
Kuvia Tähkä-hallin rakentamisesta.

Tähkä-halli kuuluu yhtenä osana 
Penttilän museoalueen 
rakennusryhmään.

Penttilän päärakennus on 
koulukäytössä, rakennuksessa on 
luokkatiloja ja erilaisten 
tapahtumien järjestämiseen sopiva 
auditorio. Penttilän päärakennuksen
aulatilaa on käytetty kesäisin 
museon lipunmyyntitilana, ja 
auditorio sopii musiikki- 
esitelmätilaisuuksien järjestämiseen

Rakennuksen päädyssä on neljä 
huonetta käsittävä, 1900-luvun 
virkamieskodin elämää esittelevä, 
Enwald- museo.

Maatalousmuseon kaksi hallia ovat n. 100 m:n etäisyydellä Penttilän pihapiiristä. Maatalousmuseon 
näyttelyt koostuvan maa- ja karjatalouden historiasta kertovasta esineistöstä.

Penttilän piha-alueen rakennuksia ovat Kuntatupa, jossa on Siikasalmen maamieskoulun esineistöä, ja 
Tuomelan tupa, joka 1800 -luvun tyyliin sisustettu vanha kestikievarirakennus.

Noin 50 metrin etäisyydellä pihapiiristä sijaitsee apteekki- ja sairaalamuseo, jossa on esineistöä Liperin 
vanhasta sairaalasta ja apteekista. Apteekkimuseon vieressä on vanha tuulimylly ja riihi.

Tähkä-hallin rakennuspaikka on merkitty kuvaan punaisella ympyrällä.



Rakennuvaiheen alussa hallin 
alkuperäisen rakennussuunnitelmaan
mukaista paikkaa muutettiin ja halli 
rakennettiin pohjois-
eteläsuuntaiseksi. 

Hallin etelänurkka asettuu kallion 
päälle, ja siksi pohjatöiden 
ensimmäinen työvaihe oli maa-
aineksen poistaminen kallion päältä 
ja kallion louhiminen.

Rakennuksen runko on 
tehty teräspalkeista ja 
lattiatasona on valtettu 
maanvaraislaatta.

Seinän kantavana rakenteena on 
puinen pystykoolaus, ja ulkoseinän 
verhouksen muodostaa 
pystylaudoitus.



Sisäkatossa on harva laudoitus.

Suurten esineiden siirtämistä varten 
rakennuksen takaseinämällä on kaksi nosto-
ovea. 

Painavien esineiden tuominen hallin sisälle 
tapahtui ajamalla nosturilla varustettu 
kuorma-auto tai traktori sisälle halliin, 
jolloin esineet saatiin nostetuksi suoraan 
paikoilleen.

Rakennuksen 
julkisivu sisältä päin
nähtynä.

Seinustalla on 
parvitila, jota 
käytetään 
näyttelytilana. 
Parven alla oleva 
tila voidaan jakaa 
väliseinillä 
osastoiksi.



Hallin pohjoispäädyssä on lämmin 
tila. Alakerrassa on toimistohuone ja
yläkerrassa kokous- ja arkistotilaa.

Vierailijoiden sisäänkäynti 
näyttelyhalliin tapahtuu pikkuovesta 
rakennuksen julkisivun puolelta.

Parvelle päästään sen molemmissa 
päädyissä olevien portaitten kautta, 
joten vierailijat voivat kulkea parven 
näyttelytilan läpi rakennuksen 
julkisivun suuntaisesti.

Julkisivun sisäänkäyntiovien 
katoksia kannattelevat 
koristeelliset, taotut vinotuet.



Rakennuksen kuvattuna julkisivun puolelta. Punainen väri, saumakatto, pystylaudoitus, ja runsas 
ikkunoiden lukumäärä luovat mielikuvan pohjalaisesta rakennuksesta. Rakennuksen suunnitellut 
arkkitehti, joka on syntyperältään pohjanmaalainen, on tuonut palasen oman kotiseutunsa arkkitehtuuria 
keskelle Pohjois-Karjalaa.

Penttilän pihapiirissä vanha 1800 -luvun Tuomelan tupa ja uusi 2000 -luvun Tähkä-halli elävät rinta rinnan, 
molemmat kertoen siitä kuinka ennen on eletty.


