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Pelastusopisto on sisäasiainministeriön alainen
valtakunnallinen pelastustoimen ammatillinen op-
pilaitos ja koulutuskeskus. Sen tontilla sijaitsee en-
tuudestaan arkkitehtuurikilpailun pohjalta 1992 to-
teutuneet koulurakennus ja asuntola, 1995 valmis-
tunut opetusrakennus sekä 1998 rakennettu pesu-
halli (suunnittelu arkkitehti Riitta Korhonen). Se-
naatti-kiinteistöjen projektinjohtopalveluna toteut-
tamassa 4. rakennusvaiheessa on valmistunut uusi
opetusrakennus ja kurssihotelli.

Kadun varteen sijoittuva betoninen kurssihotelli
sulkee tontille avoimen katutilan ja muodostaa pa-
rin aiemmin rakennetulle letkutornille Pyörönkaari-
bulevardin päätteenä. Rakennuksen jalustassa on
pysäköintitiloja henkilöautoille ja pelastusajoneu-
voille. Sisätiloissa majoitushuonesolukkoon leik-
kautuvat punaiset oleskelutilat pilkkovat satametri-
sen keskikäytävän moderniksi kylänraitiksi.

Uusi opetusrakennus sijaitsee satelliittina tontin
puistoalueella. Sen tilarakenne on yksinkertainen:
kerroksia lävistää neljä rakennuksen keskivyöhyk-
keellä olevaa valokuilua.

Pelastusopiston arkkitehtuuri pyrkii olemaan us-
kollinen tarkoitukselleen. Opisto kouluttaa oppilai-
taan selviytymään kaoottisissa olosuhteissa. Sel-
keä, tiivis pohjaratkaisu, täsmällinen ulkoarkkiteh-
tuuri antaa taustan koulutukselle, jonka on määrä
kehittää varmuutta, huolellisuutta ja kestävyyttä –
ammattitaidon pohjaa.

PELASTUSOPISTO, 4. VAIHE
laajuustiedot: tontin pinta-ala 46 919 m2,

e = 0.7
kerrosala 10 902 kem2

bruttoala 13 928 brm2

tilavuus 56 584 m3.
valmistunut: 2005
rakennuskustannukset: 13,5 milj. euroa
rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt,

Pohjois- ja Itä-Suomen
alue, Kuopio

projektinjohtokonsultti: ISS Proko Oy
käyttäjä: Pelastusopisto
arkkitehti: Arkkitehtuuritoimisto

Heikkinen - Komonen Oy
sisustusarkkitehti: Arkkitehtuuritoimisto

Heikkinen - Komonen Oy
rakennesuunnittelu: Rakennussuunnittelutoimisto

Sormunen & Timonen Oy

PELASTUSOPISTO 4. VAIHE, KUOPIO

Janne Kentala, Mikko Heikkinen, Markku Komonen, arkkitehdit SAFA
Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy
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Asemapiirros.

2
Pelastusopiston 4. rakennusvaiheessa valmistui uusi
opetusrakennus ja kurssihotelli.

3
Kuopion Pelastusopiston 4. vaihe valmistui vuonna
2005.
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4,5
Uusi opetusrakennus sijaitsee satelliittina tontin puisto-
alueella. Sen tilarakenne on yksinkertainen: kerroksia lä-
vistää neljä rakennuksen keskivyöhykkeellä olevaa valo-
kuilua.

6
Sisätiloissa majoitushuonesolukkoon leikkautuvat punai-
set oleskelutilat pilkkovat satametrisen keskikäytävän
moderniksi kylänraitiksi.

7, 8
Selkeä, tiivis pohjaratkaisu ja täsmällinen ulkoarkkiteh-
tuuri antavat taustan koulutukselle, jonka on määrä kehit-
tää varmuutta, huolellisuutta ja kestävyyttä - ammattitai-
don pohjaa.
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