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Rakennuksen perustiedot: Laivastokatu 20 

 

Sijainti Laivastokatu 20, 00160 Helsinki 

Omistaja Senaatti-kiinteistöt  

Kiinteistötunnus 091-008-0001-0001-0000 

Pinta-ala kerrosala 1436 m2, kokonaisala 1667 m2 (Helsingin paikkatietopalvelu) 

Kaavatilanne 
Voimassa asemakaava tunnuksella 8682, vahvistettu 2.8.1983.  

Laivastokatu 20 kuuluu merkittävien kulttuuriympäristöjen RKY 2009 -listaukseen osana Katajanokan vanhan osan 
aluetta. 

Suojelutilanne Rakennus on suojeltu SR-1 merkinnällä (valtioneuvoston päätös 18.9.1980). 

Suunnittelija ei tiedossa 

Rakennuttaja Rakennettu Viaporin sotasataman tarpeisiin.  

Rakennusaika 1880 tai 1890 (Eri lähteissä on toisistaan poikkeavia tietoja.) 

Rakennuksen käyttö 

Satamahallinnon talo / Sotasataman hallintorakennus 

Merivoimien esikunta 1919–1983 

Suomenlahden merivartioston esikunta 1984–2016 

Merkittävät tiedossa olevat muutokset 

1953 länsikulman portaat poistetaan I ja II kerroksesta (tilat 107, 206), väliseinämuutoksia, uudet lämpöpatterit 

1975 rakennus liitetään kaukolämpöverkkoon 

1983–1985 laaja peruskorjaus Suomenlahden merivartioston esikunnan tarpeisiin 

2011–2012 vesikaton peltikatteen ja sen alusrakenteiden uusiminen 

2012–2013 alapohja ja salaojat 
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Viereisen sivun kuva: 
Laivastokatu 20 kesäkuussa 2016.

Esipuhe

Laivastokatu 20 valmistui 1800-luvun lopulla Helsingin Katajanokalle osaksi 
Viaporin sotasatamaa. Se liittyy läheisesti Carl Ludvig Engelin suunnitelmien 
pohjalta rakennettuun Merikasarmin kokonaisuuteen. 

Venäjän vallan aikana Laivastokatu 20 palveli ainakin satamahallinnon 
rakennuksena. Suomen itsenäistyttyä sinne muutti Merivoimien esikunta, ja 
vuodesta 1983 vuoteen 2016 siellä toimi Suomenlahden merivartioston esikunta.
                •
Senaatti-kiinteistöt tilasi Arkkitehtitoimisto Livadylta Laivastokatu 20:ä käsitte-
levän rakennushistoriaselvityksen toukokuussa 2016. Suomenlahden merivar-
tioston esikunta oli silloin muuttamassa uusiin tiloihin, rakennus oli jäämässä 
vaille käyttäjää, ja Senaatti harkitsi rakennuksesta luopumista ja sen mahdollista 
myymistä.

Selvityksen laatimista ovat ohjanneet Janne-Pekka Niininen ja Selja Flink 
Senaatti-kiinteistöistä ja Maarit Mannila Museovirastosta.
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Selvityksen tavoitteista

Selvityksen sisällölle asetettiin työn alkuvaiheessa 
muun muassa seuraavanlaisia tavoitteita: 

 • tarkastellaan Laivastokatu 20:n roolia osana 
Merikasarmin alueen historiaa, rakentumista ja 
kaupunkikuvaa;
• analysoidaan rakennuksen arkkitehtuuria suhtees-
sa aikansa sotilasarkkitehtuuriin;
• tarkastellaan tiloja kokonaisuuksina (muun muas-
sa portaikot, käytävät, huonesarjat, eri kerrosten 
keskinäinen hierarkia);
• kartoitetaan alkuperäisiä rakennusosia, materiaale-
ja, rakenneratkaisuja ja talotekniikkaa;
• selvitetään muutosvaiheet;
• ei tehdä väritystutkimusta.

Työn aikana tavoitteet täsmentyivät muun 
muassa siksi, että Venäjän vallan aikana rakennetus-
ta talosta oli saatavilla huomattavan vähän arkisto-
materiaalia. Inventointiosuutta kasvatettiin samalla, 
kun taustojen ja rakennushistorian käsittelyä keven-
nettiin. Nykytilaa on siis käsitelty tässä selvityksessä 
tavallista laajemmin. Tarkan inventoinnin toivotaan 
palvelevan myös tulevaa suunnittelua.

Vironniemen 
päiväkodin lapset 
tutustumassa Kata-
janokkaan vuonna 
1982. Taustalla Lai-
vastokatu 20. Kuva: 
Finna / Helsingin 
kaupunginmuseo – 
Eeva Rista. 
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Käytetyistä lähteistä

Selvitystä varten on käyty läpi lukuisia arkistoja. Lai-
vastokatu 20:stä on kuitenkin löytynyt vain niukasti 
vanhoja piirustuksia, valokuvia ja kirjallisia lähteitä.

Piirustukset
Keskeisimpänä tietolähteenä on ollut Senaatin 
piirustusarkistossa oleva kattava kokoelma vuoden 
1983 peruskorjauksen lupa- ja työpiirustuksia sekä 
työselostuksia. Niiden pohjalta on kyetty muodosta-
maan hyvä käsitys rakennuksen nykytilasta. Aiempi-
en rakennus- ja muutosvaiheiden osalta tilanne on 
toinen.

Kansallisarkiston digiarkistossa on laajoja 
aineistoja Suomenlinnan ja Katajanokan venäläis-
aikaisesta sotilasrakentamisesta. Niiden joukosta ei 
kuitenkaan ole löytynyt Laivastokatu 20:n alkupe-
räisiä rakennuspiirus tuksia. On mahdollista, että ne 
löytyisivät venäläisistä arkistoista, mutta niihin ei 
nyt tehdyn selvitystyön puitteissa ei ole ollut mah-
dollisuutta tutustua. 

Kansallisarkistossa kokoelmissa on säilynyt 
muutamia piirustuksia 1920- ja 1950-luvulta. Niissä 
esiintyy kuitenkin melkoinen määrä epäjohdonmu-
kaisuuksia, joten niistä on vaikea päätellä varmuu-
della mitään.

Valokuvat
Läpikäydyissä arkistoissa ei ole montakaan Lai-
vastokatu 20:tä esittävää valokuvaa. Useimmiten 
rakennus esiintyy ilmakuvissa osana Merikasarmin 
aluetta, joskin niin pienenä, että yksityiskohtia on 
mahdotonta havaita. Rakennusta itseään esittävät 
arkistokuvat ovat 1970-luvulta. Niiden perusteella 
voidaan todeta, että esimerkiksi julkisivuissa on 
tapahtunut erittäin vähän muutoksia viimeisen 
neljänkymmenen vuoden aikana.

Kirjalliset lähteet
Merikasarmista ja Katajanokasta on tehty useita 
yleisluontoisia teoksia. Kuitenkin useimmissa 
kirjallisissa lähteissä Laivastokatu 20 mainitaan 
ainoastaan joko sivulauseessa tai jätetään kokonaan 
huomiotta. Rakennuksen käytön vaiheisiin voi 
tutustua Merja Helaniemen kirjoittamasta Merivoi-
mien Esikunnan historiikista Kalliolinnasta Heikki-
län kasarmille.

Venäläistä sotilasarkkitehtuuria 1800-luvun 
puolivälistä 1900-luvun alkuun ei ole systemaattises-
ti tutkittu sen enempää Venäjällä (Dmitrijev 2016, 
sähköposti) kuin Suomessa. Suomessa tätä selittä-
nee muun muassa se, että venäläisellä arkkitehtuu-
rilla on maan itse näistyttyä ollut historiallis-poliittis-
ta painolastia. Sirpa Hailan vuonna 1996 julkaistu 
väitöskirjatutkimus Venäläinen ratio naalisuus – 
1910-luvun kasarmiarkkitehtuuri sosiaali sena käytän-
tönä on maassamme ensimmäinen ja toistaiseksi 
ainoaksi jäänyt perus teellinen tutkimus aiheesta. 
Hailan teos tarkastelee, miten normit, suunnittelu-
mallit, rakennustekniikka, hygie niavaatimukset ja 
sotilashierarkia vaikuttivat 1910-lu vun kasarmiark-
kitehtuuriin, ja valaisee kasarmien punatiiliraken-
tamisen taustoja. Teos palvelee tässä selvityksessä 
olennaisena lähteenä Laivastokatu 20:n arkkitehtuu-
rin peruspiirteiden ymmärtämiseksi.

Valokuvalaatikoita Museoviraston 
kuvakokoelmissa.
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Arkistot

Tässä infolaatikossa on esitelty ne arkistot, joista tutkimuksen aikana etsittiin Laivas-
tokatu 20:ä käsitteleviä piirustuksia, valokuvia ja asiakirjoja. Useimmissa arkistoissa 
oli rakennusta koskevaa materiaalia joko hyvin vähän tai ei ollenkaan. Toivomme, että 
tästä listauksesta on hyötyä mahdollisesti tuleville tutkimuksille.

Piirustukset:
Senaatti-kiinteistöjen piirustusarkisto: oletettavasti kattava piirustussarja vuosi-
na 1983–1984 suunnitellusta peruskorjauksesta (ks. piirustusluettelo).
Kansallisarkisto, Rakennushallituksen piirustuskokoelma III: hajanaisia piirus-
tuksia vuosilta 1923, 1926, 1953 ja 1983.
Puolustushallinnon Rakennuslaitos – PhRakL: Haminan arkistossa säilyte-
tään hajanaisia, lähinnä teknisiä piirustuksia ja asiakirjoja 1950-, 1960- ja 
1970-luvulta. Haminassa on myös venäläisaikaisia mallikirjoja, joita on käy-
tetty kasarmirakennusten suunnittelussa. Santahaminan arkistossa ei ole Lai-
vastokatu 20:tä käsittelevää materiaalia.
Vesa, Venäläiset sotilasasiakirjat -tietokanta: muutama kartta ja asemapiirustus, 
joissa Merikasarmi esiintyy. Laivastokatu 20 ei esiinny näissä piirustuksissa.

Valokuvat:
Helsingin kaupunginmuseo kuva-arkisto: muutamia valokuvia vuosilta 1976–
1977. Useita kuvia Merikasarmista.
Museoviraston kuva-arkisto: muutamia Laivastokatu 20:ä esittäviä kuvia vuosil-
ta 1967 ja 1973. 
Sotamuseon kuva-arkisto: Ilmavoimien kuvakokoelmassa on useita Katajanok-
kaa esittäviä ilmakuvia vuosilta 1921–1947. Niiden lisäksi löytyy muutamia 
kuvia Merikasarmista. Ei Laivastokatu 20:tä maan tasosta esittäviä valokuvia.
Helsinki Region Infoshare: ortokuvia eri vuosilta. Ei Laivastokatu 20:tä esittäviä 
valokuvia.
SA-kuva: muutama kuva sotasatamasta toisen maailmansodan ajalta. Kuvia 

myös Katajanokan pommitusten tuhoista ja tulipaloista. Laivastokatu 20 ei 
esiinny näissä kuvissa.
Finna-tietokanta: pääasiassa Merikasarmia esittäviä kuvia. Muutama ilmaku-
va, jossa Laivastokatu 20 näkyy. 
Katajanokkaseura: sekalaisia historiallisia kuvia. Laivastokatu 20:n kulma 
näkyy Katajanokan ympärijuoksukilpailua 1970-luvun loppupuolella esittä-
vän kuvan taustalla.

Seuraavista arkistoista ei tämän selvitystyön yhteydessä löytynyt Laivastokatu 
20:ä koskevaa materiaalia:
Merimuseo Vellamo, Kotka: Aineisto on Museoviraston hallinnassa, mutta se 
sijaitsee Kotkassa. Siihen pääsee käsiksi vasta, kun arkisto siirtyy Helsinkiin 
vuoden 2017 puolella. Arkistossa saattaa olla Laivastokatu 20:ä käsittelevää 
aineistoa.
Arkkitehtuurimuseo: ei Laivastokatu 20:ä esittäviä kuvia tai piirustuksia.
Helsingin kaupunginarkisto: ei Laivastokatu 20:ä käsittelevää aineistoa.
Arkistolaitoksen Digitaaliarkisto: sekalaisia Viaporin sotasatamaa käsitteleviä 
venäläisiä asiakirjoja, joita osittain käyty läpi Viaporin sotasatama 1905–1918 
-teoksessa (Halén 2008). Venäläisaikaisia mallipiirustuksia, lähinnä erilaisia 
detaljeja. Ei suoranaisesti Laivastokatu 20:ä käsittelevää materiaalia. 
Kulttuurisampo – Veljekset Karhunen: muun muassa Helsinkiä esittäviä ilma-
kuvia. Ei kuvia, joissa Laivastokatu 20 olisi erityisesti esillä.
Rajavartiolaitos ja Suomenlahden merivartiosto: ei rakennuspiirustuksia tai 
valokuvia sisältäviä arkistoja.
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Selvityksen lukuohje

Tämä selvitys on jaettu neljään suurempaan osaan 
seuraavasti:

Taustaa-luvussa luodaan katsaus venäläiseen 
sotilasarkkitehtuuriin 1800-luvun lopulla ja pyritään 
tunnistamaan sille ominaisia piirteitä kohderaken-
nuksessa. Luvussa käsitellään lisäksi Merikasarmin 
alueen rakentumista ja Laivastokatu 20:n käytön 
vaiheita etenkin Suomen itsenäisyyden aikana. 

Rakennushistoria-luvussa käydään läpi Laivas-
tokatu 20:n muutoshistoriaa käytettävissä olleiden 
arkistopiirustusten perusteella. 1800-luvun raken-
nuspiirustuksia ei tämän selvitystyön yhteydessä 
löytynyt, joten suunnittelu- ja rakennusvaiheita ei 
ole kyetty käsittelemään. Tässä luvussa tutustutaan 
myös tärkeimpiin rakenteisiin vuoden 1983 raken-
netyyppien ja paikan päällä tehtyjen havaintojen 
perusteella.

Nykytilan inventointi -luku keskittyy rakennuk-
sen tämänhetkisen tilan dokumentointiin. Lähiym-
päristöä ja maisematilaa kuvaillaan yleisellä tasolla. 
Julkisivujen säilyneisyys esitetään kaavakuvin. Lisäk-
si pohjapiirustuskaavioihin on koottu tiedossa olevat 
tilamuutokset toteuttamisajankohtineen. Sisätilat 
käydään läpi tilaryhmittäin. Jokaisesta yksittäises-
tä huoneesta saatu tieto on koottu tilakaavioihin, 
joissa esitetään myös arvio kunkin rakennusosan 
iästä. Ikkunoita ja ovia käsitellään yksityiskohtaisesti 
omissa luvuissaan. Lopuksi käydään läpi taloteknii-
kan pääpiirteet.

Luvussa Yhteenveto ja johtopäätökset kiteytetään 
tekijöiden tämän selvitystyön perusteella muodosta-
ma näkemys rakennuksen arvokkaimmista tiloista 
ja osista rakennushistoriallisesta näkökulmasta. 

Tässä selvityksessä rakennuksen erillisistä 
ti loista puhuttaessa käytetään selvyyden vuoksi nii-
den yhteydessä numerointia, joka on esitetty viimei-
sillä sivuilla olevissa pohjapiirustuksissa. Piirustuk-
sia ei tässä selvityksessä ole esitetty mittakaavassa.

Telakka-alueen portti ja Laivastokatu 20 vuonna 1977. Etualalla olevat nuoret koivut on sittemmin kaadettu.
Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Markku Ojala.
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Vuoden 1983 asemakaava. 
Piirustus: Helsingin karttapalvelu.

Laivastokatu 20 kuuluu Museoviraston laatimaan 
ja Valtioneuvoston vahvistamaan val takunnallisesti 
merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
(RKY 2009) listaukseen osana Katajanokan van-
han osan aluetta. Samaan RKY-alueeseen kuuluu 
Merikasarmin lisäksi muun muassa vanha vankila-
alue, Uspenskin katedraali, makasiinirakennuk-
sia, satama-aluetta, laiturirakennelmia sekä tiivis, 
jugendtyylinen alue. Katajanokan itäosan rannat 
sekä 1970-luvulla kaavoitetut asuinkorttelit rajautu-
vat RKY-alueen ulkopuolelle. (Museovirasto 2009 a.)

Vuoden 2010 alusta RKY 2009 on toimi-
nut valtio neuvoston päätöksellä maankäyttö- ja 
rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoit teiden tarkoittamana rakenne-
tun kulttuuriympäris tön inventointina, joka ohjaa 
maankäyttötavoitteita kohdealueilla (Museovirasto 
2009 b). Tavoitteena on ”valtakunnallisesti merkit-
tävien rakennettujen kulttuu riympäristöjen rakenteen, 

kylä- ja kaupunkikuvan sekä alueilla jo olevien raken-
nusten ja ympäristön säilymisen turvaaminen. Lisäksi 
tavoitteena on mahdollisen täy dennysrakentamisen ja 
muiden muutosten sopeuttami nen kulttuuriympäristön 
ominaisluonteeseen ja erityis piirteisiin. Säilyttämisen ja 
muutosten laajuus ja sisältö ratkaistaan kaavoituksel-
la.” (Museovirasto 2009 c.)

RKY 2009 -kuvauksessa alueen arvoa muodos-
tavina tekijöinä viitataan sekä yksittäisten rakennus-
ten arkkitehtuuriin että kokonaisvaltaiseen asema-
kaavalliseen suunnitteluun. RKY-status edellyttää 
alueeseen liittyvien kulttuurihistoriallisten arvojen 
tarkastelua tutkimustietoon perustuen. RKY-alueita 
koskevat yleiset tavoitteet antavat suuntaviivat koko 
selvitysalueen suunnittelulle ja vaalimiselle (Kunta-
liitto & Ympäristöministeriö 2009).

Merikasarmin alueen valtakunnallisesta arvosta (RKY 2009)
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Nykyinen kaava- ja suojelutilanne

Laivastokatu 20 on suojeltu ensin asemakaavalla ja 
sittemmin asetuksella. Asetussuojelussa on käytetty 
asetusta valtion omistamien rakennusten suoje-
lusta (480/1985), joka on tullut voimaan 14.6.1985. 
Kyseinen asetus on sittemmin kumottu 1.7.2010 
voimaan tulleella lailla rakennusperinnön suojele-
misesta (498/2010) (Finlex 480/1985). Rakennuk-
sen suojelustatus säilyy kuitenkin voimassa, kunnes 
ELY-keskus ottaa rakennuksen suojelun uudestaan 
käsittelyyn. 

Jos ELY-keskus päätyy rakennuksen suojele-
miseen rakennusperintölailla, päätös pitää vielä 
vahvistaa ympäristöministeriössä. Toinen vaihtoehto 
on, että asemakaava määräyksineen todetaan riittä-
väksi suojelutoimenpiteeksi. Kyseinen suojelupää-
tösasia tulee vireille aina silloin, kun valtio luovuttaa 
rakennuksen omistuksestaan. (Mannilan sähköposti 
2016).

Museovirastossa selvitettiin jo 1970-luvulla 
Katajanokan alueen rakennushistoriaa ja suojelu-
tarvetta. Tuolloin Laivastokatu 20:stä oli saatavilla 

hyvin niukasti tietoa, mutta se päädyttiin kuiten-
kin suojelemaan. Päätökseen vaikutti ratkaisevasti 
rakennuksen sijainti Merikasarmin läheisyydessä. 
(Sinisalo 2016, suullinen tiedonanto.) Asetuksella 
suojelu on tehty 18.9.1980. Samalla on suojeltu 
Merikasarmin päärakennus, läntinen upsee-
risiipi ja sairaalarakennus (Kulttuuriympäristön 
rekisteriportaali). 

Laivastokatu 20 suojeltiin kaavalla jo 
1970-luvulla, siis ennen asetussuojelua. Rakennus 
sijaitsee tontilla 8001 ja vuoden 1977 asemakaavas-
sa (7534) se on varustettu merkinnällä ark: ”Tontin 
osa, jolla oleva rakennus on kulttuurihistoriallisesti 
tai rakennustaiteellisesti arvokas. Rakennusta ei saa 
purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia muutos- tai 
lisärakennustöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai 
vesikaton kulttuurihistoriallista tai rakennustaiteellista 
arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin 
suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korja-
us- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan 
entistäen.” 

Kyseisessä kaavassa on samalla merkinnällä 
suojeltu myös Merikasarmi sekä lukuisia muita 
ympäristön rakennuksia, kuten osa Katajanokan 
vankilasta. Lisäksi Laivastokatu 20 on merkitty hal-
linto- ja virastorakennusten korttelialueeksi (kaava-
merkintä YH).

Vuonna 1983 on tullut voimaan kaavamuutos, 
jossa Laivastokatu 20:n kaakkoispuolinen rakennus-
ryhmä on määritelty opetus- ja sosiaalitointa palvele-
vien rakennusten korttelialueeksi. Korttelin entisiin 
maneesin ja konepajan rakennuksiin valmistui 1985 
Katajanokan ala-aste, venäläisaikaisesta putkivers-
taaseen päiväkoti ja leipomoon kerhotalo. Tässä 
asemakaavassa (8682) Laivastokatu 20 on varustettu 
merkinnällä sr-1: ”Suojeltu rakennus. Rakennusta 
ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisära-
kentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät julkisivujen 
tyyliä tai vesikaton perusmuotoa.”
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TAUSTAA
Katajanokkaa alettiin rakentaa 
puolustustarkoituksiin jo ruotsalaisaikana 
1720-luvulla. Venäläisaikana sinne sijoitettiin 
Viaporin sotasatama. 1800-luvun lopulla 
sotasatamaa kehitettiin ja rakennustoiminta 
oli vilkasta. Silloin valmistui myös 
Laivastokatu 20:n kolmikerroksinen 
tiilirakennus.
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Viereisen sivun kuva: 
Viaporin sotasatama Katajanokalla 14.3.1922.
Kuva: Ilmavoimien kuvakokoelma / Lagus.

Merikasarmin alueen kehittyminen

Ruotsin kruunu rakennutti jo vuonna 1721 Katajano-
kalle tykkipatterin osana Helsingin linnoitussuunni-
telmaa, ja 1740-luvulla sinne oltiin suunnittelemassa 
varikkolinnoitusta. Takana olivat Iso- ja Pikkuviha, 
joiden aikana venäläiset polttivat Helsingin vuonna 
1713 ja veivät Ruotsilta lukuisia linnoituksia. Ruotsin 
meripuolustuksen keskuspaikaksi valittiin Suomen-
linnan saaret, joille rakennettiin 1740-luvulta alkaen 
Viaporin merilinnoitus. 

Katajanokan kärjestä tuli sotilasaluetta, kun 
sinne päätettiin sijoittaa neliömäinen tykistövarikko 
Viaporin linnoituksen aseistuksen huoltopaikaksi. 
Laajemmasta suunnitelmasta toteutui 1770-luvulla 
kaksi siipirakennusta. Toisen hiekkakiviportti seisoo 
yhä paikallaan osana Merikasarmia. Se on Kataja-
nokan vanhin säilynyt näkyvä rakenne. (Helander 
1986; Putkonen 2010, 12–13.)

Katajanokan kasarmi syntyy

Helsinki linnoituksineen joutui Suomen sodas-
sa vuonna 1808 venäläisten haltuun ja tuhoutui 
suurelta osin samanvuotisessa kaupunkipalossa. 
Viaporille muodostui tärkeä rooli Venäjän pää-
kaupungin Pietarin puolustuksessa, vaikka se oli 
sotilasteknisesti vanhentunut. Krimin sotaan saakka 
jatkuneella rauhan kaudella Viaporiin toteutettiin 
pääasiassa linnoitusta palvelevia rakennuksia, kuten 
ortodoksinen kirkko. Mantereen puolelle Venäjän 
armeijan tarpeisiin rakennettiin 1810–1830-luvuilla 
muun muassa Kaartinkasarmi sekä Katajanokan 
kasarmi, joka sai myöhemmin nimen Merikasarmi. 
Molemmat toteutettiin Helsingin jälleenrakennus-
komitean arkkitehdin C. L. Engelin piirustuksin 
empiretyylisinä, rapattuina ja vaaleaksi maalattuina 
tiilirakennuksina.

Katajanokan kasarmin monumentaalista koko-
naisuutta alettiin suunnitella venäläisen sotaväen 
käyttöön ruotsalaisaikaisen tykkivarikon paikalle 
vuonna 1812. Rakennuskokonaisuus ei näy vielä J. A. 
Ehrenströmin samana vuonna laatimassa asema-
kaavassa, jossa Katajanokka on varattu puolustus- ja 
varastorakennelmille, vaan vasta vuoden 1817 asema-
kaavassa. Vuosina 1816–1819 toteutettiin kasarmin 
pohjoissiiven kolmikerroksinen matruusirakennus 
ja vuosina 1826–1828 matalat keittiösiivet. 

Katajanokan kasarmi rakennettiin venäläiselle 
varuskunnalle, jotta helsinkiläisten ei enää tarvitsisi 
majoittaa sotilaita koteihinsa. Suomen kenraaliku-
vernööri piti paikkaa kuitenkin merellisen ilmas-
tonsa vuoksi epäterveellisenä venäläisille sotilaille, 
joten heille rakennettiin Kamppiin Turun kasarmi. 
Katajanokan kasarmiin asettui vuonna 1832 Ensim-
mäinen suomenmaalainen meriekipaasi, tuhannen 
suomalaismiehen merijalkaväkiyksikkö, joka palveli 
venäläisillä sotalaivoilla. Rakennusta alettiin kutsua 
Meriekipaasin mukaan Merikasarmiksi. Vuonna 
1836 siihen valmistui temppelimäinen läntinen 
upseerisiipi ja vuonna 1838 A. F. Granstedtin suun-
nittelema sairaalarakennus. Katajanokan kasarmin 
itäinen siipi jäi toteuttamatta. (Helaniemi 2008, 128; 
Putkonen 2010, 16–17.)

Merikasarmin länsipuolelle hahmoteltiin jo 
Engelin aikana lisärakentamista ja vuonna 1844 laa-
dittiin arkkitehti E. B. Lohrmannin johdolla kasar-
mialueen yleissuunnitelma. Asemapiirustuksen teki 
arkkitehti C. A. Edelfelt. Tähän päivään on säilynyt 
useita yleissuunnitelman pohjalta toteutettuja, tiili-
runkoisia rakennuksia. (Helander 1986, 26.)
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Viaporin sotasataman 
kehittäminen

Tappiollisen Krimin sodan (1853–1856) myötä Venä-
jällä nähtiin välttämättömäksi armeijan, laivaston ja 
linnoitusten modernisoiminen. Viaporin sotasatama 
oli siirretty Viaporista Katajanokan kärkeen jo sodan 
aikana. Tilapäiseksi tarkoitettu järjestely jäi pysy-
väksi, ja alue siirtyi Suomelta Venäjän hallintaan 
1870-luvulla vaihtokaupassa, jossa Suomi sai Venä-
jältä Kyminlinnan. Merikasarmi luovutettiin venäläi-
selle meriväelle vuonna 1870. Ensimmäisen merie-
kipaasin suomalaiset värvätyt asuivat siellä yhdessä 
venäläisten matruusien kanssa, kunnes ekipaasi 
vuoden 1881 asevelvollisuuslain nojalla lakkautettiin. 
(Helander 1986; Helaniemi 2008, 128.)

Aleksanteri III:n hallintokaudella (1881–1894) 
Katajanokan alue kehittyi venäläisen laivaston 
tukikohdaksi ja Suomenlahtea alettiin linnoittaa 
voimallisemmin. Laivojen rakentaminen, korjaami-
nen, huolto ja varustaminen siirrettiin vuoteen 1895 
mennessä kokonaan Viaporin sotasatamaan Kata-
janokalle. Sotasataman yleisasemakaavan mukaan 
meriministeriön alueelle sijoitettiin satamavirasto, 
torpedoveneiden verstaita ja konepajoja, sotasata-
man upseerien ja virkailijoiden asuntoja, kasarmeja 
talousrakennuksineen, venevajoja, satamamakasii-
neja ja varastoja, torpedoveneiden nostotelakoita, 
öljysäiliöitä ja sotalaivojen hiilivarastoja. Satamassa 
toimi muun muassa uiva nosturi. (Halén 2008, 7; 
Helaniemi 2008, 128.)

Tällä kaudella rakennettiin myös nykyinen 
Laivastokatu 20, mahdollisesti satamahallinnon 

Ote J. A. Ehrenströmin vuoden 1812 asemakaavasta Kataja-
nokalle. Kuva kirjasta Katajanokka (2010), s. 56, kuvalähde 
Kansallisarkisto.

tarpeisiin; vuonna 1917 laaditussa venäläisessä ase-
mapiirroksessa Laivastokatu 20 on nimetty satama-
hallinnon taloksi ja sen läheisyydessä on vuoden 
1917 sotasatamakartan mukaan graniittinen, amiraa-
lilaituriksi kutsuttu laituri (ks. s. 16). Satamahallinto 
oli sotasatamia hallinnoiva elin, jota johti sataman 
komentaja tai ylipäällikkö. Se koostui kymmenestä 
osastosta, joihin kuuluivat laivanrakennusosasto, 
koneosasto, tykistöosasto, miinaosasto ja rakennus-
osasto insinööreineen. (Halén 2008, 6–9.) Voi-
daan ajatella, että tällaiselle hallintoelimelle sijainti 
Merikasarmin tuntumassa sekä näköyhteys merelle 
ovat olleet tärkeitä. Ajan sanomalehdistö ei tuo 
apua rakennuksen tarkemman toteuttamisajankoh-
dan suhteen: sotasataman satamahallinto esiintyy 
harvakseltaan 1880- ja 1890-luvun sanomalehdissä. 
Finland-lehdessä uutisoitiin 27.4.1888 huutokau-
pasta ”å byggnadsarbete d. 10/22 inst. maj kl. 12 p. 
d. å Sveaborgs hamnstyrelses kontor å Skatudden”, 
ja vuonna 1890 sotasataman hallinto julisti Päivä-
lehdessä urakkahuutokauppoja sotasataman alueen 
rakennustöistä, jotka koskivat pienempiä raken-
nuksia tai rakennelmia. Huutokaupat on ilmeisesti 
pidetty satamahallinnon toimistossa, jonka sijaintia 
ei tarkemmin mainita. (Digi, Kansalliskirjaston 
digitoidut aineistot.)

Venäjän Itämeren laivaston tuhouduttua Japa-
nin edustalla Tshusiman salmen meritaistelussa 
toukokuussa 1905 venäläiset kehittivät Suomenlah-
den rannikkopuolustusta Pietarin suojaamiseksi. 
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Näkymä Suurkirkon tornista kohti Katajanokkaa vuonna 1866. Kuvassa näkyy Merikasarmi ja Laivastokatu 20:n tontti, 
joka on vielä rakentamaton. Uspenskin katedraali on paraikaa rakenteilla. Kuva: Finna / Helsingin kaupunginmuseo, 
Eugen Hoffers.

Viaporin edustan saaret linnoitettiin vuoteen 1915 
mennessä. Viaporin sotasatama luokiteltiin vuonna 
1913 toisen luokan sotasatamaksi. Samoihin aikoihin 
nykyiselle Laivastokadulle valmistui tiilirunkoinen, 
rapattu ja maalattu venäläinen upseerikasino, joka 
Helaniemen mukaan muokattiin vanhasta tiili-
varastosta (Helaniemi 2008, 128). Sen on todettu 
muistuttavan paljon Venäjälle toteutettuja upsee-
rikasinoita, mutta mahdollisesti sen arkkitehtuu-
rista vastasi suomalainen arkkitehti Albert Nyberg. 
(Seppälä 1977, 13, 16.) Ensimmäisen maailmansodan 
alla sotasataman alueelle rakennettiin lisäksi suuri 
määrä punatiilisiä, telakkaa palvelevia työpaja- ja 
huoltorakennuksia, teräsbetoninen konepaja sekä 
viisikerroksinen asuinkasarmi. Satamaan sijoitettiin 
torpedoaluksia ja suuria panssariristeilijöitä. Ensim-
mäisen maailmansodan aikana Helsinki oli Venäjän 
tärkein laivastotukikohta Itämeren alueella. (Hela-
niemi 2008, 128; Putkonen 2010, 21.)

1890-luvulla, pian Laivastokatu 20:n valmistu-
misen jälkeen, Katajanokalle rakennettiin vuoden 
1895 asemakaavan mukaan suursatama rauta-
teineen. Asemakaavaan määriteltiin myös tiivis, 
ruutukaavaan perustuva asuinkerrostaloalue, joka 
rajautui osin sotasataman alueeseen. Asuinker-
rostalot toteutettiin pääosin vuosina 1901–1913, ja 
niistä muodostui merkittävä, tyylillisesti yhtenäinen 
jugendkokonaisuus. Näin sotasataman reunassa 
sijaitsevan Laivastokatu 20:n naapuriin nousi asuin-
kerrostalojen korkea muuri.
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Asemapiirros 
sotasatamasta 
vuodelta 1920. 
Karttapohjassa 
on merkitty 
tummemmalla 
rakennukset, jot-
ka ovat edelleen 
olemassa. Kuva 
kirjasta Kataja-
nokka (2010, s. 
20); kuvalähde 
Kansallisarkisto.

Viaporin sotasataman asemakartta vuodelta 1917 koosteesta Viaporin sotasatama (Halén 2008, 74), 
Siinä rakennuksen n:o 6 eli nykyisen Laivastokatu 20:n kerrotaan olevan vuoden 1914 kartan selitysten 
mukaan satamahallinnon talo (ven. upravlenie porta). Pisteviiva osoittaa rantaviivan ennen täyttöjä. 
Alkuperäinen kuvalähde on Kansallisarkisto.

Vasemmanpuoleisen kuvan muiden numeroiden selityksiä:
5 satamavirkailijoiden asuintalo (olemassa)
6a takilaverstas, poliklinikka; 6c halko- ja hiilivaja
7 ja 30 sluuppivaja
10 alun perin tykistömaneesi, myöhemmin verstas (nykyisin ala-aste)
14 asuinrakennus (olemassa)
21 upseeriasuntola, 21c lääkeainevarasto (olemassa)
27 Merikasarmi (nykyisin Ulkoministeriön käytössä)
28 verstaita, pannuhuone (nykyisin ala-asteen tiloja)
31 sauna ja pesula (olemassa)
32 asuntola ja leipomo
33 asuntola sataman työntekijöille (olemassa)
37 palokalustovaja, varasto
38 konepaja (nykyisin ala-asteen tiloja)
A–E, G, H, J, M, P, Q, S, V, Y verstaita ja varastoja 
K pientehoradioasema
L asuinrakennus Lutikkalinna (olemassa)
R tiilirakennus ajalta 1914–1917 (nykyisin päiväkoti)
T paja ja kattilapaja (nykyisin liikuntahalli)

kuormauslaituri

amiraalilaituri

hiililaituri

hiilenpurkulaitureita

telakka
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Merivoimien esikunnan aika

Ensimmäisen maailmansodan päätyttyä Venäjän 
Itämeren-laivasto poistui Helsingistä vähitellen 
toukokuuhun 1918 mennessä. Viaporin sotasatama 
siirtyi Suomen valtiolle. Suomen laivasto koottiin 
alkuun Katajanokan sotasatamaan kerätyistä venä-
läisaluksista, ja se sai käyttöönsä Venäjän tärkeän 
tukikohdan hyvin varustetut telakat ja konepajat. 
Laivastolla oli aluksi oma korjauspaja, joka muu-
tettiin sittemmin Puolustusministeriön alaiseksi 
valtion liikelaitokseksi. (Helaniemi 2008, 129.) 

Kesällä 1918 laivaston päällikön alaisuuteen 
perustettiin Rannikkotykistön Esikunta. Kaivopuis-
ton Kalliolinnassa toiminut amiraaliesikunta muutti 
vuonna 1919 Katajanokalle sairaalarakennukseen, 
joka sijaitsi nykyisessä osoitteessa Merikasarminka-
tu 5. Esikunta muodostui tykki-, miina-, sotatoimien 
sekä talous- ja huolto-osastosta. Samana vuonna 
vakiinnutettiin meripuolustuksen uusi järjestely: 
muodostettiin Merivoimien Esikunta, johon sulau-
tettiin entiset Laivaston ja Rannikkotykistön Esikun-
nat. Se asettui jo vuonna 1919 Laivastokatu 20:een, 
sotasataman sisääntulon ääreen. (Helaniemi 2008, 
15, 20, 22.) Samana vuonna Suomen Upseeriliitto 
perusti Katajanokan Upseerikasinon, joka sai sota-
ministeriöltä käyttöönsä Laivastokadun venäläisen 
upseerikasinon (Seppälä 1977, 13, 16).

Vuonna 1923 esikunnat eriytettiin jälleen ja 
perustettiin Laivaston Esikunta, Rannikkotykistön 
Esikunta sekä Sotasatama. Laivaston Esikunnas-
sa sijaitsivat aluksi komentotoimisto, teknillinen 
toimisto, saniteettitoimisto sekä papista ja sota-
tuomarista koostuva virkamiehistö. Myöhemmin 

toiminnot uudelleenorganisoitiin komento-osas-
toksi, sotatoimiosastoksi ja teknilliseksi osastoksi. 
(Helaniemi 2008, 26–27.)

Toisen maailmansodan aikana Merivoimien 
Esikunta joutui muuttamaan useaan otteeseen, kun 
Katajanokkaa ei pidetty sille turvallisena paikkana. 
Sodan puhjettua Esikunta toimi Aleksanterinkatu 
36 B:ssä Pohjoismaiden Yhdyspankin talossa; Lai-
vastokatu 20:een jäi ainoastaan ullakolla sijainnut 
viestikyyhkykeskus. Päivystävien upseerien tehtä-
vänä oli kiertää rakennus kaksi kertaa päivässä ja 
tarkistaa muun muassa se, ettei arkisto- ja kassa-
kaappien sinettejä ollut murrettu. Merivoimien 
Esikunta palasi Katajanokalle muun muassa Laivas-
tokatu 20:een elokuun 1940 viimeisinä päivinä. Nyt 
Esikunta käsitti neljä osastoa: yleisesikunta-, ase- ja 
talousosaston sekä lääkintätoimiston. (Helaniemi 
2008, 54, 57, 61.)

Jatkosodan aikana Merivoimien esikunta oli 
Helsingin tärkein sotilaallinen laitos; se hoiti myös 
joitain Puolustusministeriön tehtäviä. Mahdollisten 
pommitusten varalta se kuitenkin siirtyi kesäkuussa 
1941 pois Katajanokalta Westendistä ja Otaniemen 
kartanosta varattuihin tiloihin – palatakseen jo 
saman vuoden syyskuussa takaisin. Esikunta kärsi 
kuitenkin Katajanokalla tilapulasta, toimintojen 
sijoittelusta moniin eri rakennuksiin sekä telakka-
toimintojen melusta, ja se siirrettiin marras–joulu-
kuun vaihteessa hotelli Carltoniin Keskuskadun ja 
Aleksanterinkadun kulmaan. Paluu Katajanokalle 
tapahtui sodan päätyttyä vuonna 1944. (Helaniemi 
2008, 57, 61, 65, 69, 71, 77.)

Yllä: Laivastoaseman 
portti. Kuva: Helaniemi 
2008, 51; alkuperäi-
nen lähde / Helsingin 
kaupunginmuseo.

Vasemmalla: Viestikyyh-
kyjä matruusin rintare-
pussa. Kuva: Helaniemi 
2008, 60.
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Laivastokatu 20:n käyttäjät

1880/1890 lähtien?  Viaporin sotasataman satamahallinto    
1919–1939  Merivoimien esikunta
talvisodan aika  viestikyyhkykeskus
1940–1941, 1944–1983 Merivoimien esikunta
1983–2016  Suomenlahden merivartioston esikunta

   

Merivartioston esikunnan aika

Laivastokatu 20:n tilat jäivät ahtaiksi, ja koska 
Merikasarmista, jonka läntisessä upseerisiivessä oli 
joitain esikunnan tiloja, ei saatu lisätiloja, Merivoi-
mien Esikunta muutti vuonna 1983 Lauttasaareen 
Johtamistaidon opiston entisiin tiloihin. Se toimi 
siellä vuoden 2007 loppuun saakka muuttaakseen 
sitten Turkuun venäläisaikaiselle Heikkilän kasar-
mialueelle. Merikasarmi peruskorjattiin vuonna 
1983 Ulkoministeriön käyttöön ja Laivastokatu 20 
Suomenlahden Merivartioston esikunnalle, joka 
toimi rakennuksessa kevääseen 2016 saakka. (Hela-
niemi 2008, 104, 118.)

Valmetin telakka Katajanokan kärjessä 1975.
Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / M. Niemi.
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Katajanokan telakka

Vuonna 1946 useita Suomen valtion omistamia 
metallitehtaita siirrettiin puolustusministeriön alai-
suudesta kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuu-
teen ja nimettiin Valtion Metallitehtaiksi, vuonna 
1951 Valmet Oy:ksi. Valmet rakensi muun muassa 
laivoja, lentokoneita, paperikoneita ja aseita. Kun 
Porkkalan vuokra-alue, joka oli toisen maailman-
sodan jälkeen ollut vuokrattuna Neuvostoliitolle, 
vapautui vuonna 1956, muutti Suomenlinnassa 
toiminut Valmetin telakka Katajanokalle. Konepajat 
kehitettiin Valtion Laivatelakaksi ja Valmet Oy:ksi.

Yleisesti Katajanokan itäosa pysyi aina 
1970-luvun alkuun asti ulkopuolisilta suljettuna 
sotilas- ja telakka-alueena. Telakka muutti Katajano-
kalta Vuosaareen vuonna 1974. (Valmet. Historia, 
9.11.2016; Wikipedia: Valmet, 9.11.2016.)

Vuoden 1976 asemakaava

Suursataman vetäytyessä Katajanokalta sen kärkeen 
laadittiin aatekilpailun pohjalta vuonna 1976 ase-
makaava. Suojeltavaksi ja kunnostettavaksi osoitet-
tiin joukko venäläisaikaisia tiilirakennuksia, kuten 
Laivastokatu 20, ja suojeltu rakennuskanta otettiin 
lähtökohdaksi kaavalle, jonka mukaan aluetta sit-
temmin rakennettiin ja täydennettiin. Laivastokatu 
20:n naapurissa Laivastokujalla kunnostettiin osin 
restauroivalla otteella 1980-luvulla uusiin käyttöihin 
venäläisaikaisia rakennuksia, joista osa oli lähes rau-
niotilassa. Tällainen rakennusten uudelleenkäyttö 
niiden historiallisia arvoja vaalien oli tuolloin melko 
uusi lähestymistapa. (Helander 1986, 26). 

Valmetin telakan portti vuonna 1973.
Kuva: Museoviraston kuvakokoelma / V. Laine.
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Venäläinen 
sotilasarkkitehtuuri  
1800-luvun loppupuolella

Laivastokatu 20 edustaa Venäjän sotilasrakentamisessa 
1800-luvun lopulla yleistynyttä punatiiliarkkitehtuuria. 
Katujulkisivulle antaa arvokkuutta yksinkertaistettu 
uusrenessanssityyli, jota käytettiin sotilasarkkitehtuurissa 
hierarkkisesti tärkeisiin rakennuksiin. 
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Sotilasrakennusten ja kasarmialueiden raken-
nusten suunnittelua ja rakentamista ryhdyttiin 
oh jaamaan Venäjällä 1870-luvulta alkaen normein 
ja tyyppipiirustuksin, joiden avulla voitiin täyttää 
miniminor mit toiminnallisuudesta, tehokkuudesta 
ja taloudellisuudesta tinkimättä. Vuonna 1873 anne-
tussa asetuksessa kasarmisuunnittelulta vaadittiin 
rationaalisuutta, kuten hukkatilan välttämistä, 
kestävien, paikallisten materiaalien käyttämistä 
sekä lämmi tyksen, ilmanvaihdon, juoksevan veden 
ja jätehuol lon järjestämistä. Määrättiin myös, että 
kivirakennuksessa sai olla enintään kolme ker rosta 
ja että asuinkasarmin huoneen tuli olla 12 jalkaa eli 
3,6 metriä korkea. Kasarmirakennusten arkkiteh-
tuurityyliä ei varsinaisesti ohjail tu, mutta yleisesti 
sopivan arkkitehtonisen muoto kielen valinnan mää-
räsi 1800-luvun loppupuolella se, mihin tarkoituk-
seen rakennus suunniteltiin. (Haila 1996, 63–64, 
114, 133–135.)

1800-luvulla tiiliteol lisuuden tuotteet olivat jo 
niin tasalaatuisia, että rappaamaton punatiilipinta 
alkoi kelvata julkisivuksi kustannus ten karsimiseen 
pyrittäessä. Samaan aikaan yleistyi rakenne, jossa 
kantavat tiiliseinät yhdistettiin rauta pilareihin ja 
-palkkeihin. Tämä edisti niin kutsutun tiilityylin 

kehittymistä Keski-Euroopassa ja Venäjällä. Tiilityy-
lissä pyrittiin hyödyntämään puhtaaksi muuratun 
tiilen esteettisiä ominaisuuksia ja säästyttiin samalla 
kustannuksia aiheuttavilta rappausten uusimisil-
ta. Tiilityyliä käytettiin etenkin 1870–1890-lukujen 
vuokrataloissa, kouluis sa, sairaaloissa sekä teollisuu-
den ja kaupan raken nuksissa, joiden suunnittelusta 
vastasivat yleensä siviili-insinöörit. Venäjällä tiilityyli 
kytkeytyi aluksi erottamattomasti niin kutsuttuun 
venäläiseen tyyliin, joka ammensi muun muassa 
kansantaiteen kirjontamallien geometrisistä kuviois-
ta. Seinäpintojen koristelu oli polykromista, rikasta 
ja reliefiltään matalaa. Tiilipinnan materiaalituntu 
ja kolmiulotteisuuden tuottama valo–varjo-efekti 
korostuivat. (Haila 1996, 114.) 

Julkisivuissa suosittiin klassisen arkkitehtuurin 
elementtejä: niitä koristettiin pilastereilla eli raken-
nuksen seinästä ulkonevilla pilareilla, joilla on kapi-
teeli ja jalusta, ja risaliiteilla eli raken nuksen korkui-
silla seinillä, jotka ulkonevat julkisivun peruslinjas-
ta. Risaliitit sijoitettiin yleensä julkisivun keskelle 
ja / tai päihin ja niillä voitiin korostaa esimerkiksi 
porrashuoneita. Sommittelun johtavana periaattee-
na oli akselisym metria.

Yliupseerien 1800-luvun asuinrakennuksissa 
suosittiin usein aikansa johtavaa arkkitehtuuri-
tyyliä, uusrenessanssia (Haila 1996, 114), joka oli 
myös varakkaan porvariston suosiossa. Tyylipuhtaat 
uusrenessanssirakennukset jäljittelivät ulkoarkki-
tehtuuriltaan kolmikerroksista kaupunkipalatsia ja 
kerrokset eroteltiin toisistaan tekemällä välipohjien 
kohdalle vaakalistoitus, usein myös käsittelemällä 
eri kerrosten seinäpinnat eri tavoin kiveä jäljitellen. 
Toisen kerroksen eli niin kutsutun piano nobilen 
asemaa usein korostettiin. Julkisivut koristeltiin 
rikkain kipsiaihein ja ovet sekä ikkunat varustettiin 
klassisoivin kehyksin, pilasterein ja kolmiopäädyin. 
Mikäli rakennuksella oli selkeästi erillinen pää-
julkisivu, vain se koristeltiin; vähemmän tärkeät 
julkisivut saivat hyvin riisutun ilmeen. Sotilaallisissa 
käyttörakennuksissa uusrenessanssin elementtejä 
kuitenkin karsittiin ja yksinkertaistettiin.

Rationaalinen muoto sotilasrakennukselle oli 
taloudellinen suorakaide. Venäjällä keskikäytäväl-
listä pohjakaavaa pidettiin huonosti tuulettuvana ja 
siksi miehistökasarmeissa epähygieenisenä, mutta 
sitä suosittiin asuin- ja konttorirakennuksissa.

Viereinen sivu: Lahden Hennalan kasarmialueen vuonna 1913 
rakennettu päävartio ja sen portaikko. Kuvat: Livady 2015.
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Venäläisen sotilasarkkitehtuurin 
piirteitä Laivastokatu 20:ssä 

Rakennus ei edusta tyypillisintä venäläistä 
1800-luvun lopun sotilasarkkitehtuuria, mikä 
saattaa viitata siihen, että se on toteutettu tyyppipii-
rustusten sijasta yksilöllisen suunnitelman pohjalta 
(Dmitrijevin sähköposti 2016). 

Toisaalta se, ettei Laivastokatu 20:sta löydy 
venäläisaikaisia piirustuksia, toisin kuin esimerkik-
si C. L. Engelin suunnittelemasta Merikasarmista, 
viittaa siihen, että rakennuksen ovat suunnitelleet 
venäläiset. Tähän viittaa myös se, että rakennuksen 
arkkitehtuurissa on useita 1880-luvun venäläiselle 
sotilasarkkitehtuurille ominaisia piirteitä. Näitä 
ovat puhtaaksimuuratun punatiilen käyttäminen 
julkisivumateriaalina sekä kadunpuoleisen julkisi-
vun listoituksen reliefiä muodostava tiilikirjonta. 
Museoviraston erityisasiantuntija Jarkko Sinisalo 
arvioi venäläiseksi piirteeksi myös vaaleiksi laastitut 
raidat sekä harkot ikkunoiden yläpuolella ja korkean 
keskikäytävän kaarevine oviaukkoineen. Venäläinen 
piirre ovat myös käytävän puolelta syötettävät läm-
mitysuunit. (Sinisalon suullinen tiedonanto 2016.)

Laivastokatu 20:n kadunpuoleinen julkisivu 
on jäsennelty lähinnä uusrenessanssin periaatteita 
mukaillen. Rakennus muistuttaa perusmuodoltaan 

kolmikerroksista kaupunkipalatsia, jota vaakasuun-
nassa rytmittää kolmiulotteinen listoitus välipohjien 
kohdalla. Uusrenessanssia heijastavat myös julki-
sivun symmetrisyys, rustikoitu eli harkkokuvioitu, 
luonnonkivipintainen sokkeli sekä melko näyttävä 
porraskäytävä. Toinen kerros koristekaiteisine par-
vekkeineen ja korkeine kaari-ikkunoineen noudattaa 
länsimaista traditiota piano nobilesta, muita näyt-
tävämmästä pääkerroksesta. Pää- ja takajulkisivua 
rytmittävät litteät risaliitit, mutta nurkkapilastereita 
ei ole. Mahdollisesti sotasataman hallinnon tarpei-
siin tarkoitettuun rakennukseen on selvästi panos-
tettu enemmän kuin esimerkiksi samoihin aikoihin 
rakennettuihin venäläisiin kasarmeihin. Edustavuu-
destaan huolimatta Laivastokatu 20 on tyylipuhtai-
siin uusrenessanssirakennuksiin verrattuna kuiten-
kin hyötyrakennuksen tapaan vaatimattomampi.

Sinisalo arvioi, että rakennus oli alun perin 
tarkoitettu toimisto- ja mahdollisesti asuinkäyttöön 
siviilivirkamiehille tai alemmalle päällystölle. Tätä 
oletusta tukee myös se, että rakennuksen takajul-
kisivun puolella oli alun perin toinen, pienempi 
porras, joka lienee ollut tarkoitettu palvelusväelle, 
kuten uunien lämmittäjälle.

Kadun puolella pääkerros erottuu korkeiden kaari-ikkunoi-
den, jyhkeiden parvekkeiden ja ”kirjotun” tiililistan avulla. 
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Horisontaalisten linjojen korostaminen on omi-
naista uusrenessanssille. Laivastokatu 20:ssä tämä 
on tehty seinän yläosassa myös koristeellisella 
tiilikirjonnalla.

Laivastokatu 20:ssa vaakasuuntaa korostavat laastitut vaakaraidat sekä 
kerrosten väliset, tiilestä muuratut listat valo–varjo-efekteineen. Keinot 
ovat ominaisia tiilityylille. Tiiliseinä on risti- tai vuorolimitetty, ja tiilen 
pinta jää viivoitettua ”makkarasaumausta” matalammaksi. 

Yläkuva: Ikkunoiden tiilikehyksissä 
on laastitut nurkkakivet ja kiilakivi.
Alakuva: Sokkelin työstettyä har-
maakivipintaa ja makkarasaumattua 
tiilimuurausta.



Arkkitehtitoimisto Livady26

Laivastokatu 20:n sukulaisia 

Rationaalista ja taloudellista punatiiliarkkiteh-
tuuria on käytetty Suomessa 1800-luvun loppu-
puolella ja 1900-luvun alussa sekä teollisuus-, 
koulu-, sairaala- ja rautatierakennuksiin että 
Venäjän puolustuksen tarpeisiin. 

Pääkaupunkiseudulla Venäjä toteutti puna-
tiilistä sotilasarkkitehtuuria 1800-luvun lopulla 
sekä Helsingin kantakaupungin alueelle että 
Suomenlinnaan. Käytöltään, jossain määrin 
myös arkkitehtuuriltaan Laivastokatu 20:ä lähim-
mäksi tulee Helsingin seudulla ehkä niin kutsut-
tu Sininen talo. Se toteutettiin Viaporin linnoi-
tuksen Suurelle linnanpihalle vuosina 1881–1882 
yliupseerien asuintaloksi. Piirustuksista vastasi 
Viaporin linnoituksen insinöörihallinnon pääl-
likkö, insinööriupseeri Pjotr Petrovitsh Benard, 
joka hyödynsi suunnitelmassa 1870-luvun 
mallipiirustuksia (Suomenlinna. Kunnostustyöt 
1974–1994, 1995, 50). Sininen talo on uusrenes-
sanssityylinen, keskikäytävällinen rakennus, joka 
eroaa Laivastokatu 20:sta rikkaamman ilmeensä 
vuoksi: julkisivu on jäsennelty pilasterein ja rus-
tikoinnein, rapattu ja maalattu.

Ajanjaksolla 1882–1917 Venäjällä nähtiin 
tärkeäksi kohentaa upseeripalveluksen arvos-
tusta. Venäläinen upseeristo oli perinteisesti 
yläluokkaista syntyperää, mutta 1800-luvun 
mittaan upseerinura oli keskiluokkaistunut 
ja menettänyt hohtoaan. Osaltaan statuksen 
nostamiseen pyrittiin parantamalla upsee-
rien ja näiden perheiden asuinoloja sekä 
aineellista hyvinvointia. (Litovski 2009.)

Valtion rautateiden arkkitehdin Bruno F. Granholmin 
vuonna 1903 suunnittelema tiilityylinen rakennus 
Helsingin Pasilan entisellä varikkoalueella. Kuva: 

Google Street View.

Suomenlinnaan rakennetuista punatiilisis-
tä rakennuksista voidaan mainita myös Lai-
vastokatua selvästi myöhemmin, 1900-luvun 
alussa toteutettu sauna- ja pesularakennus 
(nykyinen D 26) ja ensimmäisen maailman-
sodan aikainen kulkutautisairaala (nykyinen 
D 23) Pikku Mustasaarella. Ne heijastivat 
1800-luvulla tärkeiksi nousseita hygieniatavoit-
teita: miehistö tarvitsi kasarmeilla puhtaudesta 
huolehtimiseen saunoja ja vaatehuolto ammat-
timaisesti hoidettuja pesutupia. Näissä kahdes-
sa rakennuksessa näkyy uusrenessanssin vai-
kutus muun muassa vaakalinjojen korostami-
sena ja tasapainoisena sommitteluna. Sairaala 
ja sauna-pesutupa ovat kuitenkin arkisempia 
käyttörakennuksia, joiden julkisivut on myös 
koristeltu niukemmin, pikemminkin vaaleiden 
rappauskenttien ja punatiilipintojen vuorotte-
lun keinoin, mikä sinänsä viittaa esimerkiksi 
uusrenessanssin 1600-luvun Pariisissa saamiin 
muotoihin. 
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Suomenlinnan Sininen talo B39 vuonna 1970 kuvattuna. 
Kuva: Finna / Helsingin kaupunginmuseo, Simo Rista.

Suomenlinnan sauna- ja pesularakennus, nykyinen D26, 
otettiin käyttöön vuonna 1904. Kuva on vuodelta 1970. 
Kuva: Finna / Helsingin kaupunginmuseo, Eeva Rista.

Suomenlinnan Pikku Mustasaarelle 
valmistui noin vuonna 1916 kulku-
tautisairaala, nykyinen rakennus 
D23. Kuva on vuodelta 1955. Finna / 
Helsingin kaupunginmuseo, Volker 
von Bonin.
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Laajamittainen, myöhemmin toteutettu esi-
merkki täysin punatiilisestä venäläisestä sotilasark-
kitehtuurista on 1910-luvulla rakennettu Lahden 
Hennalan kasarmialue. Laajan kasarmialueen 
rakennuksista lähimmin Laivastokatu 20:een 
vertautuu päävartio (ks. sivu 24). Silläkin on ollut 
alueen porttirakennuksena tärkeä asema. Alkupe-
räisten piirustuksen ja muiden asiankirjojen puuttu-
essa päävartion venäläisaikaisista käytöistä ei ole 
juurikaan tietoa, mutta vaikuttaa siltä, että siinä on 
saattanut toimisto-tilojen ja vankisellien lisäksi olla 
toisessa kerroksessa upseeriasunto. Julkisivuiltaan 
päävartio on muita näyttävämpi ja arvokkaampi, ja 
sisätiloille antavat arvokkuutta komeat, korkeat kes-
kikäytävät juhlavine peilioviriveineen sekä näyttävä 
toiseen kerrokseen johtava porras. Hennalan raken-
nusten ulkoarkkitehtuurissa painottuu klassisismin 
ohella kuitenkin uusgotiikka. (Livady 2015.)

Venäjän armeijan käyttöön toteutettujen raken-
nusten joukossa Laivastokatu 20 erottuu erityisesti 
ulkoisesti palatsimaisen käsittelynsä ja piano nobile 
-aiheen ansiosta. Myös parvekkeet ovat komea ja 
poikkeuksellinen elementti.

Hennalan päävartion kappaholvattua keskikäytä-
vää ja vankisellien käytävältä syötettävä lämmi-
tysuuni. Kuvat: Livady 2015.
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Sotilasrakentamisen hallinnointi

Venäjällä sotilasrakentamiseen liittyvistä asioista 
vastasivat ylimpinä instansseina Sotaministeriö ja 
laivaston rakennusten osalta Meriministeriö. Sota-
ministeriön alaisena toimi Insinöörihallinto, jossa 
laadittiin yleispäteviä mallipiirustuksia. Näitä piirus-
tuksia toimitettiin Insinöörihallinnon alaisena toimi-
ville paikallisille insinöörikomennuskunnille, jotka 
Suomessakin vastasivat Venäjän-aikana kasarmialu-
eiden piirustuksista. Esimerkiksi Hankoniemellä, 
Lahdessa, Lappeen rannassa, Viaporissa ja Viipurissa 
oli oma insinöörikomennuskuntansa. 
 Paikalliset rakennuskomissiot saivat käyttää 
kasarmirakennuksiinsa joko päärakennusko mission 
tyyppipiirustuksia tai muualle toteutettujen kasar-
mirakennusten piirustuksia taikka laatia niistä omia 
versioitaan. Erityiskohteita suunniteltiin siis myös 
yksilöllisesti. 
 Vuodesta 1882 sotajoukkojen asuinrakennuk-
sia toteutti kaksi sotaministeriön virastoa – insinöö-
ri- ja intendentinvirasto. Sotaministeriön sotaneu-
vostoon muodostettiin kasarmien rakentamisesta 
vastaava komissio. (Litovski 2009).

1910-luvun kolmikerroksinen, upseeristolle tarkoitettu 
asuinrakennus Lahden Hennalan kasarmialueelta. Kuva: 
Livady 2015.
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Viereisen sivun kuva: 
Piirustuksia Senaatti-kiinteistöjen arkistossa.

Tässä luvussa käydään läpi Laivastokatu 
20:n muutoshistoriaa. Rakennuksesta on 
saatavilla hyvin rajallinen määrä vanhoja 
piirustuksia ja valokuvia. Esimerkiksi 
suunnittelu- tai rakennusaikaisia piirustuksia 
ei tutkimusryhmällä ole ollut lainkaan 
käytössä. Tästä syystä Laivastokatu 20:n 
eri vaiheista saatu kuva on vajaa ja 
fragmentaarinen. 

Katajanokka 20.9.1921.
Kuva: Ilmavoimien kuvakokoelma, Sotamuseo / Waren.
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Laivastokatu 20:llä on vuosien varrella ollut useita 
eri käyttäjiä, ja voidaan olettaa, että sitä on eri aikoi-
na muokattu kunkin toimijan tarpeiden mukaiseksi. 
Käytettävissä olevan piirustus- ja asiakirjamateriaa-
lin perusteella näitä muutoksia ajalta ennen vuotta 
1983 on kuitenkin mahdotonta jäljittää, etenkin kun 
eräät arkistoista löytyneet suunnitelmat herättävät 
enemmän kysymyksiä kuin antavat vastauksia. 

Vuonna 1983 Laivastokatu 20 siirtyi Suomen-
lahden merivartioston käyttöön. Tässä vaiheessa 
tehdystä peruskorjauksesta on säilynyt suuri määrä 
erilaisia suunnitelmia. Vastaavia korjausvaiheita on 
saattanut olla aikaisemminkin, mutta 1980-luvun 
materiaalin runsaus aiheuttaa perspektiiviharhan 
siitä, että juuri tämä remontti olisi ollut kaikkein tär-
kein. Toisaalta Laivastokatu 20:n nykyasu on hyvin 
pitkälti peräisin tästä remonttivaiheesta.

Tässä selvityksessä eri muutosvaiheita nimi-
tetään niiden pääasiallisten suunnitteluvuosiensa 
mukaan. Esimerkiksi vuoden 1980-luvun muutos-
työt on oletettavasti tehty vuosien 1984–1985 aikana. 
Selvyyden vuoksi remontista puhutaan kuitenkin 
piirustusten päiväyksen mukaisesti vuoden 1983 
peruskorjauksena.

Vuoden 1923 piirustukset

Vanhimmat käytettävissä olleet Laivastokatu 20:n 
piirustukset ovat vuodelta 1923. Kansallisarkistosta 
löytyvä piirustussarja koostuu kahdesta arkista, jois-
ta toisessa on esitetty rakennuksen pohjapiirustuk-
set ja toisessa koko sotasataman alueen vesijohdot.

Pohjapiirustusten otsikossa on ”Sotasataman 
hallintorakennus”. Kolmen pääkerroksen lisäksi 
piirustuksissa on esitetty pohjakerros eli kella-
ri. Piirustuksissa on rakennuksen päämitat sekä 
kaikkien tilojen sisämitat. Lisäksi niistä ilmenevät 

Muutosvaiheet piirustusten ja 
asiakirjojen mukaan

ikkunoiden, oviaukkojen ja uunien paikat sekä 
wc-tilojen järjestelyt. Ovia sen sijaan ei ole merkitty. 
Huoneiden välisissä seinissä on joitain oviaukkoja 
ensimmäisessä ja kolmannessa kerroksessa, kun 
taas toisessa kerroksessa lähes kaikissa väliseinissä 
on aukot.

Ulko-ovia on näissä piirustuksissa viisi: pääo-
vi, sivuportaan ovi sekä toisen kerroksen kolmelle 
parvekkeelle johtavat ovet. Talon kaakkoispäädyssä 
nykyisin olevaa kellaritiloihin johtavaa ovea ei sen 
sijaan ole näissä piirustuksissa.

 

Sotasataman alueen vesijohdot.
Piirustus: Kansallisarkisto, RakH III.
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Laivastokatu 20:n pohjapiirustukset vuodelta 1923.
Piirustus: Kansallisarkisto, RakH III. P
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Vuoden 1926 piirustukset

Kansallisarkistossa säilytetään myös piirustuksia vuodel-
ta 1926. Niissä esitetään pohjapiirustukset pääkerroksista 
ja kellarista, kadun puoleinen julkisivu sekä leikkaus 
porrashuoneen kohdalta. Kuten kolme vuotta aikaisem-
mat piirustukset, nämäkin on otsikoitu ”Sotasataman 
hallintorakennus”.

 Pohjapiirustukset ovat hyvin samankaltaiset 
kuin vuoden 1923 vastaavat. Ensimmäisen ja kolman-
nen kerroksen huoneiden välisiin seiniin on tehty lisää 
oviaukkoja, kun taas toisessa kerroksessa yksi aukko on 
suljettu1. Ensimmäisessä kerroksessa porrashuonetta ja 
käytäviä erottavat väliovet, joita ei ole merkitty aiempiin 
piirustuksiin. 

Uunit ovat pääosin samoilla paikoilla, vaikka jotkin 
niistä on esitetty eri muotoisina kuin varhaisemmissa 
piirustuksissa. Toisen kerroksen käymälästä (207, 208, 
209) on purettu uuni, ja sen paikalla on erillinen wc-kop-
pi, johon on tehty oviaukko viereisestä porrashuoneesta 
(206). Huoneessa 111 uuni on vaihtunut puuhellaksi. 

 Seinämuutoksia on näiden ja vuoden 1923 
piirustusten välillä ainoastaan ensimmäisen kerroksen 
porrashuoneessa sekä kellarissa. Ensimmäisessä kerrok-
sessa portaiden alla on väliseinin erotettu mahdollisesti 
päivystäjän koppi, jota ei näy aiemmissa piirustuksissa.  
Kellarikerroksessa tilasta 001 on kevyillä väliseinillä ero-
tettu kaksi pienempää tilaa. Viereiseen huoneeseen 010 
on piirretty puuliesi, ja onkin mahdollista, että kellarissa 
on ollut talonmiehen asunto.

1  Uudet oviaukot on avattu huoneiden 112/ 113, 115/ 116, 118/ 120, 
120/121 ja 312/313 välisiin seiniin. Suljettu aukko on huoneiden 
211 ja 212 välillä.

Leikkaus ja Laivastokadun 
puoleinen julkisivu.

Piirustus: Kansallisarkisto, 
RakH III.
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Laivastokatu 20:n pohjapiirustukset vuodelta 1926.
Piirustus: Kansallisarkisto, RakH III.

P
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Vuoden 1953 piirustukset

Vuoden 1953 remontti on liittynyt Merivartioston 
esikunnan sijoittamiseen Laivastokatu 20:een.  
Tuolta vuodelta käytössä on ollut kellarin 1.–3. ker-
roksen pohjapiirustuksien lisäksi joitain kalustepii-
rustuksia. Piirustuksia on sekä Senaatti-kiinteistöjen 
arkistossa että Kansallisarkistossa. Nimiössä on 
Pl. M:n Rakennusosasto, ja piirtäjäksi on merkitty 
Lappo.1

 Huomattavin piirustuksista ilmenevä 
muutos on sivuportaan purkaminen ensimmäises-
tä ja toisesta kerroksesta. Oletettavasti myös talon 
takapuolella ollut porrashuoneen sisäänkäynti on 
samassa yhteydessä muutettu ikkunaksi, vaikka 
siitä ei ole merkintää piirustuksissa. Porrashuoneen 
tilalle tehtyihin toimistohuoneisin on valmistettu 
vanhan mallin mukaiset, uudet ikkunat. Näiden 
muutosten jäljet ovat edelleen selvästi havaittavissa 
julkisivun tiilimuurauksessa. Sivuporras on jätetty 
ennalleen kolmannen kerroksen ja ullakon välillä. 
Sen alle on luultavasti tässä vaiheessa rakennettu 
holvi (306), johon on kulku huoneesta 305.

 Ensimmäisen ja toisen kerroksen käymä-
löiden (108–110, 207–209) järjestelyt ovat muuttu-
neet aikaisemmista piirustuksista ja kolmanteen 

1 Kyseessä saattaa olla professori Osmo Lappo.

kerrokseen on lisätty vastaavat tilat (308–310). 
Aiemmin yhtenäisistä huoneista on tässä vaiheessa 
erotettu väliseinillä naisten ja miesten wc:t sekä 
siivouskomero. Kaikissa kerroksissa käytävästä 
wc- ja siivoustiloihin johtavat oviaukot on merkitty 
levennettäviksi ja ovet on ilmeisesti poistettu. On 
mahdollista, että kyseiset ovet on siirretty miesten 
wc-tilojen eli nykyisten siivouskomeroiden (108, 
207, 308) oviksi. 

Kellarikerroksessa on tapahtunut vain vähäisiä 
muutoksia aikaisempiin piirustuksiin verrattuna2. 
Ylemmissä kerroksissa on tehty väliseiniin joitain 
uusia oviaukkoja ja suljettu tai kavennettu toisia3.  
Lisäksi yksi uusi väliseinä on pystytetty ja toinen 

2  Tilasta 001 on purettu joitain kevyitä väliseiniä ja kan-
tavaan seinään on avattu oviaukko tilaan 010. Nykyisen 
saunan ja pesuhuoneen (017 ja 018) kohdalla tila on jaettu 
kevyellä väliseinällä.

3  Uudet oviaukot ovat huoneiden 105 /106 sekä 211/ 212 
välillä, tilojen 116 /117 välistä aukkoa on levennetty. Tilojen 
118/ 120 sekä 206/ 209 väliltä on suljettu aukko. 316/317 
välinen aukko on merkitty suljettavaksi.

merkitty näissä piirustuksissa purettavaksi.4 Ensim-
mäisessä kerroksessa sisäänkäyntiportaan 101 ja por-
rashuoneen 102 välinen ovi on merkitty uusittavaksi 
ja käytäviin 103 ja 104 johtavat lasiovet poistettaviksi. 
Kolmannessa kerroksessa on käytävään 302 johtava 
lasiovi, jota ei ole aiemmissa piirustuksissa. Huo-
neessa 213 on keskimmäiselle parvekkeelle johtava 
ovi, joka on sittemmin jossain vaiheessa muutettu 
ikkunaksi. 

 Ensimmäisen kerroksen pääportaan (102) 
alta on merkitty purettavaksi puurakenne, jota 
ei näy aiemmissa kuvissa. Samaan paikkaan on 
suunniteltu sijoitettavaksi päivystäjän koppi, joka 
on esitetty kalustepiirustuksissa. Uuneja tai puu-
liesiä ei ole lainkaan merkitty kuviin, ja oletettavasti 
ne on tässä vaiheessa purettu, sillä rakennukseen 
asennettiin remontin yhteydessä lämpöpatterit (Lai-
vaston esikunta – lämpöjohdot 1953). Jostain syystä 
piirustuksiin ei ole lainkaan merkitty talon kaak-
koispäädyssä ollutta puista lisärakennusta, vaikka 
se on valokuvista päätellen rakennettu viimeistään 
1940-luvulla.

4  Koulutushuone 214 on saatu aikaan purkamalla kahden 
suuren toimistohuoneen välinen seinä. Tilojen 304/305 
välille on rakennettu seinä, johon on jätetty oviaukko.
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Vuoden 1953 pohjapiirustukset.
Piirustukset: Kansallisarkisto, RakH III.

Kellarikerros. Ensimmäinen kerros.

Kolmas kerros.Toinen kerros.

P
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Ajoittamaton piirustus

Kansallisarkistosta vuoden 1926 piirustusten jou-
kosta löytyi yksi ajoittamaton piirustusarkki, jossa 
on esitetty Laivastokatu 20:n kellari sekä ensimmäi-
nen ja toinen kerros. Kyseinen piirustus on kui-
tenkin selvästi peräisin 1920-lukua myöhemmältä 
ajalta. Se muistuttaa suurimmaksi osaksi vuoden 
1953 piirustuksia, mutta 1950-luvun tilanteeseen 
verrattuna kuvissa on myös muutamia merkittäviä 
eroja.

Kellarikerroksen väliseinät ja oviaukot poik-
keavat jossain määrin vuoden1953 piirustuksista. 
Nykyisen lämmönjakohuoneen (014) kohdalle on 
merkitty todennäköisesti rakennuksen keskus-
lämmitykseen liittyvä laitteisto. Keskuslämmitys 
asennettiin Laivastokatu 20:een 1953 remontin 
yhteydessä (Laivaston esikunta – lämpöjohdot 1953). 
Erityisen kiinnostavaa on, että piirustuksessa on esi-
tetty myös kellarin sisäänkäynti, jota ei näy vuoden 
1953 suunnitelmissa. Kyseinen ovi on merkitty vasta 
vuoden 1983 piirustuksiin.

Ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa sii-
vouskomero- ja wc-järjestelyt ovat samat kuin 1953 
suunnitelmissa, mutta käytävältä kyseisiin tiloi-
hin johtavat oviaukot ovat vielä leventämättömät. 
Ensimmäisessä kerroksessa porrashuoneen 102 
ja käytävän 103 välillä on ovi, kun taas käytävään 
104 johtava ovi on merkitty katkoviivalla. Portaan 
alla on levyseinäinen koppi. Sekä kyseiset ovet että 

koppi on suunniteltu purettavaksi 1953 remontis-
sa. Sisäänkäyntiportaan 101  ja porrashuoneen 102 
välistä ovea ei ole esitetty lainkaan, kun taas vuoden 
1953 piirustuksissa se on merkitty uusittavaksi. 
Toisessa kerroksessa keskimmäiselle parvekkeelle ei 
johda ovea, toisin kuin vuoden 1953 piirustuksessa. 
Koulutushuoneessa 214 taas on paikallaan kyseises-
sä remontissa purettu seinä. Sivuporrasta eli niin 
kutsuttua palvelijanporrasta, joka on purettu vuoden 
1953 remontissa, ei ole merkitty kumpaankaan ker-
rokseen. Rakennuksen kaakkoispäädyssä ollutta lisä-
rakennusta ei ole lainkaan merkitty piirustuksiin, 
vaikka se on ollut paikallaan valokuvista päätellen 
ainakin 1940-luvulta 1983 peruskorjaukseen asti. 
Tosin kyseinen lisärakennus puuttuu myös vuoden 
1953 piirustuksista. 

Piirustus kuvaa siis osittain vuotta 1953 edeltä-
nyttä ja osittain sen jälkeistä tilannetta, mutta sen 
tarkempi ajoittaminen ei näillä tiedoilla onnistu. On 
epäselvää, mitä tarkoitusta varten kyseinen piirustus 
on aikanaan ylipäätään tehty. Kiinnostavinta siinä 
on talon kaakkoispäätyyn merkitty ovi, sillä siitä 
voisi päätellä, että paikalla on ollut sisäänkäynti jo 
ennen vuoden 1983 peruskorjausta.

Ajoittamattomat pohjapiirustukset.
Piirustus: Kansallisarkisto, RakH III.

P
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Vuonna 1975 kaukolämpöputket johdettiin rakennukseen 
luoteisjulkisivun puolelta.
Piirustus 3LA3–3608 A : PhRAkL / Helsingin kaupungin 
sähkölaitos.

Lisärakennus on merkitty purettavaksi vuoden 1983 
piirustuksessa. 
Piirustus ARK T2: Rakennushallituksen 
arkkitehtisuunnitteluryhmä.

Laivastokatu vuonna 1973. 
Kuva: Museoviraston 

kuvakokoelmat / V. Laine.

Liittyminen kaukolämpöverkkoon 1975

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen arkistossa 
olevien asiakirjojen mukaan Laivastokatu 20 liitet-
tiin kaukolämpöverkkoon vuonna 1975. Piirustusten 
mukaan kaukolämpöputket johdettiin rakennuk-
seen Vyökadun asuinrakennusten suunnalta. Toisin 
kuin nykyään, ne tulivat Laivastokatu 20:een sisään 
luoteispuolelta ja kulkivat tilojen 002, 005 ja 006 
kautta lämmönjakohuoneeseen, joka sijaitsi nykyi-
sen saunan pukuhuoneen (016) kohdalla. (Työselitys 
1975; Merivoimien esikunnan kaukolämpöliitos 
1975; LVI-piirustukset: 3LA3–3608 A (1975); 166/L1 
(1983).)

Lisärakennus (1937/1943–1983)

Laivastokatu 20:n ainoa tiedossa ollut lisäraken-
nus valmistui ilmakuvien perusteella vuosien 1937 
ja 1943 välillä. Käytettävissä olleiden asiakirjojen 
mukaan tämä yksikerroksinen puurakennus puret-
tiin perustuksineen vuoden 1983 remontin yhteydes-
sä. Samalla Laivastokatu 20:n kaakkoisjulkisivussa 
ollut käyntiovi muutettiin käytävän (104) päässä 
olevaksi ikkunaksi. 

Lisärakennuksen alkuperäisestä käytöstä ei 
tämän selvitystyön yhteydessä saatu tietoa. Raken-
nustyöselityksessä siitä puhutaan talous- ja asuin-
rakennuksena. Purkuvaiheen pohjapiirustuksessa 
tilajärjestely muistuttaa kuitenkin enemmän varas-
toa kuin asuntoa. Neljä hieman erikokoista huonetta 
on ryhmitelty sivukäytävän ja pienen aulamaisen 
tilan yhteyteen. Huoneesta toiseen kuljetaan näiden 
välittävien tilojen kautta. (Rakennustyöselitys 1984, 
26; Piirustus: ARK T2, 16.12.1983.)
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Vuoden 1983 piirustukset 

Laivastokatu 20:ssä tehtiin kattava remontti sen 
siirtyessä Suomenlahden merivartioston esikunnan 
käyttöön. Pääpiirustukset tehtiin vuonna 1983 ja 
niistä vastasi Rakennushallituksen Arkkitehtisuun-
nitteluryhmä. Lisäksi käytössä on ollut suuri määrä 
muita suunnitelmia, kuten kaluste, LVI- ja reikäpii-
rustuksia sekä erilaisia työselostuksia. Keskeisim-
mät tässä luvussa käsitellyt piirustukset on saatu 
digitoituna Senaatti-kiinteistöiltä, mutta suurinta 
osaa materiaalista säilytetään paperikopioina Senaa-
tin piirustusarkistossa. 

Laivastokatu 20:n lähes kaikki pinnat uusittiin 
vuoden 1983 peruskorjauksessa ja rakennuksen 
nykyasu on pitkälti peräisin tältä ajalta. Tiedot 
rakennuksen nykytilasta perustuvat pitkälti kyseisen 
korjausvaiheen suunnitelmiin ja niitä on käsitelty 
laajasti tässä selvityksessä.

Vuoden 1983 peruskorjauksessa tehtiin useita 
varsin näkyviä muutoksia. Rakennuksen katolle 
ja takapuolelle pystytettiin antennimastot ja kaak-
koispäädyssä ollut puinen laajennusosa purettiin. 
Katolla olleesta mastosta on nykyisin jäljellä ulla-
kolla olevat teräksiset tukirakenteet. Purettuun 
rakennusosaan johtanut ovi purettiin ja muutettiin 
ikkunaksi, mikä on nähtävissä julkisivun tiilimuu-
rauksessa ikkunan alapuolella. Rakennuksen kaikki 

ulko-ovet uusittiin ja saunaosastolle johtavan oven 
päälle lisättiin katos.

Sisätiloissa merkittävimpiä muutoksia olivat 
saunaosaston ja valokuvalaboratorion lisääminen 
kellarikerrokseen sekä huoneen 120 muuttaminen 
keittiöksi. Keittiön yhteyteen rakennettiin uusi wc 
119, johon tehtiin oviaukko käytävältä 104. Pääker-
rosten wc:t ja siivouskomerot uusittiin ja toimis-
tohuoneiden 218 ja 321 yhteyteen lisättiin wc- ja 
eteistilat (216, 217, 319, 320). Ullakolle rakennettiin 
kevyillä väliseinillä erotettu antennilaitehuone. Kai-
kissa pääkerroksissa käytävien ja pääportaan välille 
asennettiin teräslasiovet.

Vuoden 1983 suunnitelmista ilmenee, että 
tämän ja vuoden 1953 remonttien välillä rakennuk-
sessa on tehty jonkin verran muutostöitä, joista ei 
ole ollut saatavilla piirustuksia. Esimerkiksi huo-
neisiin 118 ja 311 on ilmestynyt väliseiniä, jotka on 
merkitty purettaviksi tässä remontissa. Toisaalta 
uutta seinää on suunniteltu rakennettavaksi huo-
neiden 312 ja 313 välille, missä on jo seinä kaikissa 
aikaisemmissa piirustuksissa. On siis mahdollista, 
että kyseinen seinä on purettu vuoden 1953 jälkeen 
ja pystytetty uudestaan vuoden 1983 remontissa. 

Toimistohuoneiden välisiin seiniin tehtiin 
vuoden 1983 peruskorjauksessa lukuisia uusia 

oviaukkoja1 ja joitain suljettiin2. Myös kantaviin 
seiniin tehtiin joitain aukkoja. Edellä mainitun wc:n 
119 lisäksi huoneista 205 ja 305 tehtiin uudet käytä-
ville johtavat oviaukot ja pääkerroksien siivous- ja 
wc-tiloista käytäville johtavia oviaukkoja levennet-
tiin. Näissä kohdissa käytävien mosaiikkibetonilatti-
oissa erottuvat hieman eri värisellä massalla tehdyt 
korjaukset. Vahtimestarin huoneen 121 ja porrashuo-
neen 102 välille tehtiin lasiluukulla varustettu aukko 
palvelutiskiä varten.

1 Ensimmäisessä kerroksessa taukotilan 118 ja keittiön 120 
sekä huoneiden 115, 116 ja 117 välille tehtiin uudet oviaukot. 
Toisessa kerroksessa avattiin aukko huoneiden 210 ja 211 
väliseen seinään. Kolmannessa kerroksessa uusia oviauk-
koja tehtiin huoneiden 311 ja 312, 313 ja 314 sekä 315 ja 316 
välille.

2 Oviaukot suljettiin tilojen 215 ja 218 sekä 120 ja 121 väliltä. 
Lisäksi pääpiirustuksissa on merkitty suljettavaksi huo-
neiden 105 ja 106 välinen aukko, mutta myöhemmässä 
revisiossa ilmenee, että se onkin päätetty jättää auki.
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Pääkerrosten pohjapiirustukset vuodelta 1983. Myötäpäivään ylhäältä 
ensimmäinen, toinen ja kolmas kerros.
Piirustus: Rakennushallitus/ arkkitehtisuunnitteluryhmä.

P
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Vasemmalla kellari- ja ullakkokerrosten pohjapiirustukset vuodelta 1983.
Piirustus: Rakennushallitus/ arkkitehtisuunnitteluryhmä.

Istutuspiirustus vuodelta 1985.
Piirustus: Rakennushallitus/ arkkitehtisuunnitteluryhmä.
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Kuvakaappaus, jossa näkyy vuoden 2011 kattoremontin suojarakenteita.
Kuva: Google street view.

Myöhemmät muutos- ja korjausvaiheet

1996 –1997 sisämaalauksia
1998–1999 saunaosaston ja (viereisen) bunkkerin LVI-korjaustyö
2000–2001 toisen kerroksen 1/2 osan kunnostustyöt
2001–2002 muutostyöt
2004  atk-reitit ja muutokset
2010  patteriverkon puhdistus
2011  vesikaton peltikatteen ja sen alusrakenteiden uusiminen
2011–2012  alapohjatutkimukset
2012–2013 alapohja ja salaojat

Tiedot on koottu Senaatilta saadusta tilanneilmoituksesta, josta ei ilmene töiden 
varsinaista luonnetta tai laatua. Tästä syystä oheinen listaus on varsin ylimalkai-
nen. (Tilanneilmoitus 23.9.2016.)
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Rakennushistorian kannalta merkittävät rakenteet

Laivastokatu 20:stä saatavilla oleva 
vanha piirustusmateriaali on hyvin 
rajallista. Tästä syystä myös rakenteiden 
tutkimisessa on turvauduttu lähinnä 
paikan päällä tehtyihin havaintoihin ja 
rakennustyypille ominaisten ratkaisujen 
kartoittamiseen. Luotettavin rakenteiden 
nykytilasta kertova lähde lienevät 
vuoden 1983 peruskorjauksen yhteydessä 
tehdyt rakennetyyppipiirustukset, jotka 
on esitetty kokonaisuudessaan sivuilla 
158–161. Tämän selvitystyön yhteydessä 
tehtiin rakenneavauksia vain ullakolla. 
Vuonna 1983 rakenteita on tutkittu  
avaamalla esimerkiksi välipohjia.

Leikkaus b-b: Rakennushallitus/ arkkitehtisuunnitteluryhmä.

Perustukset ja alapohjat

Laivastokatu 20:n perustamista-
vasta on hyvin vähän tietoa. Alku-
peräisiä piirustuksia ei ole ollut 
käytettävissä, ja ainoat piirustuk-
set, jossa perustukset on esitetty, 
ovat sivulla olevan vuonna 1983 
tehdyn leikkauspiirustuksen kal-
taisia. Niissä perustukset on esi-
tetty epämääräisellä katkoviivalla. 
Rakennuksen alla ei ole ryömin-
tätilaa, jonka kautta perustuksia 
pääsisi tarkastelemaan.

Myöskään Helsingin kau-
pungin paikkatietopalvelussa  
ei ole tietoja Laivastokatu 20:n 
perustamistavasta. Maaperäkar-
tan mukaan Laivastokatu 20 on 
rakennettu kallion päälle, mistä 
voidaan päätellä, että perustuksia 
on tuskin jouduttu tukemaan 
paaluttamalla. (Helsingin kau-
punki 2016.) Todennäköisesti 
perustukset koostuvat 1800-luvun 
loppupuolelle tyypillisistä luon-
nonkivistä ladotuista perusmuu-
reista, jotka jatkuvat mahdollisesti 
kallioperään asti. Kellarin maan-
vastaisen ulkoseinän sisäpinta 
on tiiltä, ja sen kokonaispaksuus 
noin 1,10 metriä (US1). 
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Alapohjista saadaan tietoa lähinnä vuonna 1983 
suunnitelluista rakennetyypeistä, joita on esitet-
ty tällä sivulla. 1983 peruskorjauksen yhteydessä 
purettiin lattiat kellarikerroksen tiloista 001, 002, 
005–008, 010, 013 ja 015–019 (Rakennustyöselitys 
1984, 16). Näihin tiloihin tehtiin uudet alapohjat, jot-
ka olivat perusrakenteeltaan pääasiassa sorapohjan 
ja Styrofoam-kerroksen varaisia betonivaluja (AP4 
ja AP5). Sydänmuurien väliin jäävissä tiloissa (005, 
006, 015) rakenteena on pelkkä 70 mm:n betonivalu 
ilman eristekerrosta (AP3).

Rakennetyypeissä AP1 ja AP2 on maininnat 
vanhasta rakenteesta, joka on soran varaan valettu 
betonikerros. Rakenteen ikää on vaikea arvioida. 
Mainittakoon kuitenkin, että betonin käyttö ei ollut 
aivan jokapäiväistä vielä 1800-luvun lopulla.

Rakennetyypit 1983:Insinööritoimisto Ylänne Oy, Pauli Ylänne.
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Kantavat rakenteet ja ulkoseinät

Laivastokatu 20:n kantava tiilirunko koostuu 
ulkoseinien muureista ja pituussuuntaisista kak-
soissydänmuureista. Kantavat sydänmuurit ulottu-
vat rakennusrungon päästä päähän. Niiden väliin 
sijoittuvat pääkerrosten käytävät. Tätä 1800-luvun 
lopulle tyypillistä rakennustapaa on käytetty yleisesti 
aina 1930-luvulle asti.

Piirustusten mukaan Laivastokatu 20:n ulkosei-
nät ovat kaikissa kerroksissa yhtä paksut eli oletet-
tavasti niin kutsutut kahden kiven muurit. Vuoden 
1983 pohjapiirustuksen mukaan myös sydänmuurit 
ovat yhtä paksuja kuin ulkoseinät. Ulkoseinien ja 

sydänmuurien lisäksi pääporraskäytävän ja enti-
sen sivuportaan poikittaissuuntaiset seinät ovat 
kantavia.

Ulkoseinät ovat täystiilisiä ja pääosin rappaa-
mattomia. Etenkin kadunpuolen pääjulkisivussa on 
paljon venäläiselle sotilasarkkitehtuurille tyypillisiä 
ulkonevia tiiliaiheita ja osittaisia koristerappauksia. 
Näitä on käsitelty tarkemmin sivuilla 24–25. Laivas-
tokatu 20:n ulkoseinien erityinen piirre on tiilien 
saumojen viimeistely. Vaalean kalkkilaastin päällä 
on ohut kerros tummempaa sementtilaastia, jolla on 
parannettu saumojen säänkestävyyttä. 

Kantavat tiilimuurit korostettuna punaisella toisen kerroksen pohjapiirustuksessa. 
Piirustus: Rakennushallitus/ arkkitehtisuunnitteluryhmä.
Kuvankäsittely: Livady.

Vaaleampi kalkkilaasti pilkistää tumman sementtilaastin 
alta.
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Välipohjat, yläpohja ja sisäseinät

Laivastokatu 20:n välipohjat on rakennettu pääasi-
assa teräksisten I-palkkien varaan. Vuoden 1983 
piirustusten mukaan toimistohuoneiden välipoh-
jissa 220 mm korkeiden teräspalkkien (k 1170 mm) 
varaan on koolattu 80 x 145 mm:n puupalkit, joiden 
päällä on 57 x 150 mm:n pintalankut. Toimistohuo-
neissa I-palkkien alapaarteen varaan on ladottu 
poikittainen rossilaudoitus kantamaan välipohjan 
täytettä, johon on käytetty palamatonta koksikuo-
naa ja muurauslaastia. Väli- ja yläpohjien alapinnat 
on pinnoitettu ristikkäiseen tikutukseen tehdyllä 

rappauksella. Useimmissa toimistotiloissa on säily-
nyt kattopinnan koristelistoituksia. Lattian pintama-
teriaali vaihtuu huoneen mukaan. Myös toimisto-
huoneiden alakatot on rapattu. (mm. VP3.)

Käytävien kohdalla palkkien väli on noin 1000 
mm. Palkit ovat 160 mm korkeita (VP1). 1800-luvun 
lopulla teräspalkkien varaan muurattiin usein tiilisiä 
kappaholveja, mutta Laivastokatu 20:n välipohjissa 
on holvien sijaan käytetty betonia. Pintamateriaalina 
käytävien lattioissa on mosaiikkibetoni ja alakatoissa 
rappaus.

Yläpohjan rakenteissa on suurempaa vaihtelua 
kuin välipohjissa. Myös yläpohjatyypit perustuvat 

220 mm:n I-palkkeihin. Porraskäytävien kohdalla 
palkkien väli on täytetty tiilellä. Muualla tiilikerros 
on umpinaisen lankkukerroksen (65 x 150 mm) 
päällä (YP1, YP2). Vuoden 1983 peruskorjauksen 
yhtey dessä yläpohjia on eristetty yläpuolelta useilla 
mineraalivillakerroksilla. Toteutus ei täysin seuraa 
1980-luvun piirustuksia. 

Kevyet sisäseinät ovat pääasiassa umpitiilisiä 
ja rapattuja. Vuoden 1983 remontissa tehtiin muu-
tamia levyseiniä, muun muassa ullakkokerroksen 
antennilaitehuoneen kipsilevyseinät (VS2) ja sauna-
osaston mäntypaneloidut seinät (VS3, VS4).

Rakennetyypit 1983:Insinööritoimisto Ylänne Oy, Pauli Ylänne.
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Katon rakenteet

Laivastokatu 20 vesikaton rakenteet ovat pääosin 
näkyvillä ullakolla. Kuitenkin välipohjan päällä 
lepäävät pönkkien kannatinpalkit  ovat vuoden 1983 
peruskorjauksen yhteydessä peittyneet yläpohjan 
lisäeristeeksi asennettujen mineraalivillakerrosten 
alle. Kohdekäynnillä näitä eristeitä väliaikaisesti 
siirrettiin, jotta kattorakenteesta saatiin parempi 
käsitys. Samalla tavoin siirrettiin eristystä kun tut-
kittiin kattorakenteita eräässä kohdassa esiintyvän 
ansaan osalta.

Puinen kattorakenne on sangen yksinkertainen 
perusperiaatteeltaan. Kattorakenteena olevat räys-
täältä harjalle kulkevat selkäpuut on tuettu kolmes-
ta kohdasta: ulkoseinämuurin päällä kulkevaan 

jalasparruun, kaksoissydänmuurin varaan muurat-
tujen tiilipilarien päälle kannatettuihin vuoliaisiin, 
sekä kolmantena, kannattimena olevista vinoon 
asennetuista pönkkäpuista. Nämä puolestaan tukeu-
tuvat palopermannon kivirakenteisessa pinnassa 
upotettuna oleviin harjan suuntaisiin kannatinpalk-
keihin. Kannatinpalkit kulkevat harjan suuntaisesti 
aivan hormien ja tiilisten kannatinpilarien vieressä. 
Niiden alla ovat ilmeisesti poikittain yläpohjan kan-
natinpalkit, jotka ovat piirustusten mukaan teräksi-
siä I-palkkeja. 

Selkäpuut on liitetty harjan  kohdalla  yksileik-
keisellä loviliitoksella ja naulaamalla. Selkäpuita  
on verrattain harvassa: niiden väli on reilusti toista 

metriä. Rakenne on tekotavasta päätellen rakennuk-
sen valmistumisajalta. Osana tätä rakennetta on 
muista kattokannattimista poikkeava kohta, jossa on 
ansasrakenne.

Katon rakenteita on paikoin vahvistettu vuoden 
2011 kattoremontin yhteydessä. Samalla vesikaton 
alle on tehty uusi, tekotavaltaan hieman epätyy-
pillinen umpinainen aluslaudoitus vuoden 2011 
kattokorjauksessa. Sen päälle on vintissä näkyvistä 
pikivalumista päätellen mahdollisesti pantu ensin 
kattohuopa ja sen päälle konesaumapeltikate. 

Kattotuolien kannattajien vanhat osat ovat 
merkittävä rakennuksen säilynyt rakenteellinen osa, 
jolla on myös antikvaarista arvoa. 

Rakenteen tutkimista ansaan kohdalta. Puinen alapaarre on mineraalieristeiden sisällä. 
Ansaan rooli rakenteessa kannattaa tilaisuuden tullen tutkia.

Rakennusaikaiset kattorakenteet ovat pääosin nähtävillä.
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Käsivarainen hahmotelma katon rakenteista.
Piirustus: Livady.

Pönkkäpuut tukeutuvat välipohjan päällä ole-
valle puupalkille. Pönkän alapää on kiinnitetty 
palkkiin teräksisellä siteellä.

Mineraalivillaeristyksen päälle 
on rakennettu vanerinen 
kulkusilta.

Selkäpuiden kannatus tiilipilarien varaan.

Selkäpuut yhdistyvät katon 
harjalla.
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NYKYTILAN INVENTOINTI 
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Tässä luvussa tutustutaan Laivastokatu 20:n nykytilaan. 
Kenttätyöt on tehty loka–marraskuussa 2016, jolloin rakennus 
oli tyhjillään. 
 Kenttätyöt-luvussa pyritään tunnistamaan rakennuksen 
hyvin säilyneitä elementtejä ja piirteitä. Pohjatietona 
on käytetty pääasiassa vuoden 1983 peruskorjauksen 
suunnitelmia, joihin paikan päällä tehtyjä havaintoja on 
verrattu.
 Julkisivuista ja pohjapiirustuksista esitetään 
säilyneisyyskaaviot, joihin on pyritty ajoittamaan rakennukselle 
tapahtuneita muutoksia. 
 Sisätilat käydään läpi tilaryhmittäin. huoneesta 
on laadittu taulukkomainen esitys. Lopuksi nostetaan 
esiin rakennushistorian kannalta merkittäviä rakenteita 
ja rakennusosia. Ovet ja ikkunat käydään läpi omissa 
alaluvuissaan.

Säilyneisyyskaavioiden lukuohje

Oheisissa säilyneisyyskaavioissa on havainnollis-
tettu Laivastokatu 20:lle vuosien mittaan tehtyjä 
muutoksia. 

Julkisivukuvat on koottu useista valokuvista 
sekä vuoden 1983 peruskorjauksen piirustuksista. 
Myös pohjapiirustusten aihiona on käytetty saman 
vuoden suunnitelmia. 

Kaavioissa esitetyt muutokset on ajoitettu 
käytettävissä olleiden piirustusten, asiakirjojen, 
ilmakuvien ja paikan päällä tehtyjen havaintojen 
perusteella. Esitetyt vuosiluvut viittaavat suunnitel-
mien valmistumisvuosiin. Mikäli muutosta ei ole 
kyetty ajoittamaan, ei sen yhteydessä myöskään ole 
vuosilukua. Varsinkin ennen vuotta 1983 tehtyjen 
muutosten ajoittamisessa on oltu tarkoituksellisen 
suurpiirteisiä, sillä käytettävissä ollut piirustusma-
teriaali on hyvin hajanaista eikä vanhoja valokuvia, 
joista suunniteltujen muutosten toteutumisen voisi 
varmistaa, ole juurikaan löytynyt.

Pohjapiirustuksissa esitetään pääasiassa ilmi 
tulleet seinämuutokset. Erilaiset sisäpintoihin liitty-
vät muutokset käyvät ilmi tämän luvun tilaryhmä-
kohtaisessa esittelyssä.
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Säilyneisyys ja muutokset julkisivuissa

Julkisivu koilliseen parvekkeen ovi muutettu 
vanhan malliseksi uudek-
si ikkunaksi 1953–1983
lipputanko uusittu 1983

katon pellitys uusittu 
2011

1983 rakennettu anten-
nimaston jalusta on 
pellitetty 2011 

pääovi 
uusittu 
1983

valonheitin
ja numerovalaisin

ikkunan sisäpuolella 
umpiolasi 1983

vaurioita parvekkeen 
rakenteissavalvontakamera

ja sähköasennuksia
ikkuna uusittu 
1983

yleistä:
- rapatut osat uusittu 1983
- lohkeilleita tiiliä korjattu     
paikoitellen laastilla

syöksytorvet 
uusittu 2011

parvekkeen ovi 
uusittu 1983

parvekkeen ovi 
uusittu 1983

Piirustus: Rakennushallitus/ 
arkkitehtisuunnitteluryhmä

Kuvankäsittely: Livady.
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Julkisivu  kaakkoon 1983 rakennettu anten-
nimaston jalusta on 
pellitetty 2011 

oviaukko muutettu 
ikkunaksi 1983

salaojat 2012 ikkuna muutettu 
säleiköksi vuoden 1983 

jälkeen

pellityksen väri 
vaihtuu

lisärakennus purettu 
1983

katon pellitys uusittu 
2011

syöksytorvet 
uusittu 2011

saunaosaston ovi 
ja katos 1983

laastikorjauksia 
sokkelissa

yleistä:
- rapatut osat uusittu 1983
- lohkeilleita tiiliä korjattu     
paikoitellen laastilla

Piirustus: Rakennushallitus/ 
arkkitehtisuunnitteluryhmä

Kuvankäsittely: Livady.
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Julkisivu  lounaaseen

katon pellitys uusittu 
2011

syöksytorvet 
uusittu 2011

kaaresta puuttuu tiili

entisen porras-
käytävän ikku-

noita siirretty ja 
ovi muutettu 

ikkunaksi 1953

yleistä:
- lohkeilleita tiiliä korjattu     
paikoitellen laastilla

pellityksen väri 
vaihtuu

salaojat 2012seinän viereltä purettu 1983 pystytetty 
antennimasto, julkisivun pinnassa   

katkaistuja sähköputkia

irtonaisia 
sähköjohtoja

uusittu 
profiloimaton 

ulkopuite 

ylimääräinen 
vaakavälipuite

Piirustus: Rakennushallitus/ 
arkkitehtisuunnitteluryhmä

Kuvankäsittely: Livady.

1983 rakennettu anten-
nimaston jalusta on 
pellitetty 2011 
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Julkisivu  luoteeseen

syöksytorvet 
uusittu 2011

toinen vaaka-
puite uusittu 
(1950-luku?)

uusi profiloimaton 
ulkopuite (1950-luku?)

katon pellitys uusittu 
2011

yleistä:
- rapatut osat uusittu 1983
- lohkeilleita tiiliä korjattu     
paikoitellen laastilla

uusi ikkuna 1983 salaojat 2012

Piirustus: Rakennushallitus/ 
arkkitehtisuunnitteluryhmä

Kuvankäsittely: Livady.

1983 rakennettu anten-
nimaston jalusta on 
pellitetty 2011 
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kantava seinä purettu 1983

uudet väliseinät 1983

seinät ja ovet 
ensimmäisen ker-
ran vuoden 1926 
piirustuksissa

puhelinkeskus ja sähköpääkeskus 
1953 suunnitelmissa

varasto ja osa lämmönjakohuoneesta 
muutettu saunaosastoksi 1983

uusi ikkuna

sisäänkäynti merkitty 
piirustuksiin 1926 

mutta ei 1953, ulko-
ovi uusittu 1983

ikkunan paikalla 
nykyisin säleikkö

Pohjapiirustus: Rakennushallitus/ 
arkkitehtisuunnitteluryhmä

Kuvankäsittely: Livady

oviaukko 1953 piirustuksissa

Säilyneisyys ja muutokset pohjapiirustuksissa

Kellari

muutokset ennen 1983
1983 muutokset

P
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portaat purettu vuoden 1953 remontissa,
ovi muutettu ikkunaksi oletettavasti tuolloin

väliseinät rakennettu 1953 
jälkeen ja purettu 1983

sisäpuitteet uusittu, 
profiloimattomat

uudet oviaukot ja ovet 1983

muutokset 1983 jälkeen

wc ja keittiö rakennettu 1983, 
keittiökalusteet uudempia

asiakasluukku 
vuodelta 1983

oviaukko aiottu sulkea 1983, mutta on 
päätetty jättää käyttöön

wc- ja siivoustiloissa useita 
muutoksia, uusimmat 1983

uusittu profiloimaton ulkopuite

oviaukkoa leven-
netty 1953 ja 1983

uusittu, profiloi-
maton ulkopuite

uunin käytävän 
puoleinen osa 

säilynyt, muurat-
tu umpeen poikkeavat uu-

demmat ovet

oviaukko tehty 
1953-1983

oviaukko 1926 
piirustuksissa

lasiovet poistettu 1953 ja uudet asennettu 1983

puinen  lisäraken-
nus rakennettu 

1932 ja 1943 välillä 
ja purettu 1983 

peruskorjauksessa

ovi muutettu 
ikkunaksi 1983

uusi ovi 1983

puurakennelma purettu 
portaiden alta 1953 
remontissa

ovet uusittu 1983

toinen vaakapuite 
uusittu

ovet uusittu 1953

ovi tällä paikalla vasta 1983 piirustuksissa,
1926 ja 1953 piirustuksissa ovi lähempänä ulkoseinää

Pohjapiirustus: Rakennushallitus/ 
arkkitehtisuunnitteluryhmä

Kuvankäsittely: Livady

Ensimmäinen kerros

uunin paikka 1926 piirustuksissa, 
purettu viimeistään 1950-luvulla

muutokset ennen 1983
1983 muutokset

P
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Toinen kerros

väliseinä rakennettu 1953 
jälkeen ja purettu 1983

väliseinä purettu 1953

portaat purettu vuoden 1953 remontissa

uudempi vanhan mallinen ikkuna, paikka siir-
tynyt portaan puurkamisen yhteydessä 1953 

1983 piirustuksiin merkitty aukot, liittyvät 
luultavasti antennimaston toimintaan

oviaukko lähem-
pänä ulkoseinää 
1923 ja 1926 
piirustuksissa, 
suljettu 1983 ja 
sittemmin avattu 
uudelleen

oviaukko 
avattu 1983

wc ja eteinen rakennettu 1983

ovea ei merkitty 1926 piirustuksiin, 
muissa on tällä paikalla

sisempi vaakavälipuite uusittu

vasen sisempi vaakavälipuu uusittu, profiloituoviaukko suljettu 1983, 
näkyy kaikissa aikaisem-

missa piirustuksissasisäpuitteessa yksi vaaka-
välipuite ja pystyvälipuite 

uusittu, profiloimaton wc- ja siivous-
tiloissa useita 
muutoksia, 
uusimmat 1983

uuni purettu ja 
oviaukko tehty 
1926 kuvissa, 
aukko suljettu 
myöhemmin

oviaukkoa leven-
netty 1953 ja 1983

uudempi van-
hanmallinen 
ikkuna, toinen 
ulkopuite uusittu, 
profiloimaton

ovi uusittu 1983

ovi uusittu 1983

ovi muutettu ikkunaksi luultavasti 1953 jälkeen,
uudempi vanhan mallinen ikkuna

sisemmät ovet 
lisätty 1980-luvulla

oviaukko tällä paikal-
la 1923 ja 1953 piirus-
tuksissa, ei merkitty 
1926 piirrustuksiin, 

levennetty 1983

oviaukko 
avattu 1983

lasiovet asennettu 
1983

alempi vasen vaa-
kavälipuite uusit-
tu, profiloimaton

uunin paikka 1926 piirustuksissa, 
purettu viimeistään 1950-luvulla

muutokset ennen 1983
1983 muutokset

puitejaoltaan poikkeava vanha 
ikkuna

Pohjapiirustus: Rakennushallitus/ 
arkkitehtisuunnitteluryhmä

Kuvankäsittely: Livady

P
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Kolmas kerros

portaiden alapuolinen tila on muutettu 
holviksi 1953 ja 1983 välillä

wc- ja siivoustiloissa 
useita muutoksia, 
uusimmat 1983

oviaukkoa levennetty 
1953 ja 1983

väliseinä rakennettu 1953 jälkeen 
ja purettu 1983

oviaukko avattu 1983

wc ja eteinen rakennettu 1983

oviaukko suljettu 1953 ja 1983 välillä

oviaukko suljettu 
ennen 1953

seinä näkyy ensimmäisen 
kerran 1953 piirustuksissa

ovi muutettu 
osastoivaksi

seinä merkitty rakennettavaksi 1983, 
samalla paikalla on kuitenkin seinä 

kaikissa vanhemmissa piirustuksissa

lasiovi asennettu 
1983

lasiovi 1953 piirustuksissa, 
uusittu 1983

uunin paikka 1926 piirustuksissa, 
purettu viimeistään 1950-luvulla

muutokset ennen 1983
1983 muutokset

uunin käytävän puo-
leinen osa säilynyt, 
muurattu umpeen

uudet oviaukot 1983

profiloimaton uusi yläpuite

profiloimaton ylimääräinen 
vaakavälipuite

Pohjapiirustus: Rakennushallitus/ 
arkkitehtisuunnitteluryhmä

Kuvankäsittely: Livady

P
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Ullakko

ovi ja antennitilan seinät 
vuodelta 1983

antennin rakenteet peräisin vuodelta 1983

Pohjapiirustus: Rakennushallitus/ 
arkkitehtisuunnitteluryhmä

Kuvankäsittely: Livady1983 muutokset

P
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Säilyneisyydestä lyhyesti

Laivastokatu 20:stä saatavissa oleva piirustusmate-
riaali on hyvin hajanaista, eikä sen perusteella ole 
ollut mahdollista saada kattavaa kuvaa rakennuksen 
muutoshistoriasta. Oheisiin säilyneisyyskaavioihin 
on koottu tietoja muutoksista pääasiassa vuoden 
1983 peruskorjaussuunnitelmien ja paikan päällä 
tehtyjen silmämääräisten havaintojen perusteella.

Julkisivut

Laivastokatu 20:n julkisivuissa käytetty puhtaaksi-
muurattu punatiili on materiaalina sen luonteinen, 
että sille voi tehdä suuriakin muutoksia ilman, että 
niillä on suurta vaikutusta rakennuksen ulkoiselle 
perusolemukselle. Tässä mielessä rakennusta voisi 
kuvailla robustiksi. Siitä huolimatta, että julkisivussa 
on erilaisia 1800-luvun lopun venäläiselle tiiliarkki-
tehtuurille ominaisia koristeellisia ladontoja, ulko-
nevia osia ja muita potentiaalisesti herkkiä yksityis-
kohtia, huomaa myöhemmät muutokset julkisivua 
lähemmin tarkasteltaessa.

Kaiken kaikkiaan Laivastokatu 20:n julkisivulle 
tehdyt muutokset ja korjaukset ovat vähäisiä. Mer-
kittävin ulkoiseen ilmeeseen vaikuttanut muutos on 
vuonna 2011 tehty vesikaton pellin vaihtaminen van-
hasta mustaksi maalatusta nykyiseen kiiltäväpintai-
seen. Katutasoon tästä muutoksesta näkyvät lähinnä 
vain uudet syöksytorvet ja räystäiden reunat.

Lounaisjulkisivulla on nähtävillä jälkiä oletet-
tavasti 1950-luvulla tehdystä, sivuportaan eli niin 
kutsutun palvelijanportaan purkamisesta ja siitä 
seuranneista ikkunamuutoksista . Tästä julkisivusta 
ei ole ollut käytössä piirustusta tai valokuvaa, josta 
muutosta aikaisempi tilanne olisi näkyvissä.

Vuoden 1983 peruskorjauksen yhteydessä on 
korjattu julkisivun halkeamia, vaihdettu rikkoutu-
neita tiiliä ja tehty laastikorjauksia. Korjattuja kohtia 
ja muita julkisivun osia on jostain syystä merkitty 
murretun keltaisen värisellä maalilla. Näitä merkin-
töjä on jokaisessa julkisivussa.

Kaikki ulko-ovet ovat vuodelta 1983. Lähes kaik-
ki ikkunat on kunnostettu saman remontin yhtey-
dessä ja vain muutama ikkuna on uusittu kokonaan. 
Samassa remontissa kaakkoispäädystä on purettu 
puurakenteinen lisärakennus ja siihen johtanut ovi 
käytävän 104 on muutettu ikkunaksi.

Tilarakenne

Laivastokatu 20:n tilarakenne perustuu 1800-luvun 
lopulle tyypillisesti kantaviin julkisivuihin ja kah-
teen kantavaan pitkittäiseen sydänmuuriin. Pääpor-
ras jakaa rakennuksen kahteen yhtä suureen osaan, 
ja pitkät käytävät halkaisevat rakennusrungon päästä 
päähän. Toimistohuoneet sijoittuvat käytävien 
varsille. 

Nykymittapuulla rakennusta ei varmaankaan 
kutsuttaisi tilarakenteeltaan erityisen muunnelta-
vaksi. Tilallinen joustavuus on syntynyt lähinnä 
toimistohuoneiden välisten ovien käytöllä, uusien 
oviaukkojen avaamisella ja vanhojen sulkemi-
sella. Vaikuttaakin siltä, että kukin rakennuksen 
uusi käyttäjä on mitoittanut toimintansa olemassa 
oleviin tiloihin eikä niitä ole lähdetty suuremmin 
muuttamaan. 

Kantaviin rakenteisiin on tehty erittäin vähän 
muutoksia eikä pääkerrosten (kerrokset 1–3) väli-
seinien sijoitukseen ole liiemmin kajottu. Suurim-
pia tilarakenteeseen vaikuttaneita muutoksia ovat 
käytettävissä olevien piirustusten mukaan olleet 
sivuportaan purkaminen 1950-luvulla (tilat 107 ja 
206) sekä kellarin ja saunaosastojen uudelleenjär-
jestelyt 1980-luvulla. 

Siitä huolimatta, että Laivastokatu 20:stä ei ole ollut 
saatavilla alkuperäisiä suunnitelmia, eikä arkistoista 
ole löytynyt varhaisvaiheita esittäviä valokuvia, voidaan 
olettaa, että rakennus on olennaisilta osiltaan eli tilara-
kenteeltaan ja ulkoiselta olemukseltaan säilynyt hyvin 
pitkälti 1800-luvun lopun asussa.
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Lähiympäristö ja maisematila

Laivastokatu 20 liittyy läheisesti Merikasarmin 
historialliseen aluekokonaisuuteen. Alue on ollut 
aiemmin venäläisen sotaväen, Suomen puolustus-
voimien ja Valmetin telakan käytössä. Yleiseen käyt-
töön se on auennut vasta 1970-luvun alkupuolella. 
Tätä ennen alueen valvottu kulkuportti on sijainnut 
Laivastokatu 20 on tontin laidalla. 

Erillisenä kappaleena seisova Laivastokatu 20 
sijoittuu kolmiomaisen tontin pitkälle sivulle kadun 
varteen. Pääjulkisivu suuntautuu koilliseen ja ylim-
mistä kerroksista on vaikuttava näkymä vastapäisen, 

matalan rakennuksen yli Pohjoissatamaan, Terva-
saareen ja Korkeasaareen.

Muilta sivuiltaan rakennusta ympäröi nurmi-
pintainen piha-alue vaahteroineen ja pihlajoineen. 
Luoteispuolelle on istutettu tammia. Roska-astiat 
ja muutama asfaltoitu autopaikka sijoittuvat kaak-
koispuolelle. Rakennusta reunustaa pihan puolella 
soravyöhyke, joka on peräisin vuonna 2012 tehdystä 
salaoja- ja alapohjaremontista. 

Vyökatu 9:n piha on Laivastokatu 20:n pihaa 
korkeammalla.
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Tonttia rajaa lounaispuolelta Vyökatu 9:n kor-
kea asuinrakennus, jonka piha aukeaa Laivastokatu 
20:ä päin. Tontit on erotettu toisistaan pengerryk-
sellä sekä kivi- ja tiilimuurilla. Etelän puolelta tontti 
rajautuu Katajanokan ala-asteen kouluun, jonka 
pihalta on kulku Laivastokatu 20:n taakse.

Kokonaisuudessaan Merikasarmin alue on 
yleisilmeeltään puistomainen. Nykyisin Ulkoasi-
ainministeriön käytössä olevan entisen Merikasar-
min matruusirakennuksen pitkä sivu suuntautuu 
merelle päin. Sen edessä on tien ja laiturirakentei-
den lisäksi avoin puistovyöhyke, joka kiertää koko 
Katajanokan itäisen kärjen.

Merikasarmin matruusirakennuksen edessä on 
puistovyöhyke.

Katajanokan ala-asteen koulun pihalta on kulku Laivasto-
katu 20:n takapihalle.

Laivastokatu 20:n katolta otetussa panoramakuvassa 
aukeaa laaja merimaisema Kruunuhakaan, Merihakaan, 
Sörnäisiin, Hanasaareen, Kalasatamaan ja Korkeasaareen.
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Laivastokatu 20:tä vastapäätä on venepoliisin 
rakennus. Katutila on rajattu molemmilta 
sivuiltaan.
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Laivastokatu 20:n ja Merikasarmin 
välissä on pieni puistikko.
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Pääporrashuone (101).

Sisätilat

Tässä luvussa käydään läpi Laivastokatu 20:n 
sisätilat siinä asussa, kuin ne olivat vuoden 
2016 lokakuussa. 
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Tilakaavioiden lukuohje

Yksittäisiä huoneita koskevien tilakaavioiden pohjana on käytetty pääasiassa 
vuoden 1983 peruskorjauksen piirustuksia ja remontin yhteydessä laaditun 
huoneselityksen tietoja. Niitä on täydennetty silmämääräisillä havainnoilla. 
Huonetilat on numeroitu vuoden 1983 suunnitelmissa vakiintuneen käytännön 
mukaan. Sijaintikaaviot huonenumeroineen löytyvät tämän selvityksen lopusta 
(sivut 162–163). 

Tilojen käyttötarkoitukset on määritelty vuoden 1983 huoneselityksen 
mukaan. Sulkuihin on merkitty kohdekäyntien aikana tilojen ovissa olleiden 
nimikylttien tekstit, mikäli ne poikkeavat edellä mainituista. Merivartiosto vei 
luultavasti osan näistä nimikylteistä mukanaan muuton yhteydessä.

Kaavioissa käytetyt rakennekoodit on määritelty vuonna 1983 lueteltujen 
rakennetyyppien mukaan (sivut 158–161). Tuolloin vanhat rakenteet tutkittiin 
ennen remonttia avaamalla esimerkiksi välipohjia (Rakennustyöselitys 1984, 31). 
Tämän selvityksen yhteydessä ei tehty rakenneavauksia. Rakennekoodin jälkeen 
kaavioissa on mainittu nykyinen pintamateriaali.

Ovi- ja ikkunatyypit käydään tarkemmin läpi sivuilla 104–135. Huonekort-
teihin on merkitty kunkin tilan ovityypit sekä rakennushistorialliselta kannalta 
merkittävimmät saranat. Suurin osa pari- ja peiliovista on alkuperäisiä, muut 
on tehty vanhan mallin mukaan. Vuoden 1983 rakennustyöselityksen mukaan 
eräiden tilojen oviksi on voitu remontissa asentaa vaihtoehtoisesti joko uusi ovi 
taikka vanha, kunnostettu ovi. Tällaisten ovien kohdalle on huonekorteissa mer-
kitty 1980-luvun muutospiirustuksissa käytetyn koodin (esim. OP) ohella selite 
(83K/U). Ikkunoiden osalta huonekortteihin on merkitty arvokkaat vanhat helat, 
poikkeukselliset puitejaot sekä uusitut ikkunat osat. 

Käytetyt lyhenteet

Arviot rakennusosien iästä on merkitty kaavioihin seuraavilla lyhenteillä: 

• (A) alkuperäinen / todennäköisesti alkuperäinen; myös ikkunoista ja ovista  
suurin osa on oletettavasti rakennuksen valmistumisajalta, vaikkei merkintää 
(A) käytetä niiden kohdalla,
• (83T) vanhan rakenteen päälle vuonna 1983 suunnitellun remontin yhteydessä 
tehty uusi rakennekerros,
• (83K) vuonna 1983 suunnitellun remontin yhteydessä korjattu vanha rakenne, 
• (83U) vuonna 1983 suunnitellun remontin aikainen kokonaan uusi rakenne,
• (83 K/U) vuonna 1983 suunnitellun remontissa kunnostettu tai uusittu 
rakennusosa, 
• (U) määrittelemättömän ikäinen uusi asennus. 
• Yksittäisen tilan sisäisten seinäpintojen erottamiseksi toisistaan on käytetty 
lyhenteitä (KO) koillinen, (KA) kaakko, (LO) lounas, (LU) luode.

Vuoden 1983 jälkeen tehdyistä remonteista ja korjauksista on ollut käytettä-
vissä ainoastaan suurpiirteinen lista, johon on luetteloitu kulloinkin tehdyt työt 
(Tilanneilmoitus 23.9.2016). Esimerkiksi vuonna 1997 tehtyjen sisämaalaustöi-
den laajuudesta ei ole saatu tarkempaa tietoa, joten näitä pintakäsittelyjä ei ole 
eritelty tilakaavioissa.
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Porrashuoneet

Tilat 101, 102, 201, 301, 307.

I krs.

II krs.

III krs.

Pääporras

Laivastokatu 20:n pääovet aukeavat suoraan kadul-
le. Tummanruskeat, peililliset pariovet on uusittu 
vuonna 1983 vanhan mallin mukaan. Oletettavasti 
samana vuonna niiden päällä olevan ikkunan sisä-
puolelle on asennettu umpiolasi. 

Kadun tasosta tullaan näyttävään porrashuo-
neeseen (101), jossa suorat portaat nousevat ensim-
mäiseen kerrokseen. Mosaiikkibetonipintaiset 
portaat ovat lähes koko huonetilan levyiset, ja niitä 
reunustavat molemmin puolin kahden porrasaskel-
man korkuiset korotusosat, jotka liittyvät joka toisen 
askelman tasoon. Kaiteita tai käsijohteita ei ole. 

Vuoden 1983 huoneselityksessä on maininta 
tilaan asennettavasta kookos-käytävämatosta ja sitä 
paikallaan pitävistä, messinkisistä tangoista (Huo-
neselitys 1983, 16). Mattoa ei portaissa nykyisellään 
ole, mutta askelmien sisäkulmissa on jäljellä vanhat 
pyöreät helat, joiden läpi pidiketangot on työnnetty.

Korkea tila on alaosastaan maalattu vaalean-
ruskeaksi. Ensimmäisen kerroksen lattian tasosta 
ylöspäin seinät ovat valkoiset. Porrashuoneessa ei 
ole näkyvissä 1800-luvun lopun arkkitehtuurille 
tyypillisiä koristemaalauksia. Toisaalta Laivastokatu 
20 on perusluonteeltaan pikemminkin käyttö- kuin 
edustusrakennus eikä koristeosia ole aikakauden 
mittapuulla muutenkaan paljon. Ilman tarkem-
paa väritystutkimusta on kuitenkin mahdotonta 
sanoa onko porraskäytävissä jossain vaiheessa ollut 
koristemaalauksia. 

Porrashuoneen 101 sivuseiniin on kiinnitetty 
1980 luvulla valaisimet, joissa on kirkkaat pyöreät 
lasikuvut. Katossa ei ole valaisimia.

Puinen käsijohde toisessa 
kerroksessa (201).

Varhaisimpien käytettävissä olleiden piirustusten 
mukaan Laivastokatu 20:ssä on ennen 1950-lukua 
ollut kaksi porraskäytävää: koillisjulkisivun keskel-
lä oleva pääporras sekä takapihan puolella oleva 
vaatimattomampi porras, joka on mahdollisesti ollut 
niin kutsuttu palvelijanporras. Pääporras on säilynyt 
olennaisilta osiltaan vanhan mallisena. Sivuporras 
on purettu ensimmäisestä ja toisesta kerroksesta 
(tilat 107 ja 206), mutta siitä on säilynyt kolmannes-
ta kerroksesta ullakolle vievä osa (307).



69Laivastokatu 20 – rakennushistoriaselvitys

Kadulta ensimmäiseen kerrok-
seen nouseva porrashuone (101).

Porrashuoneiden seinävalaisimissa on kirkkaat lasikuvut.

Portaissa on yhä jäljellä matonpidiketankojen pyöreät 
kiinnikkeet.
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Puu-lasiovien kautta saavutaan ensimmäisen 
kerroksen porrashuoneeseen (102). Samantyyppis-
ten, mutta teräsrakenteisten  osastoivien ovien kaut-
ta pääsee myös rakennuksen keskikäytävään (103 ja 
104). Porrashuoneen vasemmalla laidalla on vuonna 
1983 aukaistu ikkuna-aukko vahtimestarin tilaan 
(121). Kaksivartisissa portaissa on koristeellinen tako-
rautakaide ja lakattua puuta oleva käsijohde. Myös 
ensimmäisen kerroksen portaissa on aiemmin ollut 
kookosmatto kiinnikkeineen (Huoneselitys 1983, 
16).

Toiseen kerrokseen nousevan porrasjuoksun 
alapinta on koristeltu profiloinnilla, jonka sisällä 
oletettavasti on tukirakenteena käytetty ratakisko. 
Portaiden ja lepotason alle on rakennettu matala 
levyseinäinen varastotila. Portaan vierellä on saman-
laiset kirkaskupuiset seinävalaisimet kuin tilassa 101. 
Niiden lisäksi tilassa on katosta riippuvia ja seinään 
kiinnitettyjä pallovalaisimia, joissa on valkoinen lasi-
kupu. Seinät on maalattu kahdella eri sävyllä, joita 

Ensimmäisen kerroksen porrashuone (102).

 Vahtimestarin tilaan (121) vuonna 1983 tehty aukko, 
jossa teräs-lasirakenteinen ikkunan ja luukun yhdistelmä 
A30-paloluokkaa.

Portaiden alla oleva 
varasto.

Kattovalaisin valkoisella 
lasikuvulla.

Seinävälaisin vahtimestarin tiskin yläpuolella.
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erottaa vihreä rajaus. Kaksivärinen maalaus on peräisin vuodelta 1983. Vuonna 1977 
otetussa valokuvassa porrashuoneiden seinät ovat yksiväriset.

Toisesta kolmanteen kerrokseen vievät portaat (201) ovat pääosin samanlaiset 
kuin alemmat. Ylemmän kerroksen portaissa on kuitenkin hieman vähemmän 
koristeosia. Portaiden alapinnan profilointi on vaatimattomampaa, eikä matonpi-
dikkeitä ole. Kaiteet, valaisimet ja maalauskäsittely ovat kummassakin kerroksessa 
samanlaisia. 

Lepotason kohdalla porraskäytävä 201 on puolentoista kerroksen korkuinen ja 
lounaaseen avautuu rakennuksen suurin ikkuna.

Portaissa on koristeelliset takorautaiset kaiteet ja lakatut puiset käsijohteet.

Toisen kerroksen 
porrashuone (201).
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Toisen ja kolmannen kerroksen porrashuoneet (201 ja 301) 
vuonna 1977. 
Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Rauno Träskelin 1977.

Harvat asiat ovat muuttuneet vuoden 2016 kuvassa. 
Seinät on maalattu kahdella sävyllä, seinille on asennet-

tu kirkaslasiset valaisimet ja käytävän (303) suuntaan 
on tehty osastoiva palo-ovi.

Ullakon porras (307) on pääporrasta vaatimattomampi.

Ullakon porras

Ullakolle vievät portaat (307) ovat pääporrasta vaa-
timattomammat. Askelmat ovat mosaiikkibetonin 
sijasta vaaleanruskeaksi maalattua betonia, ja valu-
rautakaiteen malli on yksinkertaisempi. Sivuseinät 
on maalattu ainoastaan yhdellä sävyllä, ja valai-
simina ovat seiniin kiinnitetyt loisteputket. Siinä 
kohdassa porrashuoneen lattiaa, mistä 1950-luvulla 
purettiin sivuportaat, on oletettavasti puurakentei-
nen välipohja, jonka pintamateriaalina on käytetty 
linoleumia. Lepotason alla on holvi (306), johon 
pääsee toimistohuoneen (305) kautta.
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PORRASHUONEET
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I krs.

Ensimmäinen kerros

Tilat 103–121.

Laivastokatu 20:n perusrakenne pohjautuu kanta-
viin, punatiilisiin julkisivuihin ja kahteen kanta-
vaan, pitkittäiseen sydänmuuriin. Tämä rakenne 
sanelee pitkälti myös sisätilojen ryhmitystä. Pääker-
rokset (kerrokset 1–3) ovat tilarakenteeltaan toistensa 
kaltaisia: Rakennusrungon keskellä oleva pääporras-
käytävä (101, 102, 201 ja 301) jakaa kerrokset kahtia ja 
sydänmuurien väliin jäävät keskikäytävät halkaisevat 
rakennuksen kahteen toimistohuoneriviin.

Käytävät

Kaikkien kerrosten käytävissä on mosaiikkibe-
tonilattiat ja vaaleaksi maalatut seinät. Käytäviltä 
toimistotiloihin vievät ovet ovat valkoiseksi maa-
lattuja peiliovia, jotka on kunnostettu vuoden 1983 
peruskorjauksen yhteydessä (ks. sivut 118–127). Käy-
tävien katoissa on samanlaiset pyöreät, maitolasiset 
riippuvalaisimet kuin porrashuoneiden katoissa.

Laivastokatu 20:n sisätilalle on tunnusmerkil-
listä, että käytävät ulottuvat koko rakennuksen läpi, 
julkisivusta julkisivuun. Käytävien päissä on suuret 
ikkunat, joiden kautta käytäviin saadaan päivänva-
loa. Käytävätilojen yleisilmeen kannalta on myös 
mainitsemisen arvoista, että vuoden 1983 remontis-
sa rakennuksen ilmanvaihto järjestettiin olemassa 
olevien, sydänmuureissa kulkevien pystyhormien 
kautta. Tämän ansiosta käytäviin ei ole tarvinnut 
rakentaa alaslaskettuja kattoja ilmanvaihtoputkia pii-
lottamaan, vaan korkeat katot ovat jääneet näkyviin. 
1980-luvun remontti on jättänyt jälkensä käytäviin 
lähinnä siellä täällä tiloja ylittävinä kaapelihyllyinä.

Eri kerrosten käytävillä on muutamia seinä-
komeroita, joissa on ollut paloletku. Letkuista on 
jossain vaiheessa luovuttu, ja ne ovat vaihtuneet 
seinillä oleviin käsisammuttimiin, mutta letkurul-
lien teräksiset telineet ovat yhä jäljellä. Ne lienevät 
rakennuksen vanhimpia erillisiä osia, joskin niiden 
alkuperäisestä iästä ei ole tietoa.

Käytävän 104 päässä on ollut kulku puiseen lisä-
rakennukseen, joka ilmakuvien perusteella raken-
nettiin 1930–1940-lukujen kuluessa. Lisärakennus 
purettiin vuoden 1983 peruskorjauksen yhteydessä 

ja oviaukko muutettiin ikkunaksi vanhoja käytävä-
nikkunoita mukaillen.

Käytävän 104 varrella on säilytetty mielenkiin-
toinen käytävän puolelta lämmitettävä kaakeliuuni, 
jolla on lämmitetty toimistotilaa 117. Nykyisin uunis-
ta on jäljellä ainoastaan sen käytävänpuoleinen sivu. 
Tulisija on muurattu umpeen ja toimistohuoneen 
puoleinen osa on purettu oletettavasti 1950-luvulla 
samaan aikaan, kun rakennukseen asennettiin vesi-
kiertoinen patterilämmitys.

Käytävän (104) puolelta lämmitet-
tävän kaakeliuunin toimiston (117) 
puoleinen osa on purettu ja tulipesä 
on muurattu umpeen.
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Ensimmäisen kerroksen 
käytävä (104).
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Toimistohuoneet

Laivastokatu 20:n toimistohuoneet ovat varsin 
yhdenmukaisessa asussa. Ne ovat useimmiten 
yhden tai kahden ikkunan levyisiä viipaleita sydän-
muurin ja pitkien julkisivujen välissä. Joissain 
tapauksissa alkuperäistä tilajakoa on muutettu 
rakentamalla väliseiniä, mutta käytettävissä olleiden 
piirustusten perusteella tämä on ollut melko harvi-
naista. Tiloja on pikemminkin yhdistelty ja eroteltu 
avaamalla ja sulkemalla niitä yhdistäviä oviaukkoja. 
Voidaan sanoa, että rakennuksen tilajako on säilynyt 
pääpiirteittäin alkuperäisenä.

Kaikkien kerrosten toimistohuoneita yhdistäviä 
piirteitä ovat muun muassa suuri huonekorkeus, 
jota alakatot eivät madalla. Kattoja reunustavat 
koristeprofiloinnit sekä 1890-luvulle tyypilliset 
valkoiseksi maalatut peiliovet ja ikkunat syvine 
ikkunapenkkeineen. Monissa huoneissa on myös 
pienet, sydänmuuriin upotetut lokerot, joista osassa 
on jykevät teräsovet.

1980-luvun remontin yhteydessä toimistohuo-
neiden seinille on asennettu alumiiniset sähkö-
kourut ja katosta roikkuvat loisteputkivalaisimet. 
Toimistotilojen kattoihin on eri aikoina vuoden 1983 
remontin aikana ja sen jälkeen kiinnitetty erilaisia 
akustiikkalevyjä. Lattiamateriaalit vaihtelevat esiin 
otetusta lankkulattiasta laminaattiparkettiin, linoleu-
miin ja muovimattoon.

Tyypillinen toimistohuone (106) ensimmäisessä kerroksessa.
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Muut tilat

Ensimmäisen kerroksen tila 107 on varattu laitehuo-
neeksi. Sinne oli Merivartioston esikunnan aikana 
sijoitettuna suuri määrä erilaisia tietoteknisiä laittei-
ta. Nykyisellään huoneessa on jäljellä tyhjennettyjä 
laitetelineitä, suuri määrä kaapelointia ja erilaisia 
sähkötauluja. Tilan lämpötilaa on säädelty tarkasti, 
ja seinällä on jäljellä ilmastointilaite. Laitehuo-
neen paikalta on 1950-luvulla purettu sivuportaat. 
Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että katossa ei ole 
koristeprofilointeja.

Jokaisen kerroksen länsinurkassa on wc-, sii-
vous- ja sosiaalitilat, jotka ovat nykyisellään vuoden 
1983 remontin aikaisessa asussa. Ensimmäisessä 
kerroksessa nämä tilat ovat 108, 109 ja 110.

Etelänurkassa oleva kahvio / taukotila 118 on 
toimistohuoneita edustavampi. Siinä on kaksi ikku-
naa, valoverhot, kuultovärillä käsitelty lautalattia ja 
samanlaiset kattovalaisimet kuin käytävillä. Seinään 
upotettua lokeroa on käytetty valaistuna vitriininä.

Kahviotilasta on suora käynti keittiöön (120), 
jossa on kuultovärjätty lautalattia. Keittiökalusteet ja 
-laitteet vaikuttavat melko uusilta. 

Vahtimestarin huoneen (121) huomattavin piirre 
on porrashuoneeseen (102) aukeava liukulasinen 
ikkuna, jossa on järeät teräsrakenteet. Tilassa on 
myös rakennuksen sähkölukkojen hallintalaitteet. 

Kahvio / taukotilassa (118) on kuultovärillä käsitelty lautalattia ja pyöreät riippuvalaisimet.

Laitehuoneeseeseen (107) on jäänyt laite-
telineitä merivartioston esikunnan muuton 
jäljiltä.

Keittiön (120) kalustus on melko uusi.
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1. KERROS
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1. KERROS
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1. KERROS
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1. KERROS
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II krs.

Toinen kerros

Tilat 202–219. 

Toisen kerroksen julkisivukäsittely muita kerroksia 
korkeampine kaari-ikkunoineen ja merelle päin 
avautuvine parvekkeineen viittaa siihen, että se on 
ollut valmistumisaikanaan rakennuksen hierarkki-
sesti arvokkain kerros, niin kutsuttu piano nobile1. 
Sen arvokkuutta korostavat parvekkeet sekä kaari-
ikkunat, jotka ovat muiden kerrosten ikkunoita 
korkeammat. Toista kerrosta on saatettu käyttää 
edustamiseen tai jopa asumiseen. Siihen, että toi-
sessa kerroksessa olisi asunut esimerkiksi venäläisiä 
upseereita, viittaa muun muassa se, että ennen 

1  Monissa rakennuksissa piano nobilen merkitystä on koros-
tettu myös siten, että se on muita kerroksia korkeampi. 
Laivastokatu 20:ssä näin ei kuitenkaan ole. Vuonna 2003 
tehtyjen mittapiirustusten mukaan kaikki kerrokset ovat 
likimain saman korkuisia.

Toisen kerroksen 
parvekkeet (210).
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1950-lukua talon takapuolella on ollut pääporrasta 
vaatimattomampi porraskäytävä, sivuporras eli niin 
kutsuttu palvelijanporras tai keittiönporras. Toisaalta 
varhaisimmissa käytettävissä olevissa piirustuksissa 
ei ole viitteitä siitä, että rakennuksessa olisi ollut 
keittiötä, mikä taas puhuu asumiskäyttöä vastaan.

Toisen kerroksen näyttävin piirre ovat parvek-
keet, joista on ollut näkymä Laivastokadun toisella 
puolella olevan matalamman rakennuksen yli enti-
seen sotasatamaan. Parvekkeet (210, 214) sijaitsevat 
koillisjulkisivun laidoilla ja ne ovat kahden ikkuna-
välin levyiset. Niiden ovet on uusittu vuoden 1983 
remontin yhteydessä. Myös keskimmäiselle, muita 
kapeammalle parvekkeelle (213) on aiemmin päässyt 
oven kautta. Tämä ovi on muutettu ikkunaksi jos-
sain vaiheessa 1950-luvun ja 1980-luvun välissä.

Käytävät ja toimistohuoneet

Toisen kerroksen huomattavin tila on suuri koulu-
tushuone (214), joka on tehty purkamalla väliseinä 
kahden vierekkäisen toimistohuoneen väliltä piirus-
tusten mukaan vuonna 1953. Koulutushuoneessa 
on lakattu lankkulattia ja käynti itäkulman parvek-
keelle. Merivartioston esikunnan aikaisesta käytöstä 
kertovat lähinnä valkokangasta varten asennetut 
seinäkoukut ja kattoon kiinnitetyt keskusradiot.

Sivuportaan purkaminen 1950-luvulla näkyy 
toimistohuoneessa 206 siten, että katon reunoissa 
ei ole muissa toimistoissa olevaa koristeprofilointia.

Toisen kerroksen käytävä (203). Suunnitteluhuone / toimistoupseerit (215).

Monistus / lomakevarasto (213), jonka edessä on kapea 
parveke lipputankoineen.

Koulutushuoneessa (214) on lakattu lankkulattia.
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2. KERROS
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2. KERROS
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2. KERROS
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Kolmas kerros

Tilat 302–306, 308–322. 

III krs.

Käytävällä 302 on säilytetty samankaltainen seinän 
läpi lämmitettävän kaakeliuunin osa kuin ensim-
mäisen kerroksen käytävällä 104. Uunin kaake-
lit ovat kauttaaltaan valkoisia ja se on muurattu 
umpeen.

Toimistohuoneessa 305 on jykevä holviin (306) 
vievä teräsovi. Holvi on matala, ja sen lattiataso 
sijaitsee muun kolmannen kerroksen tasoa mata-
lammalla. Holvi piiloutuu ullakolle vievän portaan 
(307) lepotason alle, ja se on ilmeisesti rakennettu 
sivuportaan purkamisen jälkeen.

Merivartioston komentajan huone (317) on jos-
sain määrin muita toimistotiloja juhlavampi. Siinä 
on lakattu lankkulattia ja kaksinkertaiset pariovet, 
oletettavasti parempaa äänieristystä varten. Käytävän 
vastakkaisella puolella olevassa apulaiskomentajan 
huoneessa (318) on samanlainen lankkulattia. 

Apulaiskomentajan huone (318) on tavanomaisia toimistotiloja edustavampi.

Käytävällä (302) oleva seinän läpi ladattava uuni on muurattu umpeen. Holvi (306).
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3. KERROS
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kellari

Kellari

Tilat 001–011. 

Kellariin kuljetaan pääportaan (101) alatasanteelta 
teräsoven kautta. Kellarin eteistilaan (001) laskeudu-
taan muutama porrasaskelma.

Kellaritiloissa on tehty suuria uudelleenjärjes-
telyjä vuoden 1983 remontin yhteydessä. Tilat ovat 
hyvin konstailemattomia. Lähes kaikki pinnat ja 
ovet ovat remontin ajalta. Seinät on pääasiassa maa-
lattu valkoiseksi, ja lattioissa on muovimatot. Tilat 
ovat melko matalia, ja osaan on 1980-luvun jälkeen 
asennettu metallinen ritiläkatto, jonka takana on 
valaisimia, putkia ja johtoja.

Eteistilassa (001) on asennuslattia, jonka alla 
kulkee johtoja viereiseen sähkökeskukseen (004). 
Pieni puhelinkeskustila (003) on tyhjillään.

Pitkänomaisissa arkistotiloissa (005 ja 006) 
on yhä jäljellä Merivartioston-aikaiset, kammella 
liikuteltavat arkistohyllyt. Toisen arkistotilan (006) 
päädyssä olevasta ikkunasta on järjestetty hätäpois-
tumistie. Arkistotilojen lounaispuolella ei ole käyt-
tötiloja, vaan tämä osa kellaria on rinteen puolella 
olevaa alapohjaa, jonne ei ole pääsyä. 

Asevarastossa (008) on suuri teräksinen kassa-
kaapin ovi ja sisällä telineet rynnäkkökiväärien säily-
tystä varten. Vuonna 1983 valokuvalaboratorioksi ja 
pimeähuoneeksi kalustetut tilat (010 ja 011) on myö-
hemmin otettu muuhun käyttöön. Ikkunattoman 
tilan 011 peräseinällä on uudehkot keittiökalusteet. 

Asevarastossa (008) on raskas holvinovi. Sisällä on telineet aseiden säilyttämistä varten Entisessä pimeähuoneessa (011) on nyt uudehkot keittiönkalusteet.
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Materiaalivarastossa (005) on 
kampitoimiset arkistohyllyt. 
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KELLARI
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KELLARI
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kellari

Saunaosasto

Tilat 012–019.
 

Laivastokatu 20:n saunaosasto on rakennettu 
kellarikerrokseen vuonna 1983. Käytettävissä olevat 
lähteet eivät kerro juuri mitään tilojen käytöstä 
ennen 1950-lukua. Eriaikaisissa piirustusversioissa 
on ristiriitaista tietoa esimerkiksi siitä, onko sau-
naosaston tiloihin ollut nykyisenkaltaista suoraa 
käyntiä ulkoa. Voidaan kuitenkin olettaa, että tiloja 
on käytetty varastona.

Vuonna 1953 rakennukseen asennettiin patte-
reihin perustuva lämmitysjärjestelmä. Oletettavasti 
tässä vaiheessa huonekohtaiset lämmitysuunit on 
purettu ja nykyisen saunaosaston tiloja käytetty 
kattilahuoneena. (Laivaston esikunta – lämpöjohdot 
1953.)

Laivastokatu 20 liitettiin kaukolämpöverkkoon 
vuonna 1975 ja kattilahuoneesta tehtiin lämmönja-
kohuone (Työselitys 1975). Vuoden 1983 remontissa 
lämmönjakolaitteet on mahdutettu tilaan 014.

Nykyisin saunaosastolle saavutaan ulkoa raken-
nuksen eteläkulmassa olevan oven ja portaiden (012) 
kautta. Tila 013 on vuoden 1983 huoneselityksessä 
nimetty kuntoilukäytäväksi. Nykyisin huoneessa 
on peltiset vaatekaapit sekä kuivauskaappi. Tilan 
nurkassa on varavoimakonehuoneeseen (015) vievä 
teräsovi. Konehuoneen keskeltä on vuoden 1983 
remontin yhteydessä purettu paksu kantava seinä, 
jonka taakse jääneen tilan käytöstä ei ole tietoa. 
Pieni tila on ollut siinä mielessä erikoinen, että 
piirustusten mukaan siinä on ollut ikkuna mutta ei 
minkäänlaista kulkumahdollisuutta. Nykyään vara-
voimakonehuoneessa on generaattori sähkökatkojen 
varalle.

Saunaosaston varsinaisen puku- ja vilvoittelu-
huoneen (016) seinät ja katto on paneloitu kauttaal-
taan. Kadulle päin olevan ikkunan eteen on asennet-
tu näköesteeksi hiekkapuhallettu lasi. Naulakkoja, 
peiliä ja kuivauskaappia lukuun ottamatta kaikki 
kalusteet on viety pois. 

Suihkuhuoneessa (017) on kaakeloidut seinät ja 
lattia. Käsisuihkuja on kolme. Yhdessä vesipisteessä 
on letkuliitin suihkutilan pesemistä ja löylyämpärin 
täyttämistä varten.

Löylyhuoneessa (018) on sähkökiuas. Lauteet 
on tehty vuoden 1985 kalustepiirustuksen mukaan 
(RAK 339–10). Silmämääräisesti arvioiden vaikut-
taa siltä, että lauteiden päälyslaudat on vaihdettu 
hiljattain. 

Löylyhuone (018).
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SAUNAOSASTO

Pukuhuoneen (016) naulakot on tehty erityispiirustusten 
mukaan vuonna 1983.

Pukuhuoneen (016) seinät on mäntypaneloitu. Pesuhuone (017).
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Ullakko ja katto

Ullakolle kiivetään kolmannesta kerroksesta por-
rashuoneen (307) kautta. Vuonna 1983 rakennettua 
antennilaitehuonetta lukuun ottamatta ullakko on 
yhtä lämmittämätöntä tilaa. Ullakolla liikutaan tilan 
keskiakselilla olevaa, mineraalivillaeristyksen ylä-
puolelle tehtyä kulkusiltaa pitkin. Muu vanha vintin 
permanto on katettu peittämättömällä mineraalivil-
lalla, eikä sille voi astua. 

Ullakkotilassa on näkyvillä suuri määrä eris-
tettyjä ilmanvaihtoputkia, jotka kuljettavat ilmaa 
sydänmuurien hormeista katolla oleviin huippui-
mureihin. Ullakon katon rajaan on asennettu myös 
kaapelihyllyjä sähkövetoja varten. 

Ullakkotilan luoteispuolella on sydänmuureihin 
tukeutuvia teräsrakenteita, jotka ovat kannattaneet 
katon harjalla ollutta antennia alhaaltapäin. Anten-
nin tukeminen on esitetty vuoden 1983 rakennepii-
rustuksissa (RAK 339–1, 339–4, 339–8). Sekä katolla 
ollut antenni että lounaisjulkisivuun tukeutunut 
antennimasto on sittemmin purettu. 

Rakennusaikaiset kattotuolit ovat nähtävissä 
ullakkotilassa. Niistä osaa on vahvistettu vuoden 
2011 vesikattoremontin yhteydessä. Tässä remontissa 
uusittiin myös katon pellitys ja aluslaudoitus.

Ullakon keskilinjalla on vanerinen kulkutaso. Muu 
osa lattiaa on suojaamatonta mineraalivillaa.

Punaiset teräsrakenteet ovat tukeneet purettua 
antennimastoa.

ullakko
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Vuoden 1977 valokuvassa näkyy tumma kattopelti. 
Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Stefan Bremer.

Katolle pääsee ullakon keskivaiheilla olevasta 
luukusta. Sinkitty pellitys on uusittu vanhan mal-
lin mukaisesti konesaumaperiaatteella. Kattosillat, 
lumiesteet ja muut turvavarusteet ovat peräisin vuo-
den 2011 kunnostustöistä. Rakennuksen poistoilma 
on ohjattu huippuimureiden ja niiden yhteydessä 
olevien poistopiippujen kautta ulos. Alkuperäiset 
piiput on katon tasossa tukittu.

ULLAKKO
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Katon harjalla oleva pellitetty kolmiomainen koroke pitää 
sisällään antennimaston jalustan jonka rakenteet näkyvät 

ullakolla. Vanhat piiput on tukittu.
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Käytävän 203 päätyikkuna.

Ikkunat
Valtaosa Laivastokatu 20:n ikkunoista on 
oletettavasti talon rakennusajalta peräisin 
ja venäläisten tyyppipiirustusten pohjalta 
valmistettuja. Uudet ikkunat on tehty 
vanhoja mukaillen.
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Laivastokatu 20:ssa on pääasiassa 1880–1890-luvuille tyypillisiä, pienem-
piin ruutuihin jaoteltuja kitti-ikkunoita, joiden puitteisiin on höylätty 
koristeprofilointi. Ikkunat on tehty hongasta ja koottu litsiliitosten, nurk-
katapitusten ja kulmarautojen avulla. Puitteet ovat huultamattomat, ja 
ulkopuitteissa on tippanokilla varustetut vesilistat. Useimmissa ikkunoissa 
on tuuletusruutu, fortuska. Joukossa on muutama uudempi ikkuna, jotka 
on tehty alkuperäisiä mukaillen. Nämä ikkunat ovat profiloinniltaan ja 
mittasuhteiltaan hieman vähemmän hienostuneita. Osa näistä ikkunoista 
on 1980-luvulta. Lisäksi joitain puitteita ja useita välipuitteita on uusittu 
profiloimattomina; oletettavasti ennen 1980-lukua.

Tyypillistä profilointia ja espanjoletti Laivastokatu 20:n ikkunassa.

Venäläinen ikkunan mallipiirustus. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen arkisto.

yläpuite / vaakapuite (sisempi)

pystyvälipuite

fortuska l. puitteessa 
oleva tuuletusruutu

pitkäsalpa l. espanjoletti

pystypuite (sisempi)

vaakavälipuite
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Kerrosten 1–3 ikkunat

Kerroksissa päätyyppinä on kaksinkertainen, kah-
desta korkeasta puitteesta ja vaakasuuntaisesta ylä-
puitteesta koostuva ikkuna, joka aukeaa kaupunkita-
loissakin 1800-luvun lopulla yleistyneeseen tapaan 
sisään–sisään. Ikkunan yläosan vaakapuite on jaettu 
pystyvälipuitteilla kolmeksi pienemmäksi ruuduksi; 
korkeiden puitteiden yläosassa on vaakavälipuitteet. 
Muita korkeammissa toisen kerroksen ikkunoissa 
on vaakavälipuitteet myös puitteiden alaosassa. 

Huonetiloissa ja käytävissä ulkopuite on T-kar-
millinen. Sisäpuitteessa pystypuitteet yhtyvät toisiin-
sa, eli karmi ei ulotu niiden väliin. Pystypuitteiden 
yhtyvät reunat on varustettu lyönti- eli rakolistalla. 
Yläosan vaakapuite on asennettu suoraan sisäpuit-
teiden päälle, kiinnitetty karmiin ja yläsaranoitu. 

Ikkuna-aukko on kussakin kerroksessa erimuo-
toinen, mistä syystä yläpuite on ensimmäisessä 
kerroksessa segmenttikaarinen, toisessa pyöreäkaa-
rinen ja kolmannessa suora. Toisen kerroksen piano 
nobile -vaikutelmaa korostaa se, että ikkunat ovat 
lähes 30 cm muita korkeammat, noin 237 cm. Pys-
typuitteiden korkeus on noin 179 cm. Ikkunoiden 
leveys on huonetiloissa vakio, noin 107 cm; käytävi-
en ikkunat ovat leveämmät.

Koska rakennuksen ilmanvaihto on järjestetty 
alun perin uunilämmityksen ja fortuskatuuletuksen 

Ensimmäisen kerroksen huoneiden ikkunat ovat 
segmenttikaarellisia.

avulla, lähes kaikissa huoneissa on ainakin yksi for-
tuskallinen ikkuna. Huonetiloissa se on saranoitu 
pystypuitteen yläosaan, miltei poikkeuksetta oikean-
puoleiseen puitteeseen. Portaikon välitasanteilla 
fortuska sijaitsee ikkunan oikeassa alakulmassa.

Siivousta palvelevien huoneiden 207 ja 308 
ikkunoissa on muista poiketen tasajakoiset, kol-
miruutuiset pystypuitteet ilman fortuskaa. Ne 
saattaisivat olla 1950-luvulla puretun sivuportaan 
entisiä ikkunoita. Portaan purkamisen yhteydessä 
syntyneiden uusien huonetilojen 107 ja 206 ikku-
nat edustavat päätyyppiä, joskin ainakin huoneessa 
206 on vanhaa jäljittelevä mutta mittasuhteiltaan 
kömpelömpi ikkuna.
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Toisen kerroksen huoneiden ikkunat ovat korkeampia ja kaa-
revia, ja niiden pystypuitteissa on kaksi vaakavälipuitetta.

Kolmannen kerroksen huoneiden ikkunat ovat suoria.
Huoneiden 304 ja 305 oikeanpuoleisiin puitteisiin (kuva) 
on lisätty ylimääräinen, profiloimaton vaakavälipuite 
ennen 1980-lukua.

Huoneissa 207 ja 308 ikkunat vastaavat profiloinnil-
tan päätyyppiä mutta poikkeavat niistä ruutujaoltaan. 
Lisäksi huoneen 308 yläpuite on tehty profiloimat-
tomana. Ne saattaisivat olla puretun sivuportaan 
entiset ikkunat.
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Kellarin ikkunat

Rakenteellisesti kellarin ikkunat edustavat samaa 
tyyppiä kuin varsinaisten kerrosten ikkunat. Kadun-
puoleiset ikkunat koostuvat kahdesta kaksiruu-
tuisesta pystypuitteesta ja vastaavat leveydeltään 
huonetilojen ikkunoita sekä parvekkeiden pariovia 
(107–108 cm). Vanhastaan ikkunoissa on saattanut 
olla fortuska, vaikka nykyään sellainen on ainoas-
taan valokuvalaboratoriossa 010, tosin kiinteästi 
suljettuna. Huoneiden 016 ja 006 ikkunat ovat 
1980-luvulta.

Ilmanvaihto on järjestetty siten, että kellarin 
ikkunoista on poistettu yksi lasiruutu ja tilalle on 
asennettu ilmanvaihtoputkeen liittyvä korvausil-
masäleikkö. Pukuhuoneen 016 ikkunasmyygiin on 
asennettu lähes sisäseinän tasoon suuri, himmen-
netty lasiruutu. 

Portaikon ikkunat

Pääportaassa on kaksi ikkunaa. Ne vastaavat pro-
filoinneiltaan ja detaljeiltaan päätyyppiä mutta 
poikkeavat niistä muodoltaan ja kooltaan. Fortuska 
on saranoitu käytännöllisyyden vuoksi ikkunan 
alaosaan. Smyygit on kiiltomaalattu.

Ylhäällä vas. huoneen 010 vanha, suljetulla fortuskalla 
varustettu ikkuna, oikealla pukuhuoneen 016 ja alla esi-
kuntamateriaalivaraston 006 uusi kellarin ikkuna.
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Toisesta kolmanteen kerrokseen johtavan portaan 
välitasanteen korkea ikkuna.

Portaan 1. välitasanteen eli 1. kerroksesta toiseen 
johtavan portaan välitasanteen ikkuna.

Yllä: 1. välitasanteen ikkunan fortuska. 
Alla: Ullakolle johtavan portaan pieni ikkuna. 
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Puitteet on tiivistetty laahustiivisteellä. Karmien 
ja seinän väli on tilkitty mineraalivillalla ja saumat 
tiivistetty elastisella saumausmassalla. (Rakennus-
työselitys 1983).

Ikkunoiden puitteita ja välipuitteita on kun-
nostettu ja uusittu jo ennen 1980-luvun remont-
tia. Profiloidut puitteet on tällöin usein vaihdettu 
profiloimattomaan. 

Erityisesti rakennuksen eteläjulkisivulla 
ikkunoiden maali on käsillä olevan selvityksen 
tekemisen aikaan paljolti kuoriutunutta ja pois 
huuhtoutunutta. Tämä johtunee paitsi huoltomaa-
laamisen puutteesta myös puulle sopimattomasta 
maalityypistä. 

1980-luvun uudet ikkunat

Joitakin ikkunoita on 1980-luvun korjauksissa 
uusittu vanhojen ikkunoiden muotoa ja profiileja 
noudattaen. Tällaisia ovat käytävän 104 (IU3), puku-
huoneen 016 (IU2) ja esikuntamateriaalin varaston 
006 ikkuna (IU1). Rakennustyöselityksen mukaan 
paikkaukset ja uusien ikkunoiden sisäpuitteet on 
tehty ”tiheäsyisestä” ja ”hyvin kuivatusta” männystä, 
kun taas ulkopuitteisiin, karmien ulkopintoihin ja 
alakarmeihin on käytetty kestopuuta. Sisäpuitteiden 
lasi on kiinnitetty lasilistalla, ulkopuitteissa on käy-
tetty keinokumikiiloja ja kittiä. 1980-luvun korjauk-
sissa kellarin ikkunoiden sisäpuitteet on varustettu 
hiekkapuhaltamalla himmennetyllä lasilla. Myös 
uusissa karmilistoituksissa on noudatettu vanhaa 
mallia.

1980-luvun ikkunankunnostus

1980-luvun remontissa vanhat ikkunat sekä nii-
den karmit ja helat on pääsääntöisesti säilytetty ja 
kunnostettu. Tavoitteena on ollut myös huonetilojen 
ikkunoiden heloituksen yhdenmukaisuus. Erityises-
ti vanhat, kauniit espanjoletit on pyritty käyttämään 
uudelleen. 
Työselitysten mukaan puitteet, karmit ja puiset 
ikkunapenkit on puhdistettu puulle ja lahonneet 
osat sekä ulkopuitteiden vesilistat on uusittu. Ulko-
puitteiden uusittaviin osiin on käytetty kestopuuta ja 
karmien säälle alttiisiin osiin ”värilliseksi painekyl-
lästettyä” kestopuuta. Vanhat ikkunalasit on käytetty 
uudelleen ja rikkoutuneet lasit on korvattu vähin-
tään 3 mm:n paksuisella lasilla. (Rakennustyöselitys 
1983, Maalaustyöselitys 1983.) 

Sekä uudet että vanhat ikkunat ja niiden karmit 
on maalattu valkeiksi lukuun ottamatta ulkopintaa, 
joka on ruskea. Sisätilan puolella käsittely on tehty 
kolmeen kertaan kiiltävällä alkydimaalilla. Sään 
armoille jäävät pinnat on pohjakäsitelty maaliöljyllä 
ohennetulla öljymaalilla tai sinkkivalkoispohjamaa-
lilla (Siva-pohjamaali tai Lin-sinkkivalkoispohja-
maali), väli- ja valmiiksimaalaus on tehty kiiltävällä 
öljymaalilla (Teho, Uula, Lin tai Wintol). Teräsosat 
on ennen maalausta käsitelty korroosionestopohja-
maalilla. (Maalaustyöselitys 1983.) Ikkunapenkit on 
maalattu valkeiksi.

Yllä huoneen 213 vanhaa jäljittelevä uusi ikkuna: mittasuh-
teet ja profilointi ovat alkuperäisiä kömpelömmät. 

Alla käytävän 103 ikkunan profiloimaton puite.
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Rakennushallituksen arkkitehtisuunnit-
teluryhmän piirustuksia vanhoista ja 
uusista ikkunoista, marraskuu 1983.

Rakennuksen kaakkoispäädyssä on käytävän 104 
ikkuna, joka on tehty 1980-luvulla. Ikkunassa ei ole 
kulmarautoja eikä fortuskaa, toisin kuin vanhemmissa 
ikkunoissa.
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Ikkunoiden helat

Ikkunoissa on tehdastekoiset helat, joista merkit-
tävä osa on peräisin 1890-luvulta tai 1900-luvun 
alusta. 

Espanjoletit  

Toisen ja kolmannen kerroksen ikkunoissa on 
pitkäsalvat, joista suuri osa on kauniita, jugend-
henkisiä 1800- ja 1900-luvun vaihteen espanjo-
letteja. Espanjoletit puuttuvat vain huoneiden 
207 ja 308 ikkunoista, jotka muutenkin poikkea-
vat päätyypistä. 1. kerroksen ikkunoissa ei ole 
espanjoletteja.

Vasemmalla ja keskellä kolmannen kerrok-
sen korkeiden ikkunoiden ja toisen kerroksen 

käytävän ikkunoiden valurautaiset, jugendhenkiset 
1800–1900-lukujen vaihteen espanjoletit.

Ylhäällä oikealla muiden toisen kerroksen ikkunoiden 
selkeälinjainen espanjoletti mahdollisesti itsenäisyy-

den ajalta. 



113Laivastokatu 20 – rakennushistoriaselvitys

Kääntösulkimet  

Vaakapuitteet on varustettu maalaamattomin, 
teräksisin kääntösulkimin, jotka kolmannen ker-
roksen yläikkunoissa ovat muita muhkeammat ja 
mahdollisesti vanhimmat. Osa kääntösulkimista on 
1980-luvulta (Primo 91+092 sa/Cr). Samaa mallia 
edustavat ulkopuitteiden kääntösulkimet. Ikkunoi-
den aukipitolaitteet ovat 1980-luvulta. Kellarikerrok-
sen ikkunoihin on asennettu ikkunalukot ja painik-
keet Exo 123 mess/kr. 

Ensimmäisessä kerroksessa vasemmanpuo-
leisten puitteiden lyöntilistoissa on espanjolettien 
sijasta 1980-luvun kömpelöt valkeat kääntösulki-
met. Samantapaiset lienee ollut porraskäytävän 
ikkunoissa.

Saranat  

Ikkunoissa on 1800-luvun kartiopäisiä nostosaranoi-
ta että sokka- ja tappisaranoita. Sisemmät yläpuitteet 
on yläsaranoitu ja alareunastaan ainakin osa niistä 
on kiinnitetty ruuveilla. Ulompi yläpuite on kiinni-
tetty paikalleen vanhanmallisin kääntösulkimin.

Mahdollisesti 1800- ja 1900-luvun vaihteen kään-
tösuljin 3. kerroksesta.

1980-luvun valkea kääntösuljin.

Vanhanmallinen kääntösuljin, jota on käytetty 
myös 1980-luvulla korjatuissa ikkunoissa.

Sisemmät vaakapuitteet on 
yläsaranoitu tappisaranalla.

Ikkunan kartiopäinen nostosarana, 
joka lienee vanhinta kerrostumaa.

Fortuska pienine saranoineen. 
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Kulmaraudat

Kulmaraudoista vanhinta kerrostumaa edusta-
nee prässätty tyyppi (kuva ylärivissä vasemmalla), 
jota esiintyy vain muutamassa ikkunassa. Yleensä 
kulmaraudat ovat uudempaa, litteää mallia. Myös 
fortuskat on kulmaraudoitettu. 1980-luvulla valmis-
tetuissa ikkunoissa ei ole kulmarautoja. 
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Ikkunapenkki 1800-luvun 
venäläisessä mallikirjassa. 
Puolustushallinnon raken-

nuslaitoksen arkisto.

Ikkunapenkit

Sisäpuolinen ikkunapenkki on puuta, noin 6 cm 
paksu ja noin 48 cm syvä. Ulkopuoliset ikkunapen-
kit on pellitetty lukuun ottamatta kellaria, missä 
ikkunapenkit ovat kiviaineiset.
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Käytävän 203 päätyikkuna.

Käytävä 303.

Ovet 
Laivastokatu 20:n ovista valtaosa on tyypillisiä 
1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun peiliovia. 
Useimmat ovat rakennuksen alkuperäisiä, 
venäläisaikaisia osia. Käytäville antavat ryhdikästä 
henkeä korkeat, profiloidut pariovet, joissa on 
jykevät, kartionuppiset saranat. 
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Rakennuksen varsinaisissa kerroksissa on pääosin 
honkapuisia, huultamattomia ja profiloituja täyte- eli 
peiliovia, jollaiset olivat 1880- ja 1890-luvulla tyypillisiä. 
Sisätilojen pari- ja peiliovet lienevätkin peräisin valta-
osin rakennuksen valmistumisajalta. 

1980-luvun kunnostuksessa vanhat ovet karmei-
neen ja listoituksineen on kunnostettu, rakennustyöseli-
tyksen mukaan ”alkuperäiseen asuunsa”. Ne on puh-
distettu puulle ja maalattu sisätilan puolella kolmeen 
kertaan kiiltävällä alkydimaalilla. Hyväkuntoiset vanhat 
saranat on kunnostettaessa käytetty uudelleen, kun taas 
huonokuntoiset on korvattu pyöreäpäisillä saranoilla. 
Lukot ja painikkeet on vaihdettu kauttaaltaan. 

Sisäovien joukossa on myös myöhempiä, pääosin 
1980-luvulla valmistettuja peiliovia, jotka on tehty van-
han mallin mukaan. Kaikki ulko-ovet eli pääovi, parvek-
keenovet ja saunaosaston ovi on 1980-luvulla uusittu 
vanhojen mallia noudatellen. 

Lisäksi rakennuksessa on uudenaikaisempia, 1950- 
ja 1980-luvulla valmistettuja teräsovia, teräs-lasiovia, 
puu-lasiovia, laakaovia ja paneeliovia. Pariovet ovat noin 
245 cm ja 215 cm korkeita, peili- ja laakaovien korkeus 
vaihtelee 200–215 cm:n välillä.

Ovissa on nähtävissä selkeä hierarkia. Tärkeim-
piin huoneisiin astutaan käytävästä lähes 2,5 metriä 

korkeista pariovista, kun taas huoneiden väliset ovet 
ovat matalampia ja tavallisesti yksilehtisiä. Käytävillä 
matalat, yksilehtiset ovet merkitsevät yleensä vähem-
piarvoisia tiloja, kuten wc:tä. 

Ovien 1980-luvun kunnostuksessa näyttää olleen 
tavoitteena paitsi vanhan ovikannan vaaliminen 
myös tietty tyylillinen johdonmukaisuus. Esimerkik-
si kaikki huonetiloista käytäville avautuvat ovet ovat 
peilillisiä ja laakaovet on sijoitettu käytävältä katsoen 
näkymättömiin.  

• 
Pari- ja peiliovet on seuraavassa ryhmitelty kahdeksaan 
tyyppiin (A–H). Ne on merkitty myös huonekortteihin, 
samoin kuin ovien rakennushistorialliselta kannalta 
merkittävät saranat. Tavallisia yksilehtisiä laakaovia ei 
ole tyypitelty. 

Ovet, jotka on merkitty 1980-luvun muutospiirus-
tuksiin ja tämän selvityksen huonekortteihin uuden 
oven koodilla, voivat olla joko tuolloin vanhan mallin 
mukaan tehtyjä, uusia ovia taikka rakennuksen vanhoja, 
kunnostettuja ovia. Rakennustyöselityksen mukaan esi-
merkiksi merkintä OP tarkoittaa ”uutta entisen mallista 
peiliovea, jonka sijasta voidaan käyttää myös kunnostet-
tua vanhaa ovea”. (Rakennustyöselitys 1983.)
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Peililliset ovet

Lähes kaikki rakennuksen peiliovet on varustettu 
1890-luvulle tyypillisin koristeprofiloinnein. Sisäovet 
ovat tyypiltään niin kutsuttuja puoliranskalaisia ovia, 
joissa koristeprofilointi on tehty kehyksen reunaan. 
Piirustusten perusteella myös 1980-luvulla valmiste-
tut sisätilojen peiliovet ovat puoliranskalaisia.

Kaksilehtiset peiliovet (pariovet A–C)

Peilillisiä pariovia on kolmea tyyppiä, joissa kaikissa 
ovilehdet ovat kolmipeilisiä. Keskipeili on korkea ja 
ylä- ja alapeili matalat. Tällainen peilijako oli tavalli-
nen 1800-luvulla.

Pariovi A
Käytäville avautuvat, korkeat pariovet ovat luulta-
vasti valtaosin alkuperäisiä, ja niitä voidaan pitää 
talon pariovien päätyyppinä. Ne ovat korkeudeltaan 
noin 245 cm ja leveydeltään noin 122 cm. Useim-
missa on kartiopäiset nostosaranat. Tehdastyönä 
valamalla valmistettu saranatyyppi tuli markkinoille 
1870-luvulla ja saavutti nopeasti aseman yleisimpä-
nä saranana.  

Osa pariovista A on tehty 1980-luvulla vanhan mallin 
mukaan
Uuden parioven A piirustus vuodelta 1983 (OP 124 x 
245, B30): Rakennushallituksen arkkitehtisuunnittelu-
ryhmä 11.11.1983.

Pariovi A.
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Pariovi B
Pariovi vastaa päämitoiltaan päätyyppiä mutta on 
hyvin pelkistetty: kehyksen reuna on suora (kivi-
muoto eli kivifasooni), eikä peiliosaa ole profiloitu 
lainkaan. Ovet saattaisivat olla peräisin 1920- tai 
1930-luvulta, jolloin peiliovet yksinkertaistuivat ajan 
muotoajattelun ja teollisempaan valmistamisen vaa-
timusten mukaan. Tätä tyyppiä edustavat huoneiden 
113 ja 114 käytävälle avautuvat ovet.

Pariovi C
Pariovi C on huoneiden välinen, matala pariovi, joka 
peilijaoltaan ja profiloinniltaan vastaa pariovea A. 
Korkeudeltaan pariovi on noin 215 cm ja leveydel-
tään noin 114 cm. Ovityyppiä on huoneiden 210/211 
sekä 211/212 välissä.

Huoneissa 213 ja 314 on porraskäytävän 
suuntaan kaksi peräkkäistä korkeaa pariovea 
A. Rakennustyöselityksen mukaan sisempi 
olisi valmistettu 1980-luvulla osastoivana 
”B30 vastaavana ovena”, mutta silmämääräi-
sesti arvioiden näin ei ole tehty. 
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Peiliovi F
Nelipeilinen ovi, jossa on neliö-
mäinen alapeili, vaakasuuntai-
nen keskipeili ja kaksi korkeaa 
yläpeiliä. Tyyppiä on huoneiden 
välisinä ovina.

Peiliovi G
1930–1940-luvuille tyypil-
linen peiliovi, joka käsittää 
kolme keskenään samanko-
koista, päällekkäistä peiliä. 
Tätä tyyppiä edustavat 
sekundääristen tilojen ovet: 
siivoustilojen 108, 207 ja 
308, wc:n 119 sekä valoku-
valaboratorion sekä pimeä-
huoneen 010 ja 011 ovet. 
Ovilehden koko vaihtelee 
pääosin välillä 200 x 79–83 
cm. Peiliovesta G on van-
hojen ovien mukaan tehdyt 
piirustukset vuodelta 1983.

Yksilehtiset peiliovet

Yksilehtisissä peiliovissa peilien määrä 
ja muoto vaihtelee. Joissain yksilehtisissä 
peiliovissa on jykevät, kartiopäiset nos-
tosaranat, jotka saattavat periytyä talon 
valmistumisajalta. 

Peiliovi E
1800-luvulta 1900-luvun alkuun suosittu 
nelipeilinen ovi, jossa on kahden vaaka-
peilin välissä kaksi pystysuuntaista peiliä. 
Tyyppiä on sekä käytävänpuoleisina sekä 
huoneidenvälisinä ovina. Sitä esiintyy 
ainakin koossa 205 x 75 cm, 205 x 87 cm 
ja 215 x 85 cm. Paksuus on noin 5,5 cm. 
Peiliovesta E on vanhojen mukaan tehdyt 
piirustukset vuodelta 1983.

Peiliovi H
Yhdeksänpeilinen ovi, jossa on alhaalla kolme kor-
keaa peiliä ja keskellä sekä ylhäällä kolme matalam-
paa pystypeiliä. Peilijako viittaa jugendaikaan. Oven 
mitat ovat noin 210 x 90 x 4,5 cm. Ovityyppiä on 
ainoastaan huoneiden 115/116 ja 116/117 väliovena. 

Tämän sivun piirustukset 
ovat Rakennushallituksen 
arkkitehtisuunnitteluryh-
män piirustuksia vanhan 
mallin mukaan tehtävistä 
peiliovista vuodelta 1983. 
Senaatin piirustusarkisto. 
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Laakaovet

Laakaovet ovat koruttomia, sileitä ovia. Niitä on 
wc:n ovina tiloissa 109, 110, 208, 209, 217, 308, 
309 ja 320, jotka eivät suoraan näy käytävään, sekä 
sisempänä pariovena kulmahuoneessa 317 (pariovi 
D), joka vastaa päämitoiltaan pariovea A. Ainakin 
osa laakaovista lienee 1930–1950-luvuilta, ja niitä on 
1980-luvun korjauksissa kunnostettu sekä varustet-
tu uusin lukoin ja painikkein. 1980-luvun uusista 
laakaovista (O) mainitaan rakennustyöselityksessä, 
että ne ovat vakiovalmisteisia, kennorakenteisia, 
kovalevypintaisia ja huullettuja laakaovia. (Raken-
nustyöselitys 1983). Oven korkeus on 200–205 cm, 
leveys 65–80 cm. 

Laakaovet on sijoitettu käytävältä 
katsoen näkymättömiin. Näkymä 
keskikäytävältä eteiseen 319, jos-
sa on laakaovella varustettu wc.

Piirustus laaka-ovista vuodelta 1983. Rakennus-
hallituksen arkkitehtisuunnitteluryhmä. Senaatin 

piirustusarkisto. 

Pariovi D
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108
109 110

107

106

105 114

113

112

111

103

102 101

115121

120

119

118

117

116

104

105 pariovi A 105 / 106 peiliovi F 107 peiliovi E 108 peiliovi G
OP 80/200 (83K/U)

109 ja 110 laakaovi
O 70/200 (83K/U)

111 peiliovi E 112 pariovi A 112 / 113 peiliovi E

P

Ensimmäisen kerroksen ovet
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113 / 114 peiliovi E 115 pariovi A 114 pariovi B113 pariovi B 115 / 116 peiliovi H 116 pariovi A

117 pariovi A 118 pariovi A 118 / 120 peiliovi E
OP 85/215 (83K/U)
uusi aukko 1983

119 peiliovi G
OP 70/210 (83K/U)

120 pariovi A 121 pariovi A

116 / 117 peiliovi H
OP 80/215 (83K/U) 
uusi aukko 1983



Arkkitehtitoimisto Livady124

204 pariovi A 205 pariovi A
OP124/245 (83K/U)
uusi aukko 1983

206 peiliovi E

207 peiliovi G
OP 80/200 (83K/U)

210 pariovi A

210

211

212

213

214

203

202

207
208 209

201

218 216

217

215

219

204

205

206

204 / 205 peiliovi E

208 ja 209 
laakaovi 
o 70/200 
(83K/U)

210 / 211 pariovi C
uusi aukko 1983

P

Toisen kerroksen ovet



125Laivastokatu 20 – rakennushistoriaselvitys

212 pariovi A 213 pariovi A, käytävän-
puoleinen, B30 (83K/U)

214 pariovi A (2 kpl)

215 pariovi A 216 pariovi A 217 laakaovi 
O 70/200 (83K/U)

218 pariovi A
OP 124/245 (83K/U)

211 pariovi A 211 / 212 pariovi C
aukkoa levennetty 1983

213 pariovi A, huoneen-
puoleinen, B30 (83K/U)

219 pariovi A218 / 219 peiliovi E 
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311

312

313

314

316

315

317

303

302

308
309 310

301

321 319

320

318

322

304

305

307306

304 pariovi A

308 peiliovi G
OP 80/200 (83K/U)

309 ja 310 laakaovi 
O70/200 (83K/U)

311 pariovi A

304 / 305 peiliovi G 305 pariovi A
OP 24/245 (83K/U)
uusi aukko

307 peiliovi E

311 / 312 peiliovi E
OP 85/215 (83K/U)
uusi oviaukko

312 pariovi A

P

Kolmannen kerroksen ovet
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315 pariovi A 316 pariovi A315 / 316 peiliovi E
OP 85/215 (83K/U)
uusi oviaukko

313 pariovi A 313 / 314 peiliovi E
OP 85/215 (83K/U)
uusi oviaukko

314 pariovi A, käytävän-
puoleinen, B30 (83K/U)

314 pariovi A, huoneen-
puoleinen, B30 (83K/U)

317 pariovi A, 
käytävänpuoleinen

317 pariovi D, 
huoneenpuoleinen

318 pariovi A 319 pariovi A 320 laakaovi
O 70/200 (83K/U)

321 pariovi A
OP124/245 (83K/U)

322 pariovi A
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Peili- ja laakaovien karmit ja 
kynnykset

Korkeita pariovia (pariovi A, B ja D) kehystää jykevä 
karmi koruttomine listoituksineen. Muissa ovissa 
karmi listoituksineen on kapea ja vähäeleisesti muo-
toiltu. 1980-luvun kunnostuksessa vanhat karmit 
ja listoitukset on puhdistettu puulle ja maalattu 
sisätilan puolella kiiltävällä alkydimaalilla kolmeen 
kertaan. Ainakin 1980-luvun uudet karmit ja listat 
ovat mäntyä. Puisten sisäovien karmit on kiinnitetty 
1980-luvulla nauloin ja karmien ja seinärakenteiden 
välit on tilkitty mineraalivillalla. 

Kynnykset on tehty 1980-luvulla männystä, 
peittomaalattu ja ruuvattu paikalleen, joskus van-
han kynnyksen päälle, sekä varustettu kahdella 
messinkilistalla. Tarvittaessa ovia on voitu lyhentää 
alapäästään ja kynnystä korottaa lattiatason nostami-
sen vuoksi. Huoneessa 210 ovirakenne ja kynnys on 
nostettu uuden asennuslattiatason yläpuolelle. 

Ovien lukot, painikkeet ja reunasalvat on 1980-luvun kun-
nostuksessa vaihdettu. 

1980-luvun uusista ovista
Rakennuksen 1980-luvun uusissa peiliovis-
sa on noudatettu huultamattomia puuovia 
koskevan RT 42-10170:n ohjeita, ”mikäli ne 

eivät ole ristiriitaisia vanhojen mallien kans-
sa, jolloin vanha esikuva on noudatettavana 

ohjeena”. Uudet peiliovet on maalattu alkydi-
maalilla. (Rakennustyöselitys 1983.)
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Yllä vas.: Ulko-oven 
yläpuolella oleva sisä-
puite on umpiolasitettu 
1980-luvulla.

Yllä oikealla: Rakennus-
hallituksen arkkiteh-
tisuunnitteluryhmän 
piirustus ulko-ovesta 
vuodelta 1983. Senaatin 
piirustusarkisto. 

Kuvat alla: Vanhan mal-
lin mukainen ulko-ovi, 
jonka päällä on ulkopuo-
lella uusrenessanssissa 
suosittu kolmiopääty. 
Oven alaosassa on 
potkulevy.

Muut ovet

Ulko-ovet

Ulko-ovet (UO, PUO) eli pääovi, parvekkee-
novet ja kellarinovi on uusittu 1980-luvulla 
piirustusten mukaan vanhojen ovien mallisina 
männystä ja lämmöneristetty. Profiloinnit on 
toteutettu irrallisina listoina, joilla on peitetty 
kehyksen ja täytteen liittymäkohta. 

Sisälle jäävät pinnat on maalattu alkydi-
maalilla, sään armoille jäävät pinnat on käsitelty 
maaliöljyllä ohennetulla öljymaalilla tai sink-
kivalkoispohjamaalilla ja väli- ja valmiiksimaa-
lattu kiiltävällä öljymaalilla (Teho, Uula, Lin tai 
Wintol). Teräsosat on ennen maalausta käsitelty 
korroosionestopohjamaalilla. Ovet on kiinni-
tetty tartuntaraudoilla ja betonilla ja tiivistetty 
EPDM-profiilitiivisteellä. Karmin ja seinän välit 
on tilkitty mineraalivillalla ja raot elastisella 
kitillä. Pääoven yläpuolelle on 1980-luvulla 
asennettu umpiolasilla varustettu, välipuittee-
ton sisäpuite.  

Ulko-ovien kynnykset on uusittu 
1980-luvulla painekyllästetystä männystä aiem-
paa korkeampina ja varustettu kulmateräksillä. 
(Rakennustyöselitys 1983, Maalaustyöselitys 
1983.)
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Valokuvissa yllä saunaosaston ovi ja sen sarana. Kolmipeili-
nen, 1980-luvulla valmistettu ovi noudattaa rakennustyöse-
lityksen mukaan vanhan oven mallia. Oven yläreunassa on 
vesilista, alaosassa potkulevy, ja ovi on noin 184 cm korkea ja 
89,5 cm leveä. 

Piirustukset vasemmalla: Saunaosaston ulko-ovi ja sen katos. 
Rakennushallituksen arkkitehtisuunnitteluryhmä, 1983. Se-
naatin piirustusarkisto. 
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Parvekkeenovet

Parvekkeiden sisempi pariovi on vanhan mallin mukaan tehty 
puu-lasiovi, jonka alaosassa on peili. Lasiosa on jaoteltu välipuin 
samalla tavalla kuin toisen kerroksen ikkunat, ja oven yläpuolella 
on toiselle kerrokselle ominainen, pystypuin jaoteltu kaari-ikkuna. 
Leveydeltään pariovi E vastaa ikkunan perustyyppiä. Pariovityyppiä 
on toisen kerroksen parvekkeellisissa huoneissa 210 ja 214. Par-
vekkeidenovien karmit on piirustusten mukaan uusittu ovenpääl-
lysikkunan alapuolelle jääviltä osiltaan.

Rakennushallituksen arkkitehtisuunnitteluryhmän piirustus parvekkeeno-
vista vuodelta 1983. Senaatin piirustusarkisto. 
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Puu-lasiovi puu-lasiseinineen

Pääportaan 101 ja porrashuoneen 102 väli-
sessä holvikaaressa on puu-lasiseinä ja 
puu-lasirakenteinen, huultamaton pariovi 
lyöntilistoineen. Seinä ja pariovi ovat 
1950-luvulta, mikä ilmenee paitsi vuoden 
1953 muutospiirustuksista myös puun 
ja lasin liittymädetaljien suoraviivaisesta 
muotoilusta, mutta karmit voivat olla 
vanhemmat. Ovi ja seinä on 1980-luvulla 
kunnostettu, maalattu alkydimaalilla ja 
varustettu uudella lukolla ja messinkiveti-
mellä. Kynnys on puuta.

Teräs-lasiovet teräs-
lasiseinineen

Porrashuonetta erottavat käytävästä hio-
tulla rautalankalasilla varustetut, kaksi-
lehtiset teräs-lasiovet, jotka on asennettu 
suuriin holvikaariin tehtyihin teräs-lasi-
seiniin. Sekä ovet että teräs-lasiseinät ovat 
peräisin 1980-luvun korjauksista. Vuoden 
1983 rakennustyöselityksen mukaan ne 
ovat teräskarmiin tehtyjä A30-luokan 
palo-ovia, joihin liittyvä lasiseinä on 
samaa rakennetta. Teräspinnat on maalat-
tu kahteen kertaan alkydimaalilla ja ovet 
on varustettu upotetuilla, messinkisillä 
paniikkisalvoilla sekä kuulalaakeroiduilla, 
hitsatuilla terässaranoilla. Vetimet ovat 

Pääportaan 101 ja porrashuoneen 102 välinen puu-lasiovi ja sen detaljeja.
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Käytävän 303 teräs-lasiovi on 
toteutettu pääpiirteissään sitä 

koskevan Rakennushallituksen 
arkkitehtisuunnitteluryhmän 

vuonna 1982 päiviätyn piirus-
tuksen mukaisesti. Senaatin 

piirustusarkisto. 

läpikiinnitettäviä, messinkisiä 
lankavetimiä, rakennustyö-
selityksen mukaan mallia 
Mome 220. Rakennustyöseli-
tyksen mukaan ensimmäisen 
kerroksen rautalankaovet on 
varustettu ovensulkijoihin 
perustuvalla Abloy-palosulku-
järjestelmällä, jossa ovet sul-
keutuvat ionisavuhälyttimellä.

Teräs-lasiovien paikalla 
on 1920-luvun piirustuk-
sissa pariovet. 1950-luvun 
piirustuksissa ne on merkitty 
poistettaviksi ja kolmanteen 
kerroksen on esitetty tehtäväk-
si porrashuoneen ja käytävän 
302 välille ”lasiseinä”. 
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Saunaosaston ovet

Saunaosaston ovet (OPS) ovat 1980-luvulla tehtyjä 
paneeliovia, jotka on molemmin puolin paneloitu 
höylätyllä mäntylaudalla. Löylyhuoneen ovet on 
lämpöeristetty ja kuultokäsitelty.

Saunaosaston OPS-ovia ja niitä koskeva Rakennushallituksen 
arkkitehtisuunnitteluryhmän piirustus vuodelta 1983. Senaatin 
piirustusarkisto. 
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Palo-ovet PO A60 ja holvinovet 
HO A60

Palo-ovet PO A60 ja holvinovet HO A600 
ovat sileitä, tehdasvalmisteisia ovia; teräsovet 
on maalattu kahteen kertaan alkydimaalilla, 
joka on pohjustettu osittain korroosionesto-
maalilla. Lisäksi on joitain muita teräsovia, 
kuten sähköpääkeskuksen 004 ovi.

Palo-ovet on kiinnitetty tartuntaraudoilla 
ja betonilla. 

Rakennustyöselityksen mukaan vuoden 
1983 remontin yhteydessä on hankittu kaksi 
holvinovea (008 ja 306) (Rakennustyöse-
litys 1984, liite 21). Silmämääräisen arvion 
mukaan tilan 306 teräsovi saattaa olla tätä 
vanhempi.  

Asevaraston 008 teräsovi.

Palo-ovi PO (83K/U) A60 
pääportaan 101 ja eteisen 
001 välillä.

Sähköpääkeskuksen 004 teräsovi.

Holvin 306 terässarana ja teräksinen ovi.
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Lähes kaikki Laivastokatu 20:n 
talotekniset asennukset ovat vuoden 1983 
peruskorjauksen ajalta tai sitä uudempia. 
Ne edustavat suurimmaksi osaksi aikansa 
tyypillistä rakentamista. Tässä luvussa 
keskitytään rakennuksen talotekniikkaan 
niiltä osin, kun sillä voi nähdä olevan 
rakennushistoriallista merkitystä. Esiin 
pyritään nostamaan myös muutamia tälle 
kohteelle erityisiä piirteitä.

Talotekniikan pääpiirteet

Sadevesi ja salaojat

Laivastokatu 20:n satulakatolle kerääntyvä sadevesi 
johdetaan alas räystäillä olevien sadevesikourujen ja 
kahdeksan syöksytorven kautta. Kadun puolella vesi 
ohjataan Laivastokadulla oleviin sadevesikaivoihin 
ja pihalla rakennusta kiertäviin salaojiin. Vesikaton 
peltikate ja samalla oletettavasti myös syöksytorvet 
on uusittu vuonna 2011. Salaojat on kunnostettu 
vuonna 2012 (Tilanneilmoitus 23.9.2016).

Tontin kaakkoislaitaan, parkkipaikkojen ja 
katutilan reunaan on sijoitettu kaksi sadevesikaivoa. 
Niistä vesi johdetaan Laivastokadun alla kulkevaan 
kaupungin viemäriverkostoon.

Tontin sadevesikaivot on korostet-
tu punaisilla pisteillä vuoden 1984 

pintavesisuunnitelmaan. 
Piirustus 339–PV1–B: Insinööritoimisto 

Ylänne Oy.

Katolle kerääntynyt sadevesi ohjataan pihan puolella raken-
nusta kiertäviin salaojiin.  
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Kellarikerroksen vesijohdot ja viemärit. Piirustus LVI 166 / V1: LVI-suunnittelu Anttila & Turunen Ky 1984. 

1980-luvulla asennetut wc- ja vesikalusteet ovat malleiltaan 
tavanomaisia. Kolmannen kerroksen wc (320).

Käyttövesilaitteet ja viemäriverkosto

Kiinteistön käyttövesi saadaan Helsingin kaupungin 
vesijohtoverkosta, joka kulkee Laivastokadun alla. 
Tonttijohto tulee lämmönjakohuoneeseen (014) 
saunaosaston oven vierestä, missä on myös vesipos-
tin paikka. Kellarin vaakasuuntaiset putkivedot on 
tehty alapohjan alla. Vuoden 1984 LVI-piirustusten 
mukaan rakennuksen pitkittäiset johdot kulkevat 
pääasiassa arkistohuoneiden (005 ja 006) alapuolel-
la. Saunaosastolle on oma linjansa.

Jätevesiviemärit on johdettu Laivastokadun alla 
olevaan kaupungin viemäriin. Rakennuksen sisäiset 
kokoojaviemärit sijaitsevat vesijohtojen lailla arkis-
tohuoneiden alla. Rakennuksesta ulos suuntautuva 
viemäri on kellarin käytävätilan (001) alla. Viemärit 
on tehty PVC-muoviputkesta.

Käyttöveden pystyjohdot on sijoitettu käytävien 
varsilla olevien wc-tilojen (119, 217, 320 ja 110, 209, 
310) vieressä oleviin putkikanaviin. Pääkerroksissa 
on vain vähän sivuttaissuuntaisia putkivetoja. Niitä 
on tehty lähinnä keittiön (120) ja siivouskomeroiden 
(108, 207, 308) vesikalusteita varten. 

Vesijohto- ja viemärityöt on tehty vuoden 1983 
peruskorjauksen yhteydessä. Tässä vaiheessa hanki-
tut vesi- ja wc-kalusteet ovat tavanomaisia Oras- ja 
Ido-malleja. Ensimmäisen kerroksen wc-istuimet 
(109, 110, 119) on uusittu myöhemmin. Keittiökalus-
teet ja niihin liittyvät vesikalusteet tiloissa 120 ja 011 
ovat silmämääräisen arvion perusteella melko uusia. 
(LVI-työselitys 1984, 8, 10 / liite: LVI-kalusteluettelo 
1–3 ; LVI-piirustukset: 166/V1, 166/V2, 166/V3, 166/
V4 .)
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Lämpöverkko ja patterit

Laivastokatu 20:een asennettiin vesikiertoinen 
patterilämmitys ensimmäisen kerran vuonna 1953 
(Laivaston esikunta – lämpöjohdot 1953). Luultavasti 
tässä vaiheessa purettiin myös huonekohtaiset läm-
mitysuunit. Rakennus liitettiin kaukolämpöön vuon-
na 1975 (Työselitys 1975; Merivoimien esikunnan 
kaukolämpöliitos 1975). Nykyiset patterit ja lämpö-
putket ovat peräisin vuoden 1983 peruskorjauksesta.

Rakennus on liitetty Helsingin kaupungin 
Energialaitoksen vesikaukolämmitysverkostoon. Lai-
vastokadun suunnasta tulevat kaukolämpöputket on 
johdettu saunaosaston vierellä olevaan lämmönja-
kohuoneeseen (014), johon on sijoitettu lämmönala-
jakokeskus lämmönsiirtimineen, säätölaitteineen, 
pumppuineen ja paisuntalaitteineen. 

Kellarikerroksessa vaakasuuntaiset lämpöjoh-
dot on sijoitettu alapohjan alle, samoihin kanaviin 
kuin vesijohdot ja viemärit. Pääkerrosten pattereihin 
tulevat pystyputket on tehty pääasiassa pintavetoina, 
ja ne sijaitsevat suurimmaksi osaksi toimistohuo-
neiden kulmissa. Lounaisjulkisivulle tulevien läm-
pöputkien vaakavedot on sijoitettu ensimmäisessä 
kerroksessa toimistohuoneen 105 ja taukotilan 118 
maanvaraisten lattioiden alle.

Lämpöpatterit on sijoitettu pääasiassa ulkosei-
nille, ikkunoiden alle. Ne ovat malliltaan tavanomai-
sia 1980-luvun levypattereita. (LVI-työselitys 1984, 
5–7; LVI-piirustukset: 166/L1, 166/L2, 166/L3, 166/
L4 .)

Lämmönjakohuone (014).  

Levypattereita ja sähkökouruja koulutushuoneessa (214).  

Sähköpääkeskus (004). Vasemmalla puhelinjakamo.  Dieselgeneraattori kellarin varavoimakonehuoneessa (015).  

Sähköverkko

Laivastokatu 20:n sähköasennukset ovat peräisin 
vuoden 1983 peruskorjauksesta. Sähköpääkeskus 
(004) on kellarissa. Jokaisen kerroksen käytävällä 
(103, 202 ja 302) on teräsovilla suljetut, seinään 
upotetut sähkökeskuskaapit. Laitehuone (107) toimi 
Suomenlahden merivartioston esikunnan aikana 
IT-verkon jakamona.

Sähköasennusten näkyvimmät osat ovat käytä-
vien katonrajassa olevat metalliset kaapelihyllyt ja 
toimistohuoneiden seiniin asennetut kaapelikourut.

 Laivastokatu 20:n sähköjärjestelmän erityisenä 
piirteenä on tilaan 015 sijoitettu dieselkäyttöinen 
varavoimageneraattori, joka on hankittu vuoden 
1983 remontin yhteydessä. Varavoimakoneen 
pakoputki on johdettu kellarista suoraan katolle. Se 
nousee ylös wc tilojen 119, 217 ja 320 takana olevassa 
pystykanavassa. Tuuletussäleikkö on kaakkoisjul-
kisivussa. (Sähkötekniset työt, työselitys ja hankin-
taohjelma 1984; LVI-piirustukset: 166/L1, 166/L2, 
166/L3, 166/L4.)
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Pystyhormit merkittynä ullakon reikäpiirustukseen 1984. Piirustus: Insinööritoimisto Ylänne Oy, R5.

Huippuimuri katolla. 

Tiilimuurien sisällä kulkevista pystyhormeista tuleva ilma 
johdetaan ullakolla lämpöeristettyjen peltikanavien kautta 
katolla oleviin huippuimureihin.  

Ilmanvaihto

Laivastokatu 20:ssa on alun perin ollut painovoi-
mainen ilmanvaihto, joka on perustunut ulkosei-
nien raitisilmaventtiileihin ja uunien yhteydessä 
oleviin hormeihin, joiden kautta poistoilma on 
kohdettu ulos. Tarvittaessa ilmanvaihtoa on tehos-
tettu fortuskatuuletuksen avulla. 

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on uusit-
tu vuoden 1983 remontin yhteydessä. Työ on pyritty 
tekemään rakennuksen alkuperäistä arkkitehtuuria 
kunnioittaen ja alkuperäistä ilmanvaihtojärjestel-
mää on hyödynnetty. Sen sijaan että ilmanvaihto 
perustuisi koneelliseen tulo- ja poistoilmaan, kuten 
toimistotiloissa on nykyisin tapana, Laivastokatu on 
20:ssä ainoastaan koneellinen poistoilmanvaihto. 

Korvausilma saadaan kaikissa huoneissa julki-
sivuissa olevista tuloilmaventtiileistä. Järjestelmässä 

hyödynnetään sydänmuureissa valmiina olleita 
muurattuja pystyhormeja. Alkuperäiset piiput on 
katon tasolla tukittu. Hormeista tuleva ilma ohja-
taan ullakkotilassa lämpöeristettyjen putkien kautta 
katolla oleviin huippuimureihin. 

Olemassa olevien hormien hyödyntämisellä ja 
yksinkertaisella järjestelmällä on vältytty suurten 
pystykanavien rakentamiselta ja laskettujen alakat-
tojen tekemiseltä käytävätiloihin. Ullakolle ei ole 
myöskään tarvinnut rakentaa erillistä konehuonet-
ta. Vaakasuuntaisia ilmanvaihtoputkia on ullakon 
lisäksi lähinnä kellarikerroksessa. Kaikki tämä on 
johtanut siihen, että Laivastokatu 20:n sisätilat ovat 
säilyneet olemukseltaan hyvinkin alkuperäisen 
kaltaisina.

Laitehuone (107) ja johtokeskus (210) on varus-
tettu jäähdytyslaitteilla. Niihin liittyvät kompresso-
rilaitteet on sijoitettu ullakkotilaan, kylmäaineput-
kisto kulkee pinta-asennuksena siivousvarastojen ja 
toimistotilojen nurkissa. (LVI-työselitys 1984, 16–22; 
piirustukset: LVI 28073/01–05.)
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 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
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Arvokkaimmista piirteistä rakennushistoriallisesta näkökulmasta

Selvitystyössä saadun tiedon valossa Laivastokatu 20:n arkkitehtuurista, materi-
aaleista, rakennustekniikasta, säilyneisyydestä sekä roolista kaupunkimaisemas-
sa voidaan kiteyttää seuraavaa:

Laivastokatu 20 on todennäköisesti rakennettu Viaporin sotasataman sata-
mahallinnolle. Se on venäläistä sotilasarkkitehtuuria edustava käyttörakennus, 
joka on rakennettu Venäjällä 1870-luvulla vahvistettujen, kasarmirakentamista 
yleisesti ohjaavien määräysten mukaisesti, mahdollisesti yksilöllisesti laadittujen 
piirustusten mukaan. 

Julkisivuissa on aikakauden venäläiselle sotilasarkkitehtuurille tyypillisesti 
sekä uusrenessanssin että venäläisen tiilityylin piirteitä. Vahvimmin erottuvat 
pääjulkisivun uusrenessanssipiirteet, joilla oli tavallista korostaa hierarkkisesti 
arvokkaimpia sotilasrakennuksia. Näitä piirteitä ovat erityisesti jäsentely matalin 
risaliitein ja kerrosten erottaminen toisistaan vaakasuuntaisin koristelistoin, 
2. kerroksen korostaminen parvekkein ja korkeammin ikkunoin, luonnonkivi-
sokkeli sekä akselisymmetrian käyttäminen johtavana sommitteluperiaatteena. 
Pääjulkisivussa on myös tiettyä uusrenessanssille ominaista palatsimaisuutta.

Venäläiselle tiilityylille ominaisia piirteitä ovat rappaamattomat julkisivut 
ja sitä raidoittavat vaakanauhat, joista osa on ”kirjottu” tiilestä venäläisen kan-
santaiteen koristeaiheita tyylitellen ja osa on tehty vaalealla rappauksella. Ajan 
arkkitehtuurissa suosittiin myös vaaleaa rappauskorostusta ikkunoiden kehyk-
sissä. Sen sijaan takajulkisivu, jonka puolella on alun perin ollut myös sivupor-
ras, on arkisen koruton ja alun perinkin sommittelultaan epäsymmetrinen. Eräs 
rakennuksen arkkitehtuuria määräävä tekijä on myös se, että se on suunniteltu 
tontillaan vapaasti seisovaksi rakennukseksi.

Pääkerrosten tilarakenteen ytimen muodostavat pitkät keskikäytävät ja 
keskeisesti sijaitseva pääporras. Tällainen rakenne on sallinut varustaa ainakin 
osan huoneista käytävän puolelta syötettävillä lämmitysuuneilla, jotka on tosin 
ilmeisesti 1950-luvulla purettu. Tämäntyyppisiä uuneja on ollut muissakin venä-
läisissä sotilasrakennuksissa.

Sisätiloissa rakennuksen arkkitehtonisina kohokohtina erottuvat sisääntu-
lon porrashuone (101), pääporrashuone sekä pääkerrosten korkeat keskikäytävät 
arvokkuutta henkivine peiliovineen ja suurine päätyikkunoineen. Tärkeänä 

jäsentelevänä periaatteena on myös ovien keskinäinen hierarkia: käytäville avau-
tuvat korkeat peiliovet viestivät niiden takana olevien toimintojen merkityksestä. 
Vähemmän merkittäviin tiloihin mennään matalammasta ovesta.

Rakennus on tehty kestävistä materiaaleista, jotka edelleen antavat sille 
tunnusomaisen leimansa. Siihen on käytetty punatiiltä, graniittia, teräspalkkeja, 
betonia ja mosaiikkibetonia, ja vanhat ikkunat on valmistettu hongasta. Materi-
aalit ovat yleensä säilyneet hyvin, joskin lattiapinnat on pääosin uusittu. Myös 
alkuperäinen kattotuolirakenne on säilynyt, ja sitä on vahvistettu vuonna 2011 
tehdyn kattoremontin yhteydessä. Rakennuksessa on tallella runsaasti alkupe-
räisiä rakennusosia: ikkunoita ja peiliovia, kaiteita ja käsijohteita. Kolmannen 
kerroksen ikkunoissa on erityisen komeat 1800–1900-lukujen vaihteen helat.

Rakennusta ja rakennusosia on muutettu, korjattu ja kunnostettu käyttöra-
kennukseen kohdistuvien muuttuvien tarpeiden mukaan. Monessa vaiheessa 
tehtyjä, pieniä muutoksia leimaa pääasiassa kunnioittava suhtautuminen raken-
nuksen arkkitehtuuriin. Noin 1950-luvulla tehtyjen korjausten kerrostuma erot-
tuu omaa aikaansa henkivän korjausotteensa vuoksi; esimerkiksi ikkunanpuit-
teiden uusitut osat erottuvat profiloimattomina vanhoista, sirosti profiloiduista 
puitteista. Julkisivuihin tehdyt muutokset ovat kunnioittaneet kadulle näkyvien 
julkisivujen alkuperäistä ilmettä, kun taas sivuportaan purkamisen yhteydessä 
tehdyt muutokset näkyvät selvästi takajulkisivun tiilimuurissa. 1970-luvulta 
alkaen korjauksissa käytettyyn lähestymistapaan on jo vaikuttanut rakennuksen 
kaavasuojelu ja 1980-luvulta alkaen asetussuojelu. Ve näläisaikaisilla tiilira-
kennuksilla on tuolloin alettu tunnistaa erityisiä, suojeluakin kaipaavia arvoja. 
Niinpä 1980-luvun peruskorjauksessa johtavana periaatteena on ollut historial-
listen ja alkuperäisyysarvojen kunnioittaminen. Vanhat rakennusosat on pyritty 
säästämään ja kunnostamaan, tuolloin tehdyt uudet ikkunat ja peiliovet, myös 
ulko-ovet, noudattavat vanhojen mallia. Ovien heloitus on kuitenkin uusittu 
kauttaaltaan. 

Näkyvimpiä ja suurimpia muutoksia ovat olleet sivuportaan purkaminen 
kerroksissa 1 ja 2, entisen porrashuoneen muuttaminen toimistohuoneiksi sekä 
lämmitysuunien purkaminen. Kellarikerros on kokenut useita muutoksia, eikä 
siellä ole juurikaan alkuperäisiä rakennusosia saati pintoja.
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Laivastokatu 20:n arvoista ja merkityksestä

Laivastokatu 20 on hyvin säilynyt esimerkki 1800-luvun lopun punatiilises-
tä venäläisestä sotilasarkkitehtuurista. Muita samankaltaisia venäläisaikaisia 
sotilasrakennuksia on säilynyt pääkaupunkiseudulla muun muassa Helsingin 
edustan saarilla ja Suomenlinnassa. Näiden rakennusten joukossa Laivastoka-
tu 20 edustaa määrällisesti vähälukuisempaa, kaupunkipalatsia muistuttavaa 
muotoa, jonka pää- ja päätyjulkisivut ovat saaneet tavallista rikkaamman ja 
arvokkaamman, uusrenessanssia ja venäläistä tiilityyliä yhdistelevän julki-
sivukäsittelyn. Tämä liittyy Laivastokatu 20 asemaan tärkeän sotasataman 
hallintorakennuksena. 

Olennaisimmilta piirteiltään rakennus vastaa nykymuodossaan oletettavasti 
lähes täysin valmistumisaikaista. Rakennuksen julkisivut ovat miltei alkuperäi-
sessä asussaan. Ainoa merkittävä julkisivumuutos koskee takajulkisivua, joka 
toisaalta alkujaankin epäsymmetrisenä kestää harkittuja muutoksia. Myöhem-
män laajennusosan purkamisen myötä rakennus on 1980-luvulla saanut takaisin 
alkuperäisen kadunpuolen symmetrisyytensä. 

Pääkerrosten tilarakenne sekä tilojen mittasuhteet ovat säilyneet hyvin. Jopa 
alkuperäiset sisäkattopinnat yksinkertaisine koristelistoineen ovat näkyvissä, 
koska rakennukseen ei ole 1980-luvun peruskorjauksessa tuotu täysimittaista 
koneellista ilmanvaihtoa tiloja madaltavine asennuskattoineen. 

Myös materiaalisesti Laivastokatu on aikansa kestävien rakennusaineiden 
ansiosta säilynyt hyvin. Erityinen arvo on alkuperäisten rakennusosien – ikku-
noiden, peiliovien ja niiden saranoiden sekä portaiden, kaiteiden ja käsijohtei-
den – hyvä säilyneisyys. Kolmannen kerroksen ikkunoissa on säilytetty erityisen 
komeat 1800–1900-lukujen vaihteen helat, kun taas toisen kerroksen ikkunoissa 

on pääosin uudempia mutta silti rakennuksen henkeen sopivia heloja. Tiettyä 
arvoa voidaan nähdä myös porrashuoneeseen johtavalla, 1950-luvun detaljiikkaa 
edustavalla puu-lasiovella. Kattotuolit ovat rakennuksen valmistumisajalta. 

Talotekniikan kannalta on merkittävää, että rakennuksen ilmanvaihto perus-
tuu sen alkuperäisen, painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän hyödyntämiseen; 
tuloilma saadaan edelleen ulkoseinien venttiilien kautta ja poistoilma johdetaan 
ulos hyödyntäen entisiä tulisijojen hormeja. Käytävän puolelta syötettävien 
lämmitysuunien jäänteet muistuttavat keskuslämmitystä edeltäneestä vaiheesta. 
Uunien purkamisesta huolimatta Laivastokatu 20 on näin myös rakennusfyysi-
sesti säilynyt perusperiaatteiltaan pitkälti alkuperäisen kaltaisena.

Kaupunkikuvallisesti Laivastokatu 20 on säilyttänyt hierarkkisen erityisase-
mansa entisen venäläisaikaisen sotasataman äärellä, sillä lähiympäristö ei ole 
sanottavasti muuttunut sitten 1900-luvun alun, jolloin naapuritonteille Sotasata-
man ulkopuolelle kohosi suuria jugendkerrostaloja. Näin myös visuaalinen yhte-
ys merelle ja Merikasarmiin on säilynyt. Vähäisten muutosten ansiosta Viaporin 
sotasataman vaihe on edelleen osin luettavissa ympäristöstä. 

Kulttuurihistorialliselta kannalta on merkittävää, että Laivastokatu 20 on 
koko olemassaolonsa ajan palvellut samantapaista käyttöä: ensin Venäjän keisa-
rikunnan, sitten Suomen tasavallan maanpuolustusta. Tämä on samalla taannut 
sen, että rakennukseen on kohdistunut vain vähän muutostarpeita. Toisaalta 
puolustusvoimain rakennusosastolla on yleisesti vallinnut hyvän rakentamisen 
traditio ja kunnioitus vanhoja rakennuksia kohtaan silloinkin, kun niitä on päi-
vitetty ja muutettu uusiin käyttöihin. Erityisesti 1980-luvun korjauksissa on ollut 
alkuperäisiä rakennusosia säästävä ja kunnostava ote. 



143Laivastokatu 20 – rakennushistoriaselvitys

Suositus väritystutkimuksen kohteiksi

Laivastokatu 20:ssä ei ollut syksyllä 2016 tätä 
selvitystä laadittaessa näkyvissä merkkejä siitä, että 
rakennuksen seinissä, katoissa ja porrassyöksyjen 
alapinnoissa olisi aiemmin ollut esimerkiksi koris-
temaalauksia. Siitäkään ei ole tietoa, perustuuko 
portaikon seinien alaosien maalaaminen ruskeaksi 
jonkin aiemman vaiheen väritykseen. 

Varsinkin hierarkkisesti tärkeiksi katsotuissa 
1800-luvun lopun rakennuksissa mainitut pinnat 
on tyypillisesti maalattu jollain muulla värillä kuin 
valkoisella. On mahdollista, että väritystutkimus 
paljastaisi vanhoja, värillisiä maalipintoja myös 
Laivastokatu 20:ssa. 

Vuoden 1983 maalaustyöselitys ohjeistaa, että 
”kaikki pinnat on ennen käsittelyjä puhdistettava 
hyväksi maalausalustaksi urakoitsijan parhaimmak-
si katsomalla tavalla” ja että ”vanhat pinnat pestään 
kohteeseen soveltuvaa puhdistusainetta käyttäen 
sekä huuhdotaan puhtaalla vedellä huolellisesti”. 
Ohjeen perusteella ei voi sanoa, onko maalikerrok-
sia ehkä paikoin poistettu kokonaan. 

Väritystutkimuksessa väriportaat tulisi tehdä 
useista kohdista, tämän selvityksen perusteella aina-
kin seuraavien tilojen seinistä, katosta ja kattolistas-
ta: pääportaikko 101, porrashuoneet 102, 201 ja 301, 
varsinkin portaikon puolella, käytävät 103, 104, 202, 
203, 302 ja 303 sekä parvekkeelliset huoneet 210 ja 
214.



144 Arkkitehtitoimisto Livady

Lähteet 

Kirjalliset lähteet

Alho, Asmo & Rauhanheimo, Uljas 1962. Helsinki ennen meitä, vanhojen kuvien 
kertomaa. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki.

Erävuori, Jukka 1981. Helsingin sataman ja satamahallinnon historia. Kauppakirja-
paino, Helsinki.

Haila, Sirpa 1996. Venäläinen rationaalisuus, 1910-luvun kasarmiarkkitehtuuri 
sosiaalinena käytäntönä. Suomen historiallinen seura, Helsinki.

Halén, Harry 2008. Viaporin sotasatama 1905–1918. Unholan aitta 28. Helsinki.

Helaniemi, Merja 2008. Kalliolinnasta Heikkilän kasarmille. Merivoimien esikun-
nan historiikki 1918–2008. TS-Yhtymä, Turku.

Helminen, Martti 2009. ”Katajanokka neljän vuosisadan ajalta”. Teoksessa 
Marjatta Hietala & Martti Helminen & Merja Lahtinen (toim.) Helsinki, his-
toriallinen kaupunkikartasto. Helsingin kaupungin tietokeskus / Helsingin 
kaupunginarkisto.

Jaatinen, Carina & Tommi Lindh & Hannu Lunkka 1998. Helsingin kantakau-
pungin rakennuskulttuuri, Katajanokan kaupunginosan inventointi. Helsingin 
kaupunginmuseo.

Kovero, Martti 1955. ”Helsinki liikennekeskuksena”. Teoksessa Ragnar Rosen, 
Erik Hornborg, Heikki Waris ja Eino Jutikkala (toim.) Helsingin kaupungin 
historia,  IV osa, ensimmäinen nide. Suomalaisen kirjallisuuden Kirjapaino Oy, 
Helsinki. 211–271.

Lahti, Matti J. 1960. Kuinka Helsinkiä on rakennettu. Rakentajain kustannus-oy, 
Helsinki.

Arkkitehtitoimisto Livady (Netta Böök, Pasi Kolhonen, Mikko Mälkki & Mathias 
Wahlberg) 2015. Hennalan varuskunta-alueen kulttuuriympäristöselvitys. Senaatti-
kiinteistöt ja Lahden kaupunki, Helsinki.

Mattila, Tapani & Vitikka, Olavi 1996. Uhka lännestä, Suomen meripuolustus auto-
nomian aikana. Suomi merellä -säätiö.

Neuvonen, Petri (toim.) 2006. Kerrostalot 1880–2000 – arkkitehtuuri, rakennustek-
niikka, korjaaminen. Rakennustieto Oy, Helsinki.

Ollila, Kaija & Toppari, Kirsti 1975 (6. painos 1986). Puhvelista Punatulkkuun, 
Helsingin vanhoja kortteleita. Sanoma Osakeyhtiö, Helsinki.

Putkonen, Lauri 2010. Katajanokka Skatudden. Play-Off Oy, Helsinki.

Raevuori Antero 2014. Hävittäkää Helsinki, Pääkaupungin tuhopommitukset 1944. 
Kustannusosakehtiö Otava.

Rönnqvist, Ronny 2016. ”Viaporin sotasatama ja keisarillisen Venäjän Itämeren 
laivasto 1914-1918”. Teoksessa Ove Enqvist ja Johanna Pakola (toim.) Suomenlahti 
Pietarin Suojana. Docendo Oy. 143–159.

Seppälä, Helge 1977. Katajanokan upseerikerho. Pohjois-Karjalan kirjapaino Oy, 
Joensuu.



145Laivastokatu 20 – rakennushistoriaselvitys

Sinisalo, Jarkko 1981. ”Katajanokan kasarmin suunnittelu ja rakentaminen 
1816-1838”. Teoksessa Martti Linkola (toim.) Suomen museo 1980. Suomen 
muinaismuistoyhdistys.

Sinisalo, Jarkko 1990. ”Carl Ludvig Engel sotilasrakennusten arkkitehtina”. 
Teoksessa Carl Ludvig Engel 1778-1840. Näyttely Helsingin tuomiokirkon kryptas-
sa 7.8.-14.9.1990.

Sundbäck, Esa 2005. Merivartiointia 75 vuotta. Merivartiolaitoksen ja merivartios-
ton historia 1930-2005. Rajavartiolaitoksen julkaisu.

Suomenlinna. Kunnostustyöt 1974–1994. Suomenlinnan hoitokunta, Helsinki 
1995.

Wessman, Kerttuli 1989. ”Katajanokan vaatimaton menneisyys”. Teoksessa 
Narinkka. Helsingin kaupunginmuseon vuosikirja.

Artikkelit lehdissä

Helander, Vilhelm & Pekka Pakkala & Mikael Sundman 1975. ”Katajanokan kär-
jen asemakaavaluonnos”. Arkkitehti 2/1975, 32–43.

Helander, Vilhelm & Pekka Pakkala & Mikael Sundman 1981. ”Katajanokka 
rakentuu”. Arkkitehti 6–7/1981, 24–27.

Helander, Vilhelm 1986. ”Katajanokan ala-asteen koulu, lasten päiväkoti Luotsi 
ja Katajanokan kerhohuoneisto.” Arkkitehti 6/1986. 26–33.

Schalin, Mona 1990. ”Merikasarmi / ulkoasiainministeriön virastotalo”. Arkki-
tehti 7/1990. 26–39.

Selvitykset, asiakirjat ja muistiot

Helsingin kaupunki 1912. Helsingin Kaupunginvaltuuston painetut asiakirjat vuo-
delta 1911. N:o 19.

Huoneselitys 1983. Laivastokatu 20.

Kuntaliitto & Ympäristöministeriö 2009. Valtakunnallisesti merkittävien rakennet-
tujen kulttuuriympäristöjen huomioon ottamisesta kaavoituksessa ja lupamenettelys-
sä. Muistio. Suomen kuntaliitto.

Laivaston esikunta – lämpöjohdot 1953. Asiakirjamappi Puolustushallinnon 
Rakennushallinnon arkistossa.

Lupahakemus 13.12.1983.

LVI-työselitys 1984. Virastotalo Laivastokatu 20, Suomenlahden merivartioston 
esikunnan käyttöön. LVI-suunnittelu Anttila & Turunen KY.

Maalaustyöselitys 1983?. Virastotalo Laivastokatu 20, Suomenlahden Merivartioston 
esikunta. 

Merivoimien esikunnan kaukolämpöliitos 1975. Asiakirjamappi Puolustushallin-
non Rakennushallinnon arkistossa.

Museoviraston lausunto 20.9.1983. Antero Sinisalo ja Heikki Ilvas.

Rakennustyöselitys 1984. Virastotalo Laivastokatu 20, Peruskorjaus- ja muutostyö 
Suomenlahden merivartioston esikunnan käyttöön.



146 Arkkitehtitoimisto Livady

Sähkötekniset työt, työselitys ja hankintaohjelma 1984. Suomenlahden merivar-
tioston esikunta, Laivastokatu 20. Insinööritoimisto Vuorinen.

Tilanneilmoitus 23.9.2016. (Luettelo korjauksista vuosilta 1997–2012). HTK_
RAHARAPO1.xlsx

Tmi Lauri Putkonen 2010. Katajanokan Kanavaterminaalin alue – asema-
kaavahistoria, rakennushistoria ja kaupunkikuvan kehitys. Tilaaja Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto.

Toimituskirja 16.4.1984.

Työselitys 1975. Katajanokan merivoimien esikunnan kaukolämpöliitos. Insinööri-
toimisto Lång Oy. Puolustusministeriö.

Internet-lähteet

Digi, Kansalliskirjaston digitoidut aineistot, sanomalehdet. http://digi.kansallis-
kirjasto.fi/sanomalehti/ (8.12.2016).

Favorin, Martti 2010. Kuvat kertovat Merikasarmin historiasta. Ulkoasiain ministe-
riö. http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=41372 (1.11.2016).

Finlex 480/1985. Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta (kumoutunut). 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/kumotut/1985/19850480 (1.11.2016).

Finlex 498/2010. Laki rakennusperinnön suojelemisesta. http://www.finlex.fi/fi/
laki/ajantasa/2010/20100498 (1.11.2016).

Helsingin kaupunki 2016. Karttapalvelu. http://kartta.hel.fi/ (7.11.2016).

Katajanokkaseura 2016. Rakennukset ja arkkitehtuuri. http://skatta.fi/katajano-
kan-historiaa-mainmenu-136/rakennukset-ja-arkkitehtuuri (20.9.2016).

Kilpi, Harri 2010. Katajanokan arkkitehtuurisia tyylikausia. Ulkoasiain ministeriö. 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=41384 (20.9.2016).

Kulttuuriympäristön rekisteriportaali. Merikasarmi. http://kulttuuriymparisto.
nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=rapea&taulu=T_
KOHDE&tunnus=200260 (20.9.2016).

Litovski, Igor 2009. Stroitelstvo kazarmenno-zhilishtshnogo fonda i objektov 
sotsialnoi infrastruktury dlja russkoi armii v Rossii (1882–1917 gg.). Istoritsheski 
opyt. Lisensiaatintyön tiivistelmä. disserCat – elektronnaja biblioteka dissertat-
sii, http://www.dissercat.com/content/stroitelstvo-kazarmenno-zhilishchnogo-
fonda-i-obektov-sotsialnoi-infrastruktury-dlya-russkoi#ixzz4HCFNUZQb 
(20.9.2016).

Museovirasto 2009 a. Katajanokan vanha osa. Valtakunnallisesti merkittä-
vät rakennetut kulttuuriympäristöt. http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.
aspx?KOHDE_ID=1549 (26.10.2016).

Museovirasto 2009 b: Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäris-
töt RKY. http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx (24.8.2015).

Museovirasto 2009 c: Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 
http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/rakennusperinto/merkittavat_rakennetut_
kohteet (24.8.2015).

Valmet. Historia. http://www.valmet.com/fi/valmet-yrityksena/valmet-lyhyesti/
historia/ (9.11.2016).
Wikipedia: Valmet. https://fi.wikipedia.org/wiki/Valmet (9.11.2016).



147Laivastokatu 20 – rakennushistoriaselvitys

Sähköpostit ja suulliset tiedonannot

Viktor Dmitrijev, tutkija, Viipuri, sähköposti Netta Böökille 21.10.2016.

Tom Hanén, Suomenlahden merivartioston komentaja, sähköposti Netta Böökil-
le 15.9.2016.

Maarit Mannila, Museovirasto, sähköposti Netta Böökille ja Pasi Kolhoselle 
8.12.2016.

Jarkko Sinisalo, Museovirasto, keskustelu Böökin, Kolhosen ja Laineen kanssa 
Museovirastossa 15.9.2016. 

Kuvalähteet

Vuoden 2016 tilannetta kuvaavat valokuvat Arkkitehtitoimisto Livady, ellei ole 
toisin mainittu. 

Google street view – valokuva Veturitallinkujan tiilirakennuksesta ja Laivastoka-
tu 20:stä vuonna 2011.

Ilmavoimien kuvakokoelma / Sotamuseon kuva-arkisto – ilmakuvia vuosilta 
1921–1947.

Helsingin kaupunginmuseon kuvaselaamo – valokuvia vuosilta 1976 ja 1977.

Kansallisarkisto, Rakennushallituksen piirustuskokoelma III – piirustuksia vuo-
silta 1923, 1926, 1953 ja 1983. 

Museoviraston kuvakokoelmat – valokuvia vuosilta 1967 ja 1973.

Puolustushallinnon rakennuslaitos – venäläiset mallikirjat 1800-luvulta, teknisiä 
piirustuksia.

www.finna.fi



Arkkitehtitoimisto Livady148

Kansallisarkisto, rakennushallituksen 
piirustuskokoelma iii

1923

”Pohjapiirros vesijohdoista sotasataman alueella 
Katajanokalla”
1:1000, kuultopaperi
2.1.-23 G.E.

Alakattopiirustus, sinikopio
15.10. -23

1926

Pohjapiirustukset
1:200, paperikopio
päiväämätön, vuosiluku 1926 kansiossa, jossa piirustus-
ta säilytetään

Leikkaus A–B, Julkisivu koilliseen
B201
1:100, paperikopio
1926 R. L.

Pohjapiirustukset
B 202
1:100, paperikopio
1926 R. L.
(kaksi kopiota, toisessa käsin tehtyjä merkintöjä)

Selvitystyössä käytössä olleet piirustukset

1953, ”Merivoimien esikunnan sijoittaminen kataja-
nokalle rakennukseen No. 1”
Pl M:m Rakennusosast., uudisrakennustoimisto
Piirt. Lappo
pohjapiirustukset, 1:100, lyijykynäpiirustus, skissipaperi

P. N:o 1
pohjakerros

P. N:o 2
I kerros

P. N:o 3
II kerros

P. N:o 4
III kerros

1983, peruskorjaus Suomenlahden merivartion 
esikunnaksi

Pääpiirustussarja
Rakennushallitus/Arkkitehtisuunnitteluryhmä
10.11.1983 Irmeli Lipsonen
tussipiirustukset, piirustusmuovi

ARK 1
Asemapiirros
1:500

ARK 2
Kellarikerros
1:100

ARK 3
I kerros
1:100

ARK 4
II kerros
1:100

ARK 5
III kerros
1:100
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ARK 6
ullakkokerros
1:100

ARK 7
leikkaus A–A, rakennetyyppejä
1:100

ARK 8
julkisivu koilliseen ja luoteeseen
1:100

ARK 9
julkisivu lounaaseen ja kaakkoon
1:100

Senaatin piirustusarkisto

1983, peruskorjaus Suomenlahden merivartion 
esikunnaksi

Rakennuslupasarja
Rakennushallitus/Arkkitehtisuunnitteluryhmä
10.11.1983 Irmeli Lipsonen
(Kansio 271)

ARK 1 
Asemapiirros

ARK 2 
Kellarikerros

ARK 3 
I kerros

ARK 4 
II kerros

ARK 5 
III kerros

ARK 6 
Ullakkokerros

ARK 7 
Leikkaus A-A

ARK 8
Julkisivut koilliseen ja luoteeseen

ARK 9
Julkisivut kaakkoon ja lounaaseen

Pääpiirustukset
Rakennushallitus/Arkkitehtisuunnitteluryhmä
10.11.1983 Irmeli Lipsonen

ARK 1 
Asemapiirros

ARK 8
Julkisivut koilliseen ja luoteeseen

ARK 9
Julkisivut kaakkoon ja lounaaseen

Työpiirustukset
Rakennushallitus/Arkkitehtisuunnitteluryhmä
16.12.1983 P. Vasara

ARK T1
Kellarikerros
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ARK T2
I kerros

ARK T3
II kerros

ARK T4
III kerros

ARK T5
Ullakkokerros

ARK T6
Leikkaus A-A (ohjeellinen)

ARK T7
Leikkaus B-B (ohjeellinen)

Erikoispiirustukset
Rakennushallitus/Arkkitehtisuunnitteluryhmä
P. Vasara

ET1
Sähkökouru
16.12.1983

ET2
Irtoverhousten kiinnitys
10.11.1983

ET3
Puinen jalkalista
11.11.1983

ET4
Rappauksen ja pellityksen raja
10.11.1983

ET5
Uudet puiset sisäovet
11.11.1983

ET6
Sisäpuolisten puuovien detaljeja
12.11.1983

ET7
Uudet ulko-ovet (UO)
30.11.1983

ET8
Ulko-ovien detaljeja
5.12.83

ET9
Uudet parvekeovet
15.12.1983

ET10
RLOt/ PO A 30-ovet
21.11.1983

ET11
Uudet ikkunat (IU)
16.12.1983

ET12
Palo-ovet
21.11.1983

ET13
Heloitusluettelo
5.12.1983

ET14
Istutuspiirustus
8.11.1983

ET15
Ikkunakaavio
16.12.1983
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Kalustopiirustukset
Rakennushallitus/Arkkitehtisuunnitteluryhmä

K1
WC:t, kalusteet ja varusteet
7.11.1983

K2
Siivousvarastojen 108, 207 ja 308 kalusteet ja 
varusteet
2.9.1983

K3
Vahtimestarinhuoneen 121 asiakasluukku
12.12.1983

K4
Keittiö 120, keittiökalusteet
23.11.1983

K5
Vahtimestarinhuoneen 121 pöytä
7.12.1983

K6
Tilannetasot, kiinnityspinnat
25.11.1983

K7
Viestikeskuksen laitepöydät
7.12.1983

K8
Karttalokerikko huoneeseen H210
12.12.1983

K9
Johtokeskuksen H210 johtopöytä
26.1.1984

K10
Lomakevaraston 213 ja käsiarkiston 321 puuhyllyt
18.10.1983

K11
Koulutushuone 214, koroke ja pöytä
25.11.1983

K12
Lähiarkiston 005 ja varaston 006 arkistohyllyt ja 
työtasot
15.9.1983

K13
Ase- ja patruunavaraston 007 ja 008 hyllyt ja 
asetelineet
31.10.1983

K14
Valokuvauslaboratorion 009, 010, 011 kalusteet
2.1.1984

K15
Pukuhuoneen 016 kalusteet ja penkit sekä pesuhuo-
neen 017 penkit
4.10.1983

K16
Pukuhuoneen 016 pöytä ja naulakko
4.10.1983

K17
Löylyhuoneen lauteet
4.10.1983

K18
Toimistohuoneiden vaatekaapit
12.12.1983
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Rakennepiirustukset
Insinööritoimisto Ylänne Oy
Pauli Ylänne

Rakennetyypit
18.11.1983

RAK 339-U1
Kellarikerros
30.1.1984

RAK 339-U2
Ullakkokerros
30.1.1984

RAK 339-U3
Antennimasto 1330/38-36 perustukset
22.12.1983

RAK 339-U4
Antennimaston tukeminen
30.1.1984

RAK 339-U5
2. Kerr. parvekkeet, pintarak. uusiminen
30.1.1984

339-PV1
Pintavesisuunnitelma
6.1.1984

Kansio: RakH (siirretty 2001), KL/UU, Ib, 2003

RAK 339-U1
Kellarikerros
30.1.1984
(Huom! Identtinen edellisen sarjan piirustuksen 
kanssa)

339-PV1-B
Pintavesisuunnitelma
16.11.1984

R0
Kellarikerros
3.9.1984

R1
Kellarikerros, lattiapiirustus
9.8.1984

R2
I kerros
9.8.1984

R3
II kerros
9.8.1984

R4
III kerros
9.8.1984

R5
Ullakkokerros
9.8.1984

R6
Leikkaus A-A
9.8.1984

R7
Leikkaus B-B
9.8.1984

RAK 339-01
Antennimaston 1330/38-36 perustukset
11.6.1984

RAK 339-02
Uusien aukkojen rakenteita
17.8.1984

RAK 339-03
Patruuna- ja asevaraston rakenteita
19.8.1984

RAK 339-04
Antennimaston 600/28-12 tukeminen
23.8.1984

RAK 339-05
Ullakkokerros
23.8.1984
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RAK 339-06
2. kerr. parvekkeet, pintarak. uusiminen
23.10.1984

RAK 339-07
1. kerros, keskuksen JK 1.1 syvennyksen tukeminen
12.11.1984

RAK 339-08
Antennimaston jalustan verhous
2.4.1985

RAK 339-09
(nimeämätön, kattopollarit) 
7.5.1985

RAK 339-10
Saunan lauteet
7.5.1985

LVI-piirustukset
LVI-suunnittelu Anttila & Turunen KY
2.1.1984

(piirustukset LVI 166/LVI 2 - V 9 myös kansiossa:
He/Rp, Suomenlahden merivartioston esikunta, 
Laivastok. 20, LV-piirust., 325/1, 091, 325)

LVI 166/LVI 1
Asemapiirustus

LVI 166/LVI 2
Leikkaus a-a

LVI 166/LVI 3
Kojeluettelo

LVI 166/LV 1
Ullakkokerros

LVI 166/LV 2
Lämmönjakohuone, kytkentä

LVI 166/LV 3
Säätökaavio, Varastorakennuksen IV-koje

LVI 166/L 1
Kellarikerros

LVI 166/L 2
1. kerros

LVI 166/L 3
2. kerros

LVI 166/L 4
3. kerros

LVI 166/V 1
Kellarikerros

LVI 166/V 2
1. kerros

LVI 166/V 3
2. kerros

LVI 166/V 4
3. kerros

LVI 166/V 5
Linjapiirustus

LVI 166/V 6
Viemärien tarkastuskaivo 1

LVI 166/V 7
Sadevesikaivo 2

LVI 166/V 8
Sadevesikaivo 3

LVI 166/V 9
Perusvesien kokoajakaivo 4

LVI 166/I 1
Kellarikerros
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LVI 166/I 2
1. kerros

LVI 166/I 3
2. kerros

LVI 166/I 4
3. kerros

LVI 166/I 5
Ullakkokerros

LVI 166/I 6
Nousukaavio

LVI 166/I 7
Toimintakaavio PP1

LVI 166/I 8
Merkkien selitykset

Ilmanvaihtopiirustukset
Ilmateollisuus Oy
18.11.1985
Kansio: He/Rp, Suomenlahden merivartioston esikun-
ta, Laivastok. 20, IV-piirust., 325/1, 091, 325

LVI 28073/01
Kellarikerros

LVI 28073/02
1. kerros

LVI 28073/03
2. kerros

LVI 28073/04
3. kerros

LVI 28073/05
Ullakkokerros

Sähköpiirustukset
Insinööritoimisto Vuorinen
27.1.1984

Sama sarja pienin lisäyksin:
Loppupiirustukset
Sähkö-Alssi Oy
3.12.1985
Kansio: RakH, (siirretty 2001), KL/UU, Ic, 1886

01
Asemapiirros

02
Kellarikerros

03
I-kerros

04
II-kerros

05
III-kerros

06
Ullakkokerros

101
Pääjohtokaavio

102
PK + JK 0.1, keskuskaavio

104
JK 0.2, keskuskaavio

105
JK 1.1, keskuskaavio

106
JK 2.1 ja VJK 2.1, keskuskaavio

107
VJK 2.2
Keskuskaavio

108
JK 3.1
Keskuskaavio

109
JK 4.1
Keskuskaaviot

201
LVI-kojeluettelo
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202
Laiteluettelo

203
Antennikaapeliluettelo

210
Toimintakaavio PP1 ja kaapeliluettelo

211
Lämmönjakohuone kytkentä ja kaapeliluettelo

220
Poistopuhallin PP4, piirikaavio

221
Poistopuhallin PP2, PP3, PP4, PP5, piirikaavio

222
Poistopuhallin PP6, piirikaavio

223
Pumppu P3

230 
Hälytyskaavio

301
Puhelinkaavio

302
Pikapuhelinkaavio

303
Antenni- ja videokaavio

304
Rikosilmoituskaavio

305
Merkki- ja turvavalaistuskaavio

306
Äänentoistojärjestelmäkaavio

307
Maadoituskisko

308
Johtoreittikaavio

309
LVI-hälytysjohtokaavio

310
Varavoimakoneen ohjaus- ja laitekaavio

401
Valaisinluettelo

501
Pistetaulukko

601
Koulutushuone; koroke, pöytä

602
Valvontapöytä

701
Leikkaus A-A 1

702
Leikkaus B-B

703
Julkisivukuva

Pintavaaituskartta
Konsultointi KAREG Ky
7.12.1983

Kansio: RakH, (siirretty 2001), KL/UU, Id, 1913

1975 kaukolämpöliitos: kytkentäkavio, kellari, 
asemapiirros
Insinööritoimisto Lång Oy
18.2.1975

Hormipiirustussarja
ARK T1–T4 ja vastaavat A3-kokoiset kuvat, hormit 
merkitty käsin
Lähes täydellinen sarja LVI-piirustuksia, osia 
revisioituja

Kansio: HeRp, rakennuslupa-asiakirjat, Laivastokatu 
20
Leimattuja rakenne- ja LVI-kuvia
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Puolustushallinnon Rakennuslaitos – 
PhRakL

Venäläisaikaiset mallikirjat

Rakennukset:
I Kiviset pataljoonankasarmit
II Puiset pataljoonankasarmit
III Kiviset eskadroonankasarmit
IV Puiset reservinkasarmit osa IV

Rakenteet ja detaljit:
I Uunit ja höyryn poisjohtaminen
II Lattiat
III Ikkunat ja ovet
Kattotuolit
IV Kattotuolit osa IV, vesikatot
IV Portaita Puiset eskadroonanreservinkasarmit
VII Aidat ja maanalaiset putket

1968, Katajanokka, Soittokunnan ruokalan yhdistä-
minen lämpöjohtoihin
Puolustusministeriön  Rakennusosasto 1.10.1968
paperikopio

Asemapiirustus ja liittyminen Laivastokatu 20:n 
kellariin
1:100, 1:1000, 1:50

1970, lämpöjohdot
Insinööritoimisto S. Lång 15.7.1970
paperikopio

Asemapiirustus
1:250

1973, pihasuunnitelma
Puolustusministeriön  Rakennusosasto 20.2.1973
tussi, piirustusmuovi

Merivoimien esikunnan ympäristö
1:500, 1:50

1975, kaukolämpöliitos
Helsingin kaupungin sähkölaitos 8.5.1975
paperikopio

Asemapiirustus
1:500

Pohjapiirustus, kellari
1:100

Muutokseen liittyviä sopimusasiakirjoja
Insinööritoimisto S. Lång 18.2.1975
paperikopio

Asemapiirustus
1:200

Kaukolämpöliitos, kellari
1:50
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Helsingin kaupuunki

Asemakaava 7534
Vahvistettu 14.7.1977
Helsingin kaupungin karttapalvelu, http://kartta.
hel.fi/kaavapdf/7534.pdf (20.9.2016).

Asemakaava 8682
Vahvistettu 2.8.1983
Helsingin kaupungin karttapalvelu, http://kartta.
hel.fi/kaavapdf/8682.pdf (20.9.2016).



Arkkitehtitoimisto Livady158

Rakennetyypit vuoden 
1983 piirustuksissa
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Kellari 1. kerros

Tilanumerointi ja tiloista 
käytettävät nimitykset

Tässä selvityksessä rakennuksen erillisistä tiloista 
puhuttaessa käytetään niiden yhteydessä oheisten 
kaaviokuvien mukaista numerointia. Tämä on tehty 
sen takia, että yksittäinen tila on voinut eri aikoina 
palvella eri tarkoituksia, ja siitä on saatettu käyttää 
useita eri nimityksiä. Numeroinnin avulla pyritään 
selkeyteen. 

Tilojen numeroinnissa on käytetty vuoden 1983 
suunnitelmissa vakiintunutta käytäntöä, joka oli 
selvityksen tekohetkellä näkyvillä myös huoneiden 
oviin kiinnitetyissä nimikylteissä. Huonekorteissa 
on käytetty pääasiassa saman vuoden suunnitel-
missa käytettyjä nimityksiä eri tiloista. Nimikylttien 
mukaan monien tilojen käyttötarkoitus on sittem-
min muuttunut.

Vanhemmissa piirustuksissa on käytetty vaihte-
levia numerointeja. Vuodelta 1926 peräisin olevissa 
piirustuksissa ei ole esitetty huonenumerointia 
lainkaan.

P
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Laivastokatu 20 lyhyesti

Laivastokatu 20 valmistui 1800-luvun viimeisillä vuosikymmenillä osaksi venä-
läistä Viaporin sotasatamaa, jota kehitettiin voimakkaasti 1870-luvulta lähtien. 
Rakennus tehtiin ilmeisesti sotasatamaa itsenäisesti hallinnoivan satamahallin-
non ja sen komentajan tarpeisiin. Koilliseen avautuvista ikkunoista näkyvät sota-
satama sekä paikka, jossa venäläisaikana sijaitsi niin kutsuttu amiraalilaituri.

Suomen itsenäistyttyä Laivastokatu 20:ssa on toiminut Merivoimien esikun-
ta ja vuodesta 1983 vuoteen 2016 Suomenlahden merivartioston esikunta. Raken-
nus on siis ollut koko olemassaoloaikansa suurin piirtein samanlaisessa käytössä 
eli maanpuolustukseen liittyviä toimintoja palvelevana toimistorakennuksena. 

Laivastokatu 20:ssä yhdistyvät aikansa venäläisessä sotilasarkkitehtuurissa 
käytetty, rationaalinen tiilityyli ja uusrenessanssi, jota suosittiin hierarkkisesti 
arvokkaissa rakennuksissa. Laivastokatu 20:n suunnittelija ei ole tiedossa, mut-
ta rakennus noudattaa aikansa venäläisen sotilasrakentamisen tavoitteita talou-
dellisesta, terveellisestä ja kestäviin materiaaleihin perustuvasta rakentamisesta. 
Suomessa rakennus on saman ajan venäläisiin sotilasrakennuksiin verrattaessa 
edustavimpien joukossa.

Vuosien varrella tehdyt muutokset ovat olleet rakennuksen ikään nähden 
vähäisiä. Tilallisesti ja arkkitehtonisesti rakennus on säilynyt merkittäviltä osil-
taan lähes muuttumattomana, ja siinä on runsaasti arvokkaita, venäläisaikaisia 
rakennusosia. 
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