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Johdanto
Kekkonen, Virolainen, Karjalainen,
Kaarle XIV Kustaa ja monet muut
– kaikki he ovat läsnä, leveisiin solmioihin sonnustautuneina Hanasaaren
vihkiäistilaisuudessa 1. kesäkuuta vuonna 1975. On Euroopan turvallisuuskokouksen kesä, Suomen ETYK-kesä, presidentti
Kekkosen suuri vuosi. Hanasaaren kulttuurikeskuksen vihkiminen on merkittävä ruotsalaissuomalainen tapahtuma Suomessa, idän ja lännen
kohtauspisteessä.

Näin Rainer Knapas kuvasi Hanasaaren vihkimistä teoksessa Kulttuuria ajassa (s.59). Nyt, lähes neljäkymmentä vuotta myöhemmin,
Hanasaaren kulttuurikeskus voidaan nähdä rakennusajankohtansa
kokonaistaideteoksena. Sen muoto, värit ja materiaalit säestivät toisiaan
pyrkimyksessä luoda laadukasta ympäristöä kulttuurien kohtaamiselle.
Rakennuksen tuli olla lämminhenkisen viihtyisä, vaan ei pröystäilevä,
sekä heijastaa suomalaisuutta ja ruotsalaisuutta. Kaikki oli viimeistä
piirtoa myöten harkittu, torkkuhuopien kuosia ja astioita myöten.
Aikojen kuluessa Hanasaareen tehtyjä suurimpia muutoksia ovat
olleet uuden kongressisalin rakentaminen maan alle sekä vanhan auditorion sisustuksen täydellinen uusiminen. Toimistohuoneiden tarve
on kasvanut alkuajoista, joten ne ovat levittäytyneet monien muiden
tilojen paikalle. Monet alkuperäisistä väreistä ja materiaaleista on välillä koettu kertakaikkisen vanhanaikaisiksi, joten niistä on luovuttu.
Hanasaari on kuitenkin edelleen monella tapaa syntyaikakautensa
kuvastaja ja samalla elävä kulttuurikeskus.
Tämä rakennushistoriaselvitys on laadittu tulevaa peruskorjausta
silmälläpitäen Arkkitehtitoimisto Schulman Oy:ssä syksyllä 2013,
tekijöinä arkkitehdit Johanna Luhtala, Markus Manninen ja Sari
Schulman sekä arkkit.yo Kiira Piiroinen. Selvityksen tilaajana oli
Senaatti-kiinteistöt edustajanaan rakennuttajapäällikkö Selja Flink.
Museovirastoa on edustanut yliarkkitehti Pekka Lehtinen.
Tutkimuksessa käytetty piirustus- ja asiakirjamateriaali on pääasiassa Senaatti-kiinteistöjen, arkkitehti Ari Malmion ja Hanasaaren
arkistoista.
Tekijät
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I Ruotsalais-suomalainen
kulttuurikeskus
Veikko Malmio: ”Valtionvarainministeriöltä saamansa suunnittelukehotuksen johdosta rakennushallitus
aloitti ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen esisuunnittelun keväällä 1970 Espoon Hanasaareen, jonka
Suomen valtio oli hankkinut kulttuurikeskusta varten.
Suunnittelutyön suorittajaksi nimettiin allekirjoittanut.”
(Akkitehti 1/1976, s.34)
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Suunnittelu
teksti: Markus Manninen

Sinebrychoffien Hanasaari

Yllä ja alla: Venäläisten Krimin
sodan aikaan vuonna 1855 rakennuttama Karhusaaren tykkipatteri ja Karhusalmen väyläsulku. KA
Oik: 1860-l kartassa Hanasaarella näkyy Huvila talousrakennuksineen. KA
Vas: Kaarle XVI Kustaa ja Urho
Kekkonen Hanasaaren vihkiäisissä 1975. HA

Hanasaari kuului jo ainakin 1600-luvulta lähtien laajaan Otaniemen
tilan alueeseen, joka käsitti mm. nykyisen Keilaniemen, osia Westendistä, Hanasaaren vaiheisiin läheisesti liittyvän Karhusaaren niemen
sekä useat muut nykyisen Espoon alueen puolella sijaitsevat lähisaaret.
Otaniemen tila jaettiin 1800-luvun alussa kahden von Numersin veljeksen kesken. Hanasaari kuului Clas Johan von Numersin saamista
alueista muodostettuun Hagalundin kartanoon, jonka päärakennus
sijaitsee nykyisen Tapiolan alueella.1
Hanasaaren ensimmäiset dokumentoidut rakennustyöt tehtiin
Krimin sodan aikana syksyllä 1855. Koska Hanasaaren ja Karhusaaren välinen Karhusalmi oli ainoa kulkukelpoinen väylä Lauttasaaren
länsipuolelta Laajalahdelle ja Seurasaarenselälle, sen suojaksi rakennettiin Karhusaaren niemen kärkeen, nykyisen Sinebrychoffien huvilan
paikkeille maarakenteinen tykkipatteri. Salmi suljettiin Hanasaaren
rantaan ulottuneella vedenalaisella, hirsirakenteisella väyläesteellä,
jonka keskelle jätettiin kapea kulkuaukko. Väyläesteen jäänteet näkyvät edelleen ilmakuvissa Kulttuurikeskuksen luoteispuolella olevien
reimareiden tasalla. Myös Hanasaaren, Koivusaaren ja Lauttasaaren
väliset kaksi matalampaa salmea suljettiin väyläestein nykyisen Länsiväylän kohdalta.2
Clas Johan von Numers kuoli kesäkuussa 1856 ja vuoden kuluttua, syksyllä 1857 Hagalund huutokaupattiin. Tilan osti kauppias
Paul Sinebrychoff (1799–1883), joka kunnosti kartanon perheensä
kesäpaikaksi ja jatkoi alueen maanviljelystoimintaa.3
Sinebrychoffien aikana 1860-luvulla Hanasaaren pohjoisosan korkeimmalle paikalle rakennettiin puinen huvila, jossa oli kuusi huonetta
ja keittiö. Saaren pohjoispäässä oli lisäksi pienempi asuinrakennus sekä
talousrakennuksia. Huvilan piha-alueella oli perunamaita ja ryytimaa.
Laitureita oli sekä matalammalla itärannalla että Karhusalmen veneväylän varrella. 1860-luvun lopussa Paul Sinebrychoff tarjosi Hanasaarta vuokralle kesäksi tai ympärivuotiseen asumiseen, jolloin hän
mainosti mm. saarta ympäröiviä hyviä kalavesiä.4
Vuonna 1890, muutama vuosi Paul Sinebrychoffin kuoleman jälkeen, hänen pojalleen Nicolakselle (1856–1896) erotettiin Hagalundin
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tilasta Karhusaaren ja Hanasaaren käsittänyt alue. Hän rakennutti
Karhusaarelle nykypäiviin säilyneen komean huvilan puutarhoineen.
Meren läheisyys oli purjehduksesta innostuneelle Nicolas Sinebrychoffille tärkeää. Hän toimi aktiivisesti Nyländska Jaktklubbenissa,
jonka ensimmäinen klubitalo rakennettiin Hanasaaren eteläpuolella
sijaitsevalle Vehkasaarelle. Sinebrychoff kuului myös Sörnäisissä sijainneen Hanasaaren telakan omistajiin. Siellä rakennettiin jahteja
mm. juuri NJK:lle. Karhusaaren viereisellä Hanasaarella kerrotaan sen
sijaan näihin aikoihin asuneen Karhusaaren huvilan palveluskuntaa.5
Nicolas Sinebrychoff menehtyi tuberkuloosiin 1896, mutta hänen
puolisonsa Anna Sinebrychoff (1854–1944) asui kesät Karhusaaressa
aina kuolinvuoteensa asti. Karhusaaren tila siirtyi kuitenkin jo vuonna
1918 heidän tyttärensä Olgan (1881–1956) ja tämän puolison Uno
Donnerin (1872–1958) omistukseen, mutta nämä eivät ilmeisesti
Karhusaaren tilan lohkomiskartta
v.1954. KA

koskaan asuneet siellä pysyvästi. Alueen luonne muuttui, kun Hanasaaren pohjoisrantaa viistävä Jorvaksentie rakennettiin 1930-luvulla
ja Karhusaaren huvilan alueelta purettiin useita rakennuksia.
Donnerit muuttivat vuonna 1944 ulkomaille, ja vuoden 1953
lopussa he jakoivat Karhusaaren tilan (RN:o 13) neljään osaan –
käytännössä Jorvaksentie ja siltä Otaniemen suuntaan haarautuva
Karhusaarentie olivat jo erottaneet osat toisistaan. Hanasaaresta tuli
näin oma tilansa (v.1954 RN:o 1945). Vuonna 1956, hiukan ennen
Olgan kuolemaa, Donnerit lahjoittivat sekä Karhu- että Hanasaaren
huviloineen ja irtaimistoineen Åbo Akademin säätiölle (Stiftelsen för
Åbo Akademi).6
Åbo Akademin säätiö laaditutti saamilleen asemakaavoittamattomille alueille 1950-luvun lopulla alustavat käyttösuunnitelmat.
Hanasaari oli tarkoitus muuttaa korkealuokkaiseksi asuinalueeksi.
Espoon kauppalan kanssa neuvoteltaessa kuitenkin todettiin, että
alue oli luonnonkauneutensa ja sijaintinsa vuoksi varattava lähinnä
yleisiä tarpeita varten. Espoon asemakaavasuunnitelmissa Hanasaarta
kaavailtiin avoimeksi ulkoilualueeksi, jonka itärantaan olisi sijoitettu
moottorivenesatama espoolaisten käyttöön.7
Idea kulttuurikeskuksesta syntyy 1964

Hankkeen toteuttamiseen ei
tarvittaisi enempää kuin 8 miljoonaa kruunua, mitätön määrä verrattuna siihen loputtomaan velkaan, mitä Ruotsi on
Suomelle ja minkä luonnetta ei
lähemmin tarvitse eritellä.
Ruotsin Norden-yhdistyksen toimitusjohtaja Arne F. Andersson:
”Suomen Voksenåsen” johonkin pääkaupungin läheisyyteen,
Helsingin Sanomat 19.10.1964.
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Hanasaari ei ollut ensimmäinen vaihtoehto Suomen ja Ruotsin kulttuurisuhteitten edistämistä palvelevan kurssi- ja konferenssikeskuksen
sijoituspaikaksi, kun asia nousi esiin 1960-luvun puolessa välissä. Ruotsalainen Norden-yhdistys ehdotti lokakuussa 1964 tällaisen, muiden
pohjoismaiden välille jo aiemmin perustettujen laitosten mukaisen
keskuksen rakentamista.8
Ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen lähimpänä esikuvana
pidettiin Oslossa, Holmenkollenin yläpuolella Voksenåsenilla sijaitsevaa
ruotsalais-norjalaista kurssikeskusta. Vuonna 1960 vihityn Voksenåsenin tapaan ehdotetun, kapasiteetiltaan 75–150 hengen kurssikeskuksen tuli olla lähellä pääkaupunkia, sen yliopistoja, kirjastoja ja
muita koulutusinstituutioita, suurten valtakunnallisten organisaatioiden keskusjohtoa yms. Voksenåseniin pääsi raitiovaunulla puolessa
tunnissa Oslon keskustasta. Sen tontin koko oli noin 3 hehtaaria, ulkoilumahdollisuudet erinomaiset ja näköala 500 metrin korkeudesta
suurenmoinen.
Norden-yhdistys ja Ruotsin hallituksen toimesta vuonna 1960
perustettu Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto (Kulturfonden för
Sverige och Finland) tekivät selvityksen, jossa pohdittiin kulttuurikeskuksen rahoituskysymyksiä, toimintaa ja tilantarpeita. Tilaohjelman
laadinnassa käytettiin apuna mm. Kungliga Byggnadsstyrelsenin asian-

Toimikunta esittää Matasaarta 1968

tuntemusta. Rakennuksen kooksi arvioitiin n. 4300 m2 ja hinnaksi
n. 3 580 000 markkaa. Sisustamiseen varattaisiin lisäksi n. 190 000
silloista markkaa (300 000 skr). Kokoustilat varustettaisiin ajanmukaisella tekniikalla sekä simultaanitulkkaustiloilla. Voksenåsenista oli
järjestetty arkkitehtikilpailu norjalaisille arkkitehdeille, ja samantyyppistä järjestelyä pidettiin luonnollisena myös Suomessa.
Suomen valtion oli määrä hankkia tarvittava tontti, sen sijaan rakennuskustannuksista huolehtisi Ruotsin valtio, joka käyttäisi tähän
ensisijaisesti Suomen sodanaikaisten velkojen korkotuloja. Tontin koko
tuli riippumaan rakennuksen toteutustavasta, mutta kolmikerroksisena
sen arvioitiin tarvitsevan n. 1500–1700 m2, minkä lisäksi tarvittiin
”ei niin vähäinen alue” parkkeeraamiseen sekä lisärakentamisvaraus.
Matka-aika Helsingin keskustasta kurssikeskukseen ei mielellään
saanut ylittää puolta tuntia, mutta ei myöskään alittaa 15 minuuttia,
koska rakennuksen tuli sijaita rauhallisella ja luonnonkauniilla paikalla,
meren tai uimakelpoisen sisäveden läheisyydessä.
Ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus oli kummankin valtion
mielestä tarpeellinen, Nordenin ja Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston esitys hyväksyttiin ja se meni läpi lähes sellaisenaan. Suomalaisten vastuulle jääneestä tontin hankinnasta nousi kuitenkin
suurempi ongelma.9

Voksenåsenin vuosikertomuksen
1967-68 kansikuva. HA

…mutta von Fieandtin mielestä
[SFV:n] tarve ei ollut […] yhtä
huutava kuin Akatemian tarve.
Tässä kohtaa perusteluihin tuli
hiukan arkaluontoinen puoli.
Sen painoarvo ei todennäköisesti kuitenkaan ollut kovin
suuri.
Arne F. Andersson, Hanasaari – eräs
seikkailu, s.13.

Koska valtiolla ei ollut Helsingissä tai sen läheisyydessä tarkoitukseen
sopivaa omaa tonttialuetta, tonttikysymystä ryhtyi selvittämään opetusministeriön marraskuussa 1966 asettama toimikunta, jota johti
opetusministeriön kansliapäällikkö Heikki Hosia. Toimikunnan työn
pohjana oli Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston puheenjohtajan,
ministeri Rainer von Fieandtin yksityisesti Espoon kauppalan kanssa
neuvottelema tonttien vaihtosopimus Haukilahdessa. Sopimus kuitenkin kariutui pian. Sisäministeriö oli puolestaan tarjonnut käyttöön
tonttialuetta Kirkkonummella, joka oli taas liian kaukana Helsingistä.
Selvitystensä perusteella toimikunta esitti hallituksen iltakoululle
huhtikuun lopussa 1967 kaksi tonttivaihtoehtoa. Molempien omistajina oli suomenruotsalainen yhdistys: Hanasaaren n. 5 hehtaarin
alueen vaihtoehtona oli Svenska Folkskolans Vänner (SFV) -yhdistyksen omistama 3,5 hehtaarin Matasaari läntisessä Espoossa, yli 20
kilometrin päässä keskustasta. SFV oli saanut Matasaaren testamenttilahjoituksena ruotsinkielisen kansakoulun ylläpitämiseksi, mutta se
ei ollut enää useaan vuoteen ollut toiminnassa. Hanasaaren tapaan
Matasaarikaan ei ollut eristynyt saari, vaan yhdistetty mantereeseen
sillalla. Sinne oli kuitenkin heikot julkisen liikenteen yhteydet. Hanasaaren varjopuolina taas nähtiin Helsingin liika läheisyys ja sijainti
moottoritien varrella, eikä ympäröivien merialueiden vedenlaatu ollut
hyvä. Kummatkin alueet olivat asemakaavoittamattomia.10
Saman vuoden lopussa, marraskuussa 1967 valmistuneeseen hallituksen iltakoululle tarkoitettuun mietintöluonnokseensa toimikunta
oli lisännyt vielä kolmannen vaihtoehdon: Suomenlinnassa sijaitsevan
ja siten valtion omistuksessa jo olevan kruunulinna Ehrensvärdin.
Suomenlinnan museoiden intendentti Olof af Hällström oli esittänyt
tätä vaihtoehtoa kirjoituksessaan Hufvudstadsbladetissa 27. lokakuuta
1967. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ja sopivan sijainnin lisäksi
kulttuurikeskus voisi käynnistää ”siivottomaksi” kuvaillun, puolustusvoimien käytöstä vapautumassa olleen Suomenlinnan kohennustyöt.11
Toimikunta oli esittänyt, että vaihtoehdoista pyydettäisiin lausuntoa Suomalais-ruotsalaiselta kulttuurirahastolta. Rahaston puheenjohtaja Rainer von Fieandt piti Hanasaarta parhaana sijoituspaikkana. Asiasta käytyä keskustelua muistelleen Norden-yhdistyksen
toiminnanjohtaja Arne F. Anderssonin mukaan näkökantaan vaikutti
erityisesti se, että tarpeettoman saaren myymisestä saadut varat olisivat Åbo Akademin säätiölle tärkeämpiä kuin SFV:lle, jonka tarve
ei ollut ”yhtä huutava”. Toimikunnalle kirjoittamassaan Hanasaarta
puoltavassa kirjeessään Andersson ei ”luonnollisestikaan” perustellut näkemystään näin, vaan käyttökustannusten edullisuudella sekä
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paremmilla PR-edellytyksillä ja liikenneyhteyksillä. Suomenlinna ei
sopinut ”slummimaisuutensa” vuoksi. Heikki Hosian toimikunnan
lopullisessa esityksessä opetusministeriölle helmikuussa 1968 puollettiin kuitenkin Matasaarta.12
Ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen tonttikysymystä,
rakennusohjelmaa ja hallinnon järjestelyitä ratkaisemaan asetettiin
uusi Hosian johtama toimikunta jo helmikuussa 1968. Sen tarmo
keskittyi aluksi lähinnä tonttikysymyksen tarkempaan käsittelyyn.
Tämäkin toimikunta esitti kurssikeskuksen sijoituspaikaksi Matasaarta
sen kaukaisuudesta huolimatta erityisesti siksi, että sen tonttikustannukset (hankinta, maapohjanpintatyöt, vesihuollon järjestely ja
tiekustannukset) arvioitiin 650 000 markkaa Hanasaarta huokeammiksi. Hanasaaren suurimpana ongelmana oli se, ettei moottoritieltä
voitaisi rakentaa suoraa tieyhteyttä Hanasaareen. Sitä korvaamaan
pitäisi rakentaa rinnakkainen tieyhteys Lauttasaaren ja Koivusaaren
kautta. Tämä seikka tulikin sitten viivästyttämään rakennushanketta
vuosilla. Suomenlinna ei tämänkään toimikunnan mielestä voinut tulla
kyseeseen ennen liikenneyhteyksien paranemista ja saaren ”kokonaissiistiytymistä”, vaikka Suomenlinnalla olikin historiallisia perinteitä.13
Poru sijoituspaikasta ja päätös kesällä 1969

Kulttuurikeskuksen rahoitusmalli oli muuttunut vuonna 1967, kun
Ruotsi antoi Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlien kunniaksi anteeksi 100 miljoonan kruunun eli noin 87 miljoonan markan edestä
sotavelkoja. Vastineeksi Suomi ilmaisi aikomuksensa kustantaa kulttuurikeskuksen rakentamisen.14
Kun valtioneuvosto 27. helmikuuta 1969 teki periaatepäätöksen
kulttuurikeskuksen sijoituspaikasta, painoi Suomalais-ruotsalaisen
kulttuurirahaston Hanasaarta puoltava lausunto enemmän kuin opetusministeriön komiteamietintö. Päätökseen oli vaikuttanut myös mm.
se, että Helsingin kaupunginhallitus oli kirjeessään opetusministeriölle
18. helmikuuta ilmoittanut ryhtyneensä kiireellisiin toimenpiteisiin
yhdystien rakentamiseksi Lauttasaaren ja Hanasaaren välille.
Kiinteistökaupasta laadittiin Åbo Akademin säätiön kanssa esisopimus päätöstä seuraavana päivänä (28.2.1969) 500 000 markan
kauppahinnasta. Rakentamiseen oli määrä ryhtyä yksityiskohtaisten
suunnitelmien valmistuttua, eli todennäköisesti vuoden 1970 alussa.
Kauppa tuli vaatimaan vielä kulttuurikeskuksen rakentamisen mahdollistavan asemakaavan vahvistamisen alueelle sekä eduskunnan
hyväksynnän. Aikataulu osoittautui liian optimistiseksi.15
Ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen sijoituspaikasta käytiin
kiivasta keskustelua lehdistössä keväällä 1969. Etenkin useat arkkiteh-
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dit olivat Suomenlinnan kannalla ja von Fieandt joutui puolustamaan
lähes yksinään Hanasaarta. Yleinen argumentti Hanasaarta vastaan oli
sen eristynyt sijainti joukkoliikenneyhteyksien ulottumattomissa, minkä katsottiin edustavan ”epädemokraattista eliittiajattelua”. Hanasaaren väitetty rauhallisuus ja luonto olivat vaarassa hävitä Jorvaksentien
Länsiväyläksi leventämisen, suunnitteilla olleen metron ja itse saarelle
tulevien liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen myötä.
Hanasaaren hankinta otettiin mukaan vuoden 1969 kolmanteen
lisämenoarvioon. Eduskuntakeskustelussa kesäkuussa opetusministeri
Johannes Virolainen ilmoitti nimenomaan ruotsalais-suomalaisen
kulttuurikeskuksen johtoon kuuluvien halunneen Hanasaareen, minkä
takia hän oli joutunut Suomenlinnaa puolustaessaan ”antautumaan”.
Eduskuntakäsittelyä edeltäneitä viimehetken kommentteja antoi Ruotsin opetusministeri Olof Palme vieraillessaan suomalaisen kollegansa
luona 9. kesäkuuta 1969 ilmoittaessaan, että ”tiedot joiden mukaan
me Ruotsissa pitäisimme toista vaihtoehtoa erittäin heikkona, eivät
pidä paikkaansa”.16
Hallituksen esitys voitti eduskunnan lopullisessa äänestyksessä
13. kesäkuuta hallituspuolue Keskustapuolueen ja SKDL:n tekemän
sopimuksen ansiosta. Kauppakirja Hanasaaren ostamisesta allekirjoitettiin 11. heinäkuuta 1969.17

Viaporin puolustajat antautuvat tällä kertaa vasta taistelun
jälkeen
Suomen Sosialidemokraatti
6.6.1969.

Suunnitelma Hanasaaren liikennejärjestelyistä 15.9.1971, jossa näkyy tuolloin kaavailtu Länsiväylän
rinnakkaistie. Arkkitehtitoimisto
Malmio Oy

Huonetilaohjelma

Rakennushallituksessa oli laadittu huhtikuun alussa 1969 kulttuurikeskuksen rakentamisen alustava aikatauluarvio ja periaatteet sen
huonetilaohjelman laadintaa ja suunnittelua varten. Suunnittelutyön
vaihtoehtoina olivat arkkitehtikilpailun järjestäminen, ulkopuolisen
suunnittelijan palkkaaminen tai tekeminen virkatyönä – kaksi viimeistä oli kuitenkin viivattu yli muistiosta. Kilpailu oli tarkoitus järjestää
yhteistyössä Suomen arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa syys-lokakuussa
1970. Suunnittelutyön arvioitiin valmistuvan maalis-huhtikuussa
1972 ja urakkasopimus voitaisiin solmia heinä-elokuussa. Rakennustyöstä vastaisi rakennushallituksen rakennusosasto, joka hankkisi urakkatarjoukset sekä vastaisi rakennuttamisesta ja teknisestä valvonnasta.
Rakennuksen oli määrä olla valmis kesällä 1974.18
Hosian toimikunta oli lakkautettu ennen kuin se sai työnsä päätökseen. Se oli kuitenkin tonttikysymysten ohella ehtinyt pohtia
myös kulttuurikeskuksen huonetilaohjelmaa. Toimikunta oli tutustunut Suomen kansanopistoyhdistyksen selvitykseen kansanopistojen
huonetilojen tarpeesta sekä käynyt tutustumassa Kunnallisopistoon
Tuusulassa ja SOK:n opistoon Jollaksessa. Edellämainituista Nordenyhdistyksen kaavailuista poiketen huoneohjelmaan oli lisätty mm.

Olen kurinalainen virkamies.
Jos hallitus tai eduskunta määräävät minut vaikka kiipeämään takaperin puuhun, minä
teen sen, luonnehtii pääjohtaja
Lappi-Seppälä kulttuurikeskuksen rakentamisasiaa.
”Rakennushallitukselta ei ole kysytty paikkaa”, Uusi Suomi 8.2.1970.

Arkkitehdiksi Veikko Malmio 1970

50 m2:n TV-huone, jota voitaisiin päiväsaikaan käyttää musiikin
kuunteluhuoneena, sekä koripallon- ja tenniksenpeluuseen soveltuva
1000 m2:n voimistelusali.19 Varsinaisen huonetilaohjelmaa laatimaan
asetettiin toukokuussa 1969 käyttäjän edustajista koostunut kolmihenkinen huonetilatoimikunta, jota avustivat rakennushallituksen
yliarkkitehti Toimi Hämäläinen sekä Oy Yhtyneet Ravintolat Ab:n
ammattihenkilökunta.
Kesäkuun alussa valmistuneen huonetilaohjelman mukaan kulttuurikeskuksessa tarvittiin suuri 200 hengen luentosali sekä pienempi
80 hengen luento- ja opintosali. Opintotiloihin tulisi kuulumaan
viisi viidentoista hengen ryhmätyöhuonetta, kolme ”lukukammiota”
sekä kirjasto- ja opetusvälinetilat. Majoitushuoneiden määräksi tuli
65, joissa voitiin majoittaa parhaimmillaan 130 henkilöä vuorokaudessa. Majoitushuoneista 30 oli yhden hengen, 20 kahden hengen ja
15 neljän hengen huonetta, joita kaikkia voitiin tarvittaessa käyttää
yhden hengen huoneina vaatimustason noustessa. Virkistystiloille,
eli saunoille, uima-altaalle ja kuntosalille varattiin tilaa 300 m2. Ruokasalissa ja siihen liittyvissä kabineteissa tuli olla tilaa 180 hengelle.
Rakennuksen tilavuudeksi laskettiin 24 500 m3 ja hyötypinta-alaksi
4284 m2. Henkilökunnan asuntojen määrää oli vähennetty tuntuvasti
aiemmista suunnitelmista ja mm. voimistelusali oli poistettu kokonaan. Rakentamisen tason määriteltiin ainakin pääosin sijoittuvan II
luokan laatutasoon. 20

Kulttuurikeskuksen suunnittelua varten merkittiin vuoden 1970
tulo- ja menoarvioon 100 000 markkaa. Keskustelu Hanasaaren
soveltuvuudesta kuitenkin jatkui. Rakennushallituksen ryhtyessä
järjestämään arkkitehtikilpailua, se raukesi Suomen Arkkitehtiliiton
kieltäytyessä helmikuussa 1970, ensimmäistä kertaa historiassaan,
nimeämästä edustajia suunnittelukilpailun palkintolautakuntaan Hanasaaren sopimattomuuteen vedoten. Sijoituspaikasta ei oltu kysytty
asiantuntijalausuntoa SAFA:lta eikä rakennushallitukselta.
Samoihin aikoihin rakennushallituksen edustajat kävivät tutustumassa Hanasaareen, jolloin he rakennushallituksen pääjohtajan Jussi
Lappi-Seppälän mukaan tulivat vakuuttuneiksi siitä, ettei Hanasaari
ollut oikea paikka kulttuurikeskukselle. He olivat kuitenkin ”toistaiseksi sidottuja eduskunnan päätökseen” ja toimivat ”tällä hetkellä ikään
kuin kulttuurikeskuksen paikka olisi Hanasaari, tosin hidastetulla
vauhdilla, koska työ näyttää turhalta”.21
Kaikesta vastustuksesta huolimatta opetusministeri Virolainen ilmoitti hallituksen toteuttavan eduskunnan päätöstä ja rakennushallitus
ryhtyi opetusministeriön pyynnöstä toimenpiteisiin suunnittelutyön
käynnistämiseksi. Koska virkamiesarkkitehtien ei katsottu ehtivän
suunnitella kulttuurikeskusta, tehtäisiin esisopimus ”erään arkkitehdin kanssa tutkimuksen suorittamisesta Hanasaaren sopivuudesta
kulttuurikeskuksen sijoituspaikaksi”.
Esisuunnitelmaa tekemään oli ehdolla kolme arkkitehtia, joista
Veikko Malmio valittiin yksimielisesti 24. maaliskuuta 1970. Muut
ehdokkaat olivat lehtitietojen mukaan Dag Englund ja Timo Penttilä.
Veikko Malmion pojan, arkkitehti Ari Malmion mukaan valintaan
saattoi vaikuttaa meriittien, mm. rakennushallitukselle suunniteltujen
Tampereen ja Porin postitalojen lisäksi myös se, että suunnittelutoimiston päällikkö Heikki Sysimetsä oli heidän läheinen perheystävänsä.
Esisuunnittelusopimukseen kuului Hanasaaren tie- ja kunnallisteknisten kysymysten tutkiminen. Lisäksi oli suoritettava tarkat melu- ja

Suomen Sosialidemokraatti
8.2.1970.

Hanasaaren suunnittelun ongelmiin tutustuttuani olen tullut
tulokseen, että yleisen kilpailun järjestämiselle ei olisi ollut
mitään edellytyksiä, toteaa
Hanasaaren suunnittelutyöhön nimetty arkkitehti Veikko
Malmio.
Helsingin Sanomat 25.3.1970

HS 22.3.1970.
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maaperätutkimukset, määriteltävä saaren maisemalliset erityispiirteet
sekä kartoitettava arvokas puusto – luonto pyrittiin säilyttämään mahdollisimman koskemattomana.
Tutustuttuaan Hanasaaren suunnitteluongelmiin Veikko Malmio
totesi tulleensa siihen tulokseen, ettei yleisen kilpailun järjestämiselle olisi ollut mitään edellytyksiä. Vaikka etenkin melukysymykset
ratkaisisivat tulevan kulttuurikeskuksen sijainnin, oli Hanasaaren
eduista puhuttu Malmion mielestä liian vähän: ”Epäilemättä saarella
on puolellaan omat etunsa. Ensinnäkin se on hyvin kaunis, saarelta
aukeava merinäköala tukee ulkomaalaisilla olevaa ns. merihelsinkinäkemystä. Myös saaren sijainti on tavallaan edullinen, se ei ole liian
kaukana kaupungin keskustasta.” 22
Luonnosten kehittelyä 1971

Veikko Malmio esitteli kulttuurikeskuksen 15. maaliskuuta 1971 päivättyjä luonnospiirustuksia lehdistölle huhtikuussa. Lähtökohdaksi oli
otettu sijoittuminen saaren eteläkärkeen ainoalle kelvolliselle rakennuspaikalle, jonka määrittelivät tilastot meriveden maksimikorkeuksista
sekä moottoritien melutason mittaukset. Tuloksena oli lounaaseen
avautuva, kalliomaastoa myötäilevä ja merellisiltä sääolosuhteilta sen
suojaan osittain piiloutuva rakennus. Malmion toimistossa oli tosin
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rakennushallituksen vaatimuksesta tehty myös toinen, täysin erilainen
vaihtoehto, jossa ”laatikkomainen” kulttuurikeskus sijaitsi pitkittäin
keskellä saarta.
Kaksi-kolmekerroksisen kulttuurikeskuksen eri toiminnot oli Malmion mukaan ”pyritty sijoittamaan kaareviin rakennussiipiin niin, että
kukin saa funktiotaan vastaavat maksimaaliset edut niin ilmansuuntiin
kuin merinäköalaankin nähden.” Rakennuksen tilaohjelma vastasi
aiemmin suunniteltua ja jakaantui kolmeen käyttötarkoitukseltaan
erottuvaan osaan. Sisääntuloaula oli korkea kaksikerroksinen tila,
jonka yläosan seurustelutilasta ja pohjoispään ravintolasalista vieraiden
ihailtavaksi avautui merellinen maisema. Opetustilat ja suuri auditorio ryhmittyivät aulan ympärille ja rakennuksen eteläpäässä sijaitsivat
vierashuoneet sekä saunaosastot uima-altaineen ja kuntosaleineen.
Viimeksi mainitut tilat oli sijoitettu matalaan, itäänpäin ulkonevaan
rakennusosaan, ja oikeastaan vain tässä kohdin luonnokset poikkesivat
merkittävämmin toteutuneista suunnitelmista.
Henkilökunnan asunnoista kaksi päivystyshuonetta oli sijoitettu
toimistosiiven päätyyn. Muut kuusi asuntoa, mm. johtajan ja talonmiehen asunnot oli sijoitettu erilliseen rakennukseen kulttuurikeskuksen
luoteispuolelle. Johtajan asunnossa oli luonnosvaiheessa korkea vino
katto ja eteläpään talonmiehen asunto oli sittemmin toteutunutta

Yleisratkaisun lähtökohtana on
maastoa myötäilevä struktuuri,
jossa on otettu huomioon topografia, kasvullisuus ja merelliset
sääolosuhteet. Toiminnallisesti
erilaiset tilaryhmät on pyritty
sijoittamaan kaareviin rakennussiipiin niin, että kukin saa
funktiotaan vastaavat maksimaaliset edut niin ilmansuuntiin
kuin merinäköalaankin nähden.
Malmio, Hanasaaren kulttuurikeskus, Arkkitehti 1/1976, s.34.

Henkilökunnan asuinrakennuks e n l u o n n o s 1 5 . 3 . 1 9 7 1 ( p i i r. n : o
871.09). HA

kolmiota pienempi kaksio (tekniset tilat olivat kolmannen huoneen
tilalla). Loput asunnot olivat yksiöitä. Kaikissa asunnoissa oli länteenpäin avautuvat terassit. Sen sijaan saapumissuuntaan avautuva
itäjulkisivu oli mahdollisimman umpinainen ja asuntoihin käytiin
sisään ikkunattoman keskikäytävän kautta.23
Rakennukset oli tarkoitus sopeuttaa vanhojen puiden kehystämään
kalliomaisemaan käyttämällä julkisivujen päämateriaalina punertavan
maasälpärouheen peittämää betonia, jota täydensivät kuparipellit ja
merenpuoleiset suuret lasipinnat. Näin se muistutti jossain määrin
Otaniemeen vuonna 1966 valmistunutta, Reima Pietilän suunnit-

Hanasaaren kulttuurikeskuksen ensimmäisen kerroksen pohjapiirrosluonnos 15.3.1971 (piir.n:o 871.02).
Vasemmalla näkyvä saunaosasto
poikkesi toteutuneesta avautuen
itäänpäin eikä etelään. Arkkitehtitoimisto Malmio Oy
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telemaa Dipolia. Kulttuurikeskuksen suhteellinen mataluus merkitsi
mm. sitä, että rakennusta ei juuri huomannut Jorvaksentieltä ja meren
puolellakin se näkyisi vain ”vilahduksena puuston lomasta”.
Kulttuurikeskuksen kustannusarvio oli 7,7 miljoonaa markkaa,
kuutiotilavuus noin 22 500 m3 ja kerrosala noin 5200 m2. Viimeistelyltään ja materiaaleiltaan kulttuurikeskuksesta tuli Malmion mukaan
muodostumaan ”vielä hieman korkeatasoisempi kuin yleensä valtion
virastotalot”.24 Sisätilojen materiaaleissa, erityisesti aulan luonnonkallioseinässä voi nähdä yhtäläisyyksiä Dipolin lisäksi myös Temppeliaukion kirkkoon ja päätilojen lattiamateriaalin, muovipuuparketin
osalta mm. Helsinki–Vantaan lentokenttään, jotka olivat molemmat
valmistuneet pari vuotta aiemmin, vuonna 1969.

Insinööritoimisto Auvo Kallio & Co:ssa, LVI-suunnitelmat teki Erkki
Mattila & Co ja sähkösuunnitelmat DI Eino Ranta-Aho. Ranta-Aholla
oli merkittävä ja uutta luova osuus kulttuurikeskuksen arkkitehtuurille
tärkeässä valaistussuunnittelussa.26
Elokuussa 1972 opetusministeriö asetti uuden toimikunnan,
jonka tehtävänä oli vuoden loppuun mennessä tehdä esitys ruotsalaissuomalaisen kulttuurikeskuksen käytöstä ja hallinto-organisaatiosta
(toimikunnan anomuksesta määräaikaa pidennettiin helmikuun loppuun 1973). Toimikunta esitti eräitä muutoksia kulttuurikeskuksen
huoneohjelmaan sekä uutta nimeä: Hanasaaren kulttuurikeskus – Hanaholmens kulturcentrum.27

Rakennushallituksen kanssa
yhteisymmärryksessä asetettiin
tavoitteeksi käyttää yksinomaan
kotimaisia materiaaleja rakentamisessa ja sisustamisessa:
ulkona punaista graniittia, maasälpärouhebetonia, pronssia ja
lasia; sisällä mäntyä, tiiltä, keraamisia laattoja, koivuparkettia
ja kokolattiamattoja.
Veikko Malmio, Hanasaaren kulttuurikeskus, Arkkitehti 1/1976, s.34.

Pääpiirustukset 1972

Arkkitehti Malmio arveli vielä syyskuussa 1971 rakennustöiden alkavan kevättalvella 1972. Tätä varten oli valtion menoarvioon varattu
4,7 miljoonaa markkaa. Rakennustöiden aloittamisen edellytyksenä
oli kuitenkin Hanasaaren liikenneyhteyksien ratkaiseminen. Tie- ja
vesirakennuslaitoksen mielestä Hanasaaren tie tuli vetää Lauttasaaren
kautta, mutta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto vastusti sitä, koska liikenne tulisi kulkemaan asuntoalueen halki. Koska kysymystä ei
oltu saatu ratkaistuksi, ei pää- ja työpiirustuksia, joiden tekemiseen
kuluisi aikaa ainakin 5–6 kuukautta, oltu ryhdytty vielä laatimaan.
Tammikuussa 1972 tiesuunnitelma oli valmis, mutta sitä ei oltu
vielä käsitelty kaupungin elimissä. Maamassoja ryhdyttiin kuitenkin
tuomaan Koivusaaren ja Hanasaaren väliselle osuudelle Länsiväylän
viereen. Tiesuunnitelma hyväksyttiin lopulta kaupunkisuunnittelulautakunnassa huhtikuussa 1972.25
Kulttuurikeskuksen pääpiirustukset on päivätty 19. toukokuuta ja
asuinrakennuksen 5. kesäkuuta 1972. Asuinrakennusta oli levennetty
luonnoksista, minkä seurauksena yhdestä yksiöstä oli saatu kaksio ja
talonmiehen kaksio oli suurentunut kolmioksi. Malmion arkkitehtitoimistossa laadittiin tällöin ainoastaan kulttuurikeskuksen suunnitelmia.
Suunnittelutyöhön osallistuivat Veikko Malmion poika Ari Malmio,
Jyrki Nikkanen sekä intialaissyntyinen Ravi Annand.
Rakenne- ja teknisten asennusten suunnittelijoiksi valittiin Veikko Malmion kanssa aiemmin yhteistyötä tehneet ja todennäköisesti
hänen ehdottamansa suunnittelijat. Rakennesuunnitelmat laadittiin
Vas. ja oik: Kaksi toukokuussa 1972 laadittua
perspektiivikuvaa tulevasta kulttuurikeskuksesta. HA ja Arkkitehtitoimisto Malmio Oy
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Rakentaminen ja rakennejärjestelmät
teksti: Markus Manninen

Rakentaminen alkaa 1973

Ulkoseinä- ja ikkunarakenteiden suunnittelussa
on otettu huomioon merenrannikolle ominaiset
sääolosuhteet. Ikkunat
ovat kauttaaltaan kolminkertaista rakennetta, ulkopuitteet kupariprofiileilla päällystetyt.
Ulkoseinärakenteessa
muodostavat rouhebetoniset julkisivulevyt ”sadetakin”, joka on tuul e t e t t u j a v i e m ä r ö i t y.
Sisäänkäyntiarkadin pilarit ja aulan kaidepalkki
ovat kantavia rouheteräsbetonirakenteita, jotka
on tehty ns. naturbetongmenetelmän mukaan.
Malmio, Hanasaaren kulttuurikeskus, Arkkitehti 1/1976,
s.34.
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Lauttasaaresta tuleva tie ei ollut vieläkään valmis eikä kestänyt työkoneiden painoa, kun Hanasaaren kulttuurikeskuksen rakentaminen
alkoi vuoden 1973 alussa. Tie- ja vesirakennuslaitos oli kuitenkin
rakennuttanut jo saaren lävistävän, tulevan rakennuksen eteen kääntöpaikalle päättyvän tien. Entisistä ajoista muistuttamassa saarella oli vielä
rappioitunut kesähuvila sekä metsän siimeksessä kulkeva polkuverkosto
jonka varrella oli mm. vanha näköalapenkki. Kulttuurikeskuksen paikka oli merkitty mustikkaa kasvavalle kankaalle upotetuilla kepeillä.1
Hanasaaren kulttuurikeskuksen rakentamisesta solmittiin 11,4
miljoonan markan urakkasopimus Rakennusosakeyhtiö Hartelan kanssa
12. helmikuuta 1973. Urakkahintaan sisältyivät rakennustöiden lisäksi myös putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja vesihuoltotyöt.2 LVI-urakan
suoritti Vesi ja Lämpö Oy (IV-laitteiden aliurakoitsijana Oy Aerator
Ab) ja sähkötyöt Turun Asennuspaja Oy.
Rakennustyöt aloitettiin Hartelan vastaavan mestarin, rakennusmestari Unto Sutisen johdolla. Urakoitsijan tarkoituksena oli saada
rakennus vesikattoon vuoden 1973 loppuun mennessä ja valmiiksi
elokuuhun 1974 mennessä. Vuosi 1973 oli kuitenkin vilkas lakkovuosi ja keväällä rakennusteollisuuden työsulku sekä lakko viivästyttivät
rakennustöitä.
Elokuussa 1973 työmaalla oli töissä 70 miestä. Suurin osa työmiehistä tuli Helsingin ulkopuolelta. Itärannalle rakennetuissa parakeissa asui asuntopulan takia vakituisesti kahdeksan rakennusmiestä.
Moottoritien melu ei häirinnyt, kun parakin ikkunan laittoi kiinni.
Kärsämäkeläiset Matti ja Erkki Haapakoski olivat kyhänneet työmaalle
pienen 15 neliön mökin, jonka varustuksiin kuului jääkaappi, sähköliesi, stereot sekä lämmitysjärjestelmä. Työmiehiä asui lisäksi Hartelan
omistamissa kolmessa omakotitalossa Leppävaarassa. Työmaan oma
pikkubussi kiersi joka aamu asunnoilla ja rautatieasemalla hakemassa
työmiehet, koska kaupungin linja-autot eivät edelleenkään pysähtyneet
Hanasaaren kohdalla.
Merellisten olosuhteiden takia suurin rakennustyöhön käytetyistä
nostokurjista huojui vaarallisesti kohtalaisellakin tuulella, eikä sitä
voitu silloin käyttää. Rakennusmestari Sutinen kuitenkin kehui Hanasaaren uima- ja kalastusmahdollisuuksia. Rakennushallitus oli antanut Hanasaaren kalavesien käyttöoikeuden Hartela-yhtiön miehille ja

Vas. yllä: Paalutuskartta helmikuulta 1973. Arkkitehtitoimisto
Malmio Oy
Vas. alla: ”Peruspiirrosta maastoon
sovittelevat rakennusmestari Oiva
Asikainen ja kirvesmies Jorma Puumala.” Ilta-Sanomat 3.1.1973. Peltonen / Lehtikuva

verkkoihin oli saatu pyydettyä mm. yli kuusikiloinen lohi. Rakentajilla
oli käytössään myös väliaikainen rantasauna vilpoloineen.
Kulttuurikeskuksen kustannuksien arvioitiin vuoden 1973 loppuun mennessä kohonneen yli kymmeneen miljoonaan markkaan.
Osasyynä oli rakennustarvikekuljetuksien kalleus. Lauttasaaren kautta
kulkeva tie saatiin raskaita kuljetuksia kestäväksi vasta syksyllä, ja siihen
asti täytyi Helsingistä päin moottoritietä tultaessa jokaisen kuljetuksen kiertää Otaniemen liittymän kautta, mikä lisäsi aina muutaman
markan kuljetuskustannuksiin.3
Rakennejärjestelmät
Per us t uks et

Leikkauspiirustus sisääntuloaulan
kohdalta 15.1.1974 (piir n:o 873.12).
Arkkitehtitoimisto Malmio Oy

Kulttuurikeskuksen perustusten louhimis- ja paalutustyöt oli saatu
päätökseen elokuuhun 1973 mennessä. Pääosa rakennuksesta perustettiin kallioon ulottuvin perusmuurein ja hotellisiiven eteläpäässä
osittain moreenille betonianturoiden varaan. Kallioon ulottuvia te-

räsbetonisia kaivinpaaluja käytettiin rakennuspaikan matalammassa
koillisosassa aulan, luentosalin ja opintosiiven alla. Asuinrakennuksen
näkyviin jäävät perusmuurit valettiin pystysuuntaisin raakalautamuotein. Sen pohjatyöt valmistuivat myöhemmin.4
R u n k o ra kenteet

Kulttuurikeskuksen runko, kantavat seinät ja pilarit sekä välipohjalaatat ja -palkit tehtiin pääosin teräsbetonista paikallavalettuna. Rakennusten alapohjat ovat pääosin maanvaraisia laattoja. Uima-allas tehtiin
vesitiiviistä teräsbetonista täysin irrotettuna ympäröivistä rakenteista.
Lähes kaikki rakennuksen seinät ovat erilaisia, joten betonin valamisessa ei juuri voitu käyttää valmiita muotteja, vaan ne valmistettiin
paikan päällä sahatavarasta. Kantavissa väliseinissä käytettiin kuitenkin
sileäpintaisia levyvalumuotteja.
Rouhebetonipintaisista elementeistä muodostui rakennusrungon
päälle meri-ilmastolta suojaava tuuletusraolla varustettu ”sadetakki”.
Ulkoseiniä oli kahta eri tyyppiä: hotelliosassa sisäkuori on tehty teräsbe-
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tonielementeistä, muualla se toteutettiin paikallavalettuna teräsbetoniseinänä. Lämpöeristyksenä oli molemmissa 10 cm:n villa. Ulkokuoren
rouhebetonielementit valmistettiin Semera Oy:n tehtailla. Betonina
käytettiin saksalaisen Bayern-tehtaan ruskeasävyistä väribetonia, johon
Malmio oli erityisen ihastunut ja käyttänyt mm. Tampereen postitalossa. Pintarouhe oli kalkkikiveä ja Kemiön maasälpää.
Ulkokuoren Veikko Malmio halusi tehdä ehdottomasti elementeistä ja myös rakennushallitus halusi edistää uutta rakennustekniikkaa.
Epäsäännöllisen muotoisen rakennuksen elementtien mitoittaminen
oli hyvin aikaa vievää silloisin menetelmin, rakennuksen 1100 elementistä 300 oli erityyppisiä. Suurin elementti painoi kaksi ja puoli

tonnia, kevein taas 16 kiloa ja sitä säilytettiin työnjohtajien parakissa
”ettei se katoa”. Elementtien asennustyö oli kuin palapelin kokoamista.
Työmaalla vitsailtiin laivurikursseille menemisestä, koska mitoitusperiaatteena oli käytetty koordinaatistoa, jossa sivujen pituus esitettiin
milleissä ja sivujen suunnat asteissa ja minuuteissa.
Tammikuun puolessa välissä 1974 tarkastettiin jo asennettuja julkisivuelementtejä. Yksi elementti hylättiin kokonaan ja useista muista
löydettiin mm. värivikoja (likaa) ja lohkeamia. Oli myös käytetty väärää
rouhelajia ja pintasyövytyksen määrä vaihteli. Semera Oy lupasi parantaa elementtien tarkastusta tehtaalla ja aloitti viallisten elementtien
korjaustyöt maaliskuussa. Työmaalle ei enää saanut lähettää viallisia

Me meinattiin lähteä rannikkovartiokursseille, kun talon
nurkat oli piirustuksissa asteina
ja minuutteina. Kaikista neljästäkymmenestä nurkasta vain
pari, kolme on suoria.
Rakennusmestari Sutinen
Iltasanomien artikkelissa
”Hanasaaren visainen palapeli”
8.1.1974.

Ravintolasiiven vesikattoa rakennetaan tammikuussa 1974. Hämäläinen / IS / Lehtikuva
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muurattiin Arabian Kimmo-tiilistä. Ravintolasalin seurusteluosan
280 suuri takka oli muuten samanlainen, mutta päällystettiin rouhebetonilevyillä.5
Ve s ik a t torakenteet

Vesikattorakenteena käytettiin pääosin singelikivipäällysteistä bitumikermikattoa, jossa oli tuuletettu Leca-soraeristys. Uimahallin
sekä seurustelu- ja ravintolasalin vesikaton liimapuupalkkialueella
huopakatteen alla oli tuuletettu mineraalivillaeristys. Ravintolan
terassille jatkuvien liimapuupalkkien reunat ja yläpinnat oli suojattu
kuparipellillä.6

Opintosiiven betonivaluja tehdään
tammikuussa 1974. Hämäläinen / IS
/ Lehtikuva

Rouhebetonielementit on asennettu paikoilleen ravintolasiiven länsipäätyyn, mutta ikkunat puuttuvat
vielä. Ari Malmio

elementtejä ja ennen asentamista oli suoritettava tarkastus.
Pääsisäänkäynnin terassilla olevat rouhepintaiset teräsbetonipilarit tehtiin norjalaisen nk. naturbetong-menetelmän mukaisesti.
Sementti injektoitiin muotissa olevaan kiviainekseen ja rouhe paljastettiin lopuksi hiekkapuhaltamalla.
Uimahallissa [huone n:o 153] sekä seurustelu- ja ravintolatiloissa
[280–281] oli poikkeuksellisesti liimapuiset pilarit ja kattopalkit.
Niiden oli oltava priima-laatuista oksatonta erikoismäntyä, jossa ei
saanut olla värivikoja. Rakennusmestari Sutisen mukaan Hanasaaren
liimapalkit olivatkin maan hienoimmat, kustannusarviossa niiden
hinnaksi oli arvioitu 700 markkaa kuutio, mutta todellisuudessa hinta
nousi pariin tuhanteen markkaan kuutiolta. Kantavia puurakenteita
käytettiin myös asuinrakennuksen varasto-osassa.
Portaat tehtiin pääosin paikalla valettuina teräsbetonilaattoina.
Luentosalin nouseva lattia tehtiin myös teräsbetonista, mutta porrastukset ja askelmat puurakenteisina. Aulan porras tehtiin teräsbetonisista askellankkuelementeistä ja kaide kantavana rouhepintaisena
”naturbetong”-rakenteena. Opintosiiven ulkopuolinen teräsbetoninen
varaporras B2 on ruskeasävyistä väribetonia (värjättiin synteettisellä
rautaoksidipigmentillä). Teknisissä tiloissa oli teräsosista koottuja
standardikierreportaita.
Takat ja tulihormit hotellisiiven oleskelutiloissa 154, 204 ja 304
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Te k n iset järjestelm ät

Kulttuurikeskuksen teknisten järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen vaikutti rakennuksen monimuotoisuuden lisäksi LVI-suunnittelija
Erkki Mattilan mukaan rakennushallituksen ”säästölinja”. Hanasaaren
rakennukset lämmitettiin pääosin vesikiertoisen keskuslämmityksen
avulla, jota varten kulttuurikeskuksen kellariin, luentosalin alle rakennettiin lämmityskeskus. Siellä oli kaksi öljypolttoista Lokomokeskuslämmityskattilaa, joissa oli yhteensä 1000 kW teho. Kolme 15
m2 öljysäiliötä oli sijoitettu niiden yhteyteen autotallien alle. Lämmitys
tapahtui radiaattorein ja konvektorein lukuunottamatta luentosalia,
jolla oli oma lämminilmalaitteensa.
Kulttuurikeskus varustettiin koneellisella ilmanvaihdolla. Ilmanvaihtokoneita oli luentosali mukaan luettuna viisi. Koneellinen poisto
hoidettiin aksiaali- ja sentrifugituulettimin sekä huippuimurein, joita
oli yhteensä 12 kappaletta. Ravintolasalin ilmanvaihtokoneeseen asennettiin vuonna 1976 suoritetuissa parannustöissä jäähdytyslaitteet.
Asuinrakennuksessa oli painovoimainen ilmanvaihto ja keittiöissä
liesituulettimet.
Hanasaari liitettiin Espoon vesijohto- ja viemäriverkkoon. Vesijohtoverkon erikoisratkaisuna oli sisääntuloaulan kallioseinämän
nk. ”vuoripuro”, johon järjestettiin oma jatkuvasti toimiva kiertosysteeminsä. Saunaosaston uima-altaassa oli oma lämmönvaihdin sekä
suodatinjärjestelmä, jotka sijaitsivat saunaosaston alaisessa kellarissa.
Likavedet johdettiin rannassa sijaitsevaan pumppulaitokseen, josta
ne pumpattiin 1,5 km pitkää putkea pitkin Westendiin kaupungin
verkkoon.7
Rakennustöiden eteneminen 1974

Kulttuurikeskuksen hallinta oli siirtynyt 20. syyskuuta 1973 valtiolta
Suomalais-ruotsalaiselle kulttuurirahastolle ja sille nimitettiin uusi
johtokunta. Kulttuurikeskuksen harjannostajaisia vietettiin tammikuun lopussa 1974. Samana päivänä julkistettiin kulttuurikeskuksen
johtajavalinta, Pär Stenbäck, joka nostatti jälleen vastalauseita varsinkin
suomenruotsalaisessa lehdistössä ja kulttuuriväen piirissä.8
Talven aiheuttamista ”epäsuotuisimmista kuviteltavissa olevista
sääolosuhteista” huolimatta runkotyöt olivat tällöin valmiina ja osa
julkisivusta oli jo saatu päällystettyä rouhebetonielementeillä. Sisääntuloaulan lattiasta hakattiin jäätä irti ja joka paikkaan valui vettä lumen
sulaessa. Epäsäännöllisenmuotoiseen kulttuurikeskukseen verrattuna
”normaalin” asuinrakennuksen seiniä valettiin ja sen arvioitiin olevan
valmis jouluun mennessä.
Rakennusmestari Sutinen valitteli vallitsevaa työvoima- ja tarvi-
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kepulaa lehtiartikkeleissa. Rakennustyön jokainen yksityiskohta teetti
”tuhottomasti töitä”. Työmiehiä oli liian vähän esimerkiksi purkamaan
betonivalujen laudoituksia ja puhdistamaan uutta pintaa: ”Tarkan
työn takia jokaista valmista kuutiometriä kohti on käytettävä kuusi
työtuntia, normaalissa nykyaikaisessa rakentamisessa riittää vajaa
kaksi tuntia. Työmiehen tuntipalkka kohoaa yli kolmenkympin.”
Rakennusmateriaaleja, kuten eristysvillaa täytyi ”hamstrata” silloin
kun niitä oli saatavissa. Maaliskuussa 1974 työmaalla ryhdyttiin pitämään päiväkirjaa työssä esiintyvistä häiriöistä, joita olivat mm. työntekijöiden ylityölakko ja Semera Oy:n tehtaan työnseisaus. Pahoilta
onnettomuuksilta työmaa oli säästynyt, lukuunottamatta edellistä
kevättä, jolloin rakennusmestari Oiva Asikainen oli ”kellahtanut alas
kuoppaan” ja murtanut jalkansa.9
Viivytyksiä aiheuttivat rakennustyön aikana suunnitelmiin tehdyt
muutokset, joiden takia urakoitsija pyysi ja sai pidennystä rakennustyöhön helmikuuhun 1975 asti. Öljykriisin seurauksena sisäasiainministeriö oli joulukuussa 1973 antanut määräykset energian säästämiseksi.
Tämän seurauksena rakennushallitus päätti helmikuussa 1974 mm.
pienentää sauna-osaston kiukaiden tehoa, lisätä joidenkin kattojen
Leca-eristyksen paksuutta ja tehdä asuntojen ikkunoista kolmilasiset
yms. Kulttuurikeskuksen ikkunoiden valmistus oli jo alkanut Rakennusvalmiste Oy:n tehtailla.
Kulttuurikeskuksen ylläpito oli päätetty antaa Otaniemen hoitokunnan tehtäväksi, ja heidän vaatimuksestaan siivous- ja huoltohenkilökunnan sosiaalitiloja laajennettiin – naiset ja miehet saivat
omat pukuhuoneensa ensimmäisen kerroksen länsipäätyyn. Kulttuurikeskuksen johdon toiveiden mukaisesti luentosalista päätettiin
kesän 1974 alussa tehdä muunneltava niin, että etumaiset penkkirivit
poistamalla ja niiden tilalle asennettavan lattiatasanteen avulla se voitaisiin tarvittaessa muuttaa konferenssitilaksi. Salin aulan puoleiselle
seinälle lisättiin rivi simultaanitulkkausaitioita. Muita muutoksia oli
mm. ravintolasalin 280–281 jakaminen kahteen osaan siirtoseinällä ja
baaritiskin suunnittelu palvelemaan molempia puoliskoja.10
Kulttuurikeskukseen hankittiin suuri määrä taideteoksia erillisen
Ruotsin valtion määrärahan turvin. Lisäksi sisääntuloaulaan tulevasta

Helsingin Sanomain otsikko
13.2.1974 viittasi Hanasaaren kulttuurikeskuksen johtajavalinnasta
nousseeseen keskusteluun. Teht äv ään v alit t u Pär S t enbäc k oli
ilmoittanut jatkavansa myös kansanedustajantointaan. HS:n mukaan
asian tiimoilta käyty keskustelu ”toi
mieleen pienessä suomenruotsalaisessa ankkalammikossa väen väkisin
synnytetyn puhurin”.

reliefistä järjestettiin suunnittelukilpailu. Sen voitti kuvanveistäjä Heikki Häiväoja, jonka teos ”Vuorovaikutus” tuli koostumaan limittäisistä
betonilieriöistä. Pääsisäänkäynnin ovet sai suunniteltavakseen kuvanveistäjä Kauko Räsänen, joka oli 1960-luvulla herättänyt kohua kirkon
paheksumalla ”Reikäenkeli”-teoksellaan. Myös sisääntuloaulan portaaseen ja toisen kerroksen kaiteeseen tulevat pronssikoristeet oli annettu
erään taiteilijan suunniteltavaksi. Lopullinen suunnitelma laadittiin
kuitenkin Malmion toimistossa ja nelikulmaisille pronssikannattimille
antoi lopullisen silauksen ne takonut Karjalohjan kyläseppä Esa Ohvo.
Saman mallin mukaan ja kulttuurikeskuksen taidetoimikunnan rahoituksella tehtiin myös aulan länsiseinän ilmastointisäleikkö.11
Hanasaaren valmistuminen 1975

Marraskuussa 1974 tehtiin jo sisustuksen viimeistelytöitä, lattioihin
asennettiin kokolattiamattoja ja kulttuurikeskuksen johtoa kehotettiin välttämään tiuhoja vieraskäyntejä. Hotellihuoneiden ja päätilojen
kiintokalusteita valmistaneet Vatialan puusepät ja Kelkkalan Puusepäntehdas olivat molemmat myöhässä aikataulusta. Ensimmäinen erä hotellihuoneiden kaappeja tuli työmaalle vasta joulukuun ensimmäisellä
viikolla. Kalustevalmistajat saivat lisätyöaikaa tammikuun puoleenväliin 1975 asti, mutta Kelkkalan Puusepäntehtaan viimeinen toimitus
tapahtui lopulta vasta huhtikuun aikana, jolloin kulttuurikeskuksen
oli tarkoitus aloittaa toimintansa.
Tammikuun lopussa ulkopuolelta valmiin kulttuurikeskuksen
pihassa kieppui raivaustraktori, joka siivosi alueelta rakennusjätteitä. Sisälle taloon mentiin kuitenkin vasta väliaikaisen lastulevyoven
kautta, koska kuvanveistäjä Räsäsen pronssiovien valussa oli sattunut
”jotain hämminkiä”. Talotekniikan toimintakokeet oli jo suoritettu ja
Malmio toimittanut 14. tammikuuta päivätyt korjatut pääpiirustukset Espoon järjestysoikeuteen. Valtion oli määrä luovuttaa rakennus
Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston hallintaan helmikuun puoliväliin mennessä, asuinrakennus mahdollisuuksien mukaan jo kuun
alussa. Hanasaaren kulttuurikeskuksen rakennustyön loppukatselmus
suoritettiin 17. helmikuuta 1975.12
Yllä vas: Kuvanveistäjä Heikki Häiväoja asentaa ”Vuorovaikutus”-reliefiä
sisääntuloaulaan. HA
Vas: ”Kaksikerroksisen sisääntuloaulan
yläpäässä kaksi miestä sovittelee sadatellen ravintolan mahtavaa liukuovea kupariuurnaan. Se ei mahdu.” HS
28.1.1975. Hietaranta/ Lehtikuva
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Toimintaa ja muutoksia
teksti: Markus Manninen

Toiminnan käynnistyminen

Kaarle XVI Kustaa paljastamassa ”Vuorovaikutus”reliefiä kesäkuussa 1975. HA
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Huhtikuun alussa 1975 ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus aloitti
toimintansa järjestämällä Pohjola-Norden-yhdistyksen seminaarin.
Viikkoa myöhemmin rakennus esiteltiin virallisesti kotimaiselle ja
ruotsalaiselle lehdistölle. Lehdistössä Hanasaarta pidettiin näytteenä
suomalaisesta rakennus- ja sisustustaiteesta. Toisaalta kulttuurikeskuksen arkkitehtuuria kuvattiin sanoilla ”hillityn asiallinen” ja ”vaalea ja
viileä” sekä hotellihuoneita ”asiallisiksi ja steriileiksi”, vaikka arkkitehti
Malmion päämääränä oli ollut kotoisan viihtyisä rakennus. Sisustuksen
päävärien – keltaisen, punaisen ja ruskean – nähtiin kyllä sointuvan
keskenään, mutta persoonallisuus puuttui tykkänään, koska kalusteet
olivat tuon ajan vakiomalleja, eikä ”designiä” oltu käytetty missään.
Hanasaareen ei edelleenkään päässyt julkisilla liikennevälineillä,
eikä 16 miljoonaa markkaa maksanut rakennus ollut vielä täysin valmis. Varsinaiset vihkiäiset pidettiinkin vasta 1. kesäkuuta molempien
maiden valtionpäämiesten, Ruotsin nuoren kuninkaan Kaarle XVI
Kustaan ja tasavallan presidentti Urho Kekkosen läsnäollessa. He
kokeilivat myös kulttuurikeskuksen saunaa seuranaan arkkitehti Malmio – joka hyppäsi etiketin vastaisesti ensimmäisenä viilentymään 17
metriseen uima-altaaseen – sekä grillasivat makkaraa takkahuoneessa.1
Kulttuurikeskus toimi liikeperiaatteella, mutta anoi esimerkiksi
ensimmäisenä vuotenaan käyttövaroja Ruotsin valtiolta. Huonetilaohjelmassa kulttuurikeskuksen tarkoitukseksi oli määritelty toimiminen
”ruotsalaisten ja suomalaisten yhteisten kurssien ja konferenssien keskuksena”, joita järjestäisivät ruotsalaiset tai suomalaiset viranomaiset,
laitokset ja yhdistykset. Ideologisempana lähtökohtana oli edistää maitten välisten ”kulttuurisuhteitten kehittymistä sekä syventää ruotsalaisten Suomi-tietoutta” sekä ”kodin” tarjoaminen Suomessa opiskeleville
ruotsalaisille stipendiaateille. Kulttuurikeskuksen majoitustiloista osa
oli suunniteltu varta vasten leirikoululaisia varten.
Lähtökohtaisesti kulttuurikeskus oli siis kurssirakennus, jossa
voitiin kuitenkin pienin muutoksin järjestää tilat vaativillekin kongresseille. Hanasaari helpotti osaltaan pääkaupunkiseudun kokoustilapulaa, mutta ei kapasiteettinsakaan puolesta kilpaillut esimerkiksi
Finlandia-talon tai Dipolin kanssa. Ensimmäisen toimintavuoden
aikana Hanasaaressa järjestettiin useita kymmeniä kursseja, seminaareja ja kokouksia, joiden kävijämäärä oli noin 30 000 – näistä 4000

Oik: Hanasaaren opastetaulun
suunnitelma (piir. n:o 879.16. Arkkitehtitoimisto Malmio Oy
Vas: Veikko Malmion ehdotus Hanasaaren logoksi 28.2.1975. HA
Vas. alla: Hanasaaren ja Voksenåsenin mainoskuvat muistuttivat
toisiaan. HA

Oik: Seminaariin osallistujia seurustelusalissa 280. HA

Här och var i Norden ligger
hus som är mer nordiska än
andra: deras uppgift är att
stödja nordismen. […] Den som
har mött den danska våren på
Hindsgavl eller frusit om öronen
på vägen upp mot norrmännens Voxenäsen eller lyssnat
till trastar och simultantolkar på Hanaholmen utanför
Helsingfors, är nog en bättre
människa än förr eller åtminstone bättre informerad.
Sune Örnberg: Rum för kulturen,
Göteborgs–Posten 20.4.1975.

HS 3.9.1978

oli elokuvanäytöksissä kävijöitä. Kulttuurikeskuksen johtaja Pär
Stenbäck kuitenkin valitteli, ettei ”suomalais-ruotsalaisia tapaamisia”
syntynyt spontaanisti, vaan Hanasaaren täytyi itse toimia tilaisuuksien
alkuunpanijana.
Muutamaa vuotta myöhemmin Hanasaaren vuosittaista kymmenien seminaarien määrää jo kritisoitiin. Organisaatioviestinnän
vt. professori Osmo A. Wiio kiinnitti huomiota siihen, että näissä
tilaisuuksissa usein samat kulttuurivaikuttajat, lehtimiehet, kirjailijat ja byrokraatit, tapailivat ja vakuuttivat toisilleen samoja asioita:
”Pohjoismaisessa yhteistyössä saattaa olla vaarana, että siinä saavute-
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taan rituaalin aste: mukaan tulee täysin hedelmättömiä tilaisuuksia”.
Stenbäck myönsi tämän, ja piti yhtenä syynä Hanasaaren eristynyttä
sijaintia: ”Meidän on tietyssä mielessä hankala päästä ulos kuoresta.
Instituutio on instituutio. Olemme kiinni fyysisessä ympäristössä.
Hanasaari on Helsingin laitamilla”.2
Tilanjako ja toiminta 1970–80-luvuilla
K ok oontumistilat

Hanasaaren kurssi- ja kokoustoiminta oli keskitetty kaksikerroksisen
sisääntuloaulan ympärille [huone n:o 160 ja 261]. Pääsisäänkäynnin
yhteydessä oli kulmikas vastaanottotiski ja aulan keskiosaa hallitsi
muotokieleltään samanlainen kiinteä betoninen istuinryhmä. Aulan
taustaseinällä kiinnitti huomiota arkkitehdin valvonnassa louhittu
rosoinen kallioseinämä, jonka pintaa pitkin valui pumppulaitteiston
ylläpitämä ”kalliopuro”. Viereisen seinustan futuristiset kuplapuhelinkopit antoivat vastapainoa tälle luonnonromantiikalle. Toisessa
kerroksessa luontoa oli tuotu sisätiloihin rakentamalla istutusallas,
johon liittyi alakerran kallioseinälle luonnonvaloa tuova valoaukko.
Sisääntulosta oikealle mentäessä päästiin suureen 200 hengen luentosaliin [278], joka oli huonetilaohjelmasta poiketen auditoriomainen. Kongresseja varten voitiin joka toisen istuinrivin päälle järjestää
AV-laitteet. Diaprojektorit, piirtoheittimet ja episkooppi, filmiprojektorit 8, 16, ja 35 mm,
valkokangas, levysoittimet,
videonauhurit VCR, avokela- ja
kasettinauhurit, paperi-, liitu- ja
emalitaulut, kopiointi- ja monistuskoneet, kirjoituskoneet,
sanelukoneet, simultaanitulkkauslaitteet 6 kielelle ja kuulokkeet 150 hengelle.
Hanasaari-esite v.1983.

Ylinnä: Luentosalin elokuvakonehuone huhtikuussa 1975. Ström /
HS / Lehtikuva

Vas: Vastaanotto huhtikuussa 1975.
Ström / HS / Lehtikuva

22

Yllä: Sisääntuloaulan vaatetilan
yleisöpuhelin. Sotamaa / Ari Malmio

erillinen, suurempi pöytä, jolloin istuinpaikat vähenivät puoleen.
Virallisissa kongresseissa ensimmäiset istuinrivit voitiin siirtää pois,
jolloin niiden paikalle saatiin halutunkokoinen neuvottelupöytä.
Aulanvastaisella seinällä oli neljä pientä tulkinkoppia. Puulla sekä
vihreällä keinonahalla ja kankaalla verhoiltu luentosali oli varustettu
”täydellisellä audiovisuaalisella laitteistolla”, mm. elokuvien ja rainojen
katselun mahdollistaneilla 16 ja 35 mm:n elokuvakoneilla. Luentosalissa järjestettiin pohjoismaisten elokuvien ilmaisnäytöksiä, joihin
täytyi järjestää myös ilmainen kuljetus Helsingin keskustasta.
Sisääntulon vastakkaisella puolella sijaitsevan nk. opintosiiven
ensimmäisessä kerroksessa oli kulttuurikeskuksen hallinnon toimistohuoneet sekä päädyssä alun perin täysin erillinen laitosmestarin
asunto (2h+kk), jonne oli käynti pohjoispuolen terassilta. Toisen
kerroksen varsinaisissa opintotiloissa oli 80 hengen suuri opintosali
[269], neljä 15 hengen ryhmätyöhuonetta [271–274] sekä kolme
pientä ”lukukammiota” [264a-b], jotka saivat päivänvaloa ainoastaan
suurista kattoikkunoista. Kieltenopiskelu oli tärkeässä osassa: opintosaliin oli suunniteltu koottavat kielistudiokalusteet ja sen vieressä
oli lisäksi erityinen kielistudio [270]. Kielistudioissa pidettiin mm.
suomenkielenkursseja ruotsalaisille opettajille, joilla oli luokassaan
suomalaisia siirtolaisia.

Yllä vas: Simultaanitulkkausta luentosalissa 1980-luvulla. HA
Yllä: Kirjasto alkuperäisasussaan.
Ari Malmio

Aulan ylätasanteen yhteyteen oli sijoitettu opettajahuone ja johtokunnan käyttöön tarkoitettu neuvotteluhuone [262–263]. Kolmeksi
vuodeksi kerrallaan asetettu johtokunta vastasi opetusministeriön
valvonnassa Hanasaaren kulttuurikeskuksen hallinnosta ja hoidosta. Johtokunnan puheenjohtajan nimesi Suomen valtio, jäsenet taas
Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston johtokunta.
Suoraan sisääntulon yläpuolelle, Heikki Häiväojan betonireliefin
taakse oli sijoitettu kirjastosali [277], johon liittyi pienempi lukusali
[275]. Tänne oli koottu kurssilaisten käyttöön ”yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvää tietoa suomalais-ruotsalaisissa puitteissa”. Syksystä
1976 lähtien kirjastolla oli osapäiväinen hoitaja ja tarkoituksena oli
laajentaa toimintaa pohjoismaiden dokumentaatio- ja informaatiokeskukseksi. Kirjastossa oli myös mikrofilmien lukulaitteet ja musiikinkuuntelumahdollisuudet.3
R a v in tola- , keittiö- ja henkilökuntatilat

Aulan ylätasanteelta oli suuren liukuoven kautta yhteys seurustelusaliin [280], jossa oli pehmeiden nahkasohvien ja ruskeakankaisten
muovituolien muodostamia istuskeluryhmiä. ”Konjakinvärinen” kokolattiamatto, väritelevisio ja rouhebetonilevyillä verhoiltu avotakka
loivat kotoista tunnelmaa. Tila jatkui siirtoseinän erottamana 150
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hengen ravintolasalina [281], jonka takaosassa oli erillinen 30 hengen
kabinetti [282]. Kaikista avautui näkymät suurten ikkunoiden kautta
etelään Miessaarenselälle, kookkaiden mänty- ja kuusipuiden lomasta.
Ikkunoiden ansiosta sisäpihan terassi muodosti kesäisin ravintolasalin
laajennuksen.
Lähes yhtä hyvät näkymät oli ravintolasalia pohjoisenpuolella reunustavista keittiötiloista [290] sekä henkilökunnan ruokailuhuoneesta
ja pukuhuoneista [285–287] länsipäädyssä. Keittiö oli selvästi nykyistä
väljempi ja jaettu kylmäkeittiöön, lämminkeittiöön ja esivalmistustilaan niin, että kaikista oli näkymä ulos.
Keittiöstä oli hissiyhteys sen alle ensimmäiseen kerrokseen sijoitettuihin kuiva-, pakaste- ja kylmävarastotiloihin, perkaustilaan [187]
sekä jätehuoneeseen [188] ja huoltopihan lastauslaiturille. Näiden
tilojen vieressä länsipäädyssä oli varasto- ja aputiloja, kuten liinavaatevarasto/ompelimo, silityshuone, kuivaushuone ja pesula [194–197]
sekä huoltohenkilökunnan pesu- ja pukuhuonetilat.4

Oik: Ravintolasali Hanasaari-esitteessä. HA
Alla: Istuskeluryhmä seurustelusalissa. Väritelevisio vasemmalla. HA

Vie ra s h u o n e et ja kylpytilat

Kolmikerroksinen vierashuone- tai hotellisiipi sijoittui aulasta katsoen ravintolasiiven vastakkaiselle puolelle ja myös sen ikkunoista oli
merinäkymät. Eräässä lehtiartikkelissa mainittiin Hanasaaren ”konferenssihotellin” olleen kansainvälistä huipputasoa. Arkkitehti Malmion
mukaan kyseessä olivat kuitenkin ennen muuta kurssi- ja työkeskuksen
majoitustilat – ei ”mikään yhden illan ja yön luksushotelli”. Huoneissa
asuttiin tarpeen mukaan jopa viikkokaupalla ja tällaisia vieraita varten
kaikissa hotellikerroksissa oli pienoiskeittiöt sekä pyykinpesu-, silitysja kuivaushuoneet.
Vierashuoneita oli kaikkiaan 65 ja vuodepaikkoja oli 130. Ensimmäisessä kerroksessa oli alun perin vain suuria neljän hengen huoneita,
jotka oli tarkoitettu ennenkaikkea leirikoulukäyttöön Voksenåsenin
mallin mukaan. Huonetilaohjelman mukaisesti tiloihin tuli mahtua
yksi leirikoululuokka, mutta normaalioloissa niitä käytettiin yhden tai
kahden hengen huoneina. Lisäksi majoitushuoneita voitiin alusta asti
käyttää myös ryhmätyöskentelytarkoituksiin. Leirikoululaisia ajatellen
käytävän mutkassa oli avoin TV-, peli- ja oleskelutila sekä juoma- ja
savukeautomaatit.5

24

Yllä: Saunaosaston naisten pukuhuoneen seinäprojektiot uusine
kalusteineen 7.11.1978. Arkkitehtitoimisto Malmio Oy.
Vas: Kahden hengen hotellihuone.
Kuva Hanasaari-esitteestä. HA
Alla vas: Vierashuonesiiven seurusteluhuone takkoineen. Ari Malmio

Kulttuurien ja kielten kohtaamisten ajateltiin helpottuvan
saunaympäristössä, jossa suomalaiset eivät jääneet alakynteen. Koko kulttuurikeskus kuuluu aikaan, jolloin saunominen,
makkaran grillaaminen ja oluen
juominen sekä tax-freeviinan
kumoaminen hotellihuoneissa
muodostivat vielä hyvän kasvualustan pohjoismaiselle yhteistyölle Suomen maaperällä.
Rainer Knapas teoksessa Kulttuuria
ajassa, s.63.

Vierashuonesiiven toisessa ja kolmannessa kerroksessa oli pääasiassa
yhden ja kahden hengen huoneita. Yksi toisen kerroksen huoneista
[212] oli mitoitettu (sen aikaisten periaatteiden mukaan) pyörätuolikäyttöön. Jo huonetilaohjelmaa laadittaessa arveltiin vieraiden vaatimustason vähitellen nousevan ja huoneita käytettävän lähinnä yhden
hengen majoitukseen. Kaikissa huoneissa oli oma puhelin, suihku ja
wc, eräissä myös kylpyammeet. Kerrosten eteläpäädyissä oli käytävätilaan lasiseinän välityksellä liittyvät oleskeluhuoneet, joissa saattoi
nauttia myös takkatulesta.
Vierashuonesiiven pohjakerroksen eteläpäädyssä oli saunaosasto,
jossa oli uima-altaan ja takkahuoneen [154] lisäksi alun perin myös
pienehkö kuntosali [146]. Sen varustukseen kuuluivat kuntopyörän
lisäksi ”tavanomaiset kidutuslaitteet”, kuten Göteborgs-Postenissa raportoitiin. Näille ei kuitenkaan nähty olevan tarvetta, koska kuntosali
muutettiin jo vuonna 1979 saunakabinetiksi. Tässä yhteydessä uusittiin
myös takka- ja pukuhuoneiden kiintokalusteet ja seinävalaisimet. Takkahuoneen uudet irtokalusteet henkivät väreiltään ja muotokieleltään
jo seuraavaa vuosikymmentä.6
H u o lto - ja tekniset tilat kellarissa

Uima-altaan suodatinlaitteistot oli sijoitettu sen alla kellarissa sijaitsevaan tekniseen tilaan [003]. Pääosin käyttämätön kellarikerros jatkui
täältä putkikanaalin 002 ja käytävän 006 välityksellä aina luentosalin
alle vinokattoiseen kattilahuoneeseen [013] asti. Käytävän varrella
oli teknisiä tiloja: puhelinvaihdehuone, pääkeskus ja muuntamo
[007–009] sekä IV-konehuoneita. Luentosalin etuosan alle sijoittuvaan
väestösuojaan [010] luonnosteltiin Malmion toimistossa vuonna 1979
näyttelytilaa, diskoa ja olutkellaria.7
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H e n k ilö kunnan asunno t

Huonetilaohjelmassa arvioitiin Hanasaaressa päivittäin työskentelevän
noin 20–25 henkilöä, joista osalle varattiin asuintilat erilliseen asuinrakennukseen kulttuurikeskuksen pohjoispuolelle, edellä mainitun
laitosmestarin asunnon lisäksi. Koko henkilökunnan asuttamista ei
pidetty välttämättömänä, koska lähistöllä sijaitsi tai tuli sijaitsemaan
paljon asuntoalueita.8
Asuinrakennuksen suurin neljän huoneen asunto oli varattu kulttuurikeskuksen johtajalle, ja Pär Stenbäck ehti vaikuttaa sen sisustukseen vielä rakennusvaiheessa. Rakennuksen toisessa päädyssä oli kolmen huoneen asunto, keskellä kaksi kaksiota ja yksiö. Suuret ikkunat
ja ulkoterassit laajensivat muuten melko tavanomaisia, pieniä asuntoja.
Asuinrakennuksen pohjoisenpuoleista varasto-osaa laajennettiin
vuonna 1981, jolloin rakennettiin myös huoliteltu sauna-osasto. Sinne
siirrettiin kulttuurikeskuksen käytöstä poistettuja takkahuonekalusteita: selkänojattomia penkkejä ja iki-levypintaisia matalia pöytiä.
Kongressisalilaajennus 1980-luvulla

Hanasaaren kulttuurikeskus teki marraskuussa 1984 opetusministeriölle aloitteen lisätilojen rakentamisesta. Tilat riittivät muuten hyvin,
mutta auditorion ja suuren opintosalin rinnalle tarvittiin keskikokoista
100 hengen kongressitilaa. Kongressisalissa tuli olla tasainen lattia,
joka mahdollistaisi erilaiset neuvottelupöytäjärjestelyt paremmin
kuin auditorio. Lisäksi sali oli varustettava opintosalista puuttuvilla
tulkkauslaitteilla ja sen yhteyteen tulisi erillinen ”pressihuone” lehdistön käyttöön.
Arkkitehtitoimisto Veikko Malmio laati laajennuksen huoneohjelman, johon sisältyivät 175 m2:n kongressisali ja neljä tulkkausaitiota.
Se sijoittui kulttuurikeskuksen etupihalle, pääsisäänkäynnin eteen
kellaritasolle. Näin se sijoittui kuitenkin niin syvälle ja lähelle merenpintaa, että tarvittaisiin kallista vedenpaine-eristystä yms. Kongressisali olisi yhdistetty olemassa olevaan sisääntuloaulaan portaalla, joka
sijoittui luontevasti vanhan avoportaan alle.9
Opetusministeriö vahvisti rakennushallituksen laatiman esisuunnitelman ja kustannusarvion 3,4 miljoonaa markkaa syksyllä 1985.
Rakennustyöt oli tarkoitus aloittaa seuraavana syksynä. Kevään 1986
aikana kongressisalista laadittiin luonnossuunnitelmat ja uusi kustannusarvio, joka oli lähes 5 milj. markkaa. Hinnannousu johtui edellä
mainittujen pohjavesiongelmien ja poikkeuksellisten rakenneratkaisujen lisäksi ulkopinnan materiaaliksi esitetystä graniitti-verhoilusta.
Helmikuussa 1987 saadut urakkatarjoukset nousivat jo yli 7,5
miljoonaan markkaan, minkä takia rakennushallitus esitti opetusmi-
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Vas: Kongressisiipilaajennuksen
asemapiirros ja leikkaukset elokuulta 1986 (piir n:o 2142.1 ja .4). SKA

Yllä: Kongressissalin leikkaus
29.9.1987 (piir n:o 2141.14). Arkkitehtitoimisto malmio Oy

nisteriölle lisärakennushankkeen siirtämistä tai jopa siitä luopumista.
Malmion toimistossa tehtiin maaliskuun puoleenväliin mennessä
uudet suunnitelmat, joissa kongressisali siirrettiin kulttuurikeskuksen
länsipuolelle ensimmäisen kerroksen tasalle kallioon, jolloin vesipaineongelmista päästäisiin kokonaan. Näin myös koko rakennustyö voitiin
suorittaa olemassa olevan rakennuksen ulkopuolella, tosin louhintatyöt kasvaisivat huomattavasti ja verottaisivat myös sisääntuloaulan
kallioseinämää. Uusi kustannusarvio oli 5,7 miljoonaa markkaa ja
huhtikuussa Helsingin Sanomat saattoi jo uutisoida Hanasaaren saanevan uuden salin seuraavaan kesään mennessä.
Kongressisalin louhintatyöt aloitettiin kesäkuussa 1988 pääurakoitsijan ollessa TS-Rakennus Ky. Rakennuksen oli tarkoitus valmistua
seuraavana juhannuksena, mutta lokakuussa 1989 lisärakennuksen
rakennustoimikunta totesi vielä huolestuneena, etteivät viimeistely- ja
muut puuttuvat työt olleet edenneet aikataulun mukaisesti. Hanasaaren ”luolasali” eli kongressisali Luoto oli kuitenkin vihitty käyttöön
jo 13. syyskuuta 1989. Kulttuurikeskuksen johtajan Ann Sandelinin
mukaan sali soveltui kokousten lisäksi myös pienimuotoisten konserttien tai kirjailijailtojen järjestämiseen, joihin hän katsoi vanhan auditorion olevan liian ison ja kolkon. Rakennuskustannuksiksi laskettiin
7,2 miljoonaa markkaa, jotka Suomen valtio kustansi kokonaan.10
Suurin muutos kongressisalilaajennukseen tehtiin vuosina 1996–
97, kun alun perin pressihuoneen yhteydessä olleet yleisö-wc:t [k11–
k12] käännettiin avautumaan C2-portaaseen [101]. Muutoksen taustalla oli tarve suurentaa jo kauan vähäisiksi koettuja yleisö-wc-tiloja,
ja tämä voitiin tehdä käyttämällä hyväksi kongressisalilaajennuksen
louhinnassa syntynyttä tyhjää välitilaa. Muutos oli viimeinen Arkkitehtitoimisto Malmio Oy:n Hanasaareen suunnittelema työ.

Kongressisalia louhitaan kesällä
1988. HA

Merkittävin kulttuurikeskuksen alkuperäiseen sisustukseen ja
ulkoasuun tehty muutostyö oli auditorion täydellinen uudistaminen
2000-luvun vaihteessa. Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy:n
suunnittelemana auditorion väriskaala muuttui ajankohdan virtausten mukaiseksi ja ulkopuolelle rakennetut varastotilat toivat tuolloin
suositun puuritiläaiheen julkisivujen rouhebetonimateriaalin rinnalle.
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Kellarikerros 1 9 7 5
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0.krs pohjapiirros 1:500

Säilyneisyyskaavi o

Arkkitehtitoimisto Schulman Oy.
Pohjana Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy:n mittauspiirustus v.2013
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1.krs pohjapiirros 1:500

Säilyneisyyskaavi o

Arkkitehtitoimisto Schulman Oy.
Pohjana Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy:n mittauspiirustus v.2013
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2.krs pohjapiirros 1:500

Säilyneisyyskaavi o

Arkkitehtitoimisto Schulman Oy.
Pohjana Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy:n mittauspiirustus v.2013
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3. kerro s 197 5
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3.krs pohjapiirros 1:500

Säilyneisyyskaavi o

Arkkitehtitoimisto Schulman Oy.
Pohjana Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy:n mittauspiirustus v.2013
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II Maasälpärouheesta
Veikko Malmio: ”Meriveden korkeusvaihteluista tehdyn
tilaston osoittama, viime vuosikymmenen aikana mitattu meriveden maksimikorkeus otettiin huomioon rakennuksen korkeusasemaa määrättäessä. Tuuliolosuhteista
tehdyn tuulikaavion mukaan etelärannikolle tyypillinen
tuulijakauma suosi lounaaseen avautuvaa rakennusmassoittelua. Melutason tutkimustulokset osoittivat, että
alueella, jolle kurssirakennus on sijoitettu, jää melutaso huoneissa alle 26 dB (A), eikä liikenteen aiheuttama
melu aseta näin ollen mitään erityisvaatimuksia rakenteille.” (Arkkitehti 1/1976, s.34)
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Tonttialue
teksti: Markus Manninen ja Johanna Luhtala

Hanasaaren yleispiirteet

Hanasaaren asemapiirros 1975.
Purettu huvila sijaitsi oikean
reunan parkkialueen paikalla. HA

Hanasaaren valinta ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen sijoituspaikaksi aiheutti aikanaan kiivaan keskustelun sanomalehdistössä,
mutta rakennuksen sijoittaminen itse saarelle oli suoraviivaisempaa.
Hanasaari muodostuu kahdesta korkeammasta kalliosta ja niiden
välisestä hyvin matalasta, aiemmin joinain vuosina lähes kokonaan
meriveden pinnan alle jääneestä alueesta. Saaren pohjoisrantaa viistävän Länsiväylän takia ainoaksi kunnolliseksi rakennuspaikaksi jäi
etelärannan kallionyppylä. Pohjoinen kallio ja siellä kasvava vanha
puusto antoivat jonkin verran suojaa moottoritien melulta. Henki-

lökunnan asuinrakennus sijoittui samoin suojaisaan paikkaan saaren
keskivaiheille.
Koko Hanasaaren pohjoisosa päätettiin säilyttää rakentamattomana ja mahdollisimman luonnonvaraisena, yleiseen käyttöön jäävänä puistona. Rakennustyön aikana keskusteltiin myös, millä tavalla
metsämaastoa voitaisiin suojella luvattomalta käytöltä, kuten maastomoottoripyöräajelulta. Kulttuurikeskusta edeltänyt hirsihuvila sijaitsi
nykyisen hiekkapintaisen varapaikoitusalueen kohdalla. Se purettiin
vuonna 1975 samoin kuin tämänhetkisen metrotyömaan kohdalla sijainneet pienemmät puurakennukset. Saaren vanha puusto inventoitiin
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suunnittelun yhteydessä ja sille laadittiin ”metsänparannusohjelma”.
Keväällä 1974 kaadettavaksi aiotut puut leimattiin, mutta ensimmäisessä vaiheessa poistettiin vain kuolleet puut.1
Saaren ranta-alueet jätettiin luonnonmukaisiksi lukuun ottamatta
matalinta kohtaa, jota täytettiin mm. saaren länsirannan laiturialueen
ruoppauksessa saaduilla maamassoilla. Tälle alueelle ladottiin luonnonkivistä rantapenkereet. Laituri rakennettiin Malmion toimistossa
laadittujen suunnitelmien mukaan, ja sen valmisti Vesirakennus KuRe Oy.2
Saaren länsirantaan suunniteltiin kahteen eri otteeseen rantasaunaa.
Vuosina 1978–79 Malmion toimistossa laadittiin luonnokset perinAlla: Hanasaaren lähiympäristöä alkuperäisasussaan. Kuva Hanasaariesitteestä, HA
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Oik: Meriveden keskikorkeuskaavio v.1971, jossa täytettävä alue
on pilkutettu. Arkkitehtitoimisto
malmio Oy

asemapiirros 1:2000
ilmakuva: Helsingin kaupungin paikkatietopalvelu 2013
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Saunan luonnospiirustukset: asemapiirros maaliskuulta 1989 ja julkisivut huhtikuulta1990. Arkkitehtitoimisto Malmio Oy

teisestä savusaunasta. Myöhemmin vuosina 1989–90 luonnosteltu
sauna taas oli hirsirakenteista huolimatta ulkoasultaan modernimpi
ja monikulmainen kulttuurikeskuksen tapaan.3
Liikenneyhteydet ja pysäköinti

Paljon ongelmia tuottaneiden Hanasaaren liikenneyhteyksien järjestämisessä päädyttiin Tie- ja vesirakennuslaitoksen ja Helsingin
kaupunkisuunnittelukonttorin kompromissiin maaliskuussa 1977.
Sen mukaisesti tuloliikenne Helsingistä päin ohjattiin Länsiväylän
viereen rakennetulle rinnakkaistielle pitkin Sotkatietä Lauttasaaren
länsirannassa, mitä alueen asukkaat olivat vastustaneet. Liikenneyhteydet paranivat nykyisen kaltaisiksi ja, mikä tärkeintä, Länsiväylän
varteen Hanasaaren kohdalle saatiin bussipysäkki vasta 1990-luvun
puolessavälissä.4
Kulttuurikeskukselle johtava asfaltoitu tie, Hanasaarenranta, kulkee saaren kaakkoisrantaa pitkin kulttuurikeskuksen edessä olevalle
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Kulttuurikeskuksen sisääntuloaukea 1970-luvulla. Ari Malmio

kääntöpaikalle, joka muodostettiin täyttöalueelle. Koko kääntöalue
ja kulttuurikeskuksen pääovelle johtavat rampit päällystettiin vanhoilla Mannerheimintieltä peräisin olleilla nupukivillä. Urakoitsija
Lasse Kaukomaan latomat nupukivet limitettiin 10 mm:n saumoin ja
saumattiin kivituhkalla. Samalla tavoin päällystetyt pysäköintipaikat
(50 autopaikkaa) sijoitettiin pääosin tulotien varteen. Pysäköintialue
”maastoutettiin” jakamalla se pienempiin osiin viherkaistaleilla, joihin istutettiin koivuja. Myös koko paikoitusalue reunustettiin uusilla
koivuilla.5
Uuden kongressisalin rakentamisen yhteydessä v.1988 autopaikkoja lisättiin: tien varteen tuli seitsemän lisäpaikkaa ja kääntöpaikan
länsireunaan yhdeksän, kaikki nupukivillä päällystettyjä. Vuonna

1997 kääntöpaikan autopaikkoja laajennettiin ja tien pohjoispuolelle,
olemassa olevien valaisinten väleihin tehtiin vielä 21 lisäautopaikkaa.
Kauimmaiset päällystettiin betonilaatoin ja täällä myös tietä levennettiin. Kääntöpaikan ympäristöön asetettiin myös pysäköinnin estäviä
luonnonkiviä.6
Rakennusten lähiympäristö

Kulttuurikeskuksen ja henkilökunnan asuinrakennuksen lähialueet
eli rakennustyömaan alue istutettiin muusta saaresta poiketen puistomaisiksi. Rakennustyön aikana nämä alueet rajattiin suoja-aidalla,
jotta ympäröivien alueiden kasvillisuus ei vahingoittuisi. Istutusalueet
sijoitettiin rakennusten vierustoille ja myös maastonmuotoja muokat-
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Maisemasuunnittelu Leena Iisakkila
Ky:n suunnitelma kulttuurikeskuksen läntisen pihan istutuksista. SKA
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tiin. Puistomaisten alueiden suunnittelusta vastasi Maisemasuunnittelu
Leena Iisakkila Ky, jonka suunnitelmien mukaisesti toteutettiin myös
tienvarteen maisemoidut autopaikat.
Kulttuurikeskuksen ympärille tehtiin rantoja myötäileviä hiekkapintaisia polkuja ja läntiselle pihalle alun perin nupukivillä päällystettäväksi ajateltuja jalankulkuväyliä. Nupukiviä ei kuitenkaan saatu
riittävästi ja polut tehtiin hiekkapintaisina. Vihertöistä solmittiin
marraskuussa urakkasopimus Keskusosuusliike Hankkijan kanssa ja
työt valmistuivat lopullisesti syyskuuhun 1975 mennessä.7
Kulttuurikeskuksen eri siipien rajaamat pihatilat jakautuvat neljään eriluonteiseen alueeseen, joissa varioitiin käytettyjä kasvilajeja.

Mäntyvaltaista puustoa täydennettiin pääosin pihlajilla, joita alueella
oli jo ennestään. Rakennuksen vierustoille istutettiin rakennusajalle
tyypillisiä lajeja kuten marjakuusia, vuorimäntyjä sekä syys- ja pallohortensioita. Istutusalueet myötäilivät kallioita tai sijoittuvat polkujen
risteyskohtiin. Nurmialueille sijoiteltiin muutamia suurehkoja kiviä
sekä istutettiin lisäksi skilloja, krookuksia ja narsisseja. Siipien vierustat
kivettiin luonnonkivillä.
Sisäänkäyntirampin rajaamalle nurmialueelle jätettiin paikoilleen
vanhoja monihaaraisia runkopihlajia ja niiden lomaan pystytettiin 10
lipputankoa. Rampin viereen istutettiin marjakuusiryhmiä ja muutama
pallohortensia kuten myös opintosiiven päätyyn, jonka nurkalle jätettiin vanha mänty. Opinto- ja vierassiiven rajaamaa, itään avautuvan
piha-alueen luonnonkalliota korostettiin nauhamaisella perennapenkillä, joka koostui kallionauhuksista oranssinkeltaisine kukintoineen
sekä taponlehdistä. Istutusten lomaan sijoiteltiin uusia pihlajia.
Kulttuurikeskuksen merenpuoleiselle sisäpihalle jätettiin muutamia korkeita mäntyjä ja polkujen varteen istutettiin uusia pihlajia.
Avara aurinkoinen nurmialue tarjosi hyvän paikan veistosnäyttelyille.
Vierashuonesiiven sisäänkäynnin kohdalle polkujen risteykseen istutettiin vapaamuotoinen pensasalue sitä rajaavine vuorimäntyineen. Siiven
seunustoille sijoitettiin syyshortensioita ja vuorimäntyjä. Myös ravintolasiiven päätyyn istutettiin muutamia vuorimäntyjä, mutta pääosin
sen länsisivusta jätettiin luonnontilaan. Huoltopihan pohjoisrinnettä

loivennettiin ja asfaltoitu piha rajattiin suunnitelmien mukaan taikinamarja- ja koiranheisipensailla.
Vuonna 1989 valmistuneen kongressisalilaajennuksen takia sisäpihan maanpintaa osittain korotettiin ja ravintolasiiven terassia vasten
rakennettiin osalle matkaa tukimuurit. Aiemmin terassilaatoitus rajautui luonnonkalliota vasten ja terassia rajasi yhdeksän rouhebetonista
valettua istutuslaatikkoa. Muutosten myötä osa laatikoista ja samalla
matalat valaisimet poistettiin. Rakennustöiden yhteydessä porrashuoneen C2 edustan portaiden ja tasojen korkoja muutettiin ja samalla
osa laatoista uusittiin. Niemeä kiertävää tietä jatkettiin saunaosastolta
ravintolasalin edustalle. Uutena elementtinä nurmialueen keskelle tuli
kongressisaliin valoa antavat kolme valolyhtyä. Hiekkatien varteen sijoitettiin salin poistumistieporras ja sen yhteyteen iv-piiput. Sisäpihalle
lisättiin pihavalaisimia ja pistorasiapylväitä.
Istutukset ovat osittain säilyneet, vaikka niitä on uusittu aikojen
saatossa. Sisäpihan polut ovat paikoin nurmettuneet. Sisäänkäyntiramppien rajaaman nurmialueen puusto ja pensaat on pääosin poistettu ja jäljellä on vain kaksi pihlajaa. Nurmikolla on alkuperäisten istutusperiaatteiden vastaisesti lisätty sorapintainen istutussommitelma.
Edustaa on muokattu myös siihen vuonna 2009 sijoitetun taideteoksen takia. Sisäänkäyntipihan ja samalla koko niemen poikki ulottuva
graniittilohkareista koostuva taideteos hankittiin merkkivuoden 1809
muistoksi. Teos koostuu kahden taiteilijan töistä (Kaarina Kaikkosen
Eteneminen ja Elisabet Sageforsin Lågås).
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Kulttuurikeskuksen ulkoasu
Teksti: Johanna Luhtala

Monimuotoinen rakennus koostuu kahdesta kaaresta, joista laajempi rajaa saaren korkeimmalle kohdalle sisäpihan. Sen vastakaari muodostaa
etupihan sisääntuloaukion. Kokonaisvaikutelma kallion päältä kohoavasta
tasakattoisesta rakennuksesta on lähes yksiaineinen. Ulkoasultaan rakennus on poikkeuksellisen hyvin säilynyt.

Hotellisiiven itäsivua alkuperäisasussa. Ari Malmio

44

Rakennus jakautuu toimintojen mukaan kolmeen siipimäiseen osaan,
jotka on sijoitettu optimaalisesti maaston ja ilmansuuntien mukaan.
Kallioista maastoa on hyödynnetty taitavasti luontevien yhteyksien
avaamiseksi ympäröivään piha-alueeseen. Rakennus on pääosin kaksikerroksinen. Kolmikerroksisen vierassiiven korkeutta on häivytetty
istuttamalla se rinteeseen ja porrastamalla ylimmät kerrokset. Siipien
toisistaan poikkeava luonne näkyy julkisivujen jäsentelyssä. Sisääntulosiipi luentosaleineen on lähes
muurimainen, mutta sitä on korostettu pilariarkadilla. Ravintolasiipi aukeaa puolestaan suurella
lasiseinällä sisäpihalle. Vieras- ja opintosiipiä rytmittävät suurehkot ikkunat tasajaolla.
Monikulmainen rakennus on toteutettu elementtitekniikalla. Vaihtelevuutta julkisivuun on
saatu erimuotoisilla elementeillä. Julkisivu jäsentyy
ikkunoiden väleissä oleviin pilarimaisiin levyihin,
jotka ikään kuin kannattavat palkistoa kuvaavaa
otsapintaa. Muotoillut ja eri tasoille sijoitetut elementit muodostavat reliefimäisen pinnan. Muurimaista julkisivua täydentävät selkeät lasipinnat ja
ikkuna-aukotukset.
Lasiseinät ovineen on patinoitu pronssinväriin ja ikkunat ovat kupariprofiileilla päällystetyt.
Lasiseinien yläpuoleiset umpipinnat koostuvat
vaakasuuntaisista kuparisista poimuponttiverhouksista, jotka korostavat rakennuksen horisontaalisuutta. Vesikaton tasoerot on myös viimeistelty
poimupontein. Pääovi on valettu pronssista ja se
on taiteilija Kauko Räsäsen käsialaa.
Suunnittelun lähtökohtana oli kotimaisten
materiaalien käyttäminen. Julkisivuelementit ovat

maasälpärouhepintaista väribetonia. Samaa materiaalia olevien pilarien
saumaton pinta on saatu aikaan ns. naturbetong-menetelmällä. Rakennukseen liittyvät terassit, portaat, muurit ja kiveykset on huolitellusti
suunniteltu osaksi kokonaisuutta. Sisäänkäyntipuolella materiaalina
on pääosin punainen graniitti ja sisäpihalla rouhebetoni.
1980-luvun puolivälissä maan alle rakennetun kongressisalin
laajennus ei sinänsä vaikuttanut rakennuksen ulkomuotoon, vaikka
sisäpihaa ja siihen liittyviä muureja, portaita ja tasoja muutoksen yhteydessä osittain muokattiin. Pihan keskelle sijoitettiin kolme valolyhtyä.

Ikkunat ovat peräsin 1990-luvun muutoksesta, jolloin niihin lisättiin
tuuletusikkunat. Näkyvimmät muutokset ovat luentosalin laajennus,
ravintolasiiven katolle lisätty iv-konehuone ja luoteispäädyn huoltoporras. Laajennusosien myötä uutena elementtinä julkisivuun tulivat
vaakasuuntaiset puusäleet.

Pohjois- ja itäjulkisivun piirustus
1974. HA

Julkisivut
Ro uheb eto nijul ki s i vut

Ulkoseinät on päällystetty lähes kauttaaltaan rouhepintaisilla teräsbetonielementeillä. Pilari- ja seinälevyt ovat suoria, mutta ikkunoiden
alapuoliset elementit taittuvat alaosastaan muodostaen ”koveran” pinnan. Niissä on käytetty pienempikokoisempaa rouhetta kuin suorissa
elementeissä. Sokkelit ovat pääosin rouhebetonia, mutta sisäänkäynnin
graniittitasoon liittyvät sokkelit ovat graniittia. Vierassiiven sisäpihan
puoleiset betonisokkelit ovat julkisivupintaa sisempänä.
Suunnitelmien mukaan elementtien paksuus vaihtelee 80–160
mm:n välillä. Pääsisäänkäynnin arkadin rouhepintaiset pilarit on
tehty injektoimalla sementti muotissa olevaan kiviainekseen ns.
naturbetong-menetelmällä. Valu suoritettiin käyttämällä muotissa
hidastusainetta, jonka syövytyssyvyys rakennusselityksen mukaan oli
3–5 mm. Rouhe paljastettiin esiin hiekkapuhaltamalla. Elementeissä
käytettiin saksalaisen Bayern-tehtaan ruskeasävyistä väribetonia. Kiviaines koostui lohenpunaisesta kalkkikivirouheesta ja Kemiön maasälvästä. Elementit valmistettiin Semera Oy:n tehtaaalla ja rouheen
toimitti Lohjan kalkkitehdas Oy.
R ouhebetonijulkisivujen muutoksia
•

Ikkunan avaus opintosiiven 2.krs:n eteläseinälle (2003).

•

Julkisivuelementtien uudelleen saumaus (2004).

Hotellisiiven rouhebetonielementtejä ja alkuperäisiä ikkunoita. Kaarto / Ari Malmio
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M e ta lli- ja p u u v e rh o u k s e t

Rouhebetonipintaa jäsentävät ja keventävät tummaksi patinoidut
kuparipeltiverhoukset. Lasijulkisivujen (ravintolasali ja sisäpihan
pääsisäänkäynti, porrashuone C2, saunaosasto, vierassiiven 1.krs)
yläpuoliset umpiosat verhottiin vaakasuuntaisilla poimuponteilla
samoin kuin ravintolaterassin alkujaan avonaisen liimapuupalkiston
etupinta. Saunaosaston betonielementtien yläpuolinen osa on myös
poimuponttia, kuten myös vesikaton tasoerojen pystypinnat ja sinne
1970-luvulla lisätyt tekniset laitetilat. Sisäpihan sisäänkäyntiseinämä
on vaakasuuntaista sileää peltiä. Kaikki ikkuna- ja räystäspellitykset
ovat myös patinoitua kuparia. Vesikaton muiden teknisten tilojen
peltiverhoukset ovat pystysaumattuja.
Julkisivujen sisäänvedetyissä kohdissa, kuten sisäänkäynneissä
on kattopintojen verhouksena joko alumiini- tai puusäleet, joiden
väleissä n. 20 mm:n raot. Sisäänkäyntiarkadin ja siihen liittyvän
ulkoportaan kattopinnat ovat ruskeaksi maalattua alumiinisälettä.
Neliömäiset ritilävalaisimet on upotettu kattopintaan ja pareittain
sijoitetut valaisimet on sijoitettu toispuoleisesti. Sisäpihan puolella
kattopinnat koostuvat pääosin petsatuista puusäleistä, joissa on myös
upotetut neliövalaisimet.
M uutoksia
•

Terassin yläpuoliseen liimapuupalkistoon lisätty valokate kennolevystä ja sitä kannattavat palkit (1998). Palkiston pinnat on nykyisin käsitelty tummiksi.

•

Myrskypeltien lisäys vesikatolle (2001).

Luentosalin laajennusosan (2000) puusäleiköllä verhottu julkisivu
jatkuu yhtenäisenä avoimien ulkovarastojen kohdalla. Lämpökäsitellyt puurimat on petsattu ruskeiksi. Sokkeli on puhtaaksi valettua
betonia. Länsisivun yläosan seinäpinnat ovat vaakasuuntaista muovipinnoitettua peltiä. Luoteissivulle sijoitetun vesikaton huoltoportaan
(2005) teräsrakenne on verhottu petsatulla puusäleiköillä. Ravintolasiiven päälle rakennetun iv-konehuoneen seinäpinnat on verhottu
vaakasuuntaisella kuparipintaisella säleiköllä. Pohjoissivulla se jatkuu
seinäpinnan yli näkösuojana.
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Lasiseinät, ovet ja ikkunat
La siseinät ja -o vet

Sisääntuloaula avautuu sekä pääsisäänkäynnin ja pihan puolelle suurilla
lasiseinillä. Pihanpuolella julkisivu jatkuu lasisena koko ravintolasalin
mittaisena sekä porrashuoneen (C2) kohdalla. Myös vierassiiven itäsivun taitekohdassa ja liittymässä aulaan on lasiseinät. Saunaosaston
uima-allastila avautuu maisemaan kulman yli jatkuvalla lasiseinällä.
Toimistosiiven itäpäädyssä on kapea korkea lasiseinä. Ulko-oviin liittyy
yleensä ylä- ja sivulaseja lukuun ottamatta vierassiiven itään avautuvaa
vasikkaovea. Kaikki ovet ovat samaa mallia ja ne jakautuvat kahteen
leveällä vaakajaolla, johon liittyy erikoissuunniteltu messinkivedin.
Pääsisäänkäynnin pronssista valetut jyhkeät ovet värillisine lasiaukkoineen ovat taiteilija Kauko Räsäsen käsialaa.
Metallirakenteiset lasiseinät ja ovet koostuvat suunnitelmien
mukaan 40 x 60 mm:n teräsputkiprofiileista, jotka on päällystetty
OKM-profiileilla (MS 158/ Outokumpu Oy). Myös lasilistat ovat
samaa profiilisarjaa. Lämpöeristetyt umpiosat on päällystetty messinkilevyillä. Lasiseinät ja ovet käsiteltiin pronssin väriin K2S-liuoksella
ja suojalakattiin. Lasiseinissä on PolarpaneR-eristyslasielementit, jotka
Lahden lasitehdas toimitti. Energian säästämiseksi ulko-ovien lasit
muutettiin työmaavaiheessa kaksinkertaisiksi.1
Puurakenteiset ovet ovat pystypaneelia. Niitä on käytetty toimistosiiven päätyovessa (ap. laitosmiehen asunnon ovi) sekä huoltopihalle
avautuvissa ovissa (varasto, kellari, lämmönjakohuone ja keittiön
lastauslaituri). Toimistosiiven ovi on lakattu ja huoltopihan ovet ovat
petsattuja.
Lasiseinä ja - ovimuutoksia
•

Ravintolasalin (ent. seurustelusali) lasiseinään avattu uusi terassille johtava
teräslasiovi vanhaa mallia mukaellen (1993).

•

Autotallin ovet uusittu vakiomallisiksi nosto-oviksi (2002).

Kongressisalilaajennuksen myötä tuli yksi uusi ulko-ovi. Varapoistumistien vaakasuuntaista petsattua mäntypaneeliovea jäsentää
keskellä oleva leveä vaakajako. Luentosalin laajennusosan (2000)
varsinainen ulko-ovi on harmaaksi maalattua terästä, kuten myös
säleikköjulkisivuun liittyvä ulkovaraston ovi. Lastauslaiturin edessä
oleva liukuovi sekä luoteissivun huoltoportaikon puusäleikköovet on
integroitu osaksi julkisivua.
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Ik k u n a t

Ikkunat olivat alkujaan pääosin suurehkoja yhtenäisiä aukkoja julkisivupinnassa, jotka oli verhottu ulkopuolelta patinoiduilla kupariprofiileilla ja -listoilla. Ne olivat kolminkertaisia vaakasaranoituja kiertoikkunoita ilman erillisiä tuuletusikkunoita. Suunnitelmien mukaan
karmit ja sisäpuitteet olivat mäntyä. Kiertoikkunoiden erikoishelat
olivat kiillotettua messinkiä. Ikkunat valmisti Rakennusvalmiste Oy.2
Ikkunamuutoksia
•

Pääosa ikkunoista uusittiin v. 1994 (suunnitelmien mukaan tilan 173 pohjoista ikkunaa, tilojen 204 ja 304 erkkeri-ikkunoita ja kabinetin 202 ikkunaa ei uusittu). Kiertoikkunat muutettiin normaaleiksi sivusaranoiduiksi
tai kiinteiksi kolmilasisiksi eristyslasi-ikkunoiksi. Puuikkunoiden ulkopinnat
ovat alkuperäisten mukaisesti patinoitunutta kuparia. Suurimpaan osaan
ikkunoista lisättiin molemmin puolin kapeat umpinaiset tuuletusikkunat,
joiden edessä on kuparisäleikkö. Pienempiin ikkunoihin lisättiin vain yksi
tuuletusikkuna. Keittiön tuuletusikkunat tehtiin lasiaukkoisina.

•

Vuonna 2003 tutkijoiden huoneeseen avattiin uusi ikkuna-aukko, johon
sijoitettiin kiinteä kuultovärjätty puuikkuna tuuletusluukkuineen.

K a tto ik kunat

Pyöreät kattoikkunat (18 kpl) antavat valoa sisäänkäyntiaulaan, näyttelytilaan [kirjasto] 277, toimistotiloihin [lukukammioihin] 264a–b
ja saunan pukuhuoneeseen 147. Kattoikkunat ovat pyöreitä ja rakennusselityksen mukaan erillisiä kaksinkertaisia kehyskupuja. Muovikuvut on nostettu n. 300 mm:n korkeudelle kattopinnasta ja reunat
on verhottu kuparipellillä. Kupujen alusrakenteet ovat teräsbetonia.
Kondenssivesikourut ovat maalattua kuparipeltiä. Ikkunoihin lisättiin
työmaavaiheessa alalasit energian säästämiseksi.3
Kongressisalin sisäpihalle sijoittuvien kattoikkunoiden valolyhdyt,
3 kpl, ovat pohjamuodoltaan vinoneliöitä. Teräsrakenteisten lyhtyjen
sokkeliosat ovat kuparipeltiä. Lyhtyosa koostuu maalatuista profiileista
ja laminoiduista laseista, joiden sisälasi on hiekkapuhallettu. Lyhdyn
alaosassa on suunnitelmien mukaan vaakasuuntainen eristyslasi, jonka
alapuolella on valaisin ja
pimennysverhot.
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Ravintolasiiven terassi ennen
kongressisalin rakentamista. Ari
Malmio

Ulkorakenteet
Ro uheb et o ni - j a k iv ira k e n te e t

Opintosiiven päädyn betonirakenteinen avoporras (B2) johtaa sisäänkäyntitasolta toiseen kerrokseen. Sen välitasanne tukeutuu ulkoseinän
päätymuuriin. Askellankut kantavine palkkeineen ovat punertavaksi
pigmentoitua betonia. Kupariputkista koostuvan kaiderakenteen
massiivinen käsijohde on myös verhottu kuparilla.
Sisäänkäyntiterassi, joka jatkuu opintosiiven päätyyn, on laatoitettu
punertavilla graniittilaatoilla. Sen pystypinnat ja sisäänkäyntirampin
tukimuurit ovat myös punertavaa graniittia. Ramppi on päällystetty
nupukivillä. Sisäpihalla ja saunaosaston edustalla sekä tukimuurit ja
porras- ja pihalaatoitukset ovat rouhebetonia. Sisäpihan ja sisääntuloarkadin istutuslaatikot on myös valettu rouhebetonista.
M uutoksia
•
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Sisäpihalle uusia tukimuureja liittyen kongressisalin rakentamiseen.
Porrashuoneen C2 edustan ulkoportaan tukimuureja uusittiin muuttuneiden tasojen takia. Tukimuurien, portaiden ja tasanteiden laatoituksissa
hyödynnettiin osittain vanhoja laattoja sekä tehtiin vanhan mallin mukaisia
uusia laattoja. Osa terassia rajaavista istutuslaatikoista poistettiin (1989).

Kongressisalista pihalle johtavan hätäpoistumistieportaan betonimuurit ovat rapattuja. Portaan yhteydessä on maalatut teräskaiteet ja
kuparipeltinen iv-piippu
Te rä s ra k e n te e t, s ä le ik ö t

Ulkoportaan (B2) itäsivustan julkisivusäleikkö koostuu patinoidulla
kuparilla päällystetyistä puusäleistä. Julkisivuun liittyvät iv-säleiköt
ovat myös patinoitua kuparia. Opintosiiven 1.krs:ssa säleikkö on
integroitu osaksi kuparista poimuponttiverhousta. Huoltopihalla ne
liittyvät rouhebetonielementteihin.
Sisäänkäyntiarkadin ja sen ulkoportaikkoon liittyvät teräskaiteet
koostuvat kupariputkista. Ruskeiksi maalattujen talotikkaiden teräskehikot ovat U-profiilia ja niiden väliset puolat pyörötankoa.
T eräsrakenteiden muutoksia
•

Kongressisalin rakentamisen yhteydessä sisäpihan porraskaiteet poistettu
porrashuoneen C2 edustalta (1989).

Kongressisalin pyöreät iv-piiput, 2 kpl, sijoitettiin pihalle hätäpoistumistieportaan yhteyteen. Teräsrunkoiset piiput on verhottu kuparilla
ja myös niiden säleiköt ovat kuparia. Ravintolasiiven yläpuolisen ivkonehuoneen rakentamisen yhteydessä v. 2006 sen pohjoispuolelle
lisättiin teräsrakenteinen suojakaide.
Julkisivuun 2000-luvulla lisätyt aitamaiset näkösuojat on toteutettu teräsrunkoisina ja puusäleiköillä verhottuna samalla periaatteella
kuin luentosalin laajennusosan julkisivukin. Huoltopihan julkisivuun
on lisätty jätekatos. Ravintolasiiven länsijulkisivuun ja toimistosiiven
eteläjulkisivuun on lisätty lauhduttimien näkösuojaksi puusäleiköillä
verhotut aitaukset.
Ulkopuolen muutokset ja korjaukset
• 1989 / Uusi maanalainen kongressisali (Ark.tsto Malmio Oy)
• 1990 / Saunaosaston terassin aita (Ark.tsto Malmio
Oy)
• 1993 / Ravintolasalista avattu uusi ovi terassille (Ark.
tsto Malmio Oy)
• 1994 / Ikkunoiden uusiminen (Ark.tsto Malmio Oy)
• 1998 / Terassin valokate (Ark.tsto Malmio Oy)

• 2000 / Luentosalin laajennus (Ark.tsto Hannu Jaakkola Oy)
• 2003 / Eteläjulkisivuun avattu uusi ikkuna (Ark.tsto
Hannu Jaakkola Oy). Vesikaton uusiminen.
• 2004 / Julkisivuelementtien uusintasaumaus
• 2005 / Luoteispäätyyn lisätty huoltoporras vesikatolle
(Ark.tsto Hannu Jaakkola Oy)
• 2000–10/ Jätekatos ja lauhduttimien näkösuojat
• 2006 / Uusi ulko-opaste (Ark.tsto Hannu Jaakkola Oy)
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Itäjulkisivu 1:300

1994 ikkunat uusittu

Pohjoisjulkisivu 1:300

1994 ikkunat uusittu

1999 auditorion laajennus
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1999 auditorion laajennus

1970-l.lisätyt tekn. tilat
1994 ikkunat uusittu

itä- ja pohjoisjulkisivut 1:300

1994 ikkunat uusittu

2004 uusi IV-konehuone

2005 huoltoporras vesikatolle

2002 autotallin ovet uusittu

Uusi jätekatos

Julkisivujen säilyneisyyskaaviot
= muutokset 1975-1999
= muutokset 2000-
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Länsijulkisivu 1:300

2005 huoltoporras vesikatolle

1994 ikkunat uusittu

1970-l.lisätyt tekn. tilat
1997 terassin valokate

2000-l uusi suojasäleikkö

1988 kongressisalilaajennus
- uudet valolyhdyt
- korotettu maanpinta ja tukimuuri

Eteläjulkisivut 1:300

1997 terassin valokate

2004 uusi IV-konehuone

1988 kongressisalilaajennus
- uudet valolyhdyt
- korotettu maanpinta ja tukimuuri
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1990 saunaosaston
terassille lisätty aidat

1990 saunaosaston
terassille lisätty aidat

2003 uusi ikkuna-aukko

2000-l uusi suojasäleikkö

länsi- ja eteläjulkisivut 1:300

1994 ikkunat uusittu

1994 ikkunat uusittu

Julkisivujen säilyneisyyskaaviot
= muutokset 1975-1999
= muutokset 2000-
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III Viihtyisän kotoisaa

Veikko Malmio: ”Yhdeksi suunnittelun tavoitteeksi muodostui jo alunalkaen sellaisen miljöön luominen, joka talon
käyttäjistä tuntuisi kotoisan viihtyisältä, ei liian ylelliseltä
eikä loisteliaalta. Kyseessähän ei ole mikään yhden illan ja
yön luksushotelli vaan kurssi- ja työkeskus, jossa voidaan
asua ja työskennellä viikkokaupalla. Luonnonmateriaalien
käyttö, pintojen karkeahko tekstuuri ja lämmin punaisenruskea väriskaala ovat eräitä viihtyisyyteen tähtääviä tekijöitä.”
(Arkkitehti 1/1976, s.34–35)
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Kulttuurikeskuksen sisätilat
teksti: Johanna Luhtala ja Sari Schulman

Pintamateriaalit

Vas: Sisääntuloaula 1970-luvulla, kuva Hanasaari-esitteestä. HA
Oik: Neste Oy:n muovipuumainos Arkkitehti-lehdessä
4/1969.

Ulkotilojen materiaalivalikoima heijastuu sisätiloihin. Julkisivujen
karhea rouhebetoni, metalli- ja puuverhoukset sekä lasiovien jäsentely
liittävät ulko- ja sisätilat toisiinsa. Ulkotilamaista tuntua täydentävät
käytäväseinien puhtaaksimuuratut tiiliverhoukset ja lattioiden karkeakeraamiset laatat. Karkeiden pintojen vastapainona ovat mäntypuupinnat ja tekstiilimatot. Valitut materiaalit olivat enimmäkseen kotimaisia.
Tiloja jäsentävät selkeät pinnat, joita on varioitu eri siivissä korostaen niiden ominaisluonnetta. Värimaailma muodostui ennen
kaikkea materiaalien väreistä: punertava rouhebetoni, hiekanvärinen
tiili, punertavansävyiseksi petsattu tai lakattu mänty, patinoidut messinkiovet, koivuparketti ja terrakotan väriset laatat. Tekstiilimatot olivat
”konjakinvärisiä”, oranssinrusehtavia tai vihreitä. Näitä täydensivät
ruskeat sälekatot ja laatat sekä oranssilla tehostevärillä maalatut seinät
ja teräsovet. Kestävien ja laadukkaiden materiaalien ansiosta paljon
alkuperäistä on säilynyt. Sisätilojen asua on kuitenkin myöhemmin
uudistettu materiaaleilla ja väreillä, jotka vaikuttavat vieraalta ja hämärtävät alkuperäistä kokonaisuutta.
Lat t i at

Aikakauden uutuustuotetta muovipuuparkettia (Neswood/ Neste
Oy) käytettiin yläaulassa 261, pääportaassa sekä opintosiiven 2.krs:n
käytävällä 276. Myös ravintolasalin 281 kokolattiamaton rajaama
tanssilattia sekä luentosalin 278 näyttämökoroke portaineen tehtiin
muovipuuparketista. Muovilla kyllästetyt mosaiikkisauvaparketit
(165 x 165 mm) valmistettiin koivusta ja vahattiin tummahkoiksi.1
Parkettiportaan etupintoihin kiinnitettiin muovipuulistat samoin
kuin kokolattiamatolla päällystettyihin portaisiin sekä luentosalin
278 porrastuksiin.
Valtaosassa tiloista oli yksiväriset tekstiilimatot. Ravintolatilojen
280-282, luentosalin 278, kirjaston 277, kielistudion 270, oleskeluja takkahuoneiden (104, 154, 202, 304) ohella myös vierashuoneet
käytävineen sekä porrashuoneet C1 ja C2 oli päällystetty kokolattiamatoilla. Ravintola- ja seurustelutilan konjakinväriset matot olivat
todennäköisesti kokovillamattoja, kuten luentosalin väriltään poikkeuksellisesti vihreä mattokin.2 Muissa tiloissa oli neulehuopamatot.
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Suurin osa opintosiiven tiloista sekä toissijaiset tilat päällystettiin
vinyylilaatoilla, joita käytettiin myös keittiön D-portaassa. Ne olivat
väreiltään tummanruskeita tai tiilenpunaisia. Ruskeaa muovimattoa
käytettiin enimmäkseen varastoissa sekä sosiaali- ja huoltotiloissa.
Matot toimitti Kymarno Oy.3
Aulan 160 sisäänkäyntitason lattia oli suunnitelmissa esitetty
tehtäväksi muovipuuparketista, mutta se toteutettiin terrakotan
värisillä laatoilla, jotka ladottiin diagonaalisti tilaan nähden. Uimaallasta kiertävät lattiapinnat laatoitettiin Arabian karkeakeraamisella
Otso-sauvalaatalla (245 x 60 mm). Altaan reuna-alueilla oli alkujaan
Arabian uritettu uima-allaslaatta (koko 196 x 96 mm) ja itse altaassa siniset erikoislasitetut laatat. Takkojen edustat tiloissa 154, 204,
280, 304 laatoitettiin Arabian sauvalaatoilla, joita käytettiin myös
takkoihin liittyvissä penkeissä sekä tulipesässä. Saunaosaston pesu- ja
löylyhuoneet 144–150 sekä yleisöwc-tilat ja vierashuoneiden kylpyhuoneet laatoitettiin tummanruskeilla mosaiikkilaatoilla (25 x 25
mm/ Pukkila). Keittiötiloissa ja pesutuvassa oli pääosin neliönmalliset
sintratut laatat (150 x 150 mm tai 100 x 100 mm/ Pukkila) joko
sileinä tai nastapintaisina. Ensimmäisen ja kellarikerroksen teknisissä
tiloissa ja autotallissa oli enimmäkseen maalattuja betonilattioita.
Tuulikaapeissa ja mattosyvennyksissä oli harjasmatot.
Parkettien ja kokolattiamattojen jalkalistoina käytettiin maalattua
mäntyä ja muovipäällysteiden kanssa vinyylilistoja. Suunnitelmissa
esitettyjä laminaattipintaisia mäntyreunalistoitetuja jalkalistakoteloita
(n. 130 x 215) on säilynyt mm. työhuoneessa 175. Toimistohuoneiden
kynnykset tehtiin suunnitelmien mukaan muovipuusta. Kylpyhuoneiden puukynnykset päällystettiin messingillä.

Otsikko suomalaisten kokolattiamattovalmistajien mainoksesta
Arkkitehti-lehdessä 1/1976.
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Oik: Uima-altaan alkuperäiset erikoislaatat v.2010 ennen niiden vaihtamista. Juha-Pekka Hämäläinen

L attiapintojen muutoksia
•

Muovipuuparketit ovat säilyneet luentosalin näyttämökoroketta lukuun
ottamatta, joka on uusittu vaahteraparketiksi.

•

Kaikki tekstiilimatot on uusittu. Yleisissä tiloissa ne on muutettu kuviollisiksi
(sama malli kuin kongressisalin odotustilassa lukuun ottamatta ruokasalia).
Porrashuoneessa C1 on nykyisin vaalea linoleum. Entisten peli- ja oleskeluhuoneiden neulehuopamatot on muutettu tilassa 104 mosaiikkisauvaparketiksi, takkahuoneessa 154 laataksi ja tiloissa 204 ja 304 linoleumiksi.
Luentosalin matto muutettiin siniseksi linoleum-matoksi v. 2000. Entisessä
kirjastossa 277 ja kielistudiotiloissa on nykyisin kvartsivinyylilaatat.

•

Vinyylilaatat ja muovimatot ovat osittain säilyneet. Alkuperäisiä laattoja
on mm. opintosiiven tiloissa 168-169, 174-176 ja 275. Lattioita on uusittu
parketeilla, vaaleilla kvartsivinyylilaatoilla ja linoleumilla. Tilaan 146 asennettiin mosaiikkiparketti kun se muutettiin kuntosalista kabinetiksi (1979).

•

Mosaiikkilaattalattioita on säilynyt saunaosaston tiloissa 144, 148, 149 sekä
yleisö wc-tiloissa 162, 163. Vierashuoneiden kylpyhuoneissa alkuperäistä
laattaa on vain tiloissa 115 ja 117. Uima-altaan laatat on uusittu v. 2010.
Keittiön laatat on uusittu akryylibetoniksi (2004).

•

Yläaulan lattian valoaukon lasitus ja kasvialtaiden purku (1996).

Kongressisalin odotus- ja pressihuoneen kuviollinen tuftattu kokolattiamatto (EGE/ mallia Hanasaari) jatkuu nykyisin pääaulaan. Salin
lattia tehtiin tammisauvaparketista (68 x 276 mm). Tulkkausaitiot oli
suunnitelmien mukaan tarkoitus päällystää samalla kokolattiamatolla
kuin odotushuoneessa, mutta ne ovat beigenväristä linoleumia. Käytävä- ja eteistiloissa on beigen sävyinen muovimatto. Tuolivarastossa
ja iv-konehuoneen lattiat ovat maalattua betonia. Yleisö wc-tilojen
nykyinen laatta on peräisin vuoden 1996 muutoksesta, jolloin harmaat mosaiikkilaattalattiat poistettiin. Luentosalin laajennusosaan
tehtyjen tulkkikoppien matot päällystettiin luentosalin tapaan sinisellä
linoleumilla. Varastossa on puolestaan vaaleat kvartsivinyylilaatat.

S e in ä t

Keskeisimpänä elementtinä on aulan 160 hallitseva kalliolohkare, joka
alkujaan oli lähes koko taustaseinän mittainen. Kivipintaa muotoiltiin
arkkitehdin ohjeen mukaan, jotta nk. kalliopuro saatiin sopivammin
virtaamaan. Julkisivun rouhebetonilevyt jatkuvat aulatilaan pohjoisseinässä. Ne korostavat ulkotilavaikutelmaa myös ravintolasalissa
280–281 sekä käytävän taitekohtaan sijoittuvassa entisessä oleskeluhuoneessa 104. Pääportaan alaosan muodostava kantava reunapalkki
on myös rouhebetonia. Aulan rouhebetoniseinä muuttuu ravintolasalin kohdalla messinkiseksi poimuponttiverhoukseksi. Luentosalin
ovien yläpuoliset osat ovat samassa seinässä mattalakattua messinkiä.
Opinto- ja vierashuonesiiven käytävät ovat puhtaaksimuurattuja
Arabian hiekanvärisistä Kimmo-tiilistä, jotka on värisaumattu. Ovikorkeuteen ulottuva tiilimuuraus liittyy hienovaraisesti sisennyksellä
kattopintaan. Vierashuonesiiven käytäväseinät on muurattu halkaistuilla 1/4-tiilillä. Oleskeluhuoneiden 204, 304 takat ja todennäköisesti
myös tilan 154 takkaseinä muurattiin samasta tiilestä.
Kodikkuutta sisätiloihin on aikaansaatu puupaneeleilla ja kangasverhouksilla. Luentosalin takaosa sekä takka- ja oleskeluhuoneiden
154, 204, 304 seinäpinnat paneloitiin levyrakenteisilla mäntyviilupaneelilla (Kaukas-mäntypintapaneeli). Samaa paneelia käytettiin
vierashuonesiiven käytäväovien väleissä. Uima-allastilan kaksi seinää
verhottiin pystysuuntaisilla mäntylaudoilla ja löylyhuoneiden seinät
olivat alkujaan kuusipaneelia kuparinauloin. Kankaalla verhottuja
seinäpaneeleita oli luentosalin pohjoissivustalla, kabinetissa 282 sekä
ruokasalin seinässä, johon liittyy samalla kankaalla verhottu liukuovi.
Paneelit koostuivat lastulevyistä, jotka ainakin auditoriossa oli verhottu
Metsovaaran kankaalla (malli ”Pikku Piikko”)4. Ruokasalin ja kabinetin
välisessä seinäpinnassa on säilynyt alkuperäisiä paneeleja.
Keraamiset laatat olivat pääosin kiiltäviä ruskeita neliölaattoja
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Vas: Mainos Puu-lehdessä 1/1980.

(100 x 100 mm/ Pukkila) valkein saumoin. Muutamissa tiloissa ne
olivat oranssinvärisiä ja aputilojen taustalaatoitukset olivat väriltään
valkeita. Kylpyhuoneissa ja yleisö wc-tiloissa laatat ovat pääosin säilyneet, mutta keittiön laatoitukset on uusittu. Saunan pesuhuoneissa ja
uima-allastilassa käytettiin suorakulmaisia vaaleanrusehtavia laattoja
(Arabia).
Vieras- ja työhuoneiden, opiskelutilojen sekä apu- ja huoltotilojen
seinät olivat alkujaan maalattuja. Luentosalin muuten paneloidussa
kokonaisuudessa betoninen parviseinä tulkkausaitioneen oli maalattu
valkeaksi. Vierashuoneissa oli yhdellä seinällä tehostevärinä lämminoranssi. Kellarin ja keittiön aputilojen seinät olivat pääosin valkeiksi maalattuja tiiliseiniä. Myös puhtaaksivaletut betonipinnat, joissa
muottilaudoituksen jälki oli näkyvissä maalattiin valkeiksi.
Ikkunapenkit olivat lähes kaikissa tiloissa ruskeaa laminaattia puureunalistoin. Työhuoneissa (esim. 175, 176) niihin liittyivät mäntylaudalla verhotut sähkökourut. Patterisuojat samoin kuin ikkunoiden
verholaudat olivat lakattua mäntyä. Ne on myöhemmin maalattu
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Uima-allashuoneen mäntylautaseinän suunnitelma 7.7.1972 alareunan
v.1991 muutoksineen. Arkkitehtitoimisto Malmio Oy

pääosin valkeiksi. Uusituissa ikkunalaudoissa on alkuperäistä punertavampi laminaatti ja ne on varustettu osittain säleiköillä.
Sivuportaiden kaiteet ovat teräsrunkoisia. Vierassiiven kaiteiden käsijohteet ovat lakattua mäntyä. Keittiön D-portaan umpiosat
ovat oranssinväristä laminaattia ja käsijohde on päällystetty mustalla
muovilla.
S einäpintojen muutoksia
•

Kabinetin 282 tekstiiliverhoukset muutettu osittain viilupintaisiksi paneeleiksi (1985) Luentosalin kangaspintaiset seinäpaneelit muutettu puuverhouksiksi ja mäntyviilupaneelista tehty takaseinä kaarevaksi vaakasuuntaiseksi puusäleeksi (1999).

•

Mäntypaneelit lisätty saunaosaston kabinettiin 146 (1979) ja messinkiverhouksia aulan 160 pohjoisseinään (1990).

•

Vierashuoneisiin lisätty mäntyviilupintaisia paneeleja (1989), jotka maalattuina säilytetty osassa tiloista. Oranssit tehostevärit poistettu. Nykyiset
lasikuitukankaat vuodelta 2002, yksittäisiin tiloihin vaihdettu kuviotapetti
(mm. 320).

•

Vierashuoneiden kylpyhuoneiden ja wc-tilojen laatoitukset on pääosin säilytetty. Yleisöwc-tilojen 295 laatoitukset on peitetty osittain uusien verhouksien alle ja tilassa 267 laatoitukset on uusittu. Saunaosaston pesuhuoneissa
149–150 osaksi ja uima-allastilassa 153 säilyneitä laattoja. Keittiötilojen
uudelleen laatoitus (valkea keraaminen laatta 196 x 96 mm/ 2004).

•

Akustisia seinäverhouksia lisätty opintosaliin 269 (1997).

•

Patterisuojia lisätty näyttelytilaan 277 (2004) sekä tiloihin 269, 271-274.
Elokuvakonehuoneeseen lisätty teräskaide (2000).

Aulan kalliolohkare rajaa kongressisalilaajennuksen odotustilaa
kahdelta sivulta, muut seinät ovat valkeiksi maalattuja. Luiskan kohdalla on liimapuusta tehty käsijohde. Salin seinät koostuvat pääosin
akustoivista levyistä, jotka on päällystetty harmaalla kankaalla. Pintaa
jäsentävät petsatut pystysuuntaiset, päistään pyöristetyt mäntyrimat,
jotka kahdella seinällä muodostavat purjemaisen kuvion. Väliseinäikkunoiden kohdalla rimojen taustana on maalattu levy. Elokuvakankaan
suoja- ja taustaseinänä on sävytetty mäntyviilupinta. Muiden tilojen
seinät maalattiin valkeiksi. Yleisöwc-tilojen seinät on vuoden 1996
muutoksen jälkeen laatoitettu harmaalla mosaiikkilaatalla, alaosassa
vihreällä neliölaatalla.
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K a tt o p innat

Pääaulasta alkava sälekatto muodostaa yhtenäisen kattomaailman
koko rakennuksen käytävätiloille sekä porrashuoneisiin. Samaa materiaalia on käytetty opintosiiven työ- ja ryhmätyöhuoneissa, entisissä oleskelutiloissa (204, 304) ja kirjastossa 277, yleisöwc-tiloissa
sekä vierashuoneiden kylpyhuoneissa. Metallisälealakatot koostuvat
ruskeiksi polttomaalatuista rei’itetyistä alumiinisäleistä. Keittiön
D-porrashuoneessa ja käytävällä säleet ovat poikkeuksellisesti oranssinväriset. Kattopinnat ovat säilyneet vierashuoneiden kylpyhuoneita
ja tilaa 104 lukuun ottamatta. Kolmessa kylpyhuoneessa 110, 115
117 on säilytetty alkuperäiset alakatot. Sälekattoja on viimeksi kunnostettu vuonna 2004.
Merkittävimmissä päätiloissa kuten ruokasalissa sekä saunaosastolla
on puuverhoukset. Ravintola- ja uima-allastilojen kattoa kannattavat
liimapuupalkit, varsinainen kattopinta on mäntyviilupaneelia. Paneelikatot ovat pääosin sileitä (ent. seurustelutila 280, kabinetti 282,
uima-allastila 153, takkahuone 154). Saunakabinettiin 146 paneeli
lisättiin v. 1979. Varsinaisessa ravintolasalissa 281 palkkien väleissä
on muotoillut ”puukasetit”. Kasetteihin ja palkkiväleihin on integroitu valaisimet ja katon yläpuolelle sijoitettujen kaiuttimien kohdalla
levypinta on rei’itetty. Mäntyviilupintaiset paneelikatot (Kaukas/
Pinus-paneeli) ovat hiekkapuhallettuja, harjattuja ja kevyesti lakattuja. Värissävyltään ne ovat punertavanruskeita. Luentosalin kattopinta
oli alun perin luonnonväristä mäntysälettä, mutta salin takaosassa
oli mäntyviilupaneeli. Saunaosaston pesu-, puku- ja löylyhuoneen
mäntylautakatot on tehty 10 mm:n raoilla kuparinauloin. Vastaavaa
kattoa on myös pesutuvassa 197 ja liinavaatevarastossa 194.
Majoitushuoneiden kattopinnat olivat alkujaan tasoitettuja ja
maalattuja. Toissijaisten tilojen sisäkatot ovat pääasiassa maalattuja be-
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tonikattoja. Siivous- ja varastotiloissa oli lastulevykatot avosaumoilla.
Kattopinnat oli enimmäkseen maalattu valkeiksi, mutta vierashuonesiiven huoltovyöhykkeen keittiö, siivous- ja varastotiloissa katot oli
maalattu oranssinvärisiksi. Teknisissä tiloissa käytettiin Parmitex-levyjä.
Kattopintojen muutoksia
•

Kylpyhuoneiden metallisälekatot on muutettu avattaviksi levykatoiksi
näkyvällä lista-asennuksella, alkuperäisiä säilynyt tiloissa 110, 115, 117.
Pelihuoneen 104 sälekatto muutettu viilualakatoksi. Osassa tiloista (174175) kattopinta on muutettu vaaleaksi säleeksi.

•

Luentosalin mäntysäleet muutettu harmaaksi mdf-levyksi (2000).

•

Entisiin vierashuoneisiin 115, 117, 119, 120 lisätty osittaiset akustoivat
alakattolevyt ja tiloihin 168–169 vaimennuslevyt. Keittiötiloihin levyalakatot (2004–06).

Kongressisalin irtokattopinta koostuu vinoneliön mallisista akustiikkalevyistä, jotka on kehystetty petsatuin puulistoin. Kolmessa levyssä
on aukot kattoikkunoita varten. Valaisimet on sijoitettu levypintaan,
mutta kaiuttimet ovat irtokaton yläpuolelle. Odotushuoneessa on
ruskeaksi maalattu alumiinisäle. Pressihuoneen ja tulkkiaitoiden alakattopinnat ovat valkoista akustiikkalevyä listakiinnityksellä. Muutetuissa
wc-tiloissa on petsattu puuviilukatto. Iv-konehuoneen kattopinta on
maalattu valkeaksi.

Outokumpu Oy:n OKM-profiilisarjan
mainos Arkkitehti-lehdessä 1/1970.

Lasiseinät, ovet ja väliseinäikkunat

Te rä s la siseinät ja - ovet, teräsovet

Tiloja jakavien lasiseinien ja ovien jäsentely on hyvin selkeää. Teräslasiovia ja niihin liittyviä lasiseiniä on käytävillä. Ne ovat samaa mallia
kuin ulko-ovet ja ovilevyissä on yksi leveä vaakajako. Liuku-ovia on
käytetty ruokasalissa ja saunaosastolla tilojen yhdistämiseksi. Vieras-,
työhuone- ja opintosiipien käytäviä rytmittävät puuovet. Ne ovat
pääosin umpiovia saunaosastoa ja kirjastossa 277 ollutta ovea lukuun
ottamatta. Väliseiniin liittyvät ikkunat ovat puurakenteisia. Hissin
ovet edustoineen liittyvät käytävien lasioviin materiaalinsa puolesta.
Lasiseinät ja -ovet sekä puuovet ovat pitkälti säilyneet, mutta väliseinäikkunoita on osin levytetty umpeen.

Aulaa ja siipiosia sekä porrashuoneita erottavat osastoivat terälasiovet,
joista osa liittyy lasiseiniin. Suurin osa ovista on pariovia. Opintosiiven
tiloihin johtavissa ovissa on yläikkunat. Saunaosaston ja entisten oleskeluhuoneiden oviin liittyvät lasiseinät. Sisätilojen kaikki alkuperäiset
teräslasiovet lasiseinineen noudattavat samaa mallia, jota on käytetty
myös ulko-ovissa ja niihin liittyvissä lasiseinissä. Rungot koostuvat
OKM-messinkiprofiileilla ja -levyillä verhotuista teräsprofiileista.
Palo-ovissa on rautalankalasit. Ovet on käsitelty ”pronssinväriin” K2Sliuoksella ja suojalakattu. Erikoissuunnitellut vetimet ovat samaa mallia
kuin ulko-ovissa. Ne on tehty taivutetusta messinkilevystä, joka on
happokäsitelty. Kiinnityspulttien kannat on happokäsitelty tumman
pronssin sävyyn. Ovet valmisti Sohlberg Oy.5 Tosisijaisten ja teknis-
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P u u - ja la s io v e t

Valtaosa ovista on mäntyviilupintaisia umpiovia. Niiden lämminpunertava ”Hanasaari -sävy” saatiin aikaan Solidium-nimisellä
lahonsuoja-aineella. Vierashuoneissa on tuplaovet, joista käytävän
puoleinen on äänieristetty. Toissijaisten tilojen ovilevyt tehtiin laminaatista, maalatusta puusta tai kovalevystä. Karmit ja listat ovat
mäntyä. Ravintolan ja keittiön välisessä heiluriovessa oli alkujaan vaakasuuntaiset lasiaukot. Wc-tilojen eriöiden ovet ovat reunalistoitettuja
oranssinvärisiä laminaattiovia.
Lasiovet jakautuvat leveällä vaakajaolla kahteen aukkoon kuten
teräslasiovissa. Saunaosaston takkahuoneen liukulasiovi liittyy lasiseinään. Pesu- ja löylyhuoneissa oli alkujaan samanmalliset ovet. Saunaosaston oviin vaihdettiin työmaavaiheessa rautalankalasit. Kirjaston
277 ja lukusalin 275 välissä oli alkujaan lasipariovi.
Ovimuutoksia
Alla: Kongressisalilaajennuksen värimalleja 23.1.1989 (piir n:o
2148.5). Arkkitehtitoimisto Malmio Oy

ten tilojen palo-ovet ovat sileitä umpiovia. Ne oli alkujaan maalattu
kauttaaltaan oranssinvärisiksi.
L asiseinien ja - ovien muutoksia
•

Entiseen pelihuoneeseen 104 lisätty lasiseinä ovineen (1983), joka myöhemmin uusittu.

•

Saunakabinetin ovi levennetty messinkipintaiseksi paripalo-oveksi (1983).
Aulasta 160 huoltokäytävälle 182 johtava ovi verhottu messinkilevyillä samalla kun viereinen seinä (1989).

•

Osa käytävien ovien vetimistä muutettu painikkeiksi.

Kongressisalin odotustilan ja pääaulan välinen pariovi ylälaseineen
tehtiin alkuperäistä ovimallia mukaellen messinkiprofiileista ja vedin
on mallia ”Hanasaari”. Lasit ovat hiottua rautalankalasia. Iv-konehuoneen ovi on maalattu oranssinväriseksi alkuperäisovien mukaisesti.
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•

Tilaan 106 lisätty lasiaukollinen mäntyviiluovi. (1980-l.)

•

Kirjastoon [kanslia] 262 uusi lasiseinä ovineen, petsattu vanhojen ovien
sävyyn (2003).

•

Löylyhuoneiden 151/152 lasiovet uusittu.

•

Vierashuoneiden messinkipainikkeet poistettu, uudet korttilukot (2002).

•

Ruokasalin ja keittiön välinen pariovi uusittu laminaatti/rst-pintaisena pyöreinen ikkunoineen keittiötilojen (1. ja 2.krs) peruskorjauksen yhteydessä.
Pääosa ovista uusittiin laminaattipintaisina, osittain lujitemuovia (2004–06)

•

Tilojen 275/277 lasipariovi poistettu ja aukko laitettu umpeen (2004).

Kongressisalilaajennuksen ovet ovat pääosin ”Hanasaari-sävyyn”
petsattuja mäntyviiluovia. Ovilevyjen pintakuvio koostuvat yläosan
sileästä viilusta sekä alaosan vaakasuuntaisista ”säleistä”. Salin ja tulkkikoppien ovet ovat ääneneristysovia. Käytävälle avautuvissa tulkkikoppien ovissa on pyöreät ikkunat messinkilistoin.
Pressihuoneen pilariväleissä oli lasioven molemmin puolin alkujaan kaksi kiinteää ikkunaa. Ovissa ja ikkunoissa oli leveä vaakajako.
Viereisen taukotilan lasiovi oli yhdistetty kokonaisuuteen leveällä
puukehyksellä. Pressihuoneen ovi ja toinen ikkuna on myöhemmin
poistettu ja taukotilaan johtavan oven lasi teipattu umpeen. Ovien ja
ikkunoiden yläpuolisen peitelevyn takana on virtaussäleiköt. Porrashuoneeseen v. 1996 avatut ovet ovat petsattuja mäntyviilupintaisia
ovia. Niiden sivupielissä on teräsverkon takana valaisimet. Eriöissä
on kellertävät laminaattiovet puureunalistoin.
Luentosalin laajennusosan tulkkauskoppien ja varastojen puu-

ovet, kuten myös elokuvahuoneen 279 uusittu ovi, ovat harmaiksi maalattuja. Salin takaseinän tulkkauskoppeihin johtaa lasiaukollinen ovi.
Li uku- j a p a lje o v e t

Ravintolasaliin ja kabinetteihin johtavat seinän sisään liukuvat ovet
on verhottu kankaalla. Kabinetin kaksilehtisen oven keskellä on
mäntypuinen vaakajako, jossa on ”uppovetimet”. Oven alaosassa on
messinkinen potkupelti. Ravintosalin messinkikehyksinen ovi liittyy
messingillä verhottuun seinäpintaan. Auditorion puisen parioven
ovilehdissä on puolestaan mäntylistoilla kehystetyt kangaspinnat.
Suunnitelmien mukaan kaikkien ovien kangaspintana on Metsovaaran ”Pikku Piikko”. Tilojen 272 ja 273 välillä oli alkujaan taiteovi.
Muutoksia
•

Ravintolan taiteovi uusittiin v. 2006 (Ark.tsto Hannu Jaakkola Oy).
Käsikäyttöisen siirVaakasuuntaisesti jaetun siirtoseinän pintamateriaalina
on petsattu mäntyviilu. Lasiseinän ja puupilarin väliin lisättiin lasi.

kanssa, emännän työhuoneen ikkuna maalattu valkeksi. Luentosalin
tulkkiaitioissa oli alkujaan yhtenäinen nauhamainen ikkuna. Lisäksi
aitioiden välillä oli kapeat ikkunat. Elokuvakonehuoneen ikkuna oli
integoritu osksi paneeliseinää.
Väliseinäikkunamuutoksia
•

Käytävän 276 eteläseinän yläikkunat on levytetty umpeen ja pohjoisseinällä huoneen 274 kohdalla. 1.krs:n käytävän 178 työhuoneeseen lisätty
yläikkunat.

•

Luentosaliin alkuperäiset tulkkiaitiot ikkunoineen purettu pois ja elokuvahuoneen ikkuna uusittu (1999).

Kongressisalin tulkkausaitioiden puurakenteiset ikkunat (4 kpl)
ovat kiinteitä kaksilasisia, joista sisempi lasi on kallistettu. Lasilistat
ovat mäntyä. Luentosalin peruskorjauksessa alkuperäisen ulkoseinän
paikalla olleeseen väliseinään avattiin tulkkikoppien puurakenteiset
äänieristetyt väliseinäikkunat. Samalla uusittiin elokuvakonehuoneen
väliseinäikkuna.

Väl i s ei näi kk u n a t

Opintosiiven ensimmäisen ja toisen kerroksen käytäviä rytmittivät
alkujaan yläikkunat. Ensimmäisessä kerroksen käytävällä 178 ne
liittyivät etelänpuoleisiin toimistohuoneisiin ja toisen kerroksen
käytävällä 276 pohjoispuolisiin lukusali- ja ryhmätyöhuoneisiin
271–275. Emännän 288 työhuone avautuu keittiötilaan kolmiosaisella väliseinäikkunalla. Puurakenteiset väliseinäikkunat ovat kiinteitä
ja kaksilasisia. Käytävien ikkunat on petsattu samaan sävyyn ovien
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Kalusteet ja tekstiilit

K iin to k a lu s te e t

Arkkitehtitoimiston toimeksiantoon kuulunut sisustussuunnittelu
käsitti arkkitehti Veikko Malmion mukaan ”lähes kaiken irtaimiston
viimeistelyä myöten, ns. lusikka käteen- toimeksiantona.” Kalusteiden
suunnittelusta ja valinnasta vastasi sisustusarkkitehti Yrjö Sotamaa
yhteistyössä arkkitehti Ari Malmion kanssa. Kiinteitä kalusteita täydensivät sekä erikoissuunnitellut että vakiovalmisteiset irtokalusteet.
Sotamaa osallistui kalusteiden lisäksi tekstiilien suunnitteluun. Vierashuoneiden raidalliset sängynpäälliset syntyivät yhteistyössä tekstiilitaiteilija Annu Kallioniemen kanssa, joka myös kutoi ne. Ravintolan
pellavapöytäliinat valmistettiin Suomen Käsityön Ystävissä. Myös
astiastot valittiin sisustusarkkitehdin toimesta.
Kalusteiden kulmikkaat muodot heijastelevat rakennuksen arkkitehtuuria. Kiintokalusteissa kuten tiskeissä käytettiin samaa punertavansävyistä mäntyä (sävy Hanasaari) kuin ovissa ja sen ohella messinkiä ja
tekstiiliverhouksia. Työ- ja vierashuoneiden kaapistot tehtiin lakatusta
männystä. Samat materiaalit toistuvat Malmion toimiston kohteeseen
suunnittelemissa myöhemmissä kalusteissa. Luentosalin kalusteet
toimitti Vatialan Puusepät Oy ja muut kiintokalusteet Kelkkalan
puusepäntehdas.6
Valtaosa irtokalusteista oli suomalaisten muotoilijoiden suunnittelemia vakiokalusteita, joita myös osin muokattiin kohdetta varten.
Erikoissuunnitellut irtokalusteet olivat pääosin lakattua mäntyä. Vakiokalusteita toimitti mm. Haimi Oy, Artek Oy ja Huonekalutehdas
Sopenkorpi Oy.
Pääosa kiinto- ja irtokalusteista on uusittu. Aulan kulmasohva sekä
puunaulakot ovat säilyneet samoin kuin työhuoneiden mäntykaapistot
ja johtajan työhuoneen pöytä. Vierashuoneiden kiinteitä kaapistoja
on säilytetty vain tiloissa 115, 117 ja 120 ja ne on maalattu valkeiksi.
Lisäksi vierassiivessä on säilynyt keittiökaapistoja ja varastohyllyjä.
Saunaosaston pukuhuoneiden 1970-luvun lopussa uusittu kalustokokonaisuus on hyvin säilynyt. Auloissa ja käytävillä sekä työhuoneissa ja
opintosiivessä on jäljellä muutamia kalustoryhmiä (Haimi Oy, Artek).

Sisääntuloaulan kulmasohva pöytineen ja vastaanottotiski muodostivat alkujaan toisiaan muotokieleltään täydentävän parin. Tilaa rajaava
kulmasohva koostuu rouhebetonisesta kaidemaisesta selkänojasta ja
betonisokkelista, joka ilmeisesti toteutettiin suunnitelmien mukaan
väribetonista. Kaiteen puinen päällisosa on liimattua mäntyä ja sen
alle on sijoitettu valaisin. Sohvatyynyt oli suunnitelmien mukaan
päällystetty punaruskealla pukinnahalla.
Sohvaan kuului alkujaan erillinen, sen kulmikkaaseen muotoon
suunniteltu pöytä, jonka taso ja jalat olivat lakattua mäntyä. Sohva on
kunnostettu ja päällystetty mustalla nahalla. Sen sokkeliosa on maalattu harmaaksi. Samassa yhteydessä kokonaisuuteen kuulunut pöytä
uusittiin. Vastaanottotiskin palkkimainen yläosa oli mäntyviilua ja
alaosan levyrakenne messinkilevyllä verhottu (pintakäsittelynä K2S).
Väliseinäke ja veräjä olivat mäntyrimaa. Naulakoiden päädyt koostuivat myös mäntyrimoista, niiden välinen taustaseinä on mäntyviilua.
Seurustelu- ja ravintolasalin 280–281 välille lisättiin työmaavaiheessa kaksiosainen tiski, jonka sai jaettua väliin sijoitetulla taiteovella.
Tarjoilutaso ja ”jalkapuu” olivat liimattua mäntyä. Tiskin etulevy oli

Toimistossani suoritettu sisustussuunnittelu käsitti lähes
kaiken irtaimiston viimeistelyä
myöten, ns. lusikka käteen -toimeksiantona.
Veikko Malmio, Hanasaaren kulttuurikeskus, Arkkitehti 1/1976, s.34.
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Vier. sivu ylh: Sisääntuloaulan penkin suunnitelma 14.12.1973 (piir
n:o 876.37). Arkkitehtitoimisto
Malmio Oy
Vier. sivu alh: G.A. Serlachius Oy:n
IKI-laminaatti-mainos Arkkitehtilehdessä 7/1970.

verhoiltu Metsovaaran ”Pikku-Piikko”–kankaalla. Työtasot ja kaapit
olivat laminaatilla päällystettyjä. Ikkunaseinälle suunnitellut messinkiset kukkalaatikot, joihin liittyi erikoissuunnitellut valaisimet jätettiin
työmaavaiheessa pois.
Luentosalin penkkirivit olivat alkujaan luonnonväristä mäntyä
(teräsputkirakenteet), joiden istuinosat olivat vihertävällä kankaalla
ja osaksi keinonahalla päällystettyjä. Käännettävät kirjoitusalustat
olivat linopintaisia. Luentosalin U-mallinen mäntyviilupintainen
muunneltava kokouspöytä koostui kahdeksasta suorakulmaisesta
levyrakenteisesta pöydästä sekä kahdesta kulmakappaleesta, yhteensä
17 paikkaa. Puhujapönttö kuului samaan sarjaan. Tulkkiaitioissa ja
elokuvahuoneessa 279 oli erikoispiirretyt kiinteät teräsrunkoiset ja
laminaattipintaiset pöydät. Elokuvahuoneen ohjauskeskuksen lastulevystä tehty kaapisto oli maalattu valkoiseksi.
Opintosiiven salin 269 ja kielistudion 270 kahden ja osin kolmen
istuttavat oppilaspöydät suunniteltiin rakenteeltaan koottaviksi varastointia varten. Pöytien etu- ja välilevyt olivat lakattua mäntyviilua ja
etuosassa oli lasi tai akryyli. Tasojen pinta oli kalustemuovia tai kalustelinoleumia. Jalkarakenteet olivat maalattua terästä. Opettajanpöydissä
oli vastaavat materiaalit. Työhuoneissa on säilynyt lakatut mäntykaapistot ja johtajan huoneessa vapaamuotoinen työpöytä, jota on osittain
muutettu. Sen varsinainen pöytätaso levymäisine jalkarakenteineen on
mäntyviilua ja sivupöytä oli laminaattipintainen.
Vierashuoneiden kaapistot koostuivat mäntypintaisista vaatekaapeista laatikostoineen. Niitä muutettiin 1980-luvun lopulla
minibar-kaappeja varten. Samassa yhteydessä osaan tiloista suunniteltiin matkalaukkutasot, jotka liittyivät paneelipintoihin. Alkuperäisiä
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kaapistoja on säilytetty tiloissa 115, 117, 120, mutta ne on ulkopuolelta maalattu valkeiksi.
Saunaosaston löylyhuoneiden lauteet tehtiin muodissa olleesta
apachi-puusta. Pukuhuoneet 147 ja 148 oli alkujaan kalustettu irtopenkein. Nykyinen mäntypuusta tehty kalustokokonaisuus, jossa
penkkeihin liittyy ovelliset pukukaapit on vuodelta 1979. Suihkuväliseinäkkeet oli suunnitelmissa esitetty tehtäväksi harjatusta rst:stä ja
keltaisesta polyluxista. Nykyisiä on ainakin osittain muutettu ja niissä
on opaalilevyt. Wc-tilojen erikoispiirretyt väliseinäkkeet koostuvat
oranssinväriseksi maalatusta teräsrungosta ja laminaattipintaisista
ovista lakatuin puulistoin (ks.ovet). Wc-tilojen ja kylpyhuoneiden
allas- ja hyllytasot olivat laminaattia puureunalistoin ja peilin yläpuolinen valaisinkotelo mäntyä.
Pienoiskeittiöiden kaapistot olivat lakattua mäntyviilua. Kabinetin 282 tarjoiluvälikön kaapiston taso oli ruskeaa laminaattia (IKI
K 58). Säilyneitä kaapistoja on vierassiiven entisissä pienoiskeittiöissä
(208, 308). Nykyisin valkeiksi maalatut kalusteet olivat todennäköisesti myös mäntyviilua, laminaattitasot ovat oranssinväriset. (Lämmönjakohuoneessa 013 on yksi alkuperäisasussaan säilynyt kaapisto).
Samanvärisiä laminaattihyllyjä on käytetty myös siivoustiloissa (111a,
209, 310). Entisen laitosmiehen asunnon keittiö- ja säilytyskaapistot
on poistettu samoin kuin keittiötiloihin liittyneet kalusteet.
Aulan opastintaulu on akryyliä, johon pohjakuva ja tekstit on
kaiverrettu. Alkuperäiset nimikilvet ovat myös läpinäkyvää, väritöntä
akryyliä ja kaiverretuin tekstein (groteski/ tekstit pääosin värittömiä,
mutta valkoisissa ovissa kultaväri). Opasteet valmisti Lahti-kaiverrus
Oy. Nimikilvet ovat pääosin säilyneet.
Kiintokalustemuutoksia
•

Saunan 152 lauteet uusittu liittyen kiukaan siirtoon (1988).

•

Tarjoilutiski (messinkiverhoiltu, puurimat ja -taso) käytävälle 103 (1989).

•

1.krs:n toimistokäytävälle 178 lisätty mäntynaulakko ja puhelintila (1990)

•

Luentosalin kalusteet uusittu v.2000 (Ark.tsto Hannu Jaakkola Oy).

•

Vierashuoneiden kalusteet pääosin uusittu v. 2002 (Sistem Oy).
Alkuperäiskalusteita säilynyt tiloissa 115, 117, 120.

•

Aulan vastaanottotiski ja ravintolan tiski (pystypinnat mäntyliimapuulevyä,
taso laminaattia, seinäkaappien pinnat mäntyviilua) uusittu (2006/ Ark.
tsto Hannu Jaakkola Oy)

•

Aulan opastetaulua lisättiin kongressitila (1989).

Kongressisali kalustus toteutettiin pääosin irtokalustein. Tulkkiai-
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Haimi Oy:n mainos Arkkitehti-lehdessä 1/1976.

tioiden vakiomalliset pöytätasot ja kaapistot ovat valkoista laminaattia
punapyökkisin reunalistoin. Pöytätasoissa on kromijalat.
Irto k a lu s te e t

Takkahuoneen 154 ja pukuhuoneiden alkuperäiset erikoissuunnitellut
istuskeluryhmät koostuivat penkeistä ja pöydistä. Kalusteiden rungot
olivat liimattua mäntyä. Ilman selkänojia olevat penkit oli suunnitelmien mukaan päällystetty froteepintaisella muovikankaalla. Penkkejä
oli kahta pituutta (l=1360 mm ja l=680 mm). Osa penkeistä oli ritiläpenkkejä. Pöytien tasot olivat laminaattia. Kalusteet ovat nykyisin
asuinrakennuksen saunatiloissa. Lisäksi muuratun penkin päällä oli
kolme istuintyynyä.
Takkahuoneen 154 nykyinen erikoissuunniteltu kalustokokonaisuus on peräisin vuodelta 1979 (Ark.tsto Malmio). Kalustoon kuuluu
sohva, nojatuoleja ja neliömäisiä pöytiä. Tuolien istuin on muotoon
puristettua mäntyviilua, kehä ja käsinojien rimat lakattua mäntyä.
Messinkiset kasaushelat ovat selvästi näkyvissä. Istuinpäällyste oli
suunnitelmien mukaan paksua luonnonväristä pellavakangasta (nyk.
turkoosi samettimainen kangas).
Sisustusarkkitehti Yrjö Kukkapuron suunnittelemia ja Haimi
Oy:n valmistamia huonekaluja käytettiin yleisissä oleskelutiloissa
(aulat, seurustelutila 280, oleskeluhuoneet 204 ja 304) sekä kirjastossa

Yllä vas: Huonekalutehdas Sopenkorpi Oy:n hotellikalusteilla sisustettu huone Hanasaaressa. HA

Ravintolan Kari 1-tuoleja ja keittiön
vastaisella seinällä olleita seinävalaisimia. Sotamaa / Ari Malmio

Vas: Columbus 650-hotellisarjan
esite. Sope Oy

277 ja johtajan työhuoneessa. Suurin sohva- ja nojatuoliryhmien muodostama kalustokokonaisuus oli ravintolan etuosan seurustelutilassa
280. Suunnitelmapiirustuksissa oleskeluhuoneisiin 204 ja 304 esitetyt
kulmasohvat korvattiin jo alun perin Haimin kalusteilla. Tilan erkkerikorokkeelle teetettiin istuintyynyt. Ruokasalin mäntyviilupintaiset
pöydät, joissa oli Kukkapuron suunnittelema muovista valmistettu
Saturnus-jalka, valmistettiin erikoistilauksena kohteeseen.
Ruokasalin ja vierashuoneiden tuolit (Kari 1-tuoli) olivat sisustusarkkitehti Kari Asikaisen suunnittelemat. Kabinetin tuolit olivat
puolestaan sisustusarkkitehti Antti Nurmesniemen käsialaa (Asko
Oy). Kirjaston pöydät olivat Artekista. Vierashuoneiden mäntypintaiset sängyt ja sohvat kuuluivat Huonekalutehdas Sopenkorpi Oy:n
hotellisarja mallistoon Columbus 650. Vierashuoneiden sohvapöydät
olivat Artekin ja työpöydät Muuramen mallistoa. Varastojen metallihyllyjä toimitti Kasten Oy. Ruokasalissa oli alkujaan Vertisol-verhot.
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Vas: Takkahuoneen alkuperäiset
kalusteet. Sotamaa / Ari Malmio

Aulan akryylimuovinen Polyplex-koju mallia Puhepisara vaihdettiin
70-luvun puolivälissä automaattipuhelimen vaatimaan suurempaan
malliin ja tämä sijoitettiin pääportaan alle.7
Irtokalustemuutoksia
•

Pääosa irtokalusteista uusittu. Auloissa, käytävillä ja työhuoneissa säilytetty
osittain alkuperäistuoleja ja pöytiä.

•

Ravintolan irtokalusteet uusittu (nykyiset muotoilija Kari Virtasen suunnittelemat lakatut puukalusteet).

•

Vierashuoneiden nykyiset kalusteet vuoden 2002 muutoksesta. Ilmeisesti
osa säilytetty 1990-luvun muutoksesta.

•

Keittiön emännän työhuoneen, henkilökunnan tilojen kalusteiden uusiminen (2004–06).

Kongressisalin irtokalusteet ovat pääosin ruotsalaisen Gärsnäsin valmistamia. Salin punapyökkiset muunneltavat pöydät ja puhujapönttö
teetettiin kohdetta varten. Oranssinvärisellä kankaalla verhoillut tuolit
kuuluivat vakiomallistoon samoin kuin entisen pressihuoneen sohva
ja Riksdagen-tuolit. Esirippukangas oli alkujaan tarkoitus tilata Metsovaaralta, mutta se on N.V.Albert van Haveren tuotantoa.8
Tekniset varusteet (LVIS)

Yksityiskohdiltaan viimeistellyissä tiloissa myös kaikki tekniset varusteet suunniteltiin huolellisesti osaksi seinä- ja kattopintoja. Ne
on pääosin uusittu kunnostuksen alla olleissa tiloissa. Koneelliseen
ilmanvaihtoon liittyvät säleiköt vaihtelivat tilakohtaisesti. Ruoka- ja
seurustelusalin sekä kabinetin vaakasuuntaiset säleiköt on lovettu
rouhebetonielementtiseinien yläosiin ja ne on kehystetty mäntylistoin. Aulassa pääportaikon seinällä olevaan sisäänpuhallusaukkoon
hankittiin pronssinen ”koristesäleikkö”. Aulojen ja käytävien säleiköt
integroitiin osaksi kattopintoja ja luentosalin säleiköt sovitettiin puiseen sälekattoon.
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Vakiomalliset patterit oli pääosin piilotettiin lakattujen mäntypintaisten suojalevyjen taakse. Ensimmäisen kerroksen työhuoneiden
patteriputket peitettiin laminaattipintaisilla jalkalistakoteloilla. Työhuoneiden mäntylaudasta tehdyt sähkökourut sijoitettiin ikkunalautojen alapuolelle. Uima-allashuoneen lattiasäleiköt tehtiin sauvalaattojen
kokoisina. Pikapalopostikaapit upotettiin seinäpintoihin ja niiden
oranssinväriset ovet erottuvat selkeästi seinäpinnoista.
Valaisimet ovat pääosin aikakaudelle tyypillisiä neliön- tai suorakaiteenmallisia vakiovalaisimia, joissa oli metalliset heijastusritilät.
Niiden sijoittelut ja liittymät suunniteltiin harkiten. Luentosalin
valaisimet sovitettiin puurimojen yläpuolelle arkkitehdin ehdotuksen mukaisesti. Metallisälealakatoissa käytettiin pyöreitä valaisimia,
jotka upotettiin kattopintaan seinän vierustoille. Yksittäisiä valaisimia
täydennettiin epäsuoraa valoa antavilla loisteputkivalaisimilla (valonauhoilla) mm. ravintolasalissa ja uima-allastilassa. Vierashuoneissa
loisteputket oli sijoitettu verholistojen taakse.
Tiloihin valmistettiin myös osittain erikoissuunniteltuja valaisimia.
Ravintolasalin ja kabinetin mäntypaneelikattoihin suunniteltiin sekä
yksittäisiä neliövalaisimia että neliosaisia valaisimia mäntykehikkoineen. Osaan valaisimista asennettiin koristepolttimot, jotka olivat
Tapio Wirkkalan suunnittelemat (Ultima Thule).9 Kaiuttimet sijoitettiin paneelikattojen yläpuolelle ja niiden kohdalla paneeli rei’itetiin.
Ravintolasalin pöytävalaisimiksi suunniteltiin kaksi samanmallista

valkoiseksi maalattua metallisälevalaisinta, mutta eri kiinnitystavoin.
Rouhebetoniseinään kiinnitetyt valaisimet (6 kpl) toteutettiin, mutta
ne on myöhemmin poistettu. Ikkunaseinän kukkalaatikoihin kiinnitettävät valaisimet jätettiin toteuttamatta.
Hissin edustan valaisimet on integroitu messingillä verhottuun
edustaan. Kalliopuro valaistiin alkujaan kattopinnan kohdevalaisimilla.
Nykyisin ne on sijoitettu sen edustan lattiakiveykseen. Valaisimet on
pääosin uusittu tehtyjen tilakunnostusten yhteydessä. Muilta osin ne
ovat pääosin säilyneet.
Muutoksia
•

Takkahuoneeseen ja saunakabinettiin uudet erikoissuunnitellut mäntypuiset seinävalaisimet (1979/ Ark.tsto Malmio)

•

Lisätty valaisimia kiskoineen näyttelyripustuksia varten B-osa 1.krs:n käytävälle, galleriatilaan 277 ja opintokäytävälle (1990–2004).

•

Valaisimet ja tekniset asennukset uusittu kokonaan luentosaleissa (1999),
vierashuoneissa (2002) ja keittiötiloissa (2004-06).

Kongressisalin hankittiin simultaanitulkkauslaitteet ja kongressilaitteisto. Lattiaan tehtiin parkettipintaiset luukut lattiarasioille eri
kalustuksia varten. Valaistus toteutettiin vakiovalaisimin. Odotustilassa graniittilohkareen kohdevalaisimet sijoitettiin kattopinnan
valaisinkiskoon.
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Aula
”Kurssirakennuksen liikenteellinen keskus on kahden kerroksen korkuinen aula, josta
on käynti luentosaliin sekä rakennuksen kolmeen
siipiosaan: vierashuoneisiin, ravintolasiipeen ja
opintosiipeen.”

Kahden kerroksen korkuinen avara ja monimuotoinen aula yhdistää
toisiinsa eri kerrokset ja siitä kolmeen suuntaan erkanevat siipiosat.
Samalla se muodostaa rakennuksen rajatun ”keskusaukion”. Avoporras
johtaa toisen kerroksen yläaulaan, josta eri siipien lisäksi on käynti
suoraan sisäpihalle. Aulatila saa valoa lasiseinien ja viiden pyöreän
kattoikkunan kautta. Sisääntulon lasiseinässä on kuutiomainen tuulikaappi, jonka jyhkeät taitelija Kauko Räsäsen pronssiovet värilaseineen vastaanottavat tulijan. Sisääntulon yläpuolella sijoittuu Heikki
Häiväojan suunnittelema massiivinen betonireliefi ”Vuorovaikutus.”
Ensimmäisen kerroksen taustaseinänä on veistoksellinen kalliolohkare, jota vesipurot elävöittävät. Kalliopintaa muotoiltiin arkkitehdin
ohjeiden mukaan, jotta nk. kalliopuro saataisiin virtaamaan tasaisemmin. Ulkotilavaikutelmaa on korostettu myös muilla pintamateriaaleilla. Julkisivussa käytetyt rouhebetonielementit jatkuvat sisälle
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Vas. sivulla: Aula ja vastaanotto
1970-lucvun asussa Hanasaari-esitteessä. HA

Yllä: Aula alkuperäisasussaan. Portaan alla puhelinkopit. Ari Malmio

luentosalin puoleisessa muurimaisessa seinässä. Myös avoporrasta ja
sisääntulotasolle sijoittuvaa sohvaryhmää rajaavat kaiteet ovat rouhebetonia (Naturbetong). Portaan puukäsijohdetta kannattavat jykevät
pronssiset ”kaidetolpat”. Saman mallin mukaan tehtiin betoniseinään
pronssinen sisäänpuhallussäleikkö. Portaan kaideväleihin jouduttiin
työmaavaiheessa lisäämään lasit rakennustarkastajan vaatimuksesta.
Aulan sisääntulon lattia on tiiltä, joka ylätasolla muuttuu kokolattiamatoksi. Porras ja toisen kerroksen aula ovat muovipuuparkettia.
Toisen kerroksen lasitettu lattia oli alkujaan avoin ja sen vierellä oli
istutusaltaat viherkasveja varten. Aukon kautta tuleva luonnonvalo
valaisi alakerran kallioseinää. Ruskeat alumiinisälekatot muodostavat
yhtenäiset kattopinnat, jotka jatkuvat siipiosien käytävillä. Sisääntulon
vierelle sijoittuva muotokieleltään kulmikas vastaanottotiski muodosti
alkujaan parin sohvaryhmän kanssa. Tiskiä muutettiin useampaan
kertaan, kunnes se uusittiin nykyisellä vuonna 2006. Molemmissa
kerroksissa on rakennukseen alkujaan hankittuja nojatuoleja ja pöytiä.
Aulatila on pitkälti säilynyt. Suurin muutos oli uuden yhteyden
avaaminen maan alle rakennettuun kongressisali Luotoon 1980-luvun
lopussa. Tässä yhteydessä kalliolohkaretta jouduttiin kaventamaan. Aulan ilmeeseen ovat kuitenkin eniten vaikuttaneet 2000-luvulla tehdyt
kalustemuutokset. Tiskien materiaalit ja kaarevat muodot poikkeavat
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rakennukselle ominaisesta. Portaan alta on myöhemmin erotettu
ruskeaksi maalatulla verkkoaidalla säilytystila matkalaukkuja varten.
Na u lakko - ja wc-til at 1 6 2 – 1 6 3

Vaatetila liittyy avoimesti aulaan. Se saa valoa myös eteläpuolen yläikkunoista. Kolmen vapaasti seisovan naulakon lisäksi takaseinällä on
kiinteä naulakko. Vaatetilojen yhteydessä olevat wc-tilat ovat säilyneet
alkuperäisessä asussaan pintamateriaaleja myöten. Keskelle sijoittuva inva-wc lisättiin työmaavaiheessa. Ruskeasävyinen kokonaisuus
muodostuu seinien kiiltävistä laatoista, lattian mosaiikkilaatasta ja
kattopinnan sälekatosta. Valaisinkotelo ja tasojen listat ovat mäntyä.
Tummia tiloja raikastavat oranssinväriset jakoseinäkkeet ovineen.

Muutoksia

1996/ Yläaulan kasvialtaiden purku, lattian valoaukon lasitus ja valaistus.

•

1988–95/ Vastaanottotiskin muutoksia

•

2000/ Istuskeluryhmän kunnostustyöt

•

1989/ yhteys uuteen kongressisaliin, kalliolohkareen kaventaminen

•

•

1990-l./ 2.krs:n aulan valaistuksen parantaminen. Valaisinkiskot sijoitettiin alumiinisälekaton rakoihin. Ilmeisesti samalla lisättiin vastaavalla periaatteella valaisimet 1.krs:n aulaan.

2006/ Vastaanottotiskin uusiminen ja uusi lisätiski, sohvapöydät uusittu (Ark.tsto Hannu
Jaakkola).

•

Muoviset neliönmalliset ”puhelinkojut” vaihdettiin isompiin kuplamaisiin, myöhemmin
poistettu kokonaan.

1995/ Pääportaan alapuolen suoja-aita matkalaukkujen säilytystä varten.

•

Lisätty pohjoisseinälle infotaulut.

•
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•

aula ja luentosali 1:300
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Luentosali
Luentosalin nykyinen asu on peräsin
2000-luvun alun muutoksista, jossa penkkirivien
väliin avattiin keskikäytävä ja salia laajennettiin
uusilla tulkkausaitioilla ja varastolla. Koko sali
pintamateriaaleineen uudistettiin.

Kansainvälistä kongressitoimintaa varten suunnitellussa luentosalissa
oli alkujaan tilaa 200 hengelle. Sitä muutettiin työmaavaiheessa konferenssikäyttöön sopivaksi rakentamalla sivuparvelle neljä äänieristettyä aitiota simultaanitulkeille. Näyttämön lattiatasanne suunniteltiin
laajennettavaksi riittävän kokoisen konferenssipöydän sijoittamista
varten. Sali varustettiin täydellisellä audiovisuaalisella laitteistolla sekä
16 ja 35 mm:n elokuvakoneilla.
Parabolisesti nouseva katsomo koostui alkujaan yhtenäisistä penkkiriveistä, joiden sivuilla oli kulkuväylät. Viimeistelty asu muodostui
selkeistä puu- ja kangaspinnoista. Vain sisääntuloseinä oli maalattua
betonia. Pohjoisseinällä ja näyttämön sivuilla oli harmahtavalla kankaalla verhotut paneelit. Mäntyviilupaneelilla päällystetty kulmikas
takaseinä muodosti yhtenäisen pinnan. Seinällä oli näkyvissä vain
elokuvahuoneen ikkuna-aukko, sen viereinen ovi oli integroitu osak-
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Luentosalin leikkaus 19.5.1972 (piir
n:o 872:12). Arkkitehtitoimisto
Malmio Oy

si paneelia. Takaosan kattopinta oli vastaavaa paneelia kuin seinässä.
Muilta osin kolmessa osassa porrastuva kattopinta koostui mäntypuusäleistä. Loisteputkivalaisimet oli upotettu sälekattoon, lisäksi porrastusten kohdalla oli valolistat. Näyttämön piiloon jäävä kattopinta
oli maalattua betonia. Suurin yhtenäinen väripinta oli lattian vihreä
Wilton-villamatto, joka sointui luonnonvärisiin mäntypintoihin.
Näyttämön lattia oli muovipuuparkettia. Luentosalin kalusteet olivat
sisustusarkkitehti Yrjö Sotamaan käsialaa. Mäntypuisissa penkkiriveissä oli vihertävänsävyinen verhoilu ja samansävyiset pöytätasot olivat
laminaattipintaisia puulistoin.
Simultaanitulkkien äänieristetyt aitiot avautuivat nauhamaisin ikkunoin luentosaliin. Myös aitioiden välillä oli ikkunat. Tilojen seinät
olivat maalattua lujalevyä avosaumoin. Laminaattipintaiset työpöydät
olivat suunnitelmien mukaan kiinteitä ja niiden alapuolella oli koteloituna iv-kanava.
Luentosalin takaosan keskelle sijoittuva elokuvakonehuone 279
on edelleen samassa käytössä, mutta sen takaosasta on avattu käynti
1990-luvun lopulla rakennettuihin tulkkaustiloihin. Konehuoneen
työtila on alusta saakka ollut n. 400 mm korkeammalla kuin sen
sisäänkäyntejä yhdistävä käytävä. Projektoreiden lisäksi tilassa oli
tarkkailupöytä, kelauspöytä sekä luento- ja ravintolasalin yhdistetty
vahvistinkeskus. Ohjauskeskukset oli sijoitettu tarkkailupöydän päällä
olevaan kaapistoon.
Salin keskipaikkojen käytettävyyden parantamisesta tehtiin ehdotus 1990-luvun alussa. Keskikäytävää esitettiin kolmelle ylimmäiselle
riville, mikä ei olisi rikkonut yhtenäistä katsomoa. Vuoden 2000
peruskorjauksessa katsomo halkaistiin keskikäytävällä ja sali sai ny-

kyisen siniharmaan asunsa. Samassa tasossa oleva kattopinta koostuu
suorakaiteenmuotoisista harmaiksi maalatuista mdf-levyistä ja niiden
taustana on akustinen mineraalivilla. Lattiapintana on näyttämön
vaahteraparkettia lukuun ottamatta sininen linoleum-matto. Seinät on
maalattu harmaiksi ja näyttämöllä mustiksi. Kaarevassa takaseinässä
on vaakasuuntainen petsattu pyökkirima, samoin kuin sivuseinien alaosassa. Niiden yläosa on uritettua koivuviilupintaista akustiikkalevyä.
Sisäntulo-ovet ovat alkuperäisiä, muut ovet on uusittu.
Varasto

Laajennuksen yhteydessä luentosalin pohjoissivulle rakennettiin varastovyöhyke lastauslaitureineen. Pitkänomainen sisävarasto aukeaa
pariovin luentosalin näyttämölle. Pohjoisseinällä on alkuperäiset
rouhebetoniset julkisivuelementit. Muut seinät ja kattopinta ovat levyrakenteisia ja valkeiksi maalattuja. Lattia on harmaata vinyylilaattaa.

Yllä: Luentosali alkuperäisasussaan.
Kuvat Hanasaari-esitteestä. HA

Muutoksia
•

2000/ peruskorjaus ja laajennus: tulkkiparven purkaminen, uudet tulkkauskopit salin
taakse, lisätty keskikäytävä salin keskelle, kulmikkaan takaseinän muutos kaarevaksi, uudet pintamateriaalit.
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Opintosiipi
Opinto- ja hallintotilat on koottu kaksikerroksiseen siipeen, jonka tiiliseinäiset käytävämaisemat ovat säilyneet lukuun ottamatta toisen
kerroksen umpeen laitettuja yläikkunoita. Opiskelutiloja on otettu toimistokäyttöön ja entisestä
kirjastosta on tehty galleria.

Kaksikerroksiseen opintosakaraan päästään suoraan keskusaulasta. Lasiovet erottavat siitä käytävän, jonka katto on korkealla. Opintosiiven
varsinaiset opiskelutilat sijaitsevat toisessa kerroksessa ja ensimmäisessä
kerroksessa ovat hallintoa varten toimistohuoneet, joita aluksi oli vain

kolme. Pohjakerroksen päähän oli alun perin suunniteltu päivystäjien
huoneita, mutta sinne toteutettiinkin omalla sisäänkäynnillä varustettu laitosmiehen asunto ja päivystäjälle tehtiin vain pieni koppi
käytävän päähän.
Toimistotilan tarve on vuosien varrella kasvanut, joten sekä
asunnon, varastojen että useiden opiskelutilojen paikalla on nykyisin
työtiloja. Toisen kerroksen pyöreillä kattoikkunoilla valaistusta kirjastosalista on tehty galleria ja entisestä opettajainhuoneesta kirjasto.
K ä y tä v ä t

Huolella artikuloitujen käytävien seinillä toistuu sama eläväpintainen
puhtaaksimuurattu tiiliseinä kuin vierashuonesiivessä, mutta täällä
erityistä ilmavuutta ja valoa lisäävät sen yläpuoliset kookkaat ylälasit.
Lämpimän punaruskeiksi petsatut ovet ja samaan sävyiset lasiseinäpuitteet jäsentävät vaaleaa tiilipintaa. Pohjakerroksessa käytävän yksi
seinä on tiiltä lattiasta kattoon, muualla ovikorkeuteen. Siellä missä
ei ole ylälaseja on tiilen yllä valkoiseksi maalattu lastulevy ja yläkerran
käytävällä yläikkunoita on levytetty umpeen. Alakerrassa lattia on
tummanruskeaa kvartsivinyylilaattaa ja yläkerrassa lattiassa on sama
muovipuuparketti kuin yleisissä tiloissa. Pohjakerroksen käytävän lattiassa on pyöreä valurautainen tarkastusluukku. Alakatot ovat molemmissa kerroksissa tummanruskeaa metallisälettä, johon valaisimet on
upotettu. Opintokäytävälle on myöhemmin lisätty näyttelyvalaistus,
jossa kiskot ja spotit valaisevat seinille ripustettuja näyttelypaneeleita.
Alakerran käytävän varrella on jykevä betonirakenteinen kassaholvi,
johon kuuluu massiivinen vaaleaksi maalatulla pellillä päällystetty holvinovi. Käytävällä oli myös parioven taakse sijoittuva siivouskomero,
jossa nykyisin on toimiston postilokerikko sekä käytävän päässä on
mäntypuinen vaatesäilytyskaluste, joka on tehty entisen päivystäjän
kopin paikalle (1990). Käytävämiljöö on kokonaisuutena ilmeeltään
varsin hyvin säilynyt.
To im is to tila t

Alun perin toimistoja olivat vain tilat 174-176, joista ensin mainittu
oli johtajan huone kuten nykyisinkin. Näissä huoneissa lattiat ovat
samaa tummanruskeaa vinyylilaattaa kuin käytävälläkin. Seinät ovat
neutraalin valkoiset. Huoneessa 176 on jäljellä tummanruskea alumiinisälekatto, kahdessa muussa huoneessa tämä on vaihdettu uudempaan
valkoiseen sälekattoon. Johtajan huoneessa 174 on ikkunapenkkirakenne uusittu ja patterin eteen on tehty vaaleanharmaa pystyrimaverhous.
Muissa kahdessa toimistossa on jäljellä alkuperäiset mäntylistoitetut
ruskeat ikkunapenkit ja -laudat. Näissä kolmessa huoneessa on säi-
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Johtajan huoneen kalusteita. Sotamaa / Ari Malmio

lynyt myös alkuperäistä kiintokalustusta kuten mäntypuisia toimistokaapistoja sekä johtajan huoneen erikoispiirretty vapaamuotoinen
mäntypuinen työpöytä
Päädyssä oli alun perin laitosmiehen asunto, mutta se on muutettu
1990-luvulla kolmeksi toimistohuoneeksi 172-173, joihin noustaan
muutama askelma varsinaiselta käytävältä. Näissä huoneissa on punaruskea linoleum-mattopäällyste, joka on uusittu v. 2010. Seinät ovat
valkoiset ja alas laskettu katto on vaaleaa mineraalivillalevyä harmain
ripustuslistoin. Ikkunapenkit ovat alkuperäiset kuten tiloissa 175176. Toimistoiksi on myöhemmin muutettu myös entinen kanslian
arkisto 168 ja lomakevarasto 169, joissa lattiat ovat ap. tummanruskeaa vinyylilaattaa, mutta alumiinisälekatot on vaihdettu vaaleiksi
vaimennuslevyiksi.
Opin to tilat

Opintotilat koostuivat tilavasta luokkasalista 50 opiskelijalle, viidestä
ryhmätyöhuoneesta, sekä kirjastosta, jonka yhteydessä oli lukusali.
Lisäksi kielenopetusta palveli 1970-luvun uutuus nk. kielilaboratorio.
Opintokerroksen tilajako on säilynyt, mutta huoneiden käyttötarkoitus ja ulkoasu on paljolti muuttunut. Suuri opintosali 269 Tage ja
ryhmätyöhuoneet (neuvotteluhuoneet) 271-274 Stig, Solveig ja Selma,
on uudistettu 2000-luvun vaihteessa. Ruskean muovilaatan tilalla on
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vaaleanharmaa linoleum-mattopäällyste ja ulkoseinälle on rakennettu
yhtenäinen patterisuoja, jossa on valkoiset pystyrimat. Opintosalissa
on kahdella seinällä jo aiemmin toteutettu siniharmaaksi maalattu
reikälevyverhous, jossa punapyökkiset vaakalistat (v. 1996). Ruskeat
alumiinisälekatot ovat näissä tiloissa alkuperäiset.
Huone 270 oli ennen kielistudio, jossa oli loosit 12 opiskelijalle
kuulokkeiden kautta tapahtuvalle ääntämisen ja kuullun ymmärtämisen harjoittelulle. Nykyisin kielilaboratorion kalusteet on purettu
ja tila on toimistona, jonka lattiassa on tammimosaiikkiparketti (ap
ilmeisesti tiilenpunainen vinyylilaatta tai neulehuopamatto) ja katossa
ruskea alumiinisäle sekä ikkunapenkit. Entinen lukusali 275 on myös
toimistokäytössä ja siellä on jäljellä ap. tiilenpunainen vinyylilaatta ja
katossa ruskea alumiinisäle. Lukusalin ja viereisen kirjastontilan välinen
pariovi on rakennettu umpeen 2000-luvulla.
Lukukammiot 264a ja 264b sekä kirjastonhoitajan huone 264c
on niin ikään muutettu toimistoiksi (v. 2003). Näissä tiloissa oli alkuaan vain pyöreät kattoikkunat, mutta muutostyön yhteydessä seinään
avattiin uusi ikkuna, samanlainen kuin viereisissä tiloissa. Täälläkin
on jäljellä ruskea alumiinisälekatto ja vaaleat vinyylilaattalattiat, mutta
huoneen 264a lattialaatat on uusittu.
Kirjasto oli alkujaan tilassa 277, jota valaisevat ruskeasta alumiinisälekatosta erottuvat suuret pyöreät kattoikkunat. Valkoiset levyrakenteiset kirjahyllyt kiersivät seiniä ja matalampia hyllyjä oli myös
punaruskealla neulehuopamatolla päällystetyn lattian keskellä. Teosten

Oik. ylh: Kielistudio Hanasaari
esitteessä (HA) ja osa opintosiiven kalustetusta pohjapiirroksesta
17.1.1975 (piir n:o 873.3s). Arkkitehtitoimisto Malmio Oy
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selailua varten sekä neuvotteluja varten tilassa oli kookas pöytä oranssilla kankaalla pehmustettuine nojatuoleineen. Vuonna 2004 kirjasto
muutettiin näyttelytilaksi, Galleria Toveksi ja sen perälle rakennettiin
varasto. Ovi viereiseen opiskelutilaan laitettiin umpeen. Lattia päällystettiin vaaleanharmaalla muovilaatalla vanhan muovilaatan päälle
ja ulkoseinälle rakennettiin perforoidulla teräslevyllä päällystetyt patterinsuojat. Ruskea alumiinisälekatto säilytettiin.
Opintotilakokonaisuuteen kuuluu toisen kerroksen aulan varrella
vielä kaksi tilavaa huonetta (262 opettajain huone ja 263 ”johtajan”
huone). Kirjasto siirrettiin v 2003 entistä pienimuotoisempana opettajain huoneeseen, joka tässä yhteydessä avattiin aulaan päin lasiseinällä.
Nk. johtajan huone on toimistokäytössä ja siellä on tallessa 1970-luvun
mäntykaapisto. Molemmissa huoneissa on lattiassa tammimosaiikkiparketti (alun perin neulehuopamatto) ja ap. ruskeat alumiinisälekatto
sekä ikkunapenkit.
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W c - tila t

Alakerran toimistoon liittyvät pienet etuhuoneelliset wc-tilat 164 ja
165. Yläkerran opintotiloihin liittyvät kookkaammat wc-tilat 267 ja
268, joihin kuljetaan käytävältä pienen eteisen kautta. Muut wc-tilat
ovat säilyneet pitkälti alkuperäisessä asussa, paitsi miesten wc 267 on
täysin uusittu.
1970-luvun asuun kuuluvat ruskeat mosaiikkilaattalattiat ja alumiinisälekatto, suklaanruskeat laattapinnat seinillä sekä teräsrunkoon
tehdyt oranssit laminaattijakoseinät ja mäntylistoitetut allaspöydät ja
tarvikehyllyt sekä mäntykoteloidut valaisimet peilin yllä. Uusitussa
wc-tilassa taas on lattiassa sininen klinkkeri, seinillä kookkaat vaaleanharmaat laatat jaa katossa vaalea vaimennuslevy. Myös jakoseinät
on uusittu vakiotyyppisiksi alumiinirunkoisiksi ja valkoisiksi laminaattijakoseiniksi.

Alla vas: Kirjasto alkuperäisasussaan. Kuva Hanasaari-esitteestä,
HA.
Oik: Kirjaston lukusali 275. Ari
Malmio

Muutoksia
•

1990/ Naulakko ja puhelintila 1. krs käytävän päähän päivystäjän kopin tilalle

•

1992/ Opintokäytävän näyttelyvalaistus

•

1990-luku/ Laitosmiehen asunnon muuttaminen toimistohuoneiksi

•

1996/ Ryhmätyöhuoneiden 271–274 seinäpaneelit (nyt jo purettu) sekä opintosalin 269 seinäverhoukset.

•

2003/ Lukukammioiden 264a/b/c muutos kahdeksi työhuoneeksi. Uusi ikkuna ulkoseinään. Yhdistetty tilat (264
a ja b). Kansliaan 262 uusi lasiseinä ovineen ja tilan kunnostus kirjastoksi

•

2004/ Kirjaston muutos näyttelytilaksi ja oviyhteys viereiseen tilaan pois
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Ravintolasiipi
Ravintolasiipi pitää sisällään toisen kerroksen ravintolasalin ja kabinetin sekä niitä palvelevan keittiön ja wc-tilat. Kerrosta alempana
on keittiön aputilat, henkilökunnan sosiaalitilat
sekä teknisiä tiloja.

Ravintolasali avautuu sisäpihalle koko eteläseinän mittaisella lasiseinällä, jonka edessä on terassi. Muurimaiset betoniseinät, puupilarit ja
-palkkikatto luovat vaikutelman katetusta ulkotilasta, joka yhdistyy
liukuovin aulaan ja takaosan kabinettiin. Nykyisen ravintolasalin etuosa oli alkujaan seurustelutilaa, johon myös sivuseinälle sijoittuva takka
liittyi. Sydänmuurin takana ovat salia palvelevat keittiö- ja wc-tilat.
Ravintosaliin mahtui alkujaan 150 henkeä ja taksaosan kabinettiin
30 henkeä. Suuri lasiseinä taittuu entisen seurustelu- ja ravintolasalin

Ravintola-sali 1970-luvulla. Kuva
Hanasaari-esitteestä v.1983, HA.
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Ravintolasiiven leikkaus 19.5.1972
(piir n:o 872:12). Arkkitehtitoimisto Malmio Oy
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rajalla ja luo tilallisen jännitteen päätyseinää kohti levenevään ravintolatilaan. Alkuperäisen parioven lisäksi lasiseinään on lisätty uusi ovi
helpottamaan tarjoilua terassille. Tilaa rajaavat rouhebetonipintaiset
elementit ovat samaa punertavaa sävyä kuin julkisivussa. Aulaan
johtava oviseinä on verhottu messinkilevyillä ja kabinetin vastainen
seinä luonnonvärisellä kankaalla, kuten niihin liittyvät liukuovetkin.
Lattiapinta on pääosin kokolattiamattoa, mutta ravintolasalin keskiosa
on tanssimista varten tehty muovipuuparketista. Nykyisen harmaan
tekstiilimaton paikalla oli alkujaan salin punertavanruskeisiin sävyihin
sointuva konjakinvärinen matto.
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Pitkänomaista salia hallitseva puupalkkikatto jäsentää tilan kahteen, alkuperäisen käytön mukaan. Seurustelu- ja ruokasalin välille,
kattopinnan rajakohtaan lisättiin työmaavaiheessa taiteovi. Ravintolasalissa liimapuupalkkien väliset muotoillut ”puukasetit” ovat palkkien alapintaa korkeammalla ja lasiseinän yläpuolella on yläikkunat.
Kasetteihin ja palkkiväleihin on integroitu valaisimet ja kaiuttimet.
Salin etuosan [seurustelutilan 280] kattopinta on ravintolasalia matalammalla, samassa korossa palkkien alapinnan kanssa.
Salin keskelle sijoittuva tiski oli jaettavissa taiteovella kahteen osaan,
jolloin baaritiski jäi seurustelutilan puolella ja ravintolasali oli suljettavissa. Ravintolasalin pitkät pöydät oli sijoiteltu lasiseinän vierelle
ja pienemmät neljän hengen pöydät tanssiparketin toiselle puolelle
sydänmuurin viereen. Niiden kohdalla oli tilaa varten suunnitellut
seinävalaisimet. Seurustelutila oli alun perin kalustettu Yrjö Kukkapuron suunnittelemilla sohvilla, tuoleilla ja pöydillä (Haimi Oy).
Kohdetta varten valmistetuissa mäntypintaisissa ravintolan pöydissä
oli Kukkapuron suunnittelema nk. Saturnus jalka. Kankaalla verhoillut
tuolit olivat Kari Asikaisen suunnittelemat.
Kabinetin 282 seinät oli alkujaan verhottu kokonaan kangaspintaisilla seinäpaneeleilla. Tilan rajausta oli korostettu seinä- ja kattopinnan häivytetyllä liittymällä. Seinäpintaan oli saatu reliefivaikutelmaa
osittain ulompana olevilla paneeleilla. Luonnonvärinen Metsovaaran
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kangaspinta tarjosi rauhallisen taustan tilaan sijoitetuilla maalauksille. Tilan yhtenäisyyttä täydensi samalla kankaalla verhottu liukuovi.
Hiekkapuhalletusta mäntypaneelista tehtyä kattopintaa jäsentävät
puukehyksiset valaisimet. Rei´itettyjen pintojen takana on kaiuttimet.
Poistosäleiköt oli piilotettu seinäpaneeleiden taakse ja tuloilmasäleikkö
istutettu harkitusti paneelipintaan.
Ravintolasalin paneelikaton detaljipiirustus 20.6.1972 (piir. n:o 876.12)
Arkkitehtitoimisto Malmio oy

Yllä: Seurustelusalin tunnelmaa
Hanasaari-esitteessä. HA
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Kabinetin ilmettä uusittiin 1980-luvun puolivälissä vaihtamalla
kangaspintaiset seinäpaneelit ravintolan puoleista seinää lukuun ottamatta viilupintaisiksi messinkilistoin jäsennetyiksi paneeleiksi. Yksivärinen kokolattiamatto on ravintolasalin tapaan uusittu kuviolliseksi.
Tilallisesti ravintolasali on pitkälti säilynyt. Ilmeeseen ovat kuitenkin vaikuttaneet kokolattiamaton, tiskin ja irtokalusteiden muutokset.
Keittiömuutosten yhteydessä 2004–06 alkuperäinen kulmikas mäntyviilulla ja kankaalla verhottu baaritiski purettiin pois ja se korvattiin
uudella. Nykyinen siirtoseinä on eri kohdassa kuin alkuperäinen taiteovi. Tiskin takaa avattiin ovi keittiön puolelle tehtyyn kylmiöön. Myös
keittiöön johtava puinen heiluriovi uusittiin laminaattipintaiseksi.
Wc-t ilat 295

Ravintolasaliin liittyvät yleisöwc-tilat ovat tilallisesti säilyneet ennallaan, mutta niiden ilmettä on uudistettu. Alkuperäisestä on jätetty
jäljelle ruskeat seinälaatat ja viilupintaiset ovet. Laatoitetut seinät on
osittain peitetty uusilla opaalimaisilla levyillä peileineen. Alkuperäinen
ruskea mosaiikkilaattalattia on korvattu harmahtavalla kalkkikivilaatalla ja ruskeat kattosäleet valkoisella kipsilevyllä. Uudet jakoseinäkkeet
ovat tammiviilua.
K e it t iö - ja ap utilat 2 8 5 – 2 9 0

Salia palvelevat keittiötilat sijoittuvat muurimaisen seinän pohjoispuolelle ja siiven päässä oli alkujaan henkilökunnan sosiaalitilat. Niiden
väliseltä käytävältä johtavat avoporras sekä hissi alemman kerroksen
perkaus- ja varastotiloihin. Tilojen nykyinen asu on pääosin peräisin
2000-luvulla tehdystä peruskorjauksesta.
Yhtenäisen keittiön 290 ikkunaseinällä oli alkujaan kalustein
rajatut tilat esivalmistukselle sekä lämmin- ja kylmäkeittiöille. Keskilattialla oli keittosaareke ja sen yläpuolella teräslasirakenteinen huuva.
Ravintolasalin vastaisella seinällä oli astianpesu sekä kolmen kylmiön
rivistö. Kaksi kylmiötä oli sijoitettu vielä päätyseinälle. Suuret ikkunat
tekivät tilasta avaran ja valoisan. Seinät olivat ruskeaa keraamista neliölaattaa. Työtasot ja kaapistot olivat teräsrunkoisia laminaattipintaisin
tasoin ja -kaapistoin. Emännän työhuone 288 oli avattu keittiötilaan
väliseinäikkunalla.
Keittiöhenkilökunnan pukuhuoneet [285–286] sekä ruokailutila
[287] sijoittuivat alkujaan käytävän 284 varrelle, jossa oli kabinettia
palveleva pieni tarjoiluvälikkö. Nykyinen tilajako on vuodelta 1992,
kun pukuhuoneet siirrettiin alempaan kerrokseen. Ruokailutila säilyi
ennallaan, mutta pukuhuoneiden väliseiniä muuteltiin. Tarjoiluvälikkö
purettiin pois ja käytävälle avattuun tilaan 285 sijoitettiin kabinettia
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laattaa, lattialla on harmaa akryylibetoni ja alakatto on valkeaa levyä.
Emännän työhuoneen ja sen edustan käytävän lattia uusittiin kvartsivinyylilaatoista. Myös alakatot ja kalusteet uusittiin. Henkilökunnan ruokailutilan ilmettä uudistettiin mm. parkettilattialla ja uusilla
kalusteilla. Tilat 285–286 säilyivät pintamateriaaleja myöten pääosin
1990-luvulla saamassaan asussa, mutta tila 286 muutettiin varastoksi.

Keittiö huhtikuussa 1975. Ström / HS / Lehtikuva

palveleva tarjoilukaapisto sekä liinavaatevarasto. Tilasta 286 tehtiin
lepotila, joka toimi samalla tupakkahuoneena ja kukkien käsittelytilana. Entisten pukuhuoneiden välille rakennettiin yksi suurempi wctila. Porras ja käytävän 284 alakatto säilyivät, muilta osin materiaalit
pääosin uusittiin.
Keittiötilat peruskorjattiin kahdessa vaiheessa vuosina 2004 ja
2006. Ensimmäisessä vaiheessa uusittiin toisen kerroksen varsinaiset
keittiötilat sekä henkilökunnan tilat emännän työhuonetta ja sähkökaapin edustaa lukuun ottamatta. Keittiön toimintaa tehostettiin ja
uusien tilaa jakavien seinäkkeiden ja kalustuksen seurauksena myös alkuperäinen avoimuus menetettiin. Seinäpinnat ovat nykyisin valkoista
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K e it t iö n varasto til at 1 8 4 – 1 9 0 , p es ul a 1 9 4 – 1 9 7 ,
sosia alitilat, auto tal l i

Henkilökunnan sosiaalitilat, keittiön varastot sekä pesula sijoittuvat
keittiötilojen alapuolelle, ensimmäisen kerroksen aulasta lähtevän käytävän varrelle. Kantava pohjoisseinä on samassa linjassa kuin yläpuolen
ravintolan ja keittiön välinen seinä. Käytävän varrella on myös autotalli
199 sekä aulan läheisyydessä muutamia varastoja ja teknisiä tiloja.
Tiloissa 179–180 oli alkujaan luentosalin heikkovirtalaitetila, talojakomo ja varasto. Nykyisin niihin on sijoitettuna antennikeskus,
serveri ja varastoja. Käytävän vastakkaisella puolella pienessä tilassa
199a on aulan kalliopuron pumppulaitteisto. Pitkällä käytävällä on
alkuperäiset vinyylilaatat ja sälealakatto, molemmat ovat sävyltään
ruskeat. Seinäpinnat ja eteläseinällä oleva teknisiä asennuksia peittävä levykotelo on maalattu valkeiksi. Oranssinväriset ovet erottuvat
selkeästi pitkällä käytävällä.
Länsipään tilat sijoittuvat keittiöön johtavan D-porrashuoneen
ympärille. Lastauslaituri avautui alkujaan käytävälle, jonka yhteydessä
oli jätehuone ja pakkausvarasto [189]. Entisessä perkaushuoneessa 187
on tilojen ainut ikkuna ja sen yhteydessä oli kylmä- ja pakastehuoneet,
kuivavarasto sekä hissi yläpuolen keittiöön. Tilat rakennettiin pääosin
uudestaan vuoden 2006 muutoksissa. Perkaushuoneesta [187] tehtiin
tavaran käsittelytila, johon avattiin suora yhteys sisääntulosta purkamalla jätehuone ja vastaavasti vanhan käytävän paikalle sijoitettiin
siivoustila. Kylmiö- ja pakastehuoneet [184–187] järjestettiin uudelleen. Myös pintamateriaalit uusittiin. Lattiat ovat pääosin harmaiksi
maalattuja tai akryylibetonia. Käytävien katoissa on avattavat alakatot, varastoissa maalattu betoni. Valkeat seinät ovat sekä betonia että
tiilestä puhtaaksimuurattuja. Säilyneissä tiloissa on edelleen vanhat
ovet, varastoissa laakaovet sekä porras- ja konehuoneessa teräsovet.
Kylmiöt ja pakastehuoneet ovat kauttaaltaan ruostumatonta terästä.
Valoisat pesulatilat suuntautuvat länteen. Pesutuvan ja siihen liittyvien kuivaus- ja silityshuoneiden sekä liinavaatevaraston käyttö ja
tilajako ovat säilyneet entisellään. Myös pintamateriaalit ovat näin ollen
pitkälti säilyneet. Liinavaatevarastossa 194 ja silityshuoneessa 195 on
alkuperäiset ruskeat vinyylilaatat ja wc-tilassa 191 ruskea muovimatto. Seinät ovat pääosin maalattua betonia tai tiiltä. Myös kattopinnat
ovat osittain maalattua betonia, mutta liinavaatevarastossa 194 ja
pesutuvassa 197 on lautakatot. Kalusteet on osittain uusittu, mutta
pesutuvassa on säilynyt vanha oranssin ja harmaan värinen pöytätaso
alakaappeineen ja silityshuoneessa vanhoja hyllyjä.
Käytävän päätteenä olivat alkujaan miesten ja naisten pukuhuoneet [193 ja 198], ravintolaa palveleva iv-konehuone 118b, yksi iso
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varasto [190] ja siivouksen keskusvarasto [192]. Vuonna 1992 toisen
kerroksen keittiöhenkilökunnan pukuhuoneet siirrettiin ensimmäisen kerrokseen. Naisille erotettiin varastosta 190b toinen pukuhuone
entisen lisäksi. Miesten pukuhuonetta 193 vastaavasti pienennettiin
rakentamalla ikkunaseinälle työhuone (valvomo). Molemmat varastotilat 190c ja 192 ovat nykyisin keittiön käytössä. Seinät ovat tiiltä ja
betonia sekä kattopinnat betonia. Ne on maalattu valkeiksi. Pintamateriaalit, kuten varaston 190c vihreä vinyylilaatta on pääosin peräisin
1990-luvun muutoksista. Pukuhuoneissa on uusitut muovimatot ja
niihin liittyvissä pesutiloissa keraamiset laatat.
Luentosalin ja keittiön varastotilojen välille sijoittuvista autotalleista on sisäyhteys käytävälle 182. Yhtenäisessä tilassa on paikat
viidelle autolle. Tila on säilynyt entisellään, vain ulko-ovet on uusittu. Kantava takaseinä on betonia ja sivuseinät tiiltä sekä kattopinta
palkkeineen betonia. Ne on maalattu valkeiksi. Lattia on harmaaksi
maalattua betonia.

D - p o r r as j a k ä y tä v ä 2 8 4

D-porras yhdistää toisen kerroksen keittiön sen alapuolisiin varasto- ja
sosiaalitiloihin. Toisessa kerroksessa porras liittyy avoimesti käytävään
284. Kaksivartinen avoporras on säilynyt alkuperäisessä asussaan. Betoniportaan askelmat ja tasanteet on päällystetty ruskealla vinyylilaatalla.
Käytävän oranssinvärinen alumiinisälekatto jatkuu portaan kohdalla.
Portaan mustaksi maalatun teräskaiteen väliset levyt on päällystetty
oranssinvärisellä laminaatilla.

Marjatta Weckströmin pronssireliefi ”Vuodenajat/ Årstiderna” (1975)
sijaitsi alkujaan seurustelusalin 280 puolella. Teos sijoittui toiseksi
Hanasaaren aulaan sijoitettavassa veistoskilpailussa. Vuodenajat esiintyvät reliefissä neljään kenttään jaettuna.

Muutoksia
•

1983/ ravintosalin taiteovi (Ark.tsto Malmio Oy).

•

1985/ Kabinetin 282 seinätekstiiliverhouksien muutos paneeleiksi
(Ark.tsto Malmio Oy).

•

1992/ Keittiön sosiaalitilojen muutos: 2.krs.n pukuhuoneiden tilalle
tarjoiluvälikkö ja liinavaatevarasto (285) sekä lepotila ja kukkahuone
(286). Pesu- ja pukuhuoneesta (193) erotettu työhuone rakentamalla
uusi väliseinä yläikkunoin. Varastosta (v190b) lohkaistu naisten pukuhuone (Ark.tsto Malmio Oy).

•

1993/ Uusi ulko-ovi terassille tarjoilun helpottamiseksi (Ark.tsto
Malmio Oy).

•

2004 ja 2006/ Keittiö-, varasto- ja sosiaalitilojen peruskorjaus kahdessa vaiheessa Ravintolasaliin uusi baaritiski ja siirtoseinä. Katolle
uusi iv-konehuone (Ark.tsto Hannu Jaakkola Oy, Suurkeittiö-ins.tsto
Rita Pulli Oy).

•

Kokolattiamatto ja kalusteet uusittu (kalusteet muotoilija Kari
Virtasen suunnittelemat).
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Vierashuonesiipi
”Vierashuonesiipi on kolmikerroksinen
ja vierashuoneita kaikkiaan 65 kpl, yhteensä 130
vuodetta. Jokaisessa kerroksessa on takkahuone
oleskelua varten, pohjakerroksessa lisäksi TV- ja
pelihuone. Kerroksissa on myös pienoiskeittiö,
pyykinpesu-, silitys- ja kuivaushuone pitempään viipyvien vieraiden käytettävissä.” Majoitussiiven käytävämiljöö on varsin hyvin säilynyt, mutta
vierashuoneiden sisustukset on uusittu ja joidenkin huoneiden käyttötarkoitus on muuttunut.

Vierashuoneet kiertyvät ravintolasiiven vastaparina merimaisemaan
avautuvan piha-alueen ympärille. Taitoksen tekevään vierashuonesiipeen kuljetaan suoraan keskusaulasta. Puhtaaksimuuratut eläväpintaiset vaaleat tiiliseinät, joita vasten erottuvat lämpimänsävyiset mäntyviiluovet luovat miellyttävän tunnelman vierashuonesiiven kertaalleen
taittuville käytäville. Kokonaisuuteen kuuluvat kokolattiamatot sekä
tummat alumiinisälekatot, joiden reunoilla ovat pyöreät valaisimet.
Ensimmäisessä kerroksen pitkänomaiset huoneet avautuvat kaakkoon ja ne oli tarkoitettu 2-4 hengelle. Käytävän ikkunattomalla
puolella ovat palvelevat huoltotilat. Käytävän meren puoleisessa päässä
on saunaosasto uima-altaineen ja taitosnivelen kohdalla valoisa pelija oleskelutila. Toisessa ja kolmannessa kerroksessa yhden ja kahden
hengen huoneet sijaitsevat käytävän molemmin puolin aamu- sekä
ilta-aurinkoon avautuen. Suurimpia huoneita (2-4h) oli alkujaan 15
kpl, 2 hengen huoneita 20 kpl ja yhden hengen huoneita 30 kpl. Yksi
huone oli jo alun perin varustettu liikuntaesteisille sopivaksi.
Ylemmissä kerroksissa aputilat on sijoitettu käytävän alkupäähän
ja huonesarjan päättää takallinen peli- ja oleskelutila. Kuhunkin vierashuoneeseen liittyy laadukkaasti viimeistelty wc-pesuhuone, jotka
yleensä on varustettu suihkulla, mutta toisen ja kolmannen kerroksen
päätyosan huoneissa kylpyammeella.
Vierashuoneet oli sisustettu pelkistetyn lämminhenkisesti luontoon
liittyvillä vihreän ja ruskean sävyillä ja lakatuilla mäntypuupinnoilla.
K ä y tävät

Käytävien ilme on tarkkaan artikuloitu: toisiaan täydentävillä materiaaleilla ja hienoisella reliefivaihteluilla on luotu huoliteltu tunnelma.
Pitkät käytävät katkeavat messinkipalo-ovilla erotettuun taitoskohtaan,
johon on luotu pieni luonnonvaloinen aula.. Käytävien seinät ovat
ovikorkeuteen saakka vaalean kellertävää ja eläväpintaista Arabian
Kimmo-tiiltä. Seinän yläosa on hieman sisäänvedetty tiilipinnasta,
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mistä syntyy elegantisti häivytetty liittymä kattoon. Käytävien yhtenäiset alakatot ovat tummanruskeaa poikittaissuuntaista alumiinisälettä.
Tiiliseiniä rytmittävät lämpimään sävyyn petsatut (sävy ”Hanasaari”)
mäntypaneeliovet, nekin hieman tiilipinnasta sisäänvedettyinä. Kahden oven muodostaman parin yhdistää mäntypaneelikaistale. Ovien
helat ovat messinkiä ja vierashuoneiden tuplaovissa on erityiset lattiapysäyttimet samaa materiaalia. Pyöreät valaisimet on upotettu alakattoon
seinien vierustoille suhteessa sisäänkäynteihin. Lattiat on nykyisin
päällystetty punaruskeakuvioisella villamaisella kokolattiamatolla.
Alun perin matot olivat neulehuopamattoa. Käytävien seinillä ovat
säilyneet alkuperäiset oranssiksi maalatut palopostikaapit.
Käytävät ovat säilyttäneet alkuperäisen ilmeensä, vaikka kokolattiamatto, upotetut valaisimet ja vierashuoneiden ovipainikkeet
lukkoineen on uusittu. Ensimmäisen kerroksen käytävän laajentuma,
entinen pelihuone 104 on erotettu käytävältä lasiseinällä ja –ovilla ja
sen kohdalle on rakennettu uusi pienoiskeittiö, joka on mäntyviilua
ja messinkiä.

Toimintaa 1. kerroksen seurustelutilassa. Kuva Hanasaari-esitteestä, HA

Vi e r a s h u o n e s i i v e n l e i k k a u k set toukokuulta 1972 (piir n:o
872.9). Arkkitehtitoimisto Malmio Oy
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Vie ra s h u o n e et

Vas: Hotellihuone Hanasaari-esitteessä. HA
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Hotellien tapaan varusteltuihin yhden, kahden ja neljän hengen
vierashuoneisiin liittyi joko suihkullinen tai ammeellinen pesutila.
Sisustukseen kuuluivat vihertävänruskeat neulehuopamatot ja vaalea
katto sekä seinät, joista yksi oli sävytetty oranssiin taitetulla tehovärillä. Ikkunaseinällä olivat verholauta ja patterinsuoja lakattua mäntyä
sekä ikkunalauta puulla reunalistoitettua ruskeaa laminaattia. Kiinteät
mäntypuiset säilytyskalusteet, jotka rajasivat eteisvyöhykkeen, oli teetetty erikoispiirustusten mukaan. Irtokalusteet olivat vakiotuotantoa;
mäntypuisia sänkyjä, nojatuoleja ja sohvia täydensivät Artekin ja
Muuramen pöydät. Vaaleat verhoilukankaat, vihreät verhot ja värikkään raanumaiset sängynpeitteet viimeistelivät tyylikästä kodikkuutta
henkivän ilmeen.
Huoneiden sisustukset on sittemmin kokonaan uusittu. Ensimmäinen uudistus tapahtui 1980-luvun lopulla, jolloin suunnittelusta
vastasi Arkkitehtitoimisto Malmio. Tässä vaiheessa seinät ja katot
maalattiin, kokolattiamatot uusittiin ja muutamaan huoneeseen
asennettiin tammiparketti. Kiinteitä kaapistoja modifioitiin rakentamalla niihin minibaarit ja maalaamalla etusarjoja vaaleiksi. Vuoteiden
kohdalle tehtiin mäntyviilupintaiset puolipaneelit, joihin liittyivät
kiinteät yöpöydät.

Vierashuoneet ovat tällä hetkellä pääosin siinä asussa, jonka ne
saivat vuoden 2002 uudistuksessa (Suunnittelutoimisto Sistem Oy).
Nykyisin lattiassa on vaalea koivulamelliparketti ja seinät on päällystetty harmaanruskeasävyiseksi maalatulla kalanruotokuvioisella
lasikuitukankaalla. Yksittäisiin huoneisiin (320) on laitettu hiljattain
kuviotapetti. Katto ja seinien yläosa on maalattu valkoiseksi. Mäntypintaiset verholaudat ja patterinsuojat on myös peittomaalattu vaaleiksi. Ikkunalaudat on uusittu alkuperäistä punaisemmalla laminaatilla ja
varustettu säleiköillä. Puolipanelointeja on jäljellä joissakin huoneissa,
mutta seinän sävyyn peittomaalattuina. Alkuperäiset kiinteät kaapistot
on korvattu uusilla kaapeilla, joissa on neliöreikälevyovet. Osia vanhoista kalusteista etusarjat peittomaalattuina vaaleiksi on kuitenkin
säilynyt tiloissa 115, 117, 120.
Pesutiloissa oli alun perin tummat alumiinisälekatot, ruskeat mosaiikkilaattalattiat ja seinillä kiiltävä tummanruskea laatta (100x100mm).
Ylellisen tuntuisen vaikutelman täydensi viilupintainen valaisinkotelo
ja laminaattihylly puureunalistoineen. Pesuhuoneiden ruskeat mosa-

iikkilaattalattiat on uusittu lattialämmityksen takia mustavalkoisella
kiiltäväksi hiotulla graniittilaatalla (100x100), jotka on asennettu
vanhan laatan päälle. Samaa materiaalia ovat myös allastasot ja niihin
liittyvät hyllyt. Tummat seinälaatat ovat alkuperäiset, mutta ruskea
alumiinisälekatto on vaihdettu valkoiseen levykattoon.
Ensimmäisen kerroksen neljän hengen majoitushuoneet 115,
117, 119 ja 120 (nykyisin Elias, Ellen, Edith ja Felicia) on muutettu
neuvotteluhuoneiksi 1980-90-l. vaihteessa. Huoneiden kattoon tuli
silloin akustoivat, uritetut kipsilevyt, joiden keskellä on mäntyviilulevy
valaisimineen. Vuonna 2002 huoneiden etuosaan tehtiin ilmastointiin
liittyvä alakatto. Kokoushuoneiksi muutettuihin majoitushuoneisiin
liittyvät kylpyhuoneet ovat säilyneet pitkälti alkuperäisessä asussaan.
Poikkeuksen muodostaa huone 120 (liitetty pariovella viereiseen 104
Cornelis-kokoustilaan), jonka kohdalla entinen majoitushuoneen
pesutila on jaettu kahtia ja päällystetty vaalealla mosaiikkilaatalla.
Käytävälle päin tämän huoneen kohdalla ei ole enää ovea, vaan pieni
eteisaula, jossa on mäntypuiset vaatesäilytyskalusteet.
Muutoksia
•

1983/ Oleskelu- ja pelihuone 104 erotettu käytävältä
lasiseinällä ja –ovilla

•

1988–90/ Hotellihuoneiden uudistus: maalaus, kokolattiamattojen uusiminen, mäntyviilupintaiset
taustaseinät. Oleskelu- ja pelihuone 104 muutettu
kahvio/neuvottelutilaksi (nyk. nimi Cornelis), johon
liittyvät uudet tarjoilutiski ja taustakaapit käytävällä. Majoitushuoneet 115,117,119,120 muutettu
kokoushuoneiksi.

•

1997/ suuremmat käytävävalaisimet vanhojen paikoille

•

2002/ majoitustilojen peruskorjaus (Sistem Oy).
Vierashuoneiden seinien tapetointi kalanruotokuvioisella lasikuitukankaalla. Lamelliparketti kokolattiamattojen sijaan. Kylpyhuoneiden lattiapintojen
korotus lattialämmityksen takia ja uusi laattalattia
vanhan päälle sekä alakattojen uusiminen. Uudet kalusteet (eteiskomerot, kiinteä työpöytä, matkalaukkuteline, minibaarikaappi sekä yöpöytä poistettu).
Verholauta ja ikkunapenkki maalattu.

•

2002/ Vuonna 1989 avatut ovet tilojen 116/117 ja
118/119 välillä laitettu umpeen. Oleskeluhuoneet
204 ja 304 muutettu neuvottelutiloiksi Liina ja Katri.
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P e l i- ja o leskeluhu o neet

Vieraiden käyttöön tarkoitettuja yhteisiä olohuoneita oli alun perin
yksi jokaisessa kerroksessa. Pohjakerroksen pelitilassa 104 on ulkoseinän tapaan rouhebetonilevyillä verhotut seinät. Vuonna 1983 tila erotettiin käytävästä lasiseinällä, joka on myöhemmin uusittu. Lattiassa oli
alun perin neulehuopamatto, nyt mosaiikkiparketti. Tummanruskea
alumiinisälekatto on uusittu vaaleasävyiseksi reijitetyksi viilukatoksi.
Toisen ja kolmannen kerroksen olohuoneet on sijoitettu majoitussiipien ulommaiseen päätyyn ja ne on varustettu suurilla erkkeriikkunoilla merelle päin. Nämä tilat 204 (Katri) ja 304 (Lina) otettiin
neuvotteluhuonekäyttöön vuonna 2002 ja nykyisin ne ovat toimistohuoneina, joihin on rakennettu eteinen ovikorkeuteen ulottuvalla
liukulasiseinällä. Entisten olohuoneiden seinät on edelleen verhottu
mäntypintapaneelilla ja niissä on vaaleista Arabian tiilistä puhtaaksimuuratut avotakat, joiden edustalla on tiililaatoitus. Tilassa 204 on
erkkerin kohdalla sen muotoa myötäilevä istuinkoroke, jossa alun perin
oli istuintyynyt. Lattioiden neulehuopamatto on vaihdettu vaaleaan
linoleum-päällysteeseen, mutta alkuperäiset tummat alumiinisälekatot sekä mäntypuiset patterinsuoja sekä ruskeat laminaattipintaiset
ikkunapenkit ovat paikoillaan.
Apu t ilat

Käytävän varrella ovat varastot ja huoltotilat sekä entiset hotellivieraiden keittiöt sekä vaatehuoltotilat, jotka ovat säilyneet pitkälti alkuperäisasussa, vaikka niiden käyttötarkoitus on paljolti muuttunut.
Ensimmäisen kerroksen vaatehuoltotilat on muutettu varastoiksi ja
vastaavat tilat ylemmissä kerroksissa toimistoiksi. Pienoiskeittiöt ovat
jääneet pois käytöstä.
Lattiat ovat yleensä ruskeaa muovimattoa (keittiöt 308ja 208, sk:t
ja varastot) tai harvemmin ruskeaa (vaatehuoltotilat 206, 306) tai beigeä (205) vinyylilaattaa. Keittiökalusteiden etusarjat ovat vaaleiksi maalattua levyä, joissa on pyöreät messinkivetimet. Alun perin nämäkin
kalusteet ilmeisesti olivat mäntyviilupintaiset. Katot ovat betonia tai
avosaumattua lastulevyä. Kattopinnoilla on edelleen nähtävissä sama
oranssiin taitettu sävy, joka ennen oli tehovärinä hotellihuoneiden
seinillä. Alkuperäiset oranssin väriset laminaattipintaiset hyllyt ovat
jäljellä liinavaatevarastoissa ja siivouskomeroissa.
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Peli- ja oleskeluhuone Hanasaariesitteessä. HA

lariin johtavalta välitasanteelta on nykyisin käynti wc-tiloihin, jotka
aikaisemmin avautuvat kongressisalin pressihuoneeseen. Sivuporras
C1 palvelee kolmannesta kerroksesta ensimmäiseen, josta johtaa ovi
erilliselle kellarin kierreportaalle. Porrashuone saa valoa pihalle johtavan teräslasioven kautta. Se on luonteeltaan suljetumpi ja kerroksiin
johtavat ovet ovat viilupintaisia umpiovia.
Porraslankut on kannatettu seinien lisäksi portaiden välissä olevista betonisista reisipalkeista. Mustaksi maalatut teräskaiteet, joissa on
massiiviset puukäsijohteet, on kiinnitetty reisipalkkien sivuun. Lattiat
ja askellankut olivat alkujaan todennäköisesti neulehuopamattoa ja
niiden etureunoissa oli muovipuulistat. Pääportaassa on uusittu kokolattiamatto, mutta sivuportaassa mattopinnat on vaihdettu linoleumiksi. Kattopinnat ovat kellarikerrosta lukuun ottamatta samaa ruskeaa
alumiinisälettä kuin auloissa ja käytävillä.

Porrashuoneet C1 ja C2
Vierashuonesiiven molemmissa päädyissä on porrashuoneet. Pääporras C2
on avoimessa yhteydessä 1.kerroksen aulaan. Siiven päätyyn sijoittuva C1
on luonteeltaan sivuporras.

Molemmat porrashuoneet ovat suorakaiteenmallisia ja niissä on kaksivartiset, betonirakenteiset portaat, jotka pihatasolta ylöspäin koostuvat
askellankuista. Jykevistä yksityiskohdistaan huolimatta askellankut ja
pihan puolen avonainen välitasanne antavat porrashuoneisiin ilmavan
vaikutelman.
Pääporras C2 ulottuu kolmannesta kerroksesta aina kellariin saakka.
Sen yhteydessä on myös hissi, jonka ovet edustoineen ovat messinkiä.
Valoisa porrashuone avautuu pihalle korkealla lasiseinällä ovineen.
Lisäksi ylimmässä kerroksessa on pohjoiseen avautuva ikkuna. Kel-
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Saunaosasto
Etelään ja merimaisemaan avautuva
saunaosasto muodostaa oman yksikerroksisen
kokonaisuutensa vierassiiven päätyyn. Kahden
saunan ja uima-altaan lisäksi saunaosastoon kuuluu takkahuone sekä kabinetti, joka oli alkujaan
suunniteltu kuntosaliksi. Kokonaisuus on pitkälti säilynyt. Pukuhuoneiden
kalustus on peräisin 1970-luvun lopulta.

Uima-allastila saa luonnonvaloa lasisen päätyseinän välityksellä, joka
kääntyy kulman ympäri. Sen edessä on laatoitettu terassi. Liimapuupalkkien kannattama kattopinta on muita saunaosaston tiloja

Saunaosaston leikkaukset 872.8.
19.5.1972, korjattu 14.1.1975,
Arkkitehtitoimisto Malmio Oy.

Vas. ja oik. sivu ylh: Uima-allas
Hanasaari-esitteissä. HA
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korkeammalla. Pystysuuntaisista mäntylaudoista tehdyt verhoukset
rytmittävät kahta tilaa kehystävistä seinistä. Kolmas seinä on lasiseinään saakka päällystetty keraamisilla laatoilla. Lattialla on tiilen väriset
sauvalaatat. Pintamateriaalit ovat pääosin alkuperäisiä. Uima-altaan
laatat on kuitenkin uusittu. Reunalaatat olivat alkujaan uritettuja ja
altaan sinisissä laatoissa oli erikoislasitus. Ulkoseinän puoleista puuverhousta on muutettu alaosastaan pattereiden ilmankierron takia.
Saunat pesu- ja pukuhuoneineen sekä takkahuone rajaavat allasta
kahdelta sivulta. Takkahuone 154 avautuu lasisin liukuovin suoraan
allastilaan. Sen kolme seinää ovat pystysuuntaista mäntyviilupaneelia ja
kattopinta on samaa paneelia. Nykyään valkeaksi maalattu takkaseinä
oli alkujaan ilmeisesti muurattu samoista hiekanvärisistä tiilistä kuin
tiloissa 204 ja 304. Takkaan liittyvä penkki ja tulipesä ovat Arabian
sauvatiiltä. Nykyisen laattalattian tilalla oli alkujaan neulehuopamatto.
Pehmustettu sohva ja nojatuolit sekä pöydät ovat peräisin 1970-luvun
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lopusta (Arkkit. tsto Malmio). Alkuperäiset istuskeluryhmät koostuivat
penkeistä ja pöydistä, joiden rungot olivat mäntyä. Ilman selkänojia
olevat penkit oli suunnitelmien mukaan päällystetty froteepintaisella
muovikankaalla. Lisäksi muuratun penkin päällä oli kolme istuintyynyä. Pöytien tasot olivat laminaattia.
Pukuhuoneiden seinäpinnat ovat vaakasuuntaista mäntyviilupaneelia ja kattopinnat mäntylautaa. Naisten pukuhuoneessa 147 on suuri
pyöreä kattoikkuna. Lattiat olivat alkujaan ruskeaa mosaiikkilaattaa,
joka on säilynyt miesten pukuhuoneessa 148. Kaappien ja penkkien
muodostamat, viimeisen päälle suunnitellut kalustekokonaisuudet
ovat peräisin 1970-luvun lopulta. Sitä ennen tilat oli kalustettu irtopenkein. Miesten pukuhuoneessa pukukaapit ja penkit kiertävät
kolmella seinällä ja tilan keskellä on matala pöytä. Naisten kapeassa
pitkänomaisessa pukuhuoneessa kalusteet on sijoitettu yhdelle seinälle.
Jokaisessa ”pukuaitiossa” on pariovellinen naulakko ja sen yläosassa
pyyhehylly. Istuimen alla on hylly kenkiä varten. Molemmissa pukuhuoneissa on pitkät vaakasuuntaiset peilit ja niiden yläpuolella puulla
verhotut valorampit. Tason alla on puutapit.
Löylyhuoneen 152 seinät olivat alkujaan kuparinauloin naulattua
pystysuuntaista kuusipaneelia ja katossa oli mäntylauta. Apachi-puusta
tehdyt lauteet kiersivät keskellä sijainnutta kiuasta. Lattialla oli neliönmallinen mosaiikkilaatta, mitä nykyään on vielä jäljellä pesu- ja pukuhuoneessa. Pienemmässä löylyhuoneessa 151 oli samat materiaalit.
1980- ja 90–lukujen korjaustöissä molempien löylyhuoneiden
pinnat ja lauteet uusittiin. Löylyhuoneen 152 kiuas siirrettiin keskilattialta oven viereen matalan laatoitetun kaiteen taakse ja kiukaan
tausta laatoitettiin vaaleansinisillä keraamisilla laatoilla. Seinäpaneelit
muutettiin vaakasuuntaisiksi ja kattopinta verhottiin samalla paneelilla.
Tilan 152 mosaiikkilattia korvattiin ruskeilla suorakulmaisilla laatoilla. Löylyhuoneen 151 lisäksi pienemmän saunatilan (145, 147, 150)
kaikki lattiapinnat uusittiin. Pesutilojen 149 ja 150 seinälaatoituksia
on uusittu suihkuseinien kohdalla ilmeisesti siinä vaiheessa kun suihkuseinäkkeitä on muokattu. Pesuhuoneen 149 valaistusta on parannettu
kattopintaan upotetuilla valaisimilla.
Kuntosali muutettiin saunakabinetiksi vuonna 1979. Samalla
seinä- ja kattopinnat verhottiin mäntypaneelilla ja lattia muutettiin
mosaiikkiparketiksi. Kattopintaan ja seinille asennettiin arkkitehdin
suunnittelemat, mäntypuusta valmistetut valaisimet (suorakaiteenmuotoinen valaisin on myöhempi lisäys). Suunnitelmien mukaan
tilaan sijoitettiin mäntypaneelista tehty pentteri, jota rajasivat puusäleet. Sen edessä oli luonnonvärinen pellavaverho. Saunakabinetin
nykyinen allaskaappi on peräisin 2000-luvulta. Saunakabinetti ka-
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Uima-allas 1970-luvulla. Ari Malmio

lustettiin alkujaan ilmeisesti samoilla nojatuoleilla ja sohvapöydillä
kuin takkahuone. Nykyisin kalusteita on vain takkahuoneessa, jonka
seinille lisättiin samanlaiset valaisimet kuin saunakabinettiin. Saunakabinetin ovi lasiseinineen vaihdettiin messinkipintaiseksi palo-oveksi
1980-luvun alkupuolella.

Uima-altaan laatoituksen sinertävä erikoislasitus heijastaa
meren ja taivaan sineä altaan
veteen. Katon ja seinien paneelaus on luonnonväristä mäntyä.
Veikko Malmio, Hanasaaren kulttuurikeskus. Arkkitehti 1/1976, s.36.

Muutoksia
•

1979/ Kuntosalin muutos saunakabinetiksi (pentterisuunnitelmaa). Uudet
katto- ja seinävalaisimet. Vastaavanlaiset valaisimet takkahuoneeseen 154.

•

1983/ Saunakabinetin ovi lasiseinineen vaihdettu messinkipintaiseksi
palo-oveksi.

•

1988–90-l./ Saunan 152 kiuas siirretty ja lauteet uusittu apachi-puusta.
Saunojen ja pesuhuoneiden laattalattioiden uusiminen, valaistuksen parantaminen. Takkatilaan 154 laatoitus neulehuopamaton tilalle.

•

2010/ Uima-altaan laatat uusittu, paneeliseinää muutettu pattereiden
ilmankierron takia
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Huoltotilat
Kellarikerroksen tilat sijoittuvat luentosalin ja saunaosaston
alapuolelle. Niitä yhdistää toisiinsa vierashuonesiiven käytävän kohdalla kulkeva putkikäytävä. Tilajako ja pääosin myös pintamateriaalit ovat
säilyneet ennallaan.

Luentosalin alla on pääosa kellarikerroksen teknisistä tiloista sekä
suurempi kahdesta väestönsuojasta. Sisäkautta tiloihin on käynti porrashuoneen C2 (001) kautta, jonka aulassa on hissikonehuoneen 005
lisäksi opintosiipeä ja toimistotiloja palveleva iv-konehuone 004. Lämmönjakohuonetta eli entistä kattilahuonetta kiertävä käytävä päättyy
ulos huoltopihalle johtavaan suoravartiseen portaaseen. Käytävän varrelta on käynti väestönsuojan lisäksi sähköpääkeskukseen 007, muuntamoon 008, puhelinvaihdehuoneeseen 009 sekä iv-konehuoneeseen
012, joka palvelee yläpuolella olevaa luentosalia. Portaan yläpäässä on
ulkovarasto 181, josta on ovi johtaa myös suoraan ulos.
Saunaosaston alapuolella on sitä palveleva suodatin- ja iv-konehuone, jonne on yhteys kierreporrasta pitkin porrashuoneesta C1.
Porrashuoneiden välillä C1 ja C2 välillä on pitkä putkikäytävä, jota
pitkin pääsee kulkemaan. Kellarissa on osittain valmiiksi kaivettua
tyhjää tilaa.
Tilajako on säilynyt ennallaan. Luentosalin takaosaan sijoittuvassa
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korkeassa osittain kaltevakattoisessa lämmönjakohuoneessa on parvi, josta on käynti suoraan huoltopihalle. Suurin muutos on tehty kattilahuoneessa
siirryttäessä kaukolämpöön vuonna 2011. Tässä
yhteydessä avattiin öljysäiliötilojen 014a–c välille
uudet oviaukot säiliöiden purkamista varten ja parvea kavennettiin. Väestönsuojatiloihin luonnosteltiin 1970-luvun lopulla discoa, näyttelytilaa ja olutkellaria, mutta suunnitelmat jäivät toteutumatta.
Myös materiaalit ovat pitkälti säilyneet ennallaan. Lattiat ovat
pääosin ruskeaksi maalattua betonia ja väestönsuojassa pinnoitettua.
Puhelinvaihdehuoneessa 009 on alkuperäinen ruskea muovilaatta.
Seinä- ja kattopinnat ovat pääosin valkeaksi maalattua betonia, kierreportaan seinän yläosat on muurattu kahitiilistä. Iv-konehuoneissa
on ääneneristystä varten peltiverhoukset. Kellarikäytäviä jäsentävät
selkeästi erottuvat oranssiväriset teräsovet.

kellarikerros 1:300

Kellaridiskon suunnitelma 24.1.1979.
Arkkitehtitoimisto Malmio Oy
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Kongressisali
Luoto (Kobben)
Maan alle sijoitetun kongressisalin myötä rakennukselle tuli yksi uusi ulkopuolelle näkymätön
sakara, jonne avattiin yhteys kalliolohkareen
sivulta. Materiaalivalinnat ja väriskaala noudattavat pääosin Hanasaaren väriskaalaa. Kongressisali aputiloineen on pääosin säilynyt, mutta wc-tilat avautuvat nykyään porrashuoneen puolelle.

Länteen avautuvan sisäpihan alle sijoitettuun sadan hengen kongressisaliin on suora yhteys pääaulasta, jonka takaseinän graniittilohkaretta
jouduttiin uuden käytävän takia osin räjäyttämään. Monikulmainen
ja tasalattiainen kongressisali tarjosi mahdollisuuden erilaisten kongressitilaisuuksien järjestämiselle. Tilan pöydät suunniteltiin muunneltaviksi useampaan erilaiseen kalustukseen ja salin av-laitteisto sekä
tulkkausjärjestelmä olivat aikansa huipputasoa.
Kongressisalin edustalla on pieni aula [odotustila k10], johon alkujaan liittyi lehdistölle tehty ”pressihuone” [k08] ja wc-tilat [k11–12].
Yleisöwc-tilojen vähäisen määrän takia ne muutettiin avautumaan
portaan C2 välitasanteelle (101) vuonna 1996–97. Lisätilaa niihin
saatiin porrashuoneen takana olevasta, jo valmiiksi kaivetusta tyhjästä
tilasta. Taukotila k07, iv-konehuone k06 ja tuolivarasto k09 sijoittuvat salin eteläpuolelle. Varapoistumistien ulkoportaat johtavat maan
päälle. Salin ulkoseinillä kiertää putkikäytävä.
Salia hallitsee vinoneliön mallisista akustiikkalevyistä koostuva
irtokatto. Tila saa valoa kolmen kattolyhdyn kautta ja niiden kohdalla
levyissä on verhoin pimennettävät valo-aukot. Katon reunapinnat ovat
valkeaksi maalattua betonia. Sisääntulon puoleisilla seinillä harmaaksi
maalatussa iv-kotelossa on yhtenäinen säleikkö ja sen alapuolella ritilävalaisinnauha.
Harmaita seiniä jäsentävät petsatut, muodoltaan pyöristetyt mäntyrimat, jotka kahdella seinällä muodostavat purjemaiset kuviot. Seinät
on pääosin päällystetty kankaalla verhotuilla akustointilevyillä. Maalatuilla takaseinillä on neljä tulkkiaitioihin avautuvaa väliseinäikkunaa.
Elokuvakankaan suoja- ja taustaseinänä on sävytetty mäntyviilupinta.
Lattia on tammisauvaparkettia. Tulkkiaitioissa on kiinteät pöytätasot ja
säilytyskaapistot. Kattopinnoissa on valkoinen akustiikkalevy pääosin
listakiinnityksellä.
Odotustilan graniittilohkareseinät antavat tilalle luonnetta, muut
seinäpinnat on maalattu valkeiksi. Kattopintana on ruskeaksi maalattu
alumiinisäle ja kokolattiamatto on punasävyinen. Entinen pressihuone
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avautuu nykyisin avoimesti odotustilaan, kun lasiovien ja väliseinäikkunoiden muodostamasta kokonaisuudesta on poistettu sekä ikkuna
että ovi. Myös taukotilaan avautuvan oven lasipinnat on peitetty. Kokolattiamatto jatkuu pressihuoneeseen, mutta kattopinta on valkoista
akustiikkalevyä listakiinnityksellä. Odotustilan kääntönaulakko on
myöhemmin poistettu. Avatun käytävän luiskaosalla on liimapuukaide.
Taukotilassa ja eteisessä on beigen sävyinen muovimatto sekä tuolivarastossa ja iv-konehuoneessa maalattu betonilattia. Muissa tiloissa
iv-konehuonetta lukuun ottamatta valkoinen akustiikkalevy listakiinnityksellä. Yleisö wc-tilojen seinät ja lattiat olivat alkujaan harmaata
mosaiikkilaattaa ja kattopinnat mäntyviilupaneelia. Pintamateriaalit
uusittiin muutoksen yhteydessä.

Muutoksia
•

1996/ Pressihuoneen wc-tiloja laajennettiin porrashuoneen takana olevaan jo valmiiksi kaivettuun tyhjään tilaan ja ne muutettiin portaaseen
C2 (101) avautuviksi. Ilmeisesti samalla kertaa pressihuone avattiin
odotustilaan poistamalla pilarivälien lasiovi ja -ikkuna.
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Asuinrakennus
teksti: Sari Schulman

Kulttuurikeskuksen lähellä on siihen kuuluva henkilökunnan rivitalo, joka
toistaa päärakennuksen julkisivuaiheita astetta hillitymmin. Asuinrakennus
on kuin luonnonvoimalla haaroittuvasta isäntärakennuksestaan irronnut
säännöllinen siirtolohkare metsämaisemassa.

Kulttuurikeskuksen yhteyteen suunniteltiin erillinen asuinrakennus
henkilökuntaa varten. Rivitalon päätyihin tuli asunnot keskuksen
johtajalle sekä talonmiesvahtimestarille ja näiden välille muutama yksiö ja kaksio.1 Hanasaaren luonnonkauniin, mutta erillisen sijainnin
sekä kulttuurikeskuksen toiminnan kannalta oli tärkeää että paikalla
myös asuttiin.

Rivitalo sijoittuu sisääntulotien varteen oikealle, sopivan välimatkan päähän päärakennuksesta. Rivitalo on hieman porrastettu siten että
johtajan asunnolle tulee yksityisyyttä. Terassipihat avautuvat etelään
ja länteen ja sulautuvat asteittain luontoon. Pohjoissivu puolestaan on
umpinainen ja muodostaa kuin muurin julkisen ja yksityisen rajalle. Kokeneena asuntosuunnittelijana Veikko Malmio on tällä kertaa
luonut tiukkaraamisen, jopa parakkimaisen rakennuskappaleen, jonka
asunnoilla olisi yhteys luontoon. Ulkoarkkitehtuuri toistaa samoja
teemoja kuin päärakennus, mutta ei missään vaiheessa kilpaile sen
kanssa. Näin pieneen rakennukseen siirrettynä rouhebetonielementtijulkisivut tummine otsapintoineen vaikuttavat karulta ratkaisulta,
mutta ne sopivat hyvin kokonaiskonseptiin ja ajan henkeen.
Yksikerroksisen rakennuksen erikoisuutena voidaan pitää luhtikäytävämäistä sisäänkäyntiä – sen sijaan että kuhunkin asuntoon liittyisi
oma eduspiha, on talossa A- ja B-raput, joista päästään hämärään,
mutta lämminsävyiseen eteiskäytävään ja vasta tältä asuntoihin. Tämä
ratkaisu on ollut omiaan tekemään rakennuksesta sisääntuloväylältä
katsottuna anonyymin, jopa huomaamattoman. Eteiskäytävän toiselle
puolelle sijoittuvat yhteistilat kuten varastot. Asuntojen, joita erottavat
toisistaan kantavat betoniseinät, plaanit ovat suorakaiteen muotoiset
ja rationaaliset; eteisen kyljessä ovat märkätilat ja keittiöt.
Rakennusaikana jo päädyttiin yhdistämään kaksi yksiötä kaksioksi.2 Seuraavaksi tuli vuonna 1981 ajankohtaiseksi uudistaa yhteistilat
rakentamalla niiden yhteyteen saunaosasto. Tämä toteutettiin laajentamalla sisäänvedetty varasto-osa tasaan muun julkisivupinnan kanssa.
Samalla laajennettiin johtajan asuntoa rakentamalla sen yhteyteen
erillinen työhuone ja tämän asunnon keittiöön kattoikkuna. 3 Nämä
muutokset suunnitteli arkkitehti Veikko Malmio, ja ne noudattelevat
talon alkuperäistä tyyliä.
Piha

Maisema-arkkitehti Leena Iisakkilan laatiman pihasuunnitelman4
mukaan sisääntulopuolella oli angervopensasaidoin rajatut laatoitetut
alueet, joissa oli paikka pyykinkuivaukselle, hiekkalaatikolle leikkimökkeineen sekä jätesäiliölle ja tuuletustelineelle. Leikkimökki, hiekkalaatikko ja penkki suunniteltiin Malmion toimistossa. Yksityisiä pihoja
on rajattu merelle päin vuorimäntyistutuksilla ja kulttuurikeskukseen
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Julkisivut

Seinissä on hallitsevana sama punertava rouhebetonielementti kuin
päärakennuksessakin. Elementtien välissä ovat kookkaat tummanruskeaksi petsatut puuikkunat, joiden yläpuolella on otsapinnan
muodostava vaakasuuntaan uritettu, tummaksi patinoitunut kuparilevy. Sokkeli on betonia. Pihasivulla vaaleat sokkelipinnat ulottuvat
ikkunoiden alareunaan asti, muilla sivuilla ikkunoidenkin alla on
rouhebetonielementti. Räystäslista on kuparipeltiä ja tasakatto päällystetty singelipintaisella huopakatteella. Vuonna 1981 tehdyn varaston
julkisivu on vuorattu tummanruskeaksi petsatulla sahalaudalla. Kaikki
ikkunat on uusittu 1990-luvulla.

asuinrakennus 1:300

päin tuoksuvatukkapensailla. Lähimpänä taloa oli pallohortensia- ja
keltaruusupensaita, perennoja sekä strategisesti sijoitettuina piippuja kelasköynnöksiä sekä jalokärhöä. Suunnitelma noudatti samoja
periaatteita kuin muualla saarella: rakennetun ympäristön asteittainen
muuntuminen hoidetuksi luonnonympäristöksi. Vaikutelmaa tehostamaan siirrettiin rakennuksen lähelle muutamia suurehkoja kiviä ja
jalostetun kasvillisuuden sekaan tavallisia mäntyjä ja rauduskoivuja.
Alkuperäisestä pihasuunnitelmasta on lähes neljänkymmenen vuoden
jälkeen vain rippeitä jäljellä. Etupihan leikkimökki ja hiekkalaatikko
sekä laatoitukset on purettu pois. Vain muutama betonilaatta on jäänteenä tuuletustelineen alla. 5
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Asu inrakennuksen ul ko - o vet , i kkunat j a l as is e in ä t

Asuinrakennuksen v. 1982 rakennetun laajennusosan nk. talousrakennuksen ikkunat ja ovet (ks.piir 30.6.1981). Ikkunoihin päätettiin
työmaavaiheessa asentaa kolminkertaiset lasit energian säästämiseksi.6
Asuinrakennuksen ovi - , ikkuna - ja lasiseinämuutoksia
•

1992/ Johtajan asunnon mh:n ikkunamuutos???

•

1999/ Ikkunoiden uusiminen
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Sisätilojen pintamateriaalit

Pinnat ovat materiaaleiltaan pelkistettyjä: muovimattoa lattioissa ja
tasoitettuja betoniseiniä sekä –kattoja. Ainoan poikkeuksen muodostavat eteiskäytävä, ja saunaosasto, joiden lattioissa on käytetty laattaa
ja seinillä ja katoissa puuta. Seuraavassa kuvataan alkuperäistilannetta
(varasto-osan kohdalla v. 1981) sekä siinä tapahtuneita muutoksia.
L a ttia t

Muovimatto ”Pehmo” asuinhuoneissa. Keittiöissä ja pesuhuoneissa läpivärjätty muovimatto. Jalkalistat muovimattojen yhteydessä
vinyyliä tai märkätiloissa maton ylösnosto seinälle. Punainen muovimatto osassa pesutiloja lienee alkuperäinen, samoin kuin yksiön ruskea
meleerattu muovimatto.
Sintrattu laatta, neliön muotoinen 150x150 ruskea (Pukkila)
eteiskäytävällä ja saunaosastossa. Löyly- ja pesuhuoneessa laatta on
nastapintainen. Saunaosaston wc-tilassa laatta on kooltaan pienempi
ja suorakaiteen muotoinen. Jalkalistat samaa materiaalia.
Mäntylauta, lakattu saunan pukuhuoneessa. Jalkalista samaa
materiaalia.
Betoni, maalattu, värit ruskea ja harmaa, teknisissä tiloissa ja
yhteisvarastoissa.
Lattiapintojen muutoksia
•

Muovimatot on uusittu suurimmalta osalta. Uusien mattojen kuosi vaihtelee parkettijäljitelmästä laattakuvioon. Paikoin muovimatot on vaihdettu
lamelliparkettiin ja keraamiseen laattaan.

•

Vinyylijalkalistat on vaihdettu vakiotyyppisiin puulistoihin lukuun ottamatta yksiötä.
Asuinrakennuksen leikkaus toukokuulta 1972 (piir n:o 872.9). Arkkitehtitoimisto Malmio Oy
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S e i n ät

Tasoitettu ja maalattu betoni- levy tai muurattu seinä kaikissa
asuintiloissa
Keraaminen laattaverhous koko seinän mitalta saunan pesuhuoneessa (Kiilto 150x150, beige meleeraus). Muualla laattaa (100x100,
Pukkilan erikoisväri) on ollut pesualtaiden ja keittiökalusteiden taustalla. Yksiön tummansininen laatta lienee alkuperäinen.
Mäntylauta pystysuunnassa rakosaumalla, kiinnitys kuparinauloin, sävytetty lakkaus eteiskäytävällä.
Mäntypaneeli, leveä nk. Kaukas-paneeli vaakasuuntainen ja lakattu
saunan pukuhuoneessa ja wc-tilassa. Saunassa kuusipaneeli.
Puhtaaksi muurattu tiili saunaosaston savuhormissa ja siihen
liittyvässä tiiliseinässä on tummanruskeaksi poltettua tiiltä. Lämmönjakohuoneessa on puhtaaksi muurattu seinä maalattu valkoiseksi.
Puhtaaksivalettu betoni ; jossa näkyy vaakasuuntainen muottilaudan jälki on esillä lämmönjakohuoneen kahdessa seinässä.
Lujalevyä on käytetty varastojen seinien verhouksena.
Minerit-levyä on seinillä kylmävarastossa, joka jäi v. 1981 muutoksessa paikoilleen.
Seinäpintojen muutoksia
•

Keittiöiden laatoitukset pääosin uusittu. Asuntojen pesutiloissa laatoituspintaa on lisätty huomattavasti. Saunan pesuhuoneessa suihkujen kohdalla
meleerattua laatoitusta on vaihdettu valkoiseen laattaan.

•

Asuintilojen seiniä on tapetoitu ja maalattu.

•

2008 / Saunaosaston paneloinnit on uusittu.

Ka t t o p innat

Sisäkatot ovat puhdasvalubetonia, tasoitettuja ja maalattuja.
Mäntylautaa on käytetty eteiskäytävän katossa, Kaukas-paneelia
on saunaosaston pukuhuoneosan katossa. Pesu- ja löylyhuoneessa on
havupuupaneelia.
Lastulevyllä on toteutettu asuntojen alas lasketut katot, avosauma,
ruuvikiinnitys. Lujalevyä on varastojen katoissa. Minerit-levyä on
katossa kylmävarastossa, joka jäi v. 1981 muutoksessa paikoilleen.
K attopintojen muutoksia
•

Löylyhuoneen panelointi on uusittu.

•

Johtajan asunnon keittiöön on tehty kattoikkuna.
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Ovet

Väliovet ovat mäntyviilupintaisia laakaovia, joissa on messinkipainike.
Asuntojen sisäänkäyntiovet ovat pystypaneeliovia, joissa on messinkinen vedin ulko- ja sisäpuolella. Liukuovet ovat levyrakenteiset. Johtajan
asunnossa työhuoneen ja muun asunnon välillä haitariovi.
Saunaosastossa wc-tilan ovi viilupintainen ja siinä on messinkipainike puisella ripaosalla. Pukuhuoneen komeron pariovi on Kaukaspaneelia ja sen vetimenä ovat pyöreät messinkinupit. Pesuhuoneen ovi
mäntyrunkoinen lasiovi, jonka vedin on pyöreä puunuppi.
Kylmävarastojen ovet ovat lautaa ja irtainvarastojen ovet lautaa
ja teräsverkkoa.
Ovimuutoksia
•

Kaksion liukuovi poistettu.

•

Löylyhuoneen mäntylasiovi uusittu kokolasioveksi, jonka lasi on harmaata
savulasia ja vetimenä kolmionmuotoinen puuvedin.

Kalusteet ja varusteet

Ikkunapenkit laminaattipintaiset ja puureunalistoitetut.
Verholaudat lastulevyä.
Kaapistot ja keittiökalusteet laakaovin (värit vihertävä ja beige) ja
pyörein messinkisin vetimin.
Saunan pukuhuoneessa kuparikupuinen ja teräsrakenteinen
avotakka, jonka alustana on lattialla kuparilevy. Pukuhuoneessa on
lisäksi mäntypuiset kalusteet pöytä, jossa ruskea laminaattipinta sekä
penkit (3kpl), joissa pehmuste ja kellertävä Telon-tyyppinen verhous.
Seinällä on koukkulauta, jossa messinkikoukut. Saunan lauteet alun
perin abachea.

K alustemuutoksia
•

Keittiökalusteet uusittu lukuun ottamatta yksiötä ja toista kaksiota.

•

Osa säilytyskaapistoista on uusittu.

•

Ammeista on luovuttu.

•

2008 / Saunan lauteet uusittu, materiaali ilmeisesti lämpökäsiteltyä puuta.
Pesuhuoneen teräsrunkoiset mäntypenkit ovat uudet ja vakiotyyppiset. Osa
ikkunapenkeistä on uusittu.

Tekniset varusteet (LVIS)

Saunaosaston katossa ja seinillä on erikoispiirretyt mäntyrimavalaisimet. Eteiskäytävän lautakatossa ovat upotettuina alkuperäiset neliömäiset ritilävalaisimet.
Patterit ovat ripatyyppiset levypatterit ja niissä on etulevy, jossa
paneelimainen harva vaakaviivoitus.
Muutoksia
•

Lisätyt patterit ovat pääosin jaloilla.
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LÄHTEET JA LIITTEET

Lähdeviitteet
Suunnittelu, sivut 5–13

(Endnotes)

Leikkaus vierashuonesiiven kohdalta
toukokuulta 1972 (piir n:o 872.13).
Arkkitehtitoimisto Malmio Oy
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1 Tapiolan alueen varhaishistoriasta
Maanmittaushallituksen karttakokoelma /
KA ja Eeva Eskola, Vanha Hagalund, Espoo
1972.
2 Venäläisen insinöörikomennuskunnan kartat ja piirustukset MTM:1454 Проэкт
заграждения пролива между мысом Биернудде и островом Хана-Хольм/6.9.1855 sekä
LS:2/8.9.1855, MTM:1465/22.10.1855 ja
MTM:1466/26.1.1859, KA.
3 Tammikuussa 1859 Sinebrychoff osti myös
Otaniemen kartanon alueen, joka oli aiemmin
siirtynyt Johan Norrménin omistukseen.
4 Hufvudstadsbladet 26.5.1869.
5 Sinebrychoffit, s.66, 69, 133.
6 Maanmittaushallituksen karttakokoelma, KA;
Maarekisteriote 1974, HA.
7 Matti Tausti, Hanasaari instituuttialueena, Uusi Suomi 15.5.1969. Heikki Hosia,
Ruotsalaissuomalaisen kurssikeskuksen rakentaminen Helsingin lähistölle, 26.4.1967 ja
Muistio neuvottelusta Espoon rakennusvirastossa 4.4.1968. HA.
8 Heikki Hosia, Ruotsalaissuomalaisen kurssikeskuksen rakentaminen Helsingin lähistölle,
26.4.1967, HA.
9 Norden-yhdistyksen hallituksen esitys
Ruotsin hallitukselle (kuninkaalle) ruotsalaissuomalaisen kulttuurikeskuksen perustamisesta 14.10.1964. Arne F. Andersson, Muistio
ruotsalais-suomalaisen kurssikeskuksen perustamisesta 8.2.1967, HA.
10 Toimikunnan esitys hallituksen iltakoululle 26.4.1967, HA. Toimikuntaan kuuluivat
Hosian lisäksi hallitussihteeri Antero Kivi
ja silloinen rakennushallituksen suunnitteluosaston päällikkö Heikki Sysimetsä (pääjohtaja 1972–76). Toimikunnan esitys opetusministeriölle 24.2.1968, HA.
11 Toimikunnan mietintö 15.11.1967, HA.
12 Andersson, Hanasaari…, s.13–14.
Anderssonin muistiot 17. ja 18. tammikuuta 1968, HA. Toimikunnan esitys 24.2.1968,
HA.
13 Tie- ja vesiliikennehallituksen kirje Heikki

14
15

16
17
18
19
20

21

22

23
24

25
26
27

Hosialle 26.4.1968 ja Raino Lindroosin muistio 8.5.1968. 7.2.1968 asetetun toimikunnan mietintö opetusministeriölle, päiväämätön. HA
Andersson, Hanasaari…, s.22.
Kiinteistökaupan esisopimus 28.2.1969 ja
opetusministeri Johannes Virolaisen kirje
Helsingin kaupunginhallitukselle 1.3.1969,
HA.
Ilta Sanomat 10.5.1969, Aamulehti
10.6.1969.
Ragnar Meinanderin muistio 30.7.1970, HA.
Andersson, Hanasaari…, s.14.
Rakennushallituksen Sysimetsän ja yliarkkitehti Toimi Hämälaisen muistio 1.4.1969. HA
Hosian toimikunnan muistio 10.4.1969 (ei
allekirjoitusta, mutta tekijä pääteltävissä sisällöstä), HA.
Ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen huonetilatoimikunta luonnokset 20. ja
28.5.1969 ja lopullinen ohjelma 2.6.1969,
HA. Hanasaaren kulttuurikeskuksen toimikunnan mietintö, Helsinki 1973, HA.
Ragnar Meinanderin muistio 30.7.1970:
Sopivana vaihtoehtona nimettiin
Suomenlinna, jonka liikenneyhteyksien parantamisen ei katsottu tuottavan ylivoimaisia vaikeuksia. Valtioneuvosto oli kesäkuussa
1969 asettanut komitean laatimaan ehdotuksen Suomenlinnan alueen hallinnolliseksi järjestämiseksi ja sen rakennuksia koskevaksi
käyttösuunnitelmaksi, HA. HS ja Aamulehti
8.2.1970 ja HS 13.2.1970.
Uusi Suomi 8.2.1970, HS 18.2., 22.3. ja
25.3.1970, IS 19.3.1970. Ragnar Meinanderin
muistio 30.7.1970, HA. Ari Malmion haastattelu 18.9.2013.
Ari Malmion haastattelu 18.9.2013.
Malmion piirustusarkisto ja SKA. Hbl
30.12.1972. Uusi Suomi 1.10.1971. Ari
Malmion haastattelu 18.9.2013. Malmio,
Hanasaaren kulttuurikeskus, Arkkitehti
1/1976, s.34.
Uusi Suomi 29.9.1971, HS 22.1. ja 7.4.1972.
Ari Malmion haastattelu 18.9.2013.
Toimikunnan esitys 28.2.1973. HA

Rakentaminen ja rakennejärjestelmät,
sivut 14–19

Toimintaa ja muutoksia, sivut 20–27

1 HS 28.12.1972, Hufvudstadsbladet
30.12.1972.
2 Loppukatselmuspöytäkirja 17.2.1975, HA.
3 Hbl 24.8.1973, Ilta Sanomat 8.1.1974, HS
3.10.1973 ja 28.1.1975.
4 Hbl 24.8.1973.
5 Rakennusselitys ja työmaapöytäkirjat 24 ja
26, HA. IS 8.1.1974. Muistio Hanasaaren
kulttuurikeskuksen kantavista rakenteista 24.4.2013, Tuuli Ranki, Insinööritoimisto
Lauri Mehto Oy.
6 Tasakattourakoitsijainliitto ry:n takuutodistus, työt valmistuivat 10.2.1975, urakoitsijana Asfaltti Oy Lehtinen, työmaapöytäkirja 24
/ 6.2.1974, HA.
7 Erkki J. Mattila: Hanaholmens kulturcentrum.
Värme- och sanitetsteknikern 3/1975, s.21–
24. Tmkptk 4/1976, 8.7.1976; loppukatselmusptk. 19.8.1976, HA.
8 Hanasaaren kulttuurikeskuksen toimikunnan
mietintö, Helsinki 1973 ja Opetusministeriön
toimikunnan mietintö 28.2.1973, HA. HS 3.1.
ja 13.2.1974.
9 Ilta Sanomat 8.1.1974, Hbl 31.1.1974.
Työmaapöytäkirja 26, HA.
10 Työmaapöytäkirjat 24, 30, 32 ja 39, HA.
11 Työmaapöytäkirjat 33, 39, 41, 43 ja 44, HA.
Ari Malmion haastattelu 18.9.2013.
12 HS 28.1.1975. Työmaapöytäkirjat 42, 44, 46
ja 47, Loppukatselmuspöytäkirja 17.2.1975,
HA.

1 HS 11.4.1975, Göteborgs-Posten 20.4.1975,
Hudiksvalls Tidning 11.8.1975. Ari Malmion
haastattelu 18.9.2013.
2 Ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen huonetilatoimikunta 4.6.1969, HA. HS
3.1.1974 ja 11.4.1975, Uusi Suomi 1.6.1976.
3 HS 3.1.1974. Malmio, Hanasaaren kulttuurikeskus, Arkkitehti 1/1976, s.34. Ruotsalaissuomalaisen kulttuurikeskuksen huonetilatoimikunta 4.6.1969, HA.
4 Arne F. Andersson, muistio ruotsalais-suomalaisen kurssikeskuksen perustamisesta
8.2.1967, HA. Malmio, Hanasaaren kulttuurikeskus, Arkkitehti 1/1976, s.34.
5 Malmio, Hanasaaren kulttuurikeskus,
Arkkitehti 1/1976, s.34.
6 Ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen huonetilatoimikunta 4.6.1969 ja Arne
F. Andersson, muistio ruotsalais-suomalaisen kurssikeskuksen perustamisesta 8.2.1967,
HA.
7 Luonnospiirustus 24.1.1979,
Arkkitehtitoimisto Malmio Oy.
8 Ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen
huonetilatoimikunta 4.6.1969, HA.
9 Pär Stenbäck Opetusministeriölle 13.11.1984
ja Huoneohjelma 18.1.1985, HA.
10 Kongressisalia koskevat asiakirjat, HA. HS
16.4.1988, Länsiväylä 13.9.1989.

(Endnotes)

(Endnotes)

Tonttialue, sivut 37–43

(Endnotes)

1 Malmio, Hanasaaren kulttuurikeskus,
Arkkitehti 1/1976, s.34. Työmaapöytäkirjat
29 ja30, HA. Työmaapöytäkirja 40, HA:
Hartela Oy:ltä pyydettiin tarjous saaressa olevien vanhojen talojen purkamisesta ja poiskuljetuksesta.
2 Työmaapöytäkirjat 38, 40 ja
47, Urakkasopimus 31.1.1975,
Loppukatselmusptk 30.4.1975, HA.
3 Luonnossuunnitelmat Arkkitehtitoimisto
Malmio Oy
4 Hbl 5.3.1977. Lausunto raportista
”Hanasaaren tie- ja liikenneyhteyksien järjestäminen, vaihtoehtoselvitys” 15.9.1992, HA.
Kulttuuria ajassa, s.47.
5 HS 28.1.1975; Työmaapöytäkirjat 31, 32, 34,
35 ja 38, HA.
6 Asemapiirrokset 2141-12 / 29.9.1987 ja 27121 / 28.4.1997, Arkkitehtitoimisto Malmio Oy.
7 Työmaapöytäkirjat 34, 36, 38–42,
45 ja 47, Loppukatselmuspöytäkirja
21.5.1975, Jälkikatselmusptk. 4.9.1975 ja
Takuukatselmuspöytäkirja 29.12.1977, HA.

Kulttuurikeskuksen sisätilat, sivut 57–71

(Endnotes)

1 Työmaavaiheessa ongelmat Neste Oy:n muovipuun kanssa, tehtiin ohjelman mukaan paitsi aulan 160 lattia./ Tmkptk 31/74 liite, muistio 6.5.1974 muovipuuparkettityötä koskeva
neuvottelu. Urakoitsijana Parkettitalo Maria
Åkerblom. Kiinnitys vanerin päälle liimaamalla. HA
2 Kokovillamatto Johnson-Wilton, väri 3289.
Luentosalin mattotyöt Mattotalo Oy Wuorio
& Co Ab. Takuukatselmusptk 5.3.1976, HA.
3 Tmkptk 24/1973, HA.
4 ARK 876.14, SKA.
5 Tmkptk 33/74, HA.
6 Tmkptk 30/1974, HA.
7 Tmkptk 41/74, HA.
8 Tmkptk 20.2.1989, HA.
9 Muistio 23.4.1976 koskien lamppujen polttoikää. Anskaffningar, planering av inredning, HA.

•Asuinrakennus, sivut 108–113
•
•Kulttuurikeskuksen ulkoasu, sivut 44–51
• (Endnotes)

1 Tmkptk 24/1973. Rakennushallituksen päätöksestä tehty muutostyö. HA
2 Tmkptk 24/1973. HA.
3 Tmkptk 24/1973. Rakennushallituksen päätöksestä tehty muutostyö. HA.

(Endnotes)

1 johtajan asunto 4h+k 100m2, vahtimestarin asunto 3h+k 55m2, kolme yksiötä á25
m2 sekä kaksiö 50m2. s.12 Hanasaaren
Kulttuurikeskuksen Komiteamietintö
1973:26.
2 Muutospiirustus 27.12.1973 ARSKA
3 Muutospiirustus 26.11.1981 ARSKA
4 Maisemasuunnittelu Leena Iisakkila KY
14.8.1974
5 HA. Tmk 47: Vihertyöpiirustuksessa 177/9
(6.11.1974) poistettavaksi määrätyt leikkimökki, hiekkalaatikko ja penkki säilytetään
urakassa. Työt ko. alueella suoritetaan kuitenkin yleensä em. piirustuksen mukaisesti.
6 Tmkptk 24/1973. Rakennushallituksen päätöksestä tehty muutostyö. HA.
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Arkkitehtitoimisto Malmio Oy

Anderson, Arne: Hanasaari – eräs seikkailu. Suomalaisruotsalaisen kulttuurirahaston julkaisuja, Karjaa 1985.

Arkkitehti Ari Malmio, syyskuussa 2013

Arkkitehtuurimuseo, AM
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Espoon kaupunginmuseon kuva-arkisto, EKM
Espoon kaupungin mittayksikkö
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STT–Lehtikuva
Sanomalehdet

Aamulehti
Helsingin Sanomat
Hufvudstadsbladet
Ilta Sanomat
Suomen Sosialidemokraatti
Uusi Suomi
Oik. ylh: Veikko Malmio. Arkkitehtitoimisto Malmio Oy
Oik alh: Kaskenkaatajantie 22. Kanerva / AM
Äärimmäisenä oik: Kilpailuehdotus Buenos
Airesin Peugeot-pääkonttorista v.1962. Tekijöinä Malmion lisäksi Kari Järnefelt ja Michel
Merckling. AM
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Liite 1: Arkkitehti Veikko Malmio
22.6.1918 – 23.5.2000

Pohjoismaiden yhdyspankin toimitiloja eri puolille Suomea sekä syntymäseutunsa Porin maakuntatalon. Satakunnassa jatkui myös hänen uransa sairaalasuunnittelijana Harjavallan v.1962 valmistuneen
B-sairaalan merkeissä. Hän suunnitteli 1960-luvulla useita kohteita

Veikko Bruno Malmio syntyi Noormar-

Tapiolaan: Oravannahkatorin ympäristön liike- ja rivitalot, Kasken-

kussa, mutta kirjoitti ylioppilaaksi Hel-

kaatajantien rivitalot sekä kerrostaloja Pohjois-Tapiolaan. Taidok-

singin Normaalilyseosta vuonna 1936.

kaissa rivitaloissa näkyvät vaikutteet Tanskassa vietetyiltä vuosilta.

Hän valmistui arkkitehdiksi Helsingin

Myöhempää tuotantoa leimaa kiinnostus betonin käyttöön

Teknillisestä korkeakoulusta vuonna

rakennus- ja julkisivumateriaalina. Malmiosta tuli vannoutunut

1943. Malmio työskenteli yhdessä Martta Martikainen-Ypyän ja Rag-

väribetoni- ja elementtitekniikan kehittäjä. Tästä esimerkkejä ovat

nar Ypyän kanssa vuosina 1945-1951 ja tämän jälkeen Kööpenha-

Tampereen postitalo v.1971, Teoston toimitalo v.1972 sekä arkkiteh-

minan lääninhallituksessa Glostrupin sairaala-arkkitehtina 1952-55.

din päätyönä pidetty Hanasaaren kulttuurikeskus vuodelta 1975.

Arkkitehdit Martikainen, Ypyä ja Malmio suunnittelivat 1950-lu-

Malmion tuotanto on ammattitaitoista oman aikansa modernia

vun alussa Lahteen Starckjohannin liikerakennuksen, Lauritsalaan

arkkitehtuuria. Rakennukset ovat suhteiltaan, materiaaleiltaan ja

kirjaston sekä Lappeenrantaan Kaukaan kansakoulun. Tanskaan

yksityiskohdiltaan punnittuja. Pelkistettyä muotokieltä täydentää

rakennettu Glostrupin sairaalakompleksi kuuluu samaan, Ypyöiden

aina rikas nyansointi.

kanssa tehtyyn suunnittelujaksoon.
Veikko Malmio perusti oman arkkitehtitoimiston vuonna 1956
palattuaan Tanskasta. Hän sai tämän jälkeen suunniteltavakseen

Arkkitehtitoimisto Veikko Malmio & Co Ky:n toimintaa jatkamaan perustettiin 1983 Arkkitehtitoimisto Malmio Oy, jonka vetovastuussa on Veikko Malmion poika, arkkitehti Ari Malmio.
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Arkkitehti Veikko Malmion töitä:
• 1955 Casa Caius, Vihti
• 1956 Pohjoismaiden Yhdyspankin toimitalo, Pori
• 1958 Villa Eryk, Sipoo
• 1958 As Oy Yhdystorni, Kirkkokatu 4, Oulu
• 1959 Porin maakuntatalo
• 1959 Lounaisväylä 1 rivitalo, Helsinki (Lauttasaari)
• 1960 Klubitalo, Uusikatu 23, Oulu
• 1960 ja 1963 Kelohongantien 8 ja 10 rivitalo sekä Oravannahkatorin liiketalot, Espoo (Tapiola)
• 1961 Sauna Casatama, Sipoo
• 1962 Harjavallan B-sairaala
• 1962 As Oy Yhdyskulma, Kotka
• 1963 Kaskenkaatajantie 1, 9 ja 22 rivitalot, Espoo (Tapiola)
• 1963 Asuinkortteli Piilopolku 3, Louhentie 18, Sepontie 3, Espoo (Tapiola)
• 1969 Sibelius-Akatemian asuntola Clavis, Vanha Viertotie 21, Helsinki
• 1971 Tampereen postitalo
• 1972 Teoston toimitalo, Helsinki (Lauttasaari)
• 1975 Lauttasaaren vanhustentalo, Pohjoiskaari 1-3, Helsinki
• 1975 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo
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Kuvat äärimmäisenä vasemmalla: Ylhäällä
Yhdyspankin konttori Asunto Oy Yhdyskulmassa Kotkassa v. 1962 ja alhaalla Villa Eryx
Sipoossa v.1958. Rista ja Ingervo / AM
Yllä vas: Asuinrakennus Sepontie 3 Espoon
Tapiolassa vuodelta 1963.
Yllä: Teoston toimitalo Lauttasaaressa vuodelta 1972.
Oik: Bayer-väribetonielementtimainos Arkkitehti-lehdessä 1/1972.

Lähteinä käytetty Arkkitehtuurimuseon arkkitehtiesittelyä ja Insinöörit ja arkkitehdit -matrikkelia v.2000.
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Liite 2: Hanasaaren kulttuurikeskuksen lupakuvat

1972 (lupatunnus 49-1972-1118-A) /
Arkkitehtitoimisto Veikko Malmio
Kulttuurikeskuksen ja siihen liittyvän asuinrakennuksen pääpiirustukset 19.5.1972
• asemapiirustus
• kulttuurikeskus: pohjapiirustukset 0.–3.krs. ja vesikatto
• kulttuurikeskus: julkisivut
• leikkaukset
• asuinrakennus: pohjapiirustus
• asuinrakennus: julkisivut
• asuinrakennus: vesikatto
• vss-piirustus

1974 (lupatunnus 49-1974-94-C) / Arkkitehtitoimisto
Veikko Malmio
Muutos/ 18.12.1973 Kulttuurikeskukseen laitosmiehen asunto
kahden päivystyshuoneen sijaan. 27.12.1973. Asuinrakennuksessa
kaksi asuntoa yhdistetty.
• asemapiirustus
• asuinrakennus: pohja- ja leikkauspiirustus
• kulttuurikeskus: pohja- ja leikkauspiirustus

1975 (lupatunnus 49-1975-113-C) /
Arkkitehtitoimisto Veikko Malmio & Co
Kulttuurikeskuksen lopulliset pääpiirustukset 14.1.1975.
• asemapiirustus
• pohjapiirustukset 0–3.krs.
• leikkaukset

1976 (lupatunnus 49-1976-562-B) /
Arkkitehtitoimisto Veikko Malmio & Co
Kulttuurikeskuksen iv-konehuoneiden muutokset 7.6.1976.
• asemapiirustus
• vesikatto
• iv-konehuoneiden leikkaukset
• julkisivut
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Vesikattopiirustus kesäkuulta
1972 (piir n:o 872.5). Arkkitehtitoimisto Malmio Oy

1979 (lupatunnus 49-1979-450-C) /
Arkkitehtitoimisto Veikko Malmio & Co

1991 (lupatunnus 49-1991-799-C) /
Arkkitehtitoimisto Malmio Oy

1999 (lupatunnus 49-1999-1967-B) /
Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy

Kulttuurikeskuksen kuntosalin muutos saunakabinetiksi
11.5.1979.

Kulttuurikeskuksen keittiön sosiaalitilojen muutos osittain työtiloiksi 5.6.1992.

Auditorion peruskorjaus ja laajennus 8.10.1999.

• asemapiirustus

• asemapiirustus

• pohjapiirustus 1.–2.krs.

• osapohjapiirustus 1.krs.

• pohjapiirustukset 1.–2.krs.

• julkisivu pohjoiseen, osajulkisivut länteen ja itään

• leikkaukset

• leikkaukset

1982 (lupatunnus 49-1982-77-B) / Arkkitehtitoimisto
Veikko Malmio & Co
Asuinrakennuksen yhteistilojen sekä yhden asunnon laajennukset 26.11.1981.
• asemapiirustus
• pohjapiirustus

1994 (lupatunnus 49-1994-464-C) /
Arkkitehtitoimisto Malmio Oy
Kulttuurikeskuksen ikkunamuutos 21.4.1994.
• asemapiirustus
• julkisivut

• vesikattokuva
• julkisivut ja leikkaukset

1986 (lupatunnus 49-1986-1305-B) /
Arkkitehtitoimisto Malmio Oy
Kulttuurikeskuksen uusi kongressisali 22.8.1986. Toteutumaton
suunnitelma.
• asemapiirustus
• pohjapiirustukset 0.–1.krs.
• julkisivu koilliseen
• leikkaukset

1988 (lupatunnus 49-1988-247-B) /
Arkkitehtitoimisto Malmio Oy
Kulttuurikeskuksen uuden kongressisalin lopulliset pääpiirustukset.
• asemapiirustus
• pohjapiirustus
• vesikatto
• leikkaukset

1996 (lupatunnus 49-1996-911-C) /
Arkkitehtitoimisto Malmio Oy

• asemapiirustus

• pihasuunnitelma
• rakennetyypit

2002 (lupatunnus 49-2002-1493-C) /
Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy
Kulttuurikeskuksen tilaan 264b/c uusi ikkuna 6.7.2002.
• asemapiirustus
• pohjapiirustus 2.krs
• julkisivut

Kulttuurikeskuksen yleisö wc-tilojen muutos 17.6.1996.
• asemapiirustus
• pohjapiirustus 1.krs. ja osapohja
• leikkaukset

2004 (lupatunnus 49-2004-646-B) /
Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy
Kulttuurikeskuksen ravintolan ja keittiötilojen muutos, vesikatolle
mm. uusi iv-konehuone 1.4.2004.
• asemapiirustus
• pohjapiirustus 1.–2.krs ja ullakko/ vesikatto
• julkisivu etelään ja pohjoiseen
• leikkaus
• rakennetyypit

2005 (lupatunnus 49-2005-1193-C) /
Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy
Kulttuurikeskuksen länsipäätyyn uusi poistumistieporras
20.5.2005.
• asemapiirustus
• pohjapiirustus 1.–2.krs ja vesikatto
• julkisivu pohjoiseen ja länteen sekä leikkaus
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Liite 3: Hanasaaren arkkitehtipiirustuksia
Piirustukset ovat Arkkitehtitoimisto Malmio Oy:ssä ja Senaatti-kiinteistöjen arkistossa. Luettelo ei ole täydellinen.

1972– RSKK / Arkkitehtitoimisto Veikko Malmio & Co
871-sarja
• 1 – asemapiirros / 15.2.1971 (muutos 12.8.76)

• 2CE – 1.kerros / 23.4.1972 (muutos 15.2.74)
• 2CEs – 1.kerros, kalustettu / 23.4.1972 (muutos 18.2.80)
• 3B – 2.kerros / 23.4.1972 (muutos 7.5.74)
• 3Bs – 2.kerros, kalustettu / 23.4.1972 (muutos 17.1.75)

• 11 – uima-allas, detalji / 20.7.1972
• 12 – takkojen detaljeja / 24.7.1972
• 13 – takkojen detaljeja / 24.7.1972

875-sarja
• 1 – portaan B1 ja aulan kaiteet / 30.5.1972
• 2 – metalli-ikkunat ja ovet / 18.7.1972
• 3 – ikkunoiden vesipelti / 9.5.1972
• 4 – hissin ovenpielet / 25.7.1972

872-sarja (myös pääpiirustukset 1:100)

• 3BD – 2.kerros / 23.4.1972 (muutos 7.5.1974)

• 1 – kellari / 19.5.1972 (korjaus 14.1.75 ja 13.8.92)

• 3BDs – 2.kerros, kalustettu / 23.4.1972 (muutos 19.8.74)

• 2 – 1.kerros / 19.5.1972 (korjaus 14.1.75)

• 3C – 2.kerros / 23.4.1972 (muutos 3.9.73)

• 3 – 2.kerros / 19.5.1972 (korjaus 14.1.75)

• 3Cs – 2.kerros, kalustettu / 23.4.1972 (muutos 8.10.74)

• 4 – 3.kerros / 19.5.1972 (muutos 4.7.72, korj. 13.8.92)

• 4C – 3.kerros / 23.4.1972

• 5 – vesikatto / 7.5.1972

• 4Cs – 3.kerros, kalustettu / 23.4.1972 (muutos 8.10.74)

• 6 – asuinrakennuksen pohjapiirros / 5.6.1972

• 5C – vesikatto / 15.5.1972

• 7 – asuinrakennuksen vesikatto / 5.6.1972

• 5B – vesikatto / 28.6.1972

• 8 – leikkaukset 1-1 ja 2-2 / 5.6.1972

• 5BD – vesikatto / 29.6.1972

• 9 – leikkaukset 3-3, 4-4 ja 11-11 / 19.5.1972

876-sarja

• 6F – asuinrakennuksen pohjapiirros / 23.4.1972

• 1b – puuoviluettelo / 1.4.1973 (jatkoa 876.1a:lle)

• 10 – leikkaukset 5-5, 7-7 / 19.5.1972

• 7F – asuinrakennuksen vesikatto / 12.5.1972

• 2 – puuovikaavio / 7.7.1972

• 11 – leikkaukset 6-6, 9-9 / 19.5.1972

• 8E – leikkaus 1-1, 2-2 / 6.7.1972 (muutos 8.9.72)

• 3 – ovi- ja sähköpielisovitus, C-osa / 28.6.1972

• 12 – leikkaukset 8-8, 10-10 / 19.5.1972

• 9C – leikkaus 3-3, 4-4 / 23.4.1972 (muutos 18.2.80)

• 4 – ovi- ja sähköpielisovitus, B-osa / 28.6.1972

• 13 – julkisivut / 19.5.1972 (muutos 8.9.72)

• 10BD – leikkaus 6-6, 9-9 / 23.4.1972 (muutos 4.1.74)

• 5 – IS-ikkunapenkki–sähköasennuskouru / 27.6.1972

• 14 – julkisivut / 19.5.1972 (muutos 8.9.72)

• 11BD – leikkaus 8-8, 10-10 / 23.4.1972 (muutos 4.1.74)

• 6 – IK-ikkunapenkkikotelo / 27.6.1972

• 22 – 1.kerros (saunakabinetti) / 11.5.1979

• 12B – leikkaus 5-5, 7-7 / 23.4.1972 (muutos 15.1.74)

• 7 – TS-seinärakenne / 20.7.1972

• 24 – asuinrak. pohjapiirros / 26.11.1981

• 13F – leikkaus 11-11, 12-12 / 28.6.1972

• 8 – LS-seinärakenne det. / 26.7.1972

• 26 – asuinrak. leikkaus A-A ja julkisivu itään / 26.11.1981

• 29 – pohjapiirros (asuinrak.) / 3.12.81 (muutos 28.5.82)

• 9 – LS-seinäkaavio / 26.7.1972

• 29 – asuinrak. leikkaus B-B ja julkisivu länteen / 26.11.1981

• 36 – 1 krs:n alustan muutos varastoksi (tilat 112 ja 106) /
26.9.1989 (ei toteutettu)

• 10 – ikkunakaavio 19.7.1972

• 36 – asemapiirros (sos.tilojen muutos) / 29.5.1991 (muutos
1.4.92)

• 37 – 2.krs sosiaalitilojen muutos / 18.6.1991 (muutos 1.4.92)

• 37 – 1.krs sosiaalitilojen muutos pohja, leikkaus A-A /
29.5.1991 (muutos 1.4.92)

• 38 – 1.krs sosiaalitilojen muutos / 18.6.1991

• 38 – 2.krs sosiaalitilojen muutos pohja, leikkaus B-B /
29.5.1991 (muutos 1.4.92, wc:n poistaminen)

874-sarja

• 39 – 1.krs pohja, sos.tilojen muutos / 5.6.1992 (korj. 13.8.92)
• 39– 1.krs pohja, sos.tilojen muutos / 17.6.1996 (samalla
nro:lla)
• 40 – 2.krs pohja, sos.tilojen muutos / 5.6.1992 (korj. 13.8.92)

• 1 – porras C1 / 6.6.1972
• 2 – pääporras C2 / 8.6.1972
• 3 – pääporras B1 / 12.7.1972
• 4 – varaporras B2 / 15.6.1972
• 5 – porras D / 20.6.1972

873-sarja / työpiirustukset 1/50

• 6 – ulkoseinärakenne, C-osa / 7.5.1972

• 1B – kellari / 23.4.1972 (muutos 25.9.73)

• 7 – käytävän ikkunanpielirak. C-osa / 11.4.1972

• 1CE – kellari / 23.4.1972 (muutos 15.2.74)

• 8 – käytävän seinäleikk. C-osa / 21.3.1972

• 2Bs – 1.kerros, kalustettu / 23.4.1972 (muutos 28.11.73)

• 9 – käytävän seinäkuvat, C-osa / 21.3.1972

• 2BD – 1.kerros / 23.4.1972 (muutos 23.9.74)

• 10 – ajoluiskan tukimuurit / 12.7.1972
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• 5 – metalliovien vedin / 19.7.1972
• 6 – räystäsdetalji / 29.6.1972
• 7 – suihkun väliseinä / 29.6.1972
• 8 – paloportaat / 19.7.1972
• 9 – teräsoviluettelo / 26.7.1972
• 10 – ulkokaiteen detalji / 28.7.1972
• 11 – ulkosäleikkö, detalji / 27.7.1972

• 11 – liukuovi + det. (ravintolan kabinetti) / 27.6.1972
• 12 – paneelikatto det, h.280 ja 281 / 20.6.1972
• 13 – luentosalin kattoprojektio / 6.7.1972 (vanha, kts. 873.3
BDk)
• 14 – luentosalin seinäprojektiot + det. / 6.7.1972
• 15 – uima-allashuone, mäntylautaseinä / 7.7.1972 (alareunan
muutos 3.6.91)
• 16 – sisäkattoelementteihin liitt. ovien pielidet. / 19.2.1974
• 16.1 – luentosalin ovet IPO11+11 ja IPO9 / 17.2.1975
• 17 – portaan B-2 säleikkö / 17.5.1973
• 18 – ikkunapenkkirakenne h.280–281 / 27.6.1973
• 19 – varastohyllyt, F-osa / 27.7.1973
• 20 – kabinetin seinäverhoukset / 8.8.1973
• 21 – kabinetin liukuoviseinä / 13.8.1973

• 22 – takkahuoneiden 154, 204, 304 panelointi / 16.8.1973
• 23 – lauteet, löylyhuone 152 / 20.8.1973
• 24 – löylyhuoneen 151, suihkuhuoneen väliseinä / 22.8.1973
• 25 – TS-seinät / 24.8.1973
• 26 – IS-ikkunapenkit, B-osa / 24.8.1973
• 27 – IK ja IP-ikkunapenkit, C ja BD-osat / 24.8.1973
• 28 – korkkitaulut, B-osa / 24.8.1973
• 29 – IP-ikkunapenkit, F-osa / 24.8.1973
• 3x – liukuovi 15+15 vedin det / ---- repeytynyt
• 32 – kynnysdetaljeja / 3.11.1973
• 33 – luentosalin kattosäleet / 16.11.1973
• 33.1 – IV-säleikön sovitus sälekattoon h.278 / 12.2.1974
• 33.2 – luentosalin katon vakiovalaisinaukot ja ritiläsijoitus /
22.5.1974
• 34 – leikkaus A-A sekä det. B (kts. piir. 876.33) / 16.11.1973
• 35 – luentosalin askel + lattiadet. / 22.11.1973
• 36 – käytävän 182a PS-seinä / 23.11.1973
• 37 – aulan 160 kaide / 14.12.1973
• 38 – elementin olkadetalji h.281 / 27.12.1973
• 39 – valaisuritilä det. / 21.12.1973
• 40 – uima-allash. 153 seinävaloritilä det. / 27.12.1973
• 41 – elokuvah. 279 piilo-ovi + ikkunadet. / 28.1.1974
• 42 – simultaaniaitioiden rak.det. / 29.1.1974

• 69 – asuinrak. pukuhuoneen paneeliseinä, peili + valaisin /
30.6.1981
• 70 – asuinrak. saunan det.1 (valaisin) / 30.6.1981
• 71 – asuinrak. saunan det.2 (lauteet) / 30.6.1981
• 72 – asuinrak. ikkunakaavio + heloitus, asunto / 21.11.1981
• 73 – asuinrak. liukuovi OL, det / 21.11.1981
• 74 – asuinrak. rakennedet. FO3 liitos + kevyt seinä /
23.11.1981
• 75 – asuinrak. pukuhuoneen kaappi, det / 25.11.1981
• 76 – opintosali ehostus / 15.1.1980
• 77 – ryhmätyöhuoneiden ehostus / 15.1.1980
• 78 – keittiön heiluriovet (ei nykyiset) / 16.12.1982
• 79 – keittiön tarjoiluovet (ei nykyiset) / 20.6.1984

• 10 – luentosalin 278 kokouspöydät / 17.6.1974
• 11 – simultaaniaitioiden pöydät / 19.6.1974
• 12 – peli- ja oleskeluhuone 204, istuintyynyt / 19.6.1974
• 13 – takkahuoneen 154 istuimet (alkuperäiset) / 19.6.1974
• 14 – takkahuoneen 154 pöydät (alkuperäiset) / 19.6.1974
• 15 – takkahuoneen 154 istuintyynyt / 20.6.1974
• 16 – kabinetin 282 eteisen tarjoilukaapisto / 20.6.1974
• 17 – ravintolan 281 pöytävalaisin / 25.6.1974
• 17.1 – valaisimen h.281 kiinnitys ja sijoitus / 15.4.1975
• 18 – ravintolan 281 kukkalaatikko / 25.6.1974
• 19 – kielistudion 270 kiinteiden kalusteiden sijoitus- ja mitoituskaaviot / 27.6.1974

• 80 – pullovarasto (ulkona) det.1–7 / 12.6.1984

• 20 – opintosalin 269 koottavat kielistudiokalusteet /
27.6.1974

• 81 – kabinetin 282 seinäverhousten uusiminen / 5.12.1984

• 21.1 – luentosalin kongressipöytätasojen muutos / 5.5.1975

• 82 – käytävän 178 naulakko + näkösuoja / 11.2.1987

• 22 – istumajärjestys, luentosali 278 / 16.9.1974

• 83 – ison saunan lauteet, kiukaan siirto / 27.1.1988

• 23 – 1 hengen huone 326–331 / 30.9.1974

• 84 – kiukaan suojaseinäke / 7.4.1988

• 24 – 2 hengen huone 332–335, VE1 / 30.9.1974

• 84 – 1.krs työhuoneen yläikkuna / 18.6.1991 (sama numero!)

• 25 – 2 hengen huone 332–335, VE2 / 30.9.1974

• 85 – asuinrak. johtajan asunto, mh:n ikkunamuutos /
26.1.1992 (ikkunamuutos)

• 26 – baaritiskin viinikaappi h.281 / 17.9.1975

• 86 – asuinrak. johtajan asunto, ikkunapiirustus / 26.1.1992
(ikkunamuutos)

• 27 – vastaanoton seinäkaappi / 10.10.1975
• 28 – luentosalin rivituolien käsinojan suojus / 25.5.1976
• 28.2 – luentosalin rivituolien käsinojan suojus / 28.9.1976

877-sarja

• 28.3 – luentosalin rivituolien käsinojan suojus / 7.3.1977(?)

• 30 – laitosmiehen asunto 172, 173 / 29.11.1973

• 29 – naisten pukuhuone pohja, seinäprojektiot / 7.11.1978

• 44.1 – luentosalin kattovalaisinritilä / 22.5.1974 (vanha)

• 44 – aulan messinkilevyverhoilu + det / 29.8.1989

• 30 – miesten pukuhuone pohja, seinäprojektiot / 7.11.1978

• 45 – elokuvakoneh. 279 koroke, kalusteiden sijoitus /
4.11.1974

• 45 – 2.krs:n lukukammioiden muutos (lukusali ja boutique)
/ 27.9.1989

• 31 – pukuhuone kalusteita det. / 17.3.1979

• 45.1 – elokuvakoneh. tarkkailupöytä + kaapisto / 4.11.1974

• 47 – 1.krs kahvion, keittiön ja hotellihuoneiden sisustussuunnitelma / 27.10.1989

• 34 – 1.kerros sauna kalustopohja / 20.3.1979

• 43 – seurustelusali 280 val. ja kaiutin sovitus paneelikattoon
sekä alaslaskun ja palkin liitosdet. / 22.2.1974

• 46 – jalkalistakotelo / 8.5.1974
• 56 – OH 1, liukuovi LOI 18 sekä seinäkotelo / 21.11.1974
• 59 – luentosalin aitioiden ikkunalistoitus / 10.2.1975

• 32 – takkahuone 154 pohja, kalusteet / 17.11.1978

• 51 – 1.krs:n irtokatot / 12.12.1989

• 35 – takkahuoneen tuoli (luonnos) / 10.1.1979

• 53 – 1.krs hotellihuoneiden sisustussuunnitelma / 30.1.1990

• 36 – saunakabinetti, pentteri / 24.3.1979
• 37 – takkahuoneen ja saunakabinetti valaisin / 21.3.1979

• 61 – luentosalin oviaukon pieliverhous / 25.2.1976

878-sarja

• 62 – IV-säleikön aukon reunadet. / 27.5.1976

• 2 – seurustelusalin, ravintolan, kabinetin lattia / 21.1.1974

• 38 – takkahuone, saunakabinetti tuoli, mittapiirros /
31.3.1979

• 63 – kuljetusastioiden säilytystila, D-osa / 25.1.1977

• 3 – luentosalin kongressimuunnos (877.21.2) / 14.9.1973

• 39 – takkahuoneen sohva, mittapiirros / 31.3.1979

• 64 – vierassiiven uuden varaston ovet / 7.2.1980

• 4 – luentosalin kongressimuunnos (877.21.1) / 14.9.1973

• 40 – suihkuväliseinät h.149 ja h.150 / 2.5.1979

• 65 – vierassiiven ikkunapenkin muutos / 21.9.1981

• 5 – paljeoviseinä 272-273 / 8.5.1974

• 41 – saunakabinetin radian näkösuoja / 20.11.1979

• 66 – asuinrak. ikkuna- ja ovikaavio, talohuolto / 30.6.1981

• 6 – baaritiski, ravintola 281 / 11.6.1974

• 42 – ravintolan baaritiski, pohja / 17.12.1981

• 67 – asuinrak. ikkunapielidet. + rak.det, talohuolto /
30.6.1981

• 7 – aulan 160 sohva / 11.6.1974

• 43 – ravintolan baaritiski / 17.12.1981 (lisäys 14.10.83)

• 8 – aulan 160 pöytä / 11.6.1974

• 44 – ravintolan baaritiski, det / 17.12.1981

• 68 – asuinrak. tallin ovidet. / 30.6.1981

• 9 – johtajan pöytä h.174 / 11.6.1974

• 45 – kurssikanslian sisustusehdotus / 6.2.1987
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• savusauna, pohja, julkisivut ja leikkaus / 28–29.4.1979 (luonnos)

2145-sarja

• VSS, pohja: oleskelu- ja näyttelytila / 5.1.1980 (luonnos no:2)

• 9 – osastoiva ovi PO A 30 LO rakenne / 18.4.1989

• VSS, kattopiirustus / 3.1.1980 (luonnos no:2)

• 10 – pihaportaan käsijohde, kaide + det / 15.3.1988

• hissinedusportaan mattopäällys, det / 10.1.1984

• 11 – teräsovi det + vedin / 15.3.1988 (urakkalaskenta)

• 47a – 1 hengen huoneen sisustusehd. (kylpyh.) / 31.5.1988

• peli- ja oleskelutilan 104 kalustomuutos / 14.2.1984

• 12 – metalliovikaavio / 15.3.1988

• 48 – ”combi”-huoneen sisustusehd. / 19.2.1987

• käytävämaton asennusperiaate / 3.4.1984

• 13 – IV-piippu / 15.3.1988 (urakkalaskenta)

• 48a – ”combi”-huoneen sisustusehd. / 31.5.1988

• ravintolan tarjoiluoven ääniloukku / 7.11.1985

• 45a – 2-hengen huoneen sisustusehd. (suihkuh.) / 31.5.1988
• 46 – 1-hengen huoneen sisustusehd. (suihkuh.) / 19.2.1987
• 46a – 1-hengen huoneen sisustusehd. (suihkuh.) / 31.5.1988
• 47a – 1 hengen huoneen sisustusehd. (kylpyh.) / 19.2.1987
(”vanha”)

• 49 – 2-hengen huoneen sisustusehd. no:1 (kylpyh.) /
19.2.1987 (”vanha”)
• 49a – 2-hengen huoneen sisustusehd. (kylpyh.) / 31.5.1988
• 50 – 2-hengen huoneen sisustusehd. no:2 (kylpyh.) /
19.2.1987

• 8 – kongressisalin kattoikkuna + det. / 15.3.1988

2146-sarja

1987– Lisärakennus / Arkkitehtitoimisto Malmio Oy

• 1a – ovikaavio / 15.3.1988

2141-sarja

• 4 – kongressisalin paneeliseinät I + det / 15.3.1988

• 11 – perspektiivikuva / 21.4.1987 (poikkeuslupapiir.)

• 51 – suihkukaappivaihtoehdot / 27.1.1988 (korjaustyö -88)

• 12 – asemapiirros / 29.9.1987 (L2)

• 52 – aulan vastaanottotilan muutos / 15.6.1987

• 13 – pohjapiirustus / 29.9.1987 (L2)

• 53 – vastaanottotilan det. / 4.2.1988

• 14 – leikkaukset A-A, B-B ja C-C / 29.9.1987 (L2)

• 54 – baarin seinäkaapin ovimuutos / 4.2.1988

• 15 – 1.kerros irtokatot / 29.9.1987 (L2)

• 55 – hotellihuoneen seinäke, det A, B, C, minibar-kaapit (alkup. kaappien muutos) / 31.5.1988

2142-sarja / pääpiirustukset

• 56 – huoneen seinäkkeet F ja G (lakattua viilua) / 26.10.1989
(myös vanha versio)

• 1 – asemapiirustus / 15.3.1988

• 1b – ovikaavio / 15.3.1988 (urakkalaskentaan)
• 5 – ikkunakaavio + det / 15.3.1988
• 6 – kongressisalin seinäpaneelit II ja III, alusrak. / 15.3.1988
• 7 – pressih. kiinteät ikkunat ja lasiovet + pielidet. / 15.3.1988
• 8 – aitio n:o 5:n akustolevyverhoilu / 8.3.1989 (huom. samalla n:olla elokuvakankaan suojaseinä 15.3.1988)
• 9 – salin irtokatto + det / 15.3.1988
• 10 – salin IV- ja valaisinkotelo / 15.3.1988

• 2 – pohjapiirustus / 15.3.1988

2147-sarja

• 57 – hotellihuoneen seinäke D/E / 20.10.1988

• 3 – vesikatto, nurmikkoalue / 15.3.1988

• 1 – wc-miehet no.11 / 15.3.1988

• 58 – hotellihuoneen mini-baari / 22.6.1988 (”vanha”)

• 4 – leikkaukset A-A, B-B ja C-C / 15.3.1988

• 2 – wc-naiset no.12 / 15.3.1988

• 58 – 1.krs, eteisen naulakko ja puhelintila / 17.1.1990
• 60 – hotellihuone, inva / 7.3.1989
• 61 – hotellihuoneen 127 seinäke D / 1.2.1990
• 62 – saunaosaston terassin kalustus- ja aitaehdotus /
11.4.1990
• 63 – viinikassan yläkaappien lasiovet / 26.1.1992

879-sarja
• 15 – nimikilvet det / 12.11.1974
• 16 – opastintaulu / 30.12.1974 (lisäys 14.3.1989)
• 32 – kahvilan tienviitta / 6.6.1991
• 33 – 1. ja 2.kerros muutos BD, materiaali ja värikaavio /
18.6.1991

Luonnokset ja numeroimattomat / Arkkitehtitoimisto Veikko
Malmio & Co
• sauna, miesten pukuhuone pohja, seinäprojektiot /
7.11.1978 (luonnos)
• takkahuone 154, seinäprojektiot / 17.11.1978 (luonnos)
• VSS: näyttelytila, disco, olutkellari / 24.1.1979 (luonnos)
• VSS, kattopiirustus / 24.1.1979 (luonnos)
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2143-sarja
• 8 – pohjapiirustus / 15.3.1988

• 3 – kongressisalin lattiarasian sovitus / 29.3.1988
• 4 – kongressisalin lattiarasioiden paikat / 17.1.1988

• 9 – leikkaukset A-A ja B-B / 15.3.1988

2148-sarja

• 10 – leikkaukset C-C ja E-E / 15.3.1988

• 1 – aitio 3 ja 5, kalusteet / 15.3.1988 (ei urakassa)

• 11 – alakatot 1.krs / 15.3.1988

• 2 – aitio 4, kalusteet / 15.3.1988 (ei urakassa)

• 12 – irtokaton kannatinkiskot / 26.1.1989

• 3 – aitio 2, tekn.tila, kalusteet / 15.3.1988 (ei urakassa)

• 13 – luiskan PO:n pielidet. (osastoiva ovi) / 15.12.1988
• 14 – salin irtokaton pituusleikkaus G-G / 27.2.1989

• 4 – kongressisalin pöytien sijoitus / 18.1.1988 (myös vanha
versio)

• 15 – salin OJ 1:n pielet / 22.3.1989

• 5 – lisärakennuksen värimallit / 23.1.1989

• 16 – salin irtokaton korjattavat kasetit / 5.9.1989

• 6 – pöytien sijoitusvaihtoehtoja / 30.1.1989
• 7 – odotustilan naulakko / 13.2.1989

2144-sarja
• 11 – aulan luiska + käsijohde / 15.3.1988
• 12 – ulkoporras ja allas, leikkaukset / 15.3.1988

• 8 – ovien opastinkilpien sijoitus / 14.3.1989
• 9 – odotusaulan ilmoitustaulu / 18.9.1989
• 9 – salin koroke / 9.6.1989 (sama numero)

• 13 – pihaporras ja leikkaus / 15.3.1988 (urakkalaskenta)
• 14 – ulkotasojen, -portaiden ja tukimuurien laattajaot /
13.9.1988

Luonnokset ja numeroimattomat / Arkkitehtitoimisto Malmio Oy

• 15 – terassin uusi tukimuuri ehd. A ja E / 26.5.1989 (E yliviivattu)

• rantasauna, sijoitus A / 16.3.1989

• kongressisalin pöydät / 18.2.1989
• rantasauna, sijoitus B / 16.3.1989

• kongressisalin pöydät, sovituskappale / 8.11.1989

2673-sarja

• rantasauna, pohjapiirros / 23.4.1990

• 1 – pohjapiirros kirjasto, nykytilanne, kalustoluettelo /
14.10.1996

• rantasauna, leikkaus A-A, B-B, C-C ja D-D / 23.4.1990
• rantasauna, julkisivuja / 23.4.1990
• rantasauna, asemapiirros / 16.5.1990
• opintokäytävän näyttelyvalaistus / 24.1.1992
• terassin lisäovi / 18.3.1993 (luonnos, toteutettu)
• terassin lisäovi, det / 1.4.1993 (luonnos)
• luentosalin lisäkäytävä / 18.3.1993 (luonnos)

• 2 – pohjapiirros kirjasto, kalustoluettelo / 14.10.1996
• 5 – pohjapiirros, aula 2.krs / 4.11.1996 (kasvialtaiden purku
ja aukon lasitus)
• 6 – yläaulan valoaukon lasitus h.261 / 4.11.1996 (kasvialtaat
purettu)

2676-sarja
• 1 – opintosali 269, seinä A, B / 4.11.1996

• yläaulan valaistus / 18.3.1993 (luonnos, toteutettu)

• 2 – ryhmätyöhuone 271, 272, 273, 274, seinä A / 4.11.1996

Ari Malmio arkkitehti SAFA

2677-sarja

• (vastaanotto-)tiski, pohja / 21.1.1995 (laskentaan)

• – pohjapiirros (seurustelusali) vaihtoehto 1 ja 2 / 21.11.1996

• (vastaanotto-)tiski, kaapisto / 21.1.1995
• (vastaanotto-)tiski, leikkaus / 21.1.1995 (laskentaan)
• (vastaanotto-)tiski, det / 21.1.1995 (laskentaan)
• (vastaanotto-)tiski, avainlokerikko / 21.1.1995 (laskentaan)
• suoja-aita (matkalaukuille) / 21.1.1995 (laskentaan)

2678-sarja / kirjasto
• 1 – kirjasto, cd-hylly / 14.10.1996
• 2 – kirjasto, esitevitriini / 14.10.1996

2679-sarja / kirjasto
• 1 – mattokuviot ja värit (opintosali) / 31.10.1996

Arkkitehtitoimisto Malmio Oy
2623-sarja huom. samalla numerolla!

2712-sarja
• 1 – asemapiirros, autopaikoitus, ajoväylät / 28.4.1997

• 1 – h.104 alakatto (Sasmox aitoviilupinta) / 5.1.1996
• 2 – h.104 alakatto, det / 5.1.1996

2713-sarja

2623-sarja / yleisö wc huom. samalla numerolla!

• 2 – terassin valokate, julkisivu, pohja / 28.4.1997

• 1 – yleisö wc, pohjapiirustus / 18.6.1996

• 3 – asuinrak. valokate, palkisto / 28.4.1997

• 1 – terassin valokate, palkisto / 28.4.1997

• 2 – yleisö wc, pohjapiirros, pihataso / 25.6.1996
• 3 – yleisö wc, leikkaus A-A / 17.6.1996
• 4 – yleisö wc, leikkaus B-B / 26.6.1996

2714-sarja
• 1 – pysäköintirajoitin / 28.4.1997

• 5 – yleisö wc, kattopiirustus / 28.6.1996

2715-sarja

• 6 – wc/m seinäkaavio / 25.6.1996

• 1 – terassin katos, det / 28.4.1997

• 7 – wc/n seinäkaavio / 25.6.1996

• 2 – hotellikäytävien valaistus / 28.4.1997

• 8 – ulkoportaan ja tason laattapäällysteet / 26.9.1996

• 3 – 1,krs B-osa, käytävän kattovalaisin / 28.4.1997

2626-sarja / yleisö wc

• 4 – 1.krs B-osa aula, uusien valaisinten sijaintikaavio /
28.4.1997

• 1 – yleisö wc, ovidet. / 10.7.1996

• 5 – ajoluiskan valaistus / 28.4.1997

2671-sarja

2716-sarja

• 1 – pohjapiirros, kirjasto / 27.3.1996 (piir nro 267-1?)

• 1 – asuinrakennus, valokate, det / 28.4.1997

• 2 – seurustelusali, pohjapiirros / 27.3.1996 (kalustettu uudelleen, 16.4.96)
• 3 – seinäkaaviot työhuone: kirjasto / 27.5.1996

Arkkitehti Ari Malmio piirustuspöytänsä ääressä. Ari malmio
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Yhteenveto

Aj a n henki

Hanasaaren kulttuurikeskuksen vuonna 1975 valmistunut rakennus
kuvastaa monin tavoin rakentamisajankohtaansa. Rakennushanke oli
ladattu merkityksillä, jotka liittyivät politiikkaan, historiaan ja kansojen välisiin suhteisiin. Maamme tasapainoili Neuvostoliiton kanssa
solmitun YYA-sopimuksen kanssa ja pyrki ylläpitämään läheisiä suhteita myös Ruotsiin. Aikakauteen liittyy laaja maahanmuutto työn
perässä vauraaseen länsinaapuriin.
Aloite ruotsalaissuomalaisen kulttuurikeskuksen perustamisesta ja
rakentamisesta oli tullut Ruotsista 1960-luvun puolivälissä. Kunhan
Suomen valtio hankkisi tontin, voisi Ruotsin valtio rahoittaa rakentamisen käyttämällä siihen Suomen aikanaan ottamien sotalainojen
korkoja. Keskuksen sijainnista käytiin aikanaan kiivasta polemiikkia.
Ehdolla olleista kolme saaresta Hanasaari veti pisimmän korren, vaikka
sen liikennejärjestelyt olivat ongelmalliset ja moottoritien läheisyys
epäilytti. Tonttikysymys ja rakentamisen valmistelut veivät aikansa ja
töihin päästiin alkuvuodesta 1973.
Rakennushanke oli myötätuulessa molempien valtioiden tahoilla.
Sitä vaalivat vaikutusvaltaiset poliitikot, jotka pitivät sitä – aikakaudelle tyypillisin sanankääntein – tärkeänä mahdollisuutena edistää
ja syventää naapurikansalaisten välistä vuorovaikutusta kulttuurin
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tasolla. Ilmiönä Hanasaaren kulttuurikeskus liittyy osaltaan myös
ajalle ominaiseen tapaan luoda instituutioiden käyttöön kurssi- ja
hotellikeskuksia luonnon helmaan.
O rg a a n is ta e le m e n ttite k n iik k a a

Suomalaisessa arkkitehtuurissa vallitsivat 1960–70 luvuilla rationaaliset virtaukset sekä pyrkimykset rakentamisen teollistamiseen
elementtitekniikkaa kehittämällä. Tämän pääsuuntauksen ohella oli
olemassa vapaamuotoisempi orgaaninen lähestymistapa. Ajatus siitä,
että rakennus ikään kuin kasvaa suoraan luonnosta ja pureutuu osaksi peruskalliota näkyy selvästi 1960-luvun loppupuolen Dipolissa ja
Temppeliaukion kirkossa. Veikko Malmion Hanasaaressa yhdistyvät
kiinnostavalla tavalla sekä orgaanisuus että rationaalisuus.
Elementtitekniikalla varsin taitavasti tuotetut vapaat ja rikotut
muodot ovat juuri tämän rakennuksen erityispiirre. Rakennus on huolella sovitettu ympäristöönsä. Kulttuurikeskuksen erilaiset toiminnot
ovat saaneet omat siipensä, jotka on pyritty sijoittamaan optimaalisesti
maaston ja ilmansuuntien mukaan. Rakennusmassat muistuttavat
kalliopaasia, jotka on tehty punertavalla maasälpärouheella päällystetyistä elementeistä ja silattu kuparisin kattolistoin. Karua vaikutelmaa

1 9 7 0 - lu v u n tu le v a is u u s

pehmentävät elementtiseinien variaatioista syntyvä reliefi sekä siipien
punnitusti vaihtelevat, lohkaremaiset pohjamuodot. Tummasävyiset
ikkunat ovat eleettömiä aukkoja kallioseinämässä. Sisäänkäyntijulkisivu on arkadistaan huolimatta vaikutelmaltaan umpinainen, mutta
vastakkaisella puolella ravintolan suuret lasipinnat avaavat anteliaasti
näkymät merelle päin.
Ko ko naistaid et eo s

Kallioluontoteema jatkuu sisätiloissa, mutta nyt siihen liittyy muitakin aineksia kuten lämminsävyisiä puu- ja tiilipintoja. Tavoitteena
oli luonnonläheinen ja reilun kodikas tunnelma, jota luomassa olivat
kokonaisuuteen viimeistä piirtoa myöten sopivat kalusteet, valaisimet,
tekstiilit ja jopa astiat. Väriskaala, joka ulottui vihreästä ruskean kautta
oranssiin, oli haettu metsän sävyistä. Samalla se oli tyypillinen juuri
1970-luvulle. Arkkitehtuuriin integroituvat kuvanveistäjien luomat
uniikit pronssiovet ja betonireliefi sisäänkäynnin yllä.
Tilallinen konsepti on selkeä: avara ja korkea sisääntuloaula on
omanaan hahmottuva kokoava alue, joka yhdistää erillisiin siipiinsä
erkaantuvat toiminnot. Yhtäällä on toimisto- ja opintotiloja, toisaalla
majoitus, kolmannella taholla ravintola ja neljännellä auditorio. Kullakin osa-alueella on tunnistettava tunnelma, mutta kaikki ovat sukua
keskenään. Voi hyvällä syyllä sanoa, että kyseessä oli oman aikansa
kokonaistaideteos.

Hanasaaren kulttuurikeskuksella on vahva ominaislaatu. Ulkoasu on
hyvin säilynyt; ikkunoiden uusiminen ja pystyjakojen lisääminen ei ole
ratkaisevasti muuttanut ilmettä, ei liioin uuden luentosalin rakentaminen pihatason alle. Eniten ulkoasuun on sittenkin vaikuttanut suurien
puupintojen tuominen sisäänkäyntitahon julkisivuun.
Interiööreissä on tapahtunut enemmän muutoksia, kun kokonaisuutta tukevia materiaaleja ja värejä on pikku hiljaa vaihdettu toisiin.
Alkuperäisiä tekstiilejä tai murrettuja ja kirkkaita oranssin ja vihreän
sävyjä on tuskin missään enää näkyvissä. Kokolattiamatot on uusittu
ja niitä on korvattu muilla materiaaleilla.
Parhaiten säilynyt yksittäinen osa-alue lienee saunaosasto. Majoitussiiven käytävillä vallitsee alkuaikojen lämmin tunnelma pienistä
muutoksista huolimatta, mutta itse huoneet ovat vain kalpea aavistus
alkuperäisestä – hyvässä ja pahassa. Toimisto- ja opintosiiven perusrakenne on olemassa, vaikka joidenkin huoneiden käyttötarkoitus on
vaihtunut. Kielistudiota ja varsinaista kirjastoa ei enää ole ja opintosalien luonne on muuttunut kokoustilojen suuntaan.
Keskusaulan voimakas tilallinen vaikutelma reliefeineen portaineen, parvineen, kivisine seinineen ja parkettilattioineen on tallella.
Lähemmin tarkasteltuna huomataan, että luonnonkallioseinämä on
pienentynyt merkittävästi uuden kongressisalin sisäänkäynnin tieltä ja
että kokonaisuuteen kuuluneet vastaanottotiski ja kiinteä istuinryhmä
eivät ole enää entisensä. Futuristishenkiset kuplapuhelinkopit on purettu tarpeettomina. Ravintolasalille ominainen avaruus on tallella, mutta
sen kalusteet ja kokolattiamatto on vaihdettu ilmeeltään keveämpiin.
Merkittävimmät muutokset rakennuksessa liittyvät kahteen suureen kokoontumistilaan. Tasalattiainen kongressisali rakennettiin maan
alle 1980-luvun lopussa ja se muodostaa oman erillisen kokonaisuutensa ja kerrostumansa. Vanha porrastuva luentosali uudistettiin täydellisesti 2000-luvun vaihteessa, jolloin alkuperäinen erikoispiirretty
kiinteä sisustus ja pinnat saivat mennä. Tekniikka oli vanhentunut ja
varmasti muitakin käytännöllisiä syitä uudistuksiin oli, mutta samalla
menetettiin kokonaistaideteoksen yksi tärkeä osa.
Alkuperäisasun vähittäinen rapautuminen on tulosta sekä maun
että toimintojen ja tekniikan muuttumisesta. Nyt kun etäisyyttä
1970-lukuun on riittävästi, voidaan jo nähdä tuon ajan ympäristön
arvokkuus ja ymmärtää sen estetiikkaa. Hanasaaren tapauksessa juuri
sen luonne aikakauden kokonaistaideteoksena on paikan suuri vahvuus. Välttämättömät muutokset kannattaa tehdä näitä ominaisuuksia
tukien ja vahvistaen. Paluuta entiseen ei ole, sillä aika on toinen, mutta
aikanaan huolella luotu miljöö ansaitsee arvonsa ja arvostuksensa.

Taide- ja kulttuurihistorioitsija
Rainer Knapas esitti Hanasaaren
kulttuurikeskuksen 25-vuotisjuhlien kunniaksi ilmestyneessä
teoksessa Kulttuuria ajassa (s.69,
73 ja 74) seuraavia huomioita rakennuksessa tapahtuneista muutoksista ja arvoista:

Puilla verhoillut sisäkatot ja
niiden upotetut lukemattomat pienet hehkulamput
sekä seinien puupaneelit
muodostavat vielä tänä päivänä Hanasaaren muuttumattoman kehyksen, kun taas
kokonaisvaltainen ja loppuun
asti harkittu alkuperäisten
huonekalujen ja valittujen
tekstiilien värivalikoima on
muuttunut rajusti.

… on syytä arvioida
Hanasaaren arvoa myös menneen ajan rakennuskulttuurin muistomerkkinä. Mitä
meillä on jäljellä 1970-luvun
autenttisesta sisustuksesta?
[…] Moniväriesitteissä kaikki
on niin vihreälle, ruskealle ja
punaiselle vivahtelevaa, että
pakostakin kiinnostuu. Onko
kaikki todella näyttänyt noin
oudolta vasta äskettäin?

Uutta Hanasaarta ei tulla koskaan rakentamaan, ja siksi …
kulttuurikeskusta tulee kohdella huolehtien, rakastaen
ja kunnioittaen. Hanasaaren
kaltaisen rakennuksen arvo ei
kumpua vain sen arkkitehtuurista, vaan sen olemassaolosta
historiallisena muistomerkkinä, ajatusten, ihmisten ja
muutosten kuvastajana.
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Vierashuone 1970-luvulla.
Ari Malmio

Perustiedot

Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo
Kaupunginosa Hakalehto, kortteli 945, tontit 1–2

Rakennuttaja / omistaja:
Suomen valtio

Suunnittelija:
Arkkitehtitoimisto Veikko Malmio & Co

Rakentamisaika:
1973–75

Laajennukset:
1981–82 Asuinrakennuksen laajennus / Arkkitehtitoimisto Veikko Malmio & Co
1988–89 Uusi kongressisali / Arkkitehtitoimisto Malmio Oy
2000 Auditorion peruskorjaus ja laajennus / Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy

Asemakaava:
Ei vahvistettua asemakaavaa

Pinta-ala- ja tilavuustiedot:
Kerrosala: kulttuurikeskus 6241 m2, asuinrakennus 495 m2
Tilavuus: kulttuurikeskus 26 090 m3, asuinrakennus 1596 m3
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