellä tämä kerros oli käytännössä tyhjillään, mutta tilajärjestys vaikutti 
säilyneen vuoden 1990 muutosasussa. 

1990-luvun lopulla aloitettu muutos matkakeskukseksi muokkasi aseman tiloja to-
taalisesti. Arkkitehti Antti Talvitie suunnitteli muutokset vuonna 1998 ja työt aloi-
tettiin seuraavana vuonna. Rautatieaseman tilajärjestyksessä muutos oli totaalinen. 
Rautatieaseman ja linja-autoaseman välille toteutettiin kulku erillisellä lasikongilla 
rakennuksen julkisivulla. Vasta tässä vaiheessa rautatieasemalta pääsi siirtymään lin-
ja-autoaseman tiloihin sisätiloissa. Entiseen ravintolatilojen läpikulkuun toteutettiin 
lipputoimisto ja rakennuksen laitureiden puoleiseen kulmaukseen toimistotiloja. VR 
osakeyhtiön ja Matkahuollon lipunmyynnit yhdistettiin samaan tilaan. Aikaisemmin 
merkittävän osan aseman puolella vieneet ravintola- ja kahvilatilat supistuivat huo-
mattavasti. 

Yksityiskohta vuoden 1998 muutospiirustuksessa asemahallin kohdalla. Suunnittelija Suun-
nittelukeskus Oy (arkkitehti Antti Talvitie). (Rakennuspiirros Seinäjoen kaupungin rakennus-
valvonta.)
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Entinen kookas ravintolatila muutettiin asemahalliksi ja pääsisäänkäynnit pääjulki-
sivuilla sekä läpikulku asemahallin läpi sijoitettiin nykyisille paikoilleen. Radan puo-
lella sisäänkäynnin paikalta purettiin käymälätiloja. Aseman tila muuttui jakamalla 
tila nykyisellä kioskimyymälän, autovuokraamon ja wc-tilat käsittävällä osalla, joka 
jäi yläosasta avoimeksi. Entisen asemahallin ja ravintolatilan välinen seinä purettiin. 
Entisen pääsisäänkäynnin viereen tuli laajennetut toimistotilat taksiasemalle. 

Ilmeisesti tässä yhteydessä asematiloissa pinnat uusittiin ja alkuperäisistä kalus-
teista luovuttiin. Alun perin lattiamateriaalina oli punaruskea tiililaatta. Asemahallin 
katon laidoitus näyttää edelleen vastaavalta kuin 1970-luvulla otetuissa valokuvissa. 
Toisen kerroksen toimistokäytävä oli alun perin osittain avoin asemahallin yläosaan. 
Käytävä erotettiin ilmeisesti tässä vaiheessa väliseinällä yleisöhallista.  

Toisessa kerroksessa rakennuksen linja-autosiiven puoleiseen kulmaukseen toteu-
tettiin henkilökunnan peseytymistilat ja pukuhuoneet. 

Vuonna 2008 VR:n tiloihin postin viereen suunniteltiin tilat työvoimatoimistolle. 
Muutoksen suunnittelijana toimi jälleen arkkitehti Talvitie. Ensimmäisessä kerrok-
sessa entiseen VR:n kiitotavarahalliin toteutettiin väliseinämuutoksin lähes 40 työ-
huonetta, odotustila sekä wc-tiloja. Työvoimatoimiston sisäänkäynti sijoitettiin kel-
lotornin viereiseen syvennykseen. Myös toiseen kerrokseen tuli joitakin työhuoneita 
sekä henkilökunnan taukotilat ja wc-tilat.

2.2.2. Linja-autoasema / Matkahuolto
Rakennuksen alkuperäispiirustusten mukaan linja-autoaseman puoleinen siipi käsitti 
valmistuessaan länsipäässä Matkahuollon tavarahallin, jonka vieressä sisäpihan puo-
lella oli taksiasema sekä kioski. Siiven keskiosassa oli kookas linja-autoaseman odo-
tushalli. Odotushallin ja tavarahallin välisessä tilassa oli tavaransäilytys, lipunmyynti-
toimisto, tavaratoimisto, kukkakioski sekä asemanhoitajan pieni toimisto. Yleisöhalli 
oli läpikuljettava laitureiden puoleiselta pihalta aseman sisäpihalle. Yleisöhallin itä-
osassa oli wc-tilat, joiden pohjoispuolella linja-autoaseman ja rautatieaseman välissä 
oli ”Toiska”-niminen kahvila. 

Yleisöhalli sekä tavarahalli ulottuivat korkeudeltaan toiseen kerrokseen saakka. 
Aseman sisäpihan puolella toisessa kerroksessa sijaitsi parturi (jonka kyltti on edel-
leen tallella) sekä kuljettajien ja rahastajien taukotilat. 

Kellarissa oli väestönsuojatilat ja kookkaampi avoin varastotila sekä lämmönjako-
huone. 

Vuonna 1980 kahvila ”Toiskaa” varten toteutettiin erillinen sisäänkäynti ja tuuli-
kaappi linja-autoaseman ja rautatieaseman väliseen kulmaukseen. Muutoksen suun-
nitteli arkkitehti Touko Saari. Vuonna 1988 kahvilatilat sisustettiin uudelleen lounas- 
ja olutravintolalle, joka 1990-luvulla toimi ”Underground” -nimellä. 

Linja-autoaseman tilat muuttuivat ensimmäisen kerroksen osalta täysin, kun kes-
kusliikenneasema muutoksessa matkakeskukseksi. Arkkitehti Antti Talvitien vuonna 
1998 toteuttamissa muutospiirustuksissa ainoastaan matkahuollon tavarahalli sekä 
kellari ja toinen kerros jäivät pääosin entiselleen. Ensimmäisen kerroksen tilajär-
jestyksestä ei jäänyt tavarahallia sekä alkuperäistä kioskitilaa lukuun ottamatta käy-
tännössä mitään jäljelle. Tavarahallissa tilajärjestys muuttui siten, että alkuperäisissä 
piirustuksissa olleet lipunmyyntitoimiston ja tavaratoimiston huoneet purettiin. Sen 
sijaan entisen asemapäällikön ja kukkakioskin paikalle jäi huoneet. Taksiasema siirtyi 
nykyiselle paikalleen rautatieaseman puolelle ja entisen taksiaseman kahden huoneen 
välinen seinä purettiin. Näissä tiloissa toimi inventointihetkellä parturi-kampaa-
mo. Entisessä kioskitilassa toimi inventointihetkellä Asemaravintola. Aikaisemmin 
kookas läpikuljettava odotushalli supistui muutoksessa pieneksi aulaksi ja tilalle tuli 
toimisto- ja asiakaspalvelutiloja, joissa toimii nykyisin nuorten ja nuorten aikuisten 
kohtaamispaikka JoJo. Linja-autoaseman sisäänkäyntejä siirrettiin idemmäksi. Lin-
ja-autoasema ja rautatieasema yhdistettiin julkisivun puolella lasikongilla. Alunperin 
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Linja-autoaseman siiven ensimmäisen kerroksen pohjapiirros vuoden 1968 alkuperäispiirus-
tuksissa sekä vuoden 1998 muutospiirustuksissa. (Rakennuspiirustukset Seinäjoen kaupungin 
rakennusvalvonnan arkisto.)



linja-autoasemalla toimineen ravintola ”Toiskan” tilat purettiin, kuten myös kaikki 
siiven itäosan alkujaan ravintoloiden varasto- ja keittiötiloina toimineet tilat. ”Tois-
kan” tiloihin tuli uudet yleisö-wc-tilat sekä VR:n kuriiripalvelu. Siiven itäosan kul-
maukseen toteutettiin toimistotiloja. 

2.2.3. Posti
Postin tilat ovat supistuneet murto-osaan alkuperäisestä ja varsinaiset postipalvelut 
ovat muuttaneet pois vuonna 2016. 

Alun perin postin tiloina oli käytännössä rakennuksen koko pohjoissiipi lukuun 
ottamatta radan puoleista sivua. Rakennuksen valmistuttua vuonna 1971 postin kel-
larikerroksessa oli laiturivaunujen ja trukkien säilytys- ja huoltotilat, viestitysaseman 
tilat sekä 200 hengen väestönsuoja. Ensimmäiseen kerrokseen tuli postin käsittelyhal-
li, postin kahden kerroksen korkuinen asiakaspalvelutila, lennättimen ”yleisöhalli”, 
yleisöpuhelintilat ja toimisto- ja huoltotiloja. Toiseen kerrokseen postin majoitustilat 
ja konttorinhoitajien kanslia, lennättimen kanslia, postin kaukokeskus ja ruokalatila. 
Kolmannessa kerroksessa oli postin vaunupiirin tilat sekä postinkantajien tilat.

Vuonna 1979 arkkitehti Hannu Valkama suunnitteli toisen kerroksen ruokalaan 
pienen laajennuksen, jossa ravintolaan toteutettiin uudet kylmiötilat ja ruokasalia 
laajennettiin. Ravintolan pohjamalli on säilynyt pääosin tässä asussa nyky-päivään 
saakka. Inventointihetkellä tiloissa toimi lounasravintola ”Patakakkonen”. 

Vuonna 1985 valmistui rakennuskokonaisuuden pohjoispäähän postin laajennus-
osa, johon tuli postin käsittelyhalli. Vanhan käsittelyhallin yläosaan toiseen kerrok-
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seen toteutettiin uusia jakelu- ja auto-osaston toimistotiloja. Myös joissakin muissa 
alkuperäisissä tiloissa käyttötarkoitus muuttui. Alkuperäisen osan kolmannen ker-
roksen muutos oli tarkoitus toteuttaa toisessa vaiheessa ja kerroksessa entiset työter-
veysaseman huoneet ja postinjakajien taukotilat muutettiin toimistoiksi. Tilajärjestys 
muuttui kolmannessa kerroksessa melko runsaasti. 

Vuonna 2001 Arkkitehtitoimisto Petri Pussinen Oy suunnitteli postin tiloihin mit-
tavan muutoksen. Postin ja VR-Yhtymän omistamien rakennusosien ja niissä ollei-
den tilojen käyttö ei aivan noudattanut kiinteistörajaa ja näistä poikkeamista oli tehty 
sopimus kiinteistöjen välillä.

Muutoksen yhteydessä kellarikerroksen arkistotiloja laajennettiin ja toteutettiin 
päätearkisto purkamalla väliseiniä ja alakattoja. Tämän seurauksena kellarin tila-
järjestys muuttui merkittävästi. Väestönsuojatilat jäivät ennalleen. Ensimmäisessä 
kerroksessa tehtiin mittavat muutokset sekä laajennus uusia liikehuoneistoja varten. 
Postitoimitilan ja postin vuonna 1985 valmistuneen osan välinen seinä purettiin ja 
postitilaan toteutettiin uudet wc-tilat. Ensimmäiseen kerrokseen tuli kaikkiaan neljä 
liikehuoneistoa tiloihin, jotka olivat alun perin toimineet postin asiakastiloina. Pos-
tikonttoritila sijaitsi tilassa, joka oli alun perin toiminut postinkäsittelyhallina. Val-
tiokadun puoleisen siiven lännen puoleisella seinusta alun perin sisäänvedetty pilas-
terien reunustama katutaso otettiin liiketilojen käyttöön ja näyteikkunat siirrettiin 
pilasterien tasolle. Siiven länsiosan tilajärjestys muuttui merkittävästi. Toisen kerrok-
sen tilajärjestys on kokenut 1980-luvulla muutoksia, mutta säilynyt kokonaisuudes-
saan paremmin kuin ensimmäisen. Toisessa kerroksessa säilyi edelleen ravintotola ja 
muilta osin kerros säilyi edelleen toimistotiloina. Valtiokadun puoleisen sivun toimis-
totilojen tilajärjestys säilyi pääosin entisellään. Toimistojen yhteydessä toisessa ker-
roksessa oli henkilökunnan taukotilat ja pukuhuoneet. Myös postisiiven eteläsivun 
tilat olivat edelleen toimistokäytössä, ja tilajärjestys oli osittain säilynyt alkuperäisenä.  
Kolmannessa kerroksessa alun perin postinkantajien tiloiksi tarkoitetut tilat olivat 
muuttuneet melko runsaasti jo aikaisemmin. Tilat olivat nyt suurelta osin varastokäy-
tössä ja osin toimistotiloina.

Asemien puolella viimeinen merkittävä muutos on ollut vuonna 2008 arkkitehti Antti Tal-
vitien suunnittelemat tilat Työvoimatoimistolle rautatieaseman entiseen kiitotavarahalliin. 
(Rakennuspiirros Seinäjoen kaupungin rakennusvalvonta.)



       19

Postin siiven merkittävimmät muutokset on suunniteltu vuosina 1985 ja 2001. 
Vasemmalla ylhäällä alkuperäinen pohjapiirros vuodelta 1968. Oikealla yl-
häällä vuoden 1985 laajennus- ja muutospiirros ja vasemmalla vuoden 2001 
muutospiirros. 2000-luvun muutoksessa arkkitehti Petri Pussinen suunnitel-
mien pohjalta entisiin postin tiloihin perustettiin liiketiloja ja samalla kadun 
puoleinen julkisivu muuttui merkittävästi. (Rakennuspiirustukset Seinäjoen 
kaupungin rakennusvalvonnan arkisto.)



3. Rakennuksen nykytila ja ominaispiirteet

Kookas ja kaupunkikuvallisesti merkittävä rakennus edustaa edelleen tunnistettavaa 
1960-70-lukujen vaihteen arkkitehtuuria. Rakennuksen vinkkelin mallinen runko-
malli on säilynyt matkakeskuksen osalta alkuperäisenä ja postin puolella pääosin 
vuoden 1985 laajennusasussa, jolloin valmistui postin lajitteluosaston laajennus.  

Ulkoisesti rakennus edustaa rakennusajankohdalleen tyypillistä massaltaan voi-
makkaan horisontaalista tasakattoista, mutta korkeudeltaan vaihtelevaa rakentamis-
ta, jossa julkisivua hallitsee keskellä rautatieaseman päällä oleva kookas neljäkerroksi-
nen osa sekä siihen liittyvä suorakaiteen mallinen kellotorni. Rakennuksen julkisivun 
horisontaalista ilmettä korostavat nauhaikkunat. Kellotornin vieressä nelikerroksisen 
osan alapuolella on rautatieaseman sisäänvedetty pääsisäänkäynti sekä valetut pyl-
väät. Sisäänkäynti on alun perin sijainnut aivan kellotornin vieressä, mutta siirretty 
nykyiselle paikalleen 1990-2000-lukujen vaihteessa. Rautatieaseman pääsisäänkäyn-
nin molemmin puolin avautuu sekä postin että matkahuollon siivet. Sekä rautatiease-
man että suurelta osin myös postin ikkunat ja vuoraus on uusittu 2000-luvun alussa. 
Sisäänkäyntien paikkoja on muutettu moneen otteeseen vuosikymmenten aikana ja 
nykyiset vastaavat vuosituhannen vaihteen aikana toteutettua muutosta. Ikkunat on 
uusittu suurelta osin alkuperäisen mallin mukaan, mutta nykyisen rouhepinnoitus 
on korvannut alkuperäisen pesubetonipinnan sekä siinä olleet elementin rajoja jäl-
jitelleet urat. Matkahuollon ja linja-autoaseman puoleisessa siivessä sekä alun perin 
postille kuuluneella, nykyisin liikkeiden käytössä olevalla eteläsivulla on tallella al-
kuperäistä vuorausta, kuten myös postisiiven julkisivun yläkerroksissa.Vuorauksen 
uusimisen raja erottuu selkeästi linja-autoaseman puoleisessa päädyssä. Vuonna 1985 
toteutettu rungoltaan suorakaiteen mallinen pesubetonipintainen ja vinkkelin mal-
lisilla nauhaikkunoilla varustettu pesubetonipintainen laajennusosa on säilynyt pää-
osin ulkoisesti ja sopii hyvin rakennuksen alkuperäisrunkoon. Sekä linja-autoaseman 
että rautatieaseman laitureiden katokset on toteutettu 1990-2000-lukujen vaihteessa. 

Rautatieaseman raiteiden puoleinen sivu on säilynyt tyylillisesti myös hyvin, mutta 
kulkujen paikkoja sekä osin myös ikkunoita sekä ilmastoinnin ritiläaukkoja on muu-
tettu vuosituhannen vaihteessa. Radan puoleinen julkisivu on pääosin kaksikerroksi-
nen ja ulkoasussa on rakennusajankohtansa laitosarkkitehtuurin piirteitä. Kaksiker-
roksisen osan takana kohoaa kaupungin puoleisen julkisivun nelikerroksinen osa. 
Takasivu on rautatieaseman osalla ulkoisesti hieman uudisrakennusmaisempi johtu-
en uusitusta vuorauksesta, ikkunoista ja sisäänkäynneistä.

Rakennuksen massoittelu ja rakennusosat vaihtelevat sekä syvyyssuunnassa että 
korkeudeltaan. Esimerkiksi postin ja rautatieaseman välisessä osassa on suorakaiteen 
mallinen atriumpihamainen yksikerroksinen osa, jota reunustaa jokaisella sivulla toi-
sen kerroksen toimistojen ikkunat. Tämä osa erottuu ulkoisesti ainoastaan ilmakuvis-

ta. Toimistojen ikkunoista näkyy matalan osan kuplaikkunoilla varustettuun tasakat-
to, jossa on huopakate, kuten koko rakennuksessa. 

Ulkoisesti suurimman muutoksen on kokenut postin siiven Valtiokadun puoleinen 
julkisivu, joka on muutettu osin liikekäyttöön 2000-luvulla. Tämän muutoksen yhtey-
dessä rakennuksen pohjoisosan kahden ensimmäisen kerroksen alkuperäisilme nau-
haikkunoineen ja sisäänvedettyine katutasoineen on hävinnyt kokonaan. Nykyinen 
ulkoasu on kokonaisuudessaan toteutettu 2000-luvun alkuvuosina. Asemien puolella 
sisäänkäynnit metallipuitteisine lasituulikaappeineen ovat suurelta osin toteutettu 
1990-2000-lukujen taitteessa. Kellotornin vieressä sijaitsee rautatieaseman alkupe-
räinen pääsisäänkäynti ja siinä on tallella myös iäkkäämmät metallipuitteiset lasio-
vet. Tämä sisäänkäynti on kuitenkin nykyisin poissa käytöstä. Ikkunoita on uusittu 
alkuperäisen mallin mukaan ja esimerkiksi kellotornin näyttävä eteläinen lasiseinä 
on edelleen tallella. Kellotornissa on sisätiloissa tallella myös alkuperäiset portaikot 
kaiteineen sekä lasiovineen. Asemaosan kolmannen ja neljännen kerroksen toimisto-
tilat, joiden nauhaikkunat hallitsevat rakennuksen pääjulkisivua, ovat säilyneet melko 
hyvin tilajärjestykseltään, mutta esimerkiksi kolmannen kerroksen tilat olivat inven-
tointihetkellä käytännössä tyhjillään. Neljännessä kerroksessa toimi integroituneen 
hoitolääketieteen keskus ”Sinfonia”. Muutospiirustusten perusteella toisen kerroksen 
tilat ovat kokeneet mittavia muutoksia vuosikymmenten varrella. 

Merkittävästi muutetut sisätilat ovat tilajärjestykseltään pääosin käytännössä 
2000-luvun alun muutosasussa. Aseman puolella parhaiten säilyneitä tiloja on kol-
mannen ja neljännen kerroksen toimistoissa sekä rappukäytävissä sekä muutospii-
rustusten perusteella asemien eteläosan kellarikerroksessa. Postin puoleisessa sii-
vessä tilajärjestys on säilynyt parhaiten toisessa kerroksessa, mutta tiloja muutettu 
jo 1980-luvun aikana. Rautatieaseman ja linja-autoaseman ensimmäisessä kerroksen 
alkuperäisestä tilajärjestyksestä sekä materiaaleista ei ole juurikaan mitään jäljellä ja 
merkittävimmät muutokset liittyvät 1990-2000-lukujen taitteen matkakeskusmuu-
tokseen. Myös kulku linja-autoasemasta rautatieaseman puolelle on johdettu raken-
nuksen ulkopuoliseen lasikonkiin. 

Rakennuksen edustalla oleva veistos ”Tuolta se tulee, tuolta se tulee” on kuvanveis-
täjä Heikki Varjan käsialaa ja se valmistui vuonna 1979. 
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Rakennuksen alkuperäispiirteet ovat säilyneet pääosin hyvin ja rakennus edustaa edelleen tunnistettavaa rakennusajankohtansa arkkitehtuuria. Matkahuollon ja paikoitellen myös postin puolei-
sissa siipiosissa on vielä alkuperäisiä pintoja tallella. 
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Rakennuksen rautatieaseman kohdalla ole-
vassa kookkaassa nelikerroksisessa osassa 
on edelleen toimistotiloja, jotka ovat osit-
tain jääneet tyhjilleen. Parhaiten säilyneitä 
yksityistkohtia ovat kellotornin rappukäy-
tävät sekä metallikehyksiset lasiseinät ja 
-ovet. Pitkien käytävien molemmin puolin 
sijoittuvat toimistohuoneet ovat säilyneet 
osin tilajärjestykseltään, mutta pintoja on 
uusittu. 



4. Arviointi

Arkkitehtitoimisto Heikki Castrén & Co. vuosina 1968-1970 suunnittelema monu-
mentaalinen matkakeskuskokonaisuus sijaitsee keskeisellä paikalla Seinäjoen kes-
kustassa ja se edustaa 1960-70-luvuilla asemasuunnittelussa vaikuttanutta modernia 
useita toimintoja sisältänyttä keskusliikenneasemasuunnittelua. Rakennus ja sen toi-
minnallinen ympäristö kertovat myös Seinäjoen kaupungistumisesta ja voimakkaasta 
muutoksesta 1960-70-luvuilla. Keskusliikenneasemasta tuli kesäkuussa 2000 Suomen 
ensimmäinen matkakeskus. Rakennus on arvotettu Etelä-Pohjanmaan uudemman 
rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnissa maakunnallisesti merkittäväksi koh-
teeksi.

Rakennuksen runkomalli on säilynyt aseman osalta alkuperäisenä ja postin osalta 
pääasiassa vuoden 1985 laajennusasussa. Postin vuonna 1985 suunniteltu laajennus 
sopii hyvin rakennuksen alkuperäisilmeeseen. Kokonaisuudessa ulkoasussa tyylilliset 
yksityiskohdat ovat säilyneet varsinkin aseman osalta pääosin hyvin, mutta pintama-
teriaalit sekä ikkunat ovat suurelta osin uusitut. Postin puoleisessa siivessä muutokset 
ovat olleet mittavammat. 2000-luvun alussa toteutetut alkuperäisilmeeseen sopimat-
tomat muutokset varsinkin Valtiokadun puoleisella julkisivulla vaikuttavat rakennuk-
sen säilyneisyyteen ja siten rakennushistorialliseen arvoon. Muutoksen seurauksena 
rakennuskokoanaisuuden pohjoisosan julkisivulta on hävinnyt alkuperäisilmeelle 
tyypilliset piirteet.

Sisätilat ovat varsinkin aseman puolella ensimmäisessä kerroksessa käytännössä 
täysin muutetut sekä tilajärjestykseltään että pinnoiltaan ja alkuperäisistä keskuslii-
kenneaseman myös kaupunkilaisten vapaa-ajankäyttöön tarkoitetuista toiminnoista 
ei ole jäänyt jälkiä. Myös rakennuskokonaisuuden muissa osissa sisätiloissa on toteu-
tettu vuosikymmenten aikana useaan otteeseen merkittäviä muutoksia. 

Muutoksista huolimatta rakennus edustaa edelleen ulkoasultaan tunnistettavaa ai-
kansa arkkitehtuuria ja näyttäytyy katukuvassa selkeästi näkyvänä kaupunkikuval-
lisesti merkittävänä liikenteen ja liikkumisen monumenttina sekä porttina kaupun-
kiin. Rakennus erottuu katukuvassa kauas ja muodostaa ajallisesti ja arkkitehtonisesti 
eheän kokonaisuuden kaupungin keskusta-alueen 1960-70-luvuilla valmistuneen ra-
kennuskannan kanssa. 

Mikäli asemanseudun muutos tulee toteutumaan nykyisten suunnitelmien mukai-
sesti, tulee nykyinen seinäjokelaisia lähes 50 vuotta palvellut kookas ja historiallises-
ti merkittävä matkakeskus- ja postikokonaisuus häviämään katukuvasta ja samalla 
häviää myös erittäin näkyvä kappale kaupungin kehitykselle merkittävää liikenteen 
sekä samalla myös postin historiaa. Rautateillä on ollut poikkeuksellisen suuri rooli 
Seinäjoen historiassa ja ympäristön muovaajana sekä kaupungin kasvussa maakun-
takeskukseksi. 

ARVOT:
Historiallinen 
Rakennustaiteellinen
Kaupunkikuvallinen
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Matkakeskuksen edessä oleva kuvanveistäjä Heikki Varjan teos ”Tuolta se tulee, tuolta se tu-
lee” vuodelta 1979. 




