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ESiPUhE

Viereisellä sivulla on esitetty Suomen Pankin toimitalon sijain-
ti Mikkelin kaupungissa. Rakennus on ympyröity punaisella 
viivalla. 

Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri, © MML 05/2018

Selvitys koskee Mikkelin kaupungin keskustassa si-
jaitsevaa entistä Suomen Pankin toimitaloa. Suomen 
Pankin haarakonttorina se toimi vuosien 1966-1992 
ajan. Sen jälkeen rakennus oli Puolustusvoimien Ete-
lä-Savon aluetoimiston käytössä aina vuoden 2017 
loppuun asti. Selvitystyötä tehdessä keväällä 2018 
rakennus oli tyhjillään. 

Selvityksen tilaajana on Senaatti-kiinteistöt, jonka 
edustajana työtä on valvonut myyntipäällikkö Asko 
Taskila. Selvitys perustuu arkisto- ja kirjallisuus-
tutkimukseen sekä paikalla tehtyihin havaintoihin. 
Kohteen esittelivät selvityksen tekijöille Puolustus-
hallinnon rakennuslaitoksen Mikkelin toimipisteen 
työntekijät. Kohteen dokumentointi tehtiin alkuvuo-
desta 2018. 

Selvityksen on laatinut Arkkitehtitoimisto Hannu 
Puurunen Oy, jossa vastuuhenkilönä on toiminut 
arkkitehti Hannu Puurunen. Tehtävään on osallis-
tunut FM Eeva Martikainen. Kiitämme kohteen esit-
telijöitä, Suomen Pankin arkistoa sekä muita tietoja 
antaneita henkilöitä. 

Lapinlahdella 24.5.2018

Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy

Hannu Puurunen 
arkkitehti SAFA

Eeva Martikainen
FM



8 Suomen Pankin toimitalo, Mikkeli. RakennushistoriaselvitysArkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy

Entinen Suomen Pankin rakennus nykyisessä kaupunkirakenteessa (tumma 
rakennus kuvan keskellä). Mikkelin kaupunki, kaupunkisuunnittelu.
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JOhdANtO

Rakennuksen sijainti

Savilahti I, kortteli 13, tontti 18b.
Osoite: Vilhonkatu 14, 50100 Mikkeli (käytetty myös 
osoitetta Päiviönkatu 15).

Rakentamisvuosi

1965

suunnittelija ja suunnitelmien päiväys

Aarne Ehojoki, arkkitehti SAFA. Pääpiirustukset päi-
vätty 16.4.1964.

kiinteistötunnus

491-1-13-2018

keRRoksia

Kaksi maanpäällistä kerrosta ja kellarikerros.

laajuustiedot

Valmistuessaan rakennuksen laajuus oli seuraava 
(laajuuslaskelma 1.2.1966):

Kokonaistilavuus 6953 m3

Asuinhuoneistojen huoneala 400 m2

Holviosan huoneala 293 m2

Autotallirakennus 73 m2

Pankkihuoneisto 294 m2

Yhteenlaskettu kerrosala 1045 m2

Pinta-ala ulkomittojen mukaan 805 m2.
Tontin 18b pinta-ala on 1289,3 m2.. Suomen Pankin 
myöhemmin ostaman viereisen tontin 18a pinta-ala 
on 1322,6 m2.

Rakennuksesta käytetyt nimitykset

Suomen Pankin toimitalo
1966-1992 Suomen Pankin Mikkelin haara-

konttori ja työntekijöiden asunnot
Linnake

199?-2017 Puolustusvoimat, Etelä-Savon 
aluetoimisto, Sotilaskotiyhdistys, Maanpuolustusyh-
distys

kaavatilanne ja inventoinnit

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1964 
(342, 12.5.1964). Tontti on merkitty kaavassa  tunnuk-
sella ALK (yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen 
korttelialue).

selvityksessä käytetyt lähteet

Selvityksen tekemistä varten on käyty tutkimas-
sa Suomen Pankin arkistossa Helsingissä Mikke-
lin konttoria koskeva aineisto (33 kansiota). Lisäksi 
Suomen Pankilta on saatu arkistokuvia. Mikkelin 
vanhoja asemakaavoja on tutkittu Kansallisarkiston 
digitaaliarkistosta ja niitä on saatu käyttöön myös 
Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnitteluyksiköltä. 
Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Mikkelin yk-
siköltä ja Senaatti-kiinteistöltä on saatu rakennuksen 
piirustuksia sähköisessä muodossa. Suur-Savon mu-
seolta on saatu selvitykseen muutama arkistokuva. 
Lisäksi rakennushistorian tutkimiseen on hyödyn-
netty Mikkelin historiaa ja Suomen Pankkia käsitte-
levää kirjallisuutta sekä erilaista Mikkelin kaupungin 
julkaisemaa rakennettua ympäristöä käsittelevää ai-
neistoa. Arkkitehti Ehojoen toimintaa taustoitti hyvin 
Anni Räsäsen pro gradu tutkielma vuodelta 2005. 

Rakennuksen perustiedot
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Mikkelin kaupunki on laajentunut C.L. Engelin 1830-luvun lopulla hahmotteleman empirekeskustan ympärille (vasemmalla). 1830-luvun asema-
kaavassa näkyy jääkauden aikainen jyrkkäreunainen notkelma keskustan lounaispuolella. Notkelma synnytti sittemmin Päiviönkadun linjauksen ja 
vaikutti korttelien ja tonttien muotoon alueella. Oikeanpuoleinen asemakaava on C.E. Müllerin laatima vuodelta 1883. KA
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Alue ennen 1960-lukua

Mikkelin kaupunki perustettiin vuonna 1838. Kes-
kustan ytimen muodostaa edelleen 1830-luvun 
lopulla intendentinkonttorin johtajana olleen ark-
kitehti C.L. Engelin laatima aksiaalinen suunnitel-
ma, jossa julkiset rakennukset, tori ja Kirkkopuisto 
luovat yhtenäisen tilajatkumon kaupungin keskelle. 
Kun Mikkeli vähitellen kasvoi, ryhdyttiin kaavoit-
tamaan ympäröiviä alueita. Laajenevan kaupungin 
alueella olleet luonnonmuodot vaikuttivat osaltaan 
kaavoitukseen. Nykyisessä kaupunkirakenteessa 
entinen Suomen Pankin toimitalo sijoittuu kaupun-
kikeskustan lounaisosaan, jossa luonteenomaisena 
piirteenä on jääkaudella syntynyt jyrkkäreunainen 
notkelma. Se näkyy jo ensimmäisissä 1830-luvun 
kaavoissa (ks. viereisellä sivulla). 1800-luvun lopun 
kaavoissa korttelit on viistetty tätä notkelmaa mu-
kaellen. Esimerkiksi C.E. Müllerin kaavassa vuodelta 
1883 tonttia, jolle Suomen Pankki sittemmin raken-
nettiin ei notkelmasta johtuen ole. Kaavaan on mer-
kitty vain korttelin itäosan tontit. Maanmittari Elias 
A. Piponiuksen asemakaava vuodelta 1919 näyttää 
Suomen Pankin tontin sellaisena kuin se on nykyään. 
Päiviönkadun, Linnankadun, Maaherrankadun ja 
Vilhonkadun rajaama kortteli on muodoltaan viisi-
kulmio, samoin kuin tontti 18b, jolle Suomen Pankki 
rakennettiin. Päiviönkadun toiselle puolella olevaan 
notkelmaan suunniteltiin ensin Kaihunpuisto-nimis-
tä ulkoilualuetta. Tätä suunnitelmaa ei kuitenkaan 
toteutettu. Alueelle tehtiin palloilulajien kenttä vuo-
sina 1948-49.1 

1 Könttä & Ahola 2017, 17.

Vuonna 1962 otetussa ortoilmakuvassa näkyy Vilhonkadun ja Päiviönkadun kulmauksessa ollut puurunkoinen asuinra-
kennus ja sen ulkorakennus. Vasemmalla Piponiuksen laatima asemakaava alueesta (osa). Ilmakuva ja kaava: Mikkelin 
kaupunki, kaupunkisuunnittelu.
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Keskuspankki ja haarakonttorit

Suomen pankki perustettiin vuonna 1811, jolloin 
keisari Aleksanteri I antoi määräyksen perustaa 
"Waihetus- Laina- ja Depositioni-Contori" Suomen 
Turkuun. Helsinkiin pankki muutti vuonna 1819. Kes-
kuspankin tehtävät Suomen Pankki aloitti 1800-lu-
vun puolivälin jälkeen Suomen saadessa oman rahan 
ja liikepankkien aloittaessa toimintansa. Alkuaikoina 
Suomen Pankki oli maan hallituksen eli senaatin alai-
nen laitos, ja 1860-luvun lopulta lähtien se on ollut 
valtiopäivien eli parlamentin (eduskunnan) alainen. 
Vuonna 1875 laaditussa ohjesäännössä keskuspan-
kin tehtäväksi asetettiin rahalaitoksen pitäminen va-
kavalla ja turvallisella kannalla sekä rahaliikenteen 
edistäminen ja helpottaminen. Parlamentin puolesta 
valtaa Suomen Pankissa käyttävät valtiopäivillä va-
litut pankkivaltuutetut. Pankkivaltuusto on yleen-
sä koostunut kansanedustajista, ja sen valvonnan 
alaisena toimii päätoiminen johtokunta, joka vastaa 
käytännön pankkitoiminnasta. Johtokunnan pu-
heenjohtaja on pankin korkein virkamies ja nimityk-
seltään Suomen Pankin pääjohtaja. Suomen Pankki 
on maailman neljänneksi vanhin keskuspankki.2 

Mikkeliin perustettiin Suomen Pankin haara-
konttori vuonna 1887. Sen toiminta-alueeseen kuu-
lui Mikkelin lääni. Haarakonttori oli alueen muiden 
pankkien pankki eli se toimi rahaliikenteen tukku-
kauppiaana, ja piti huolen siitä, että alueella oli riit-
tävästi seteleitä ja kovaa rahaa. Lisäksi konttori huo-
lehti huonokuntoisen rahan vaihtamisesta uuteen, ja 

2 Kuusterä & Tarkka 2012, 14-15, Suomen Pankin nettisivut, Suo-
men Pankki, historia, viitattu 17.5.2018

SUOMEN PANKKi JA SEN tOiMitAlOt

antoi neuvontaa ja ohjausta alueen muille pankeille 
valuutta-asioissa.3 

1800- ja 1900-lukujen vaihteessa pääkonttorin li-
säksi Suomessa oli 13 haarakonttoria, jotka jaettiin 
kahteen ryhmään. Kooltaan suuremmat konttorit 
olivat esimerkiksi suurten teollisuusyritysten, sa-
tamien tai rautatien solmukohtien paikkakunnilla. 
Mikkelin konttori kuului toiseen eli pienempien haa-
rakonttoreiden ryhmään. Mikkeliin haarakonttori 
perustettiin, koska se oli läänin pääkaupunki.4 

Haarakonttorin sijainti Mikkelissä 1887-1966

Suomen Pankin konttori Mikkelissä oli vuosina 1887-
1966 Porrassalmenkadun (joka vuoteen 1928 tun-
nettiin nimellä Nikolainkatu5) varrella kahdella eri 
tontilla. Alkuun se toimi kauppias A. Pylkkäsen ton-
tilla. Mikkelin sanomissa uutisoitiin 30.6.1887: "Kuten 
tunnettu avataan [Suomen] pankin konttori kauppias 
A. Pylkkäsen uudesta kivirakennuksesta joka on juu-
ri tätä tarkoitusta varten rakennettukin, ja ajanmu-
kaisesti varustettu tultakestävällä holvilla rahojen 
säilyttämiseksi. - Pankin komisarius herra U.A.A. 
Broberg sekä konttorinkirjuriksi määrätty ylioppilas 
K.G. Åkesson saapuivat jo viime torstaina kaupunkiin 
tuoden mukanaan isonpuoleisen rahasumman pank-
kiliikettä varten."6 Kauppias A. Pylkkäsen omistama 
tontti oli Porrassalmenkadun ja Kirkkokadun kul-

3 Lakio 1988, 368.
4 Kuusterä & Tarkka 2011, 394, 576-577.
5 Vikman 2014, 7.
6 Mikkelin sanomat 30.6.1887.

massa. Vuonna 1925 Suomen Pankki hankki entisen 
Kansallis-Osake-Pankin huoneiston samasta kortte-
lista Porrassalmenkadun ja Hallituskadun kulmasta, 
ja rakennutti paikalle uuden toimitalon vuonna 1927. 
Jo rakennuksen valmistuessa arvioitiin, että sen tilat 
eivät todennäköisesti tule tyydyttävään pidemmän 
ajan vaatimuksia.7 Konttori toimi näissä tiloissa aina 
siihen asti kun pääsi muuttamaan uuteen toimita-
loon, jota tämä selvitys varsinaisesti koskee. 

7 Kuujo 1989, 202-254; Länsi-Savo, 02.07.1927.
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Suomen Pankin toimitalojen erityispiirteistä

Suomen Pankin rakentamat toimitalot ovat oma 
kiinnostava pankkirakennusten alaryhmänsä. Niiden 
rakentamista säätelivät hieman eri periaatteet kuin 
vähittäispankkien rakentamista, koska ne ovat aina 
palvelleet pääasiassa muita pankkeja eikä niinkään 
yksityisasiakkaita. Oman ulottuvuutensa toimitaloi-
hin tuo tiukat turvavaatimukset, jotka liittyvät pa-
loturvallisuuteen ja muihin rahalaitosta koskeviin 
turvallisuustekijöihin. Tärkein Suomen Pankin toi-
mitaloista on Helsinkiin vuonna 1883 valmistunut 
saksalaisen arkkitehdin, Ludwig Bohnstedtin suun-
nittelema päärakennus, joka on edelleen alkuperäi-
sessä käytössään. Rakennuksesta järjestettiin arkki-
tehtikilpailu, joka oli ensimmäinen kansainvälinen 
arkkitehtikilpailu Suomessa. Bohnstedtin monumen-
taalinen ja ajalle tyypillisesti montaa rakennustyy-
liä lainannut arkkitehtuuri toimi esimerkkinä myös 
muille 1800-luvun lopulla rakennetuille pankkira-
kennuksille Suomessa. Yleistä oli erityisesti Firenzen 
varhaisrenessanssipalatsien julkisivuista mallia otet-
tu pyörökaarityyli, joka yhdistyi ajatuksellisesti ku-
koistavaan liiketoimintaan ja vaurauteen 1800-luvun 
lopun Euroopassa. Mielenkiintoinen yksityiskohta 
Suomen Pankin päärakennukseen liittyen on se, että 
johtokunta totesi sen valmistuttua ettei palovakuu-
tusta tarvitse ottaa. Paloturvallisuus oli niin luotetta-
valla tavalla toteutunut rakennuksessa.8.

8 Helander 2007, 12, 24; Haila 1998, 50

Toimitalojen rakentamiseen liittynyt turvallisuus-
näkökulma on varmasti yksi syy sille, että periaa-
tepäätökset rakentamisesta tehtiin Suomen Pankin 
johtokunnassa. Kun Mikkelin toimitalon rakentamis-
ta koskevat päätökset tehtiin, Suomen Pankin johto-
kunnassa olivat lainopin kandidaatti Esko Leinonen, 
lakitieteen lisensiaatti, varatuomari Aarre Simonen, 
valtiotieteen tohtori Ahti Karjalainen, filosofian toh-
tori Taru Rossi ja filosofian tohtori Klaus Waris, joka 
toimi myös johtokunnan puheenjohtajana.9

Mikkelin konttorin toimitalon osalta johtokunta 
valitsi suunnittelevan arkkitehdin ja hyväksyi luon-
nokset, joiden pohjalta varsinaista suunnittelutyötä 
ryhdyttiin tekemään. Rakennustyötä valvomaan joh-
tokunta asetti rakennustoimikunnan ja nimitti sen 
jäsenet.10

9 Suomen Pankin 44. vuosikirja 1963, 28.
10 Rakennustoimikunnan pöytäkirja (1964-66), s. 1, SPA.
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SUUNNitElMA UUdEStA tOiMitAlOStA

Ensimmäiset suunnitelmat 1940-luvulla

Uuden konttorirakennuksen suunnittelu alkoi jo 
1940-luvulla. Tämän selvitystyön yhteydessä ei löy-
tynyt piirustuksia 1940-luvun suunnitelmista, joten 
ei ole varmaa kuinka pitkälle rakennusta tuolloin 
suunniteltiin. Muitakin Suomen Pankin rakennuk-
sia suunnitellut tamperelainen arkkitehti Harry W. 
Schreck oli 1940-luvulla mukana suunnittelussa. 
Suomen pankin arkistossa Helsingissä Mikkelin 
konttoria koskevan aineiston joukossa on Schrec-
kin ja Mikkelin kaupunginarkkitehti Eero Jokilehdon 
kirjeenvaihtoa. Ensin aiottiin rakentaa uusi kontto-
ri- ja liikerakennus entisen konttorin paikalle Por-
rassalmenkadulle, josta oli  muodostunut 1900-lu-
vun alkukymmenillä yksi tärkein liike- ja pankkikatu 
Mikkelissä. 1930-luvulla Hallituskadun ja Savilahde-
kadun välisellä osuudella oli viisi pankkirakennusta.11

Mikkelin toimitalon suunnittelu oli alkanut 
1940-luvulla samoilla suuntaviivoilla kuten esimer-
kiksi 1940- ja 1950-luvulla valmistuneiden Tampe-
reen, Joensuun tai Vaasan toimitalojen suunnittelu.12 
Nämä kaikki tehtiin 6-7 -kerroksisiksi liiketaloiksi, 
joissa oli vuokrattavia toimisto- ja liiketiloja. Joen-
suussa ja Vaasassa rakennuksessa oli myös elokuva-
teatteri. Ylimpiin kerroksiin tehtiin asuinhuoneistoja. 

Kaupungin rakennusjärjestys uusittiin vuonna 
1948 ja uutta suunnitteilla ollutta järjestystä sovel-
taen jokainen tontti käsiteltiin erillisenä kokonai-
suutenaan. Jokilehto kirjoitti kirjeessään Schreckille, 

11 Vikman 2014, 11.
12 Tampereen toimitalon suunnitteli arkkitehti Harry W. Schreck 
(1943), Joensuun arkkitehti Markus Tavio (1950) ja Vaasan arkki-
tehti J.S. Siren (1952). Petäjä 1959, 68-71.

että ”Porrassalmenkadulla olen vetänyt rakennusta 
sisään päin yhden metrin ja Hallituskadulla kolme 
metriä katujen levittämiseksi.[...] Porrassalmenkadun 
puoleisen flyygelin olen tässä vetänyt Hallituskadun 
puoleiseen tontinrajaan saakka, edellytyksellä että 
Hallituskadun puoleisesta päästä jätettäisiin kolmen 
metrin leveydeltä kerros tai pari alhaalta rakentamat-
ta (auki)." Räystäskorkeutta ei uudessa rakennusjär-
jestyksessä määritelty, mutta kerroksia sai olla kuusi 
kappaletta sillä olettamalla, että kerrokset olivat nor-
maalikorkuisia.13  

Vielä 1940-luvun lopulla tai 1950-luvun alussa uu-
den konttorin rakentaminen ei kuitenkaan edennyt. 
Vuonna 1958 kaupunginarkkitehti Martti Riihelän 
laatimassa korttelia koskevassa asemakaavassa Por-
rassalmenkadun varren puoleinen osa on merkitty 
kuusikerroksiseksi ja Hallituskadun siipi yksikerrok-
siseksi (osittain 2-kerroksiseksi). Kirjeenvaihdosta 
selviää, että pankin konttori- ja liikerakennukseen oli 
ehdolla paljon vuokralaisia. Apteekki oli yksi pitkäai-
kainen Suomen Pankin vuokralainen, ja sille suun-
niteltiin liikehuoneistoa ja kellaritilaa myös uuteen 
rakennukseen. Lisäksi esimerkiksi tekstiililiike Valio-
asu Oy ja Korpelan konditorian leipämyymälä sekä 
kahvila olisivat olleet mahdollisia muita vuokralaisia. 

13 Mikkelin kaupungiarkkitehti Eero Jokilehdon kirje arkkitehti 
Harry W. Schrekille 19.12.1946, SPA.

Yllä Eero Jokilehdon kirjeen liittenä ollut asemakaava-
luonnos vuodelta 1946. Alempana Martti Riihelän laatima 
asemakaava vuodelta 1958. SPA.
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1960-luvun alun suunnitelmat

Suomen Pankin uuden konttorirakennuksen suun-
nitteluun liittyi myös Mikkelin kaupungin virasto-
talon pitkä ja monimutkainen suunnitteluprosessi 
1960-luvun alussa. Mikkelin kaupungin uuden vi-
rastotalon suunnitelmat olivat siis 1960-luvun alus-
sa kesken, ja kirjeenvaihdossa mainitaan myös mah-
dollisuus siitä, että joitain valtion virastoja tulisikin 
Suomen Pankin rakennukseen, jos ne eivät mahdu 
virastotaloon. 14

1960-luvun alussa yhtenä vaihtoehtona oli myös 
kiinteistöjen vaihto Kansallis-Osake-Pankin ja Suo-
men Pankin kesken. KOP:in rakennus sijaitsi osoit-
teessa Porrassalmenkatu 27 eli Porrassalmenkadun 
ja Savilahdenkadun kulmassa. Suomen Pankin arkis-
tossa Mikkelin haarakonttorin rakentamista koske-
van materiaalin joukossa on käsinkirjoitettu muistio. 
Sen allekirjoittajana on R. Kotkasaari, joka toimi Mik-
kelin haarakonttorin johtajana 1960-luvun alussa. 
Muistion otsikkona on ”Asia: KOP:in Mikkelin nyk. 
toimitalo”. Muistiossa kuvataan KOP:in rakennus 
ja tontti siltä kannalta soveltuisiko paikka Suomen 
Pankin haarakonttorin käyttöön. Muistiosta selviää 
mielenkiintoisia seikkoja liittyen Suomen Pankin 
konttorirakennuksen vaatimuksista suhteessa vä-
hittäispankkien rakennuksiin. Ensinnäkin muistiossa 
arvioidaan, että pankkisali olisi Suomen Pankin käyt-
töön liian suuri. Valtionpankin pankkisalin ei tarvitse 
olla kovin suuri, koska varsinaista yksityisasiointia 
pankissa ei ole. Lisäksi KOP:in pankkisali sijaitsi toi-

14 R.Kotkasaaren kirje Pankinjohtaja A. Simoselle 13.1.1960, SPA.

sessa kerroksessa, joka oli hankalaa Suomen Pan-
kin kannalta, koska ”usein tuodaan raskaita kovan 
rahan lähetyksiä kuin myös haetaan”. Toisaalta taas 
liikepankin holvit olivat liian pienet Suomen Pan-
kin käyttöön. Muistiossa todetaan myös, että pank-
kihuoneiston sijainti ei ole sopiva Suomen Pankin 
toimintaa ajatellen. Linja-autoaseman läheisyys tuo 
alueelle tiettyä levottomuutta ja piha arvioidaan liian 
avoimeksi rahakuljetusten kannalta. Lisäksi raken-
nuksessa ei olisi riittävästi tilaa henkilökunnan asun-
noille. Kokemus oli osoittanut, että turvallisuuden ja 
käytännön asioiden hoitamisen kannalta oli hyvä, 
että pankinjohtaja, vahtimestari ja talonmies asuivat 
samassa kiinteistössä pankin konttoritilojen kanssa. 
Kotkasaari toteaa muistionsa lopuksi, että kaiken-
kaikkiaan KOP:in rakennus ja tontin sijainti olivat 
huonoja Suomen Pankin kannalta, ja sanoo: ”olen 
sitä mieltä, että ellei pankki katso voivansa rakentaa 
nykyiselle tontilleen, jolle rakennetusta talosta ei tule 
puuttumaan vuokralaisia sen erinomaisen sijaintin-
sa takia, […] pidän ehdottomasti parhaana ratkaisuna 
sitä, että pankki ostaa pienen 3:lla kerrosoikeudella 
olevan tontin ns. keskikaupunkialueelta ja rakentaa 
sille vain sen mitä omaan käyttöönsä tarvitsee. Maini-
tunlaisia tontteja on varmasti sopivia vielä saatavissa. 
Viimemainitussa tapauksessa pääsee pankki suoraan 
uusiin hyvin tunnusteltuihin turvallisiin oloihin.” Ni-
mikirjaimet AS (ilmeisesti pankinjohtaja ja Suomen 
Pankin johtokunnan jäsen Aarre Simonen) on tehnyt 
muistion marginaaliin lyijykynällä omia havainto-
jaan. 

AS listaa lopuksi: 
”Ehdotukseni tässä vaiheessa: 1) SP:n ja KOP:in kiin-
teistöjen vaihtoehdotuksesta luovutaan. 2) Selvitetään 
mahdollisuudet saada keskikaupunkialueelta pieni 
3-kerr. taloa varten sopiva tontti (selvitys menossa). 
3) Tulosten perusteella (millainen tontti void. saada) 
harkitaan lopullisesti rakennetaanko nykyiselle vai 
uudelle tontille, viime mainit. tapauksessa myydään 
nykyinen.” AS on päivännyt kommenttinsa tammi-
kuun 10. päivänä vuonna 1963. 15

15 Alleviivaukset AS. Asia: KOP:in Mikkelin nyk. toimitalo. R. 
Kotkasaari, SPA
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Sopiva tontti löytyy

Vuoden 1963 keväällä oli esillä muutama tontti uu-
den konttorin sijoituspaikaksi. R. Kotkasaaren kir-
joitamassa kirjeessä pankinjohtaja A. Simoselle 
erilaisista vaihtoehdoista mainitaan muun muassa 
poliisilaitoksen tontti (tontti nro 20, eli Maaherran-
katu 20) ja maanviljelysseuran tontti (tontti nro 24 
eli Porrassalmenkatu 11). Kaikin puolin sopiva tontti 
löytyi Päiviönkadun ja Vilhonkadun kulmasta, josta 
ostettiin kesäkuun 1. päivänä vuonna 1963 paikka 
uudelle Suomen Pankin toimitalolle. Tontti hankittiin 
kauppias Hilma Terholta ja ekonomi Helvi Terholta 
100 000 markan kauppahinnasta. Kauppa oli pankin 
kannalta hyvä, sillä esimerkiksi mainitun poliisilai-
toksen tontin Mikkelin kaupunginjohtaja Ensio Häy-
rinen oli arvioinut 12,6–14 miljoonan markan arvoi-
seksi.16

Pankin johtokunta asetti kesäkuun 12. päivänä 
vuonna 1963 rakennustoimikunnan Suomen Pankin 
Mikkelin konttorin toimitalon rakentamista varten. 
Toimikunnan puheenjohtajaksi nimitettiin pankin-
johtaja A. Simonen, ja jäseniksi pankinjohtaja Esko 
K. Leinonen ja sihteeri Pertti Tammivuori sekä sih-
teeriksi varatuomari K. Ignatius. Samalla johtokun-
ta päätti antaa rakennuksen suunnittelun arkkitehti 
Aarne Ehojoen tehtäväksi ja ottaa muiksi asiantunti-
joiksi M. Hagmanin (konstruktööri), Risto Mäenpään 
(sähkötyöt), John Baggen17 (vesi-, viemäri- ja ilmas-
tointityöt) sekä sisustusarkkitehdiksi Uolevi Nuotion. 

16 R. Kotkasaaren kirje A. Simoselle 5.3.1963, SPA
17 Myöhemmin John Baggen tilalle vaihdettiin Lämpöinsinööritoi-
misto Toijala & Äyräväinen Helsingistä.

Rakennustoimikunnan kokousten ensimmäisessä 
pöytäkirjassa tiivistetään uuden tontin löytyminen: 
”Kun Suomen Pankin Mikkelin konttorin toimitaloa 
ei perusteellisten korjaustenkaan avulla voida saada 
nykyaikaiseksi pankkirakennukseksi, mutta kun sen 
tontti kokonsa ja keskeisen asemansa vuoksi sovel-
tuisi erinomaiseksi liikerakennuksen paikaksi, Suo-
men Pankin johtokunta päätyi siihen ratkaisuun, että 
pankille hankitaan uusi kooltaan pienempi tontti, jol-
le rakennetaan vain pankin Mikkelin konttorin omaa 
tarvetta vastaava toimitalo ja että nykyisen toimitalon 
tontti myydään.” 18

18 Rakennustoimikunnan pöytäkirja (1964-66) s 1. SPA

Suomen Pankin Mikkelin haarakonttorin tontilla oli ennen 
pankkirakennusta puinen asuinrakennus. Kuva: SSM.
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Rakennustoimikunnan 12.6.1963 hyväksymä tilaohjelma
(tiedot poimittu alkuperäisestä dokumentista)
Henkilökunta
Miehet: konttorinjohtaja ja kirjanpitäjä.
Naiset: kassanhoitaja, vaihtokassanhoitaja, konttoriapulainen ja 1-3 kassa-apulaista.
Palveluskunta: vahtimestari ja talonmies.

Pankkihuoneisto: pinta-ala kokonaisuudessaan n. 250-350 m2 käsittäen seuraavat tilat:

1. Pankkisali, jossa 2 kassaa, tiskitilaa 3-4 virkailijaa varten ja 2 käteiskassaholvia à n. 5 m2.
2. Johtajan huone n. 30 m2.
3. Setelinlajittelua ja käsiarkistoa varten n. 30 m2 (lähellä kassoja ja käteisholveja).
4. Huone rahalähetysten pakkausta varten n. 25-30 m2.
5. Huone rahanlaskukoneita varten n. 20-25 m2.
6. Pääholvi n. 40 m2 pankkisalin tasoon.
7. Ruokailuhuone ja sen yhteydessä pieni keittiö n. 30 m2 (voi olla kellarikerroksessa),
8. Eteis-, vaate-, siivoustarvike- ym. tilat, mukavuudet myös yleisöä varten. Henkilökunnalle 
oma sisäänkäynti.
9. Arkistotilaa kellarissa noin 50 m2.
10. Kellarikerrokseen väestönsuoja ja setelivarasto, yhteensä n. 120 m2. Lisäksi teknilliset 
laitteet, lämmityslaitteet, öljysäiliö, huoltotilaa yms.
11. Autotalli neljälle autolle.

Pankin henkilökunnan asunnot:
Johtajan asunto n. 110-130 m2.
Kirjanpitäjän asunto n. 80-100 m2.
Kassanhoitajan asunto 2 h + k, n. 45 m2.
Konttoriapulaisen asunto, kaksio, n. 36 m2.
Vahtimestarin ja talonmiehen asunnot, kumpikin n. 50 m2.
Jos tilaa riittää, voidaan asuntojen lukumäärää lisätä joillakin yksiöillä, ei alle 30 m2.
Maanpäällinen osa tulisi olemaan noin 4000 m3 ja maanalainen suunnilleen saman verran.

Suunnittelun edetessä tilaohjelma täydentyi mm. 
henkilökunnan tilojen yhteyteen tehdyllä saunalla, 
autotallisiipeen tehdyllä urheiluvälinesuojalla ja kel-
lariin tulleilla talouskellareilla, pesutuvalla ja pyykin-

Uuden toimitalon tilaohjelma

Ensimmäinen rakennustoimikunan tehtävistä oli 
laatia tilaohjelma uutta toimitaloa varten. Tilaohjel-
massa otettiin kantaa eri huoneistojen ja huoneiden 
kokoon ja toimintojen tilantarpeeseen ja lisäksi siinä 
määriteltiin yleisiä periaatteita rakennuksen tiloista: 
”Oletettavasti pankkisalissa asioi yhtä aikaa suh-
teellisen vähän asiakkaita, joten yleisötilan ei tarvitse 
olla kovin suuri. Yleisötilassa tulee olla istuintilaa ja 
kirjoitustilaa asiakkaille, samoin äänisuojan antavat 
seinät yleisöpuhelimelle.

Konttorin pääasiallisen toiminnan muodostaa ra-
haliikkeen hoitaminen, ts. rahan ulosanto, maksujen 
vastaanottaminen ja rahan vaihto. Rahaliikkeen hoi-
tamiseen liittyy setelien lajittelutyö, samoin kovan ra-
han laskeminen ja pakkaus.

Kassoissa tulee olla työskentelytilat sekä kassan-
hoitajalle että kassa-apulaiselle.
Konttoriapulaisen työskentely tapahtuu kokonaan 
tiskin vieressä.

Vahtimestaria varten tulisi kassojen läheisyydessä 
olla pöytä (melko kookas ja mahdollisimman vähän 
yleisön puolelle näkyvä).

Virkailijoita varten suljettava puhelinkoppi.
Käteiskassan holvit pitäisi sijoittaa kassojen vä-

littömään läheisyyteen. Rahan kuljetuksen ja muun 
liikkumisen helpottamiseksi pitäisi tiskin sisäpuolel-
la, tiskin ja seinän välillä, olla riittävästi tilaa.

Lastaussilta ja siitä kulkutie pankkihuoneistoon on 
järjestettävä rahalähetysten vastaanottoa ja lähettä-
mistä varten. Rahalaatikoiden kuljettamiseen tarvi-
taan kaksi henkilöä.”19

19  Mikkelin konttorin uusi toimitalo. 12.6.1963, SPA.

kuivaushuoneella. Mikkelin konttorin johtajan toi-
vomuksesta pankinjohtajan asunnon olohuoneeseen 
lisättiin takka.20

20 Kirje Suomen Pankin johtokunnalle, allekirjoitus epäselvä, 
8.10.1964, SPA.
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Ehojoesta Suomen Pankin luottoarkkitehti

Tutkimusaineistosta ei selviä miten arkkitehti Aarne 
Ehojoki valikoitui Mikkelin toimitalon suunnitte-
lijaksi. Todennäköisesti valtionpankin toimitalojen 
vaatimista erityistarpeista johtuen tietyistä suun-
nittelijoista tuli luottoarkkitehteja, jotka olivat use-
ammassa rakennusprojektissa mukana. Esimerkiksi 
tamperelainen Harry W. Schreck oli Mikkelin toimita-
lon suunnittelussa mukana 1940-luvulla ja suunnit-
teli esimerkiksi Tampereen toimitalon, setelipainon 
Helsinkiin sekä Helsingin konttorin siipirakennuksen 
1960-luvun alussa.21 Ensimmäinen luottoarkkiteh-
din roolissa ollut suunnittelija oli arkkitehti Gustav 
Nyström, joka suunnitteli Suomen Pankin rakennuk-
set 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa Viipuriin, Kot-
kaan, Poriin ja Turkuun. 22

Ehojoen ensimmäinen Suomen Pankille suunnitte-
lema toimitalo valmistui Rovaniemelle vuonna 1959. 
Mikkeli oli toinen ja sen jälkeen Ehojoen toimiston 
suunnittelema toimitalo valmistui vielä Ouluun 
(1973). Lisäksi hän suunnitteli saneeraukset Poriin 
(1958– 59), Turkuun (1965), Jyväskylään (1975), Kuo-
pioon (1975), Vaasaan (1976) ja Rovaniemelle (1980). 
Ehojoen toimiston suurin työ pankille oli Vantaan 
Setelipainon rakennuskokonaisuus: paino- ja hallin-
totalo (1980), väritalo (1974) ja lämpö- ja varalämpö-
laitos (1981), asunnot (1975).23

Ehojoki teki monessa kohteessa yhteistyötä sisus-
tusarkkitehti Uolevi Nuotion kanssa. Nuotio maini-
taan usein Carin Bryggmanin aviomiehenä: he olivat 
naimisissa 1952-1961. Heillä oli avioliiton ajan yhtei-
nen suunnittelutoimisto Turussa. 24  

21 Kansakunnan omaisuutta -internet sivut, päärakennus. Viitattu 
11.4.2018
22 Arkkitehtimuseon internetsivut, Gustav Nyström. Viitattu 
11.4.2018
23 Saisto 2012, 29.
24 Hautajärvi, 2014, 256.

aRkkitehti aaRne ehojoki 

s. 25.6.1913, k. 30.7.1998
Aarne Ehojoki syntyi Haapavedellä vuonna 1913. Hän valmistui Helsingin Teknillisestä 
korkeakoulusta arkkitehdiksi vuonna 1947. Hän oli aloittanut opinnot jo vuonna 1935, 
mutta sotavuodet viivyttivät valmistumista. Opiskeluaikana Ehojoki työskenteli arkkitehti 
Aarne Ervin toimistossa. Valmistumisensa jälkeen hän toimi Turun apulaiskaupunginarkki-
tehdin virassa. Ehojoki erosi virastaan vuonna 1954 ja perusti arkkitehtitoimiston arkkitehti 
Veijo Kahran kanssa. Vuonna 1956 Ehojoki perusti Aarne Ehojoki ja kumppanit ky:n. Hänen 
toimistonsa työllisti enimmillään 25 vakituista henkilöä, ja yritys oli 1960- ja 1970-luvun 
vaihteessa Turun suurin arkkitehtitoimisto. Yrityksen toiminta jatkui Ehojoen kuolemaan 
saakka. Ehojoen arkkitehtitoimiston suunnittelemia kohteita teidetään olleen ainakin 570 
kappaletta. Toimistossa suunniteltiin paljon asumalähiöitä, asuinkerrostaloja ja julkisia raken-
nuksia ympäri Suomea.25 

Tuotteliaisuudestaan huolimatta Ehojokea ei ole nostettu arkkitehtuurihistoriassa mer-
kittävien 1960-luvun arkkitehtien joukkoon. Yhtenä syynä voi olla se, että aikaisjulkaisuis-
sa hänen suunnittelemia kohteita ei juuri esitelty. Erityisesti Arkkitehti-lehteä on pidetty 
keskeisenä suomalaisen arkkitehtuurin esittelyfoorumina ja kotimaisen arkkitehtuuritutki-
muksen käytetyimpänä lähteenä. Ne joiden kohteita ei lehdessä esitelty, on usein sivuutettu 
myös myöhemmässä tutkimuksessa. Ehojoen suunnittelemia kohteita lehdessä julkaistiin 
vain kerran. Vuoden 1960 10/11-lehdessä esiteltiin Arkkitehtitoimisto Ehojen Turkuun 
suunnittelemat Arava-kerrostalot As. Oy Sepänsirkka ja As. Oy Vuorenkulma. Arkkitehti 
itse ei ollut tyytyväinen juuri tämän kohteen esittelyyn, koska hänellä olisi ollut mielestään 
muita, parempia töitä esiteltäväksi. Oireellisesti Ars Suomen taide 6 -teoksessa Aarne Eho-
joki mainitaan vain kerran, ja tällöin viitataan nimenomaan vuoden 1960 Arkkitehti-lehden 
esittelyyn. Ehojoen suunnitteleman kerrostalon pohjapiirros rinnastetaan arkkitehti Alvar 
Aallon suunnittelemaan pohjaan, jossa "olohuoneelle on annettu uusi merkitys, se on yhteistila, 
"tori", jonka ympärille keittiö ja makuuhuoneet ryhmittyvät, ja jota suuri parveke jatkaa. Asunnon 
sijoitus kulmaan tuo valoa ja ilmaa kahdelta suunnalta" Ehojoen pohjapiirroksen kuvatekstissä 
todetaan: "tyypillinen kerrostalon pohjapiirros 1950-luvulta. Vasemmalla iso alue, jonka olohuo-
netta ei voi eristää makuuhuoneeksi. Kahden isomman asunnon keittiöt ovat erillisiä tiloja, joista 
on pitkä etäisyys olohuone-ruokailuhuoneeseen. Pienet asunnot ovat ahtaita ja sekavia." Syyksi 
sille, että Ehojoen suunnitelmia ei käsitelty Arkkitehti-lehdessä, on arveltu hänen antamaan-
sa kritiikkiä arkkitehtiliitolle sen roolista arkkitehdin tekijänoikeuksien puolustajana. Ehojoki 
ajoi arkkitehtien tekijänoikeusasiaa innokkaasti, ja tarjosi juttujaan aiheesta julkaistavaksi, 
mutta yhtäkään niistä ei julkaistu.26

25 Räsänen 2005, 2,8.
26 Räsänen 2005, 12-13; Salokorpi 1990, 63; Arkkitehti 1960 10/11, 165.
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Pankkirakennuksen luonnospii-
rustuksia elokuulta 1963, 1. ja 2. 
kerroksen pohjat. Aarne Ehojoki 
28.8.1963 SPA

Luonnokset valitaan

Suomen Pankin arkistossa Helsingissä Mikkelin 
konttoria koskevien asiakirjojen joukossa ei ollut 
Ehojoen laatimia alkuvaiheiden luonnospiirroksia. 
Erilaisia luonnoksia tiedetään kuitenkin olleen, koska 
rakennustoimikunnan pöytäkirjassa on päiväyksellä 
22. elokuuta 1963 kirjoitettu: "Merkittiin, että johto-
kunta hyväksyi tänään arkkitehti Ehojoen laatimista 
luonnospiirustuksista n:o 5/ 20.8.1963 merkityt luon-
nokset yksityiskohtaisen suunnittelun ja asemakaa-
vamuutoksen hakemisen pohjaksi."27

Mainituilla luonnoksilla haettiin asemakaavamuu-
tosta tontille. Kyseessä oli nk. postimerkkikaava eli 
asemakaavamuutosta haettiin pienelle alueelle tiet-
tyyn käyttötarkoitukseen, valmiin rakennussuunni-
telman pohjalta. Käytäntö oli hyvin yleinen tuohon 
aikaan, ja myös Mikkelin keskusta-alueella tehtiin 
useampia pieniä tontin tai korttelin kokoisia asema-
kaavanmuutoksia.28 

Varsinainen suunnittelu

Perusratkaisun selvittyä suunnittelu eteni loppu-
vuodesta 1963. Tontin pohjatutkimus teetettiin 
syyskuussa. Rakenne- sähkö- ja LVI-suunnittelijat 
valittiin marraskuussa. Ehojoki esitteli rakennustoi-
mikunnalle tarkemmat 1. ja 2. kerroksen "plaanipii-
rustukset" 27.2.1964. Toimikunta esitti piirustuksiin 
useita huomautuksia, joiden perusteella Ehojo-
ki korjasi suunnitelmia. Toimikunta käsitteli niitä 
13.3.1964. Tässä kokouksessa tehtyjen huomautusten 

27 Rakennustoimikunnan pöytäkirja (1964-66), s.2.
28 Könttä & Ahola, 2017, 46-47.
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Rakennuksen poikkileikkaus 
luonnospiirustuksessa. Aarne 
Ehojoki 4.9.1963. SPA

Päiviönkadun puoleinen julkisivu eli rakennuksen pääsivu, luonnospiirustus 10.9.1963, Aarne Ehojoki. Rakennuksen ul-
koasun perusideat näkyvät tässä: pyrkimys pelkistettyyn hahmoon, jossa sisäänvedetty 1. kerros on ilmeeltään kevyt ja 
toisen kerroksen julkisivuja leimaavat tummat pinnat, joissa erottuu pystysuora hila-aihe. Luonnoksessa toisen kerrok-
sen ikkunoitakin peittää samanlainen viivarasteri kuin seinäpintoja. SPA

perusteella Ehojoki korjasi suunnitelmia edelleen. 
9.4.1964 rakennustoimikunta hyväksyi suunnitelmat 
ja kehotti arkkitehtia välittömästi laatimaan pääpii-
rustukset rakennusluvan hakua varten. Hakemus 
voitiinkin jättää 22.4.1964. 

Uuden toimitalon tontin asemakaavamuutos vah-
vistettiin 12. toukokuuta vuonna 1964. Rakennuslupa 
toimitalon rakentamiselle saatiin 16. päivänä ja sa-
man kuun 20. päivänä Eduskunnan pankkivaltuus-
miehet antoivat suostumuksensa toimitalon raken-
tamiseen.

Tämän jälkeen suunnittelu eteni työpiirustusten ja 
erikoissuunnitelmien laatimisella loppukesästä 1964 
siten, että tarjouspyynnöt pää- ja sivu-urakoista voi-
tiin jättää syyskuussa.
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Tontin asemapiirros 2.4.1964, arkkitehti SAFA Aarne Ehojoki. 
Ahtaalla tontilla pankin kaksikerroksinen päämassa on sijoitettu neliömäisenä Päiviönkadun ja Vilhonkadun 
kulmaukseen. Tontin kapenevaan eteläosaan on sovitettu autotallisiipi ja tarvittavat piha-alueet. Asuntoihin 
liittyvä sisäpiha toisen kerroksen tasolla näkyy ruudutettuna päämassan sisällä ja 1. kerroksen tasolla oleva 
lastauspiha päämassan ja autotallin välissä.

Huomaa: piirustuksessa tontti on esitetty alkuperäisessä koossaan, ennen naapuritontin liittämistä siihen. 
SPA

Luonnos kellarin pohjapiirrokseksi. Aarne Ehojoki 28.8.1963. SPA
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UUSi tOiMitAlO vAlMiStUU

Pankki avataan uusissa tiloissa tammikuussa 
1966

Rakennuksen urakoitsijat valittiin loppuvuodesta 
1964. Maankaivuutyö ja toimitalon bunkkeriosa, jo-
hon sisältyi holvi- ja väestönsuojatilat ja perustusten 
alle injektoimalla tehty betoninen alusta, valmistui 
jo vuoden 1964 puolella. Harjannostajaisia vietettiin 
toukokuun 11. päivänä vuonna 1965. Joulukuussa 
alussa suoritettiin rakennuksen vastaanottotarkas-
tus ja pankki aloitti toimintansa uusissa tiloissa tam-
mikuun 3. päivänä vuonna 1966. 29

Toimitalon rakennuskustannukset olivat noin 2,8 
miljoonaa markkaa, josta yli puolet eli noin 1,5 mmk 
oli holvi- ja väestösuojaosan kustannuksia.30

Helmikuussa 1966 uusi toimitalo esiteltiin pank-
kivaliokunnan varsinaisille jäsenille, eduskunnan 
pankkivaltuusmiehille, Suomen Pankin tilintarkasta-
jille ja molemmille valtionvarainministereille. Muka-
na esittelykierroksella oli arkkitehti, asiantuntijat ja 
urakoitsijoiden, paikallisia kaupungin rahalaitosten 
ja lehdistön edustajia.31

29 Rakennustoimikunnan pöytäkirja (1964-66), s.8, 31, 45, 47, 
49. SPA.
30 P.M. "Mikkelin toimitalon uudisrakennuksen rakentaminen". 
12.2.1966. SPA.
31 Rakennustoimikunnan pöytäkirja (1964-66), s. 53. SPA.

Pankin toimitalon pääjulkisivu. Kuva 
rakennuksen alkuajoilta. SPA

suomen pankin mikkelin toimitalon uRakoitsijat

Holvi- ja väestönsuojaosan rakennustekniset työt: Peruskorjaus Oy, Helsinki (laskutyönä)
Pääurakoitsija (varsinainen rakennus): Mehtälä & Seppälä, Mikkeli.
Putkityöt: Mikkelin Vesi- ja Lämpöjohto Oy, Mikkeli.
Ilmanvaihtolaitteet: Valmet Oy.
Sähkötyöt: Kone-Sähkö, Mikkeli.
Maalaustyöt: Maalausliike Paavo Kaires Oy, Helsinki.
Kivityöt: Lehdon Kiviliike Oy, Vinkkilä.
Kuparityöt: Oy G.W. Sohlberg Ab, Helsinki.

Työmaan vastaavana mestarina toimi rakennusmestari M. Vekkeli ja työnvalvojina rakennusmestarit 
R. Pylkkänen ja T. Yli-Pirilä. 
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Rakennuksen pihanpuoleinen julkisivu 1:100 pääpiirustussarjassa, 9.3.1964. Kattilahuoneen savupiippu (campanile-ai-
he) ja toisen kerroksen sisäpihalle johtava porras elävöittävät julkisivua. Pääpiirustuksessa 1. kerroksen julkisivujen 
kivimateriaaliksi merkitty harmaa graniitti vaihtui toteutusvaiheessa punagraniitiksi. 2. kerroksen pintamateriaaliksi on 
merkitty sileä kupari + kupariprofiilit. SPA

Uuden toimitalon ulkoarkkitehtuuri

Tärkein rakennuksen arkkitehtuuriin vaikuttanut 
asia oli sen käyttötarkoitus. Suomen Pankin toimi-
talon ei ollut tarkoitus sulautua ympäröivien kort-
telien arkkitehtuuriin, vaan se muodosti kaupunki-
tilaan oman täysin ympäristöstään riippumattoman 
yksikkönsä. Sen ulkoarkkitehtuuri huokuu turval-
lisuutta ja vakautta. Tavalliselle kadunkulkijalle ra-
kennus näyttäytyy lähes luontaantyöntävältä, mikä 
rakennuksen käyttötarkoituksen kannalta ei ollut 
ollenkaan huono asia. Toisaalta sen tarkasti harkitut 
yksityiskohdat, arvokkaat materiaalit ja hallittu sym-
metria luovat arvokkaan vaikutelman. Sen sijainti 
Mikkelin keskustassa ja usean kadun risteyksessä 
korostaa sen arkkitehtonisia piirteitä. Mikkelin kau-
pungin vuonna 2017 julkaistussa Rakennetun ympä-
ristön kehitys -selvityksessä sen suhdetta kaupunkiin 
luonnehditaan näin: "Visuaalisesti korkealaatuinen 
arkkitehtuuri nousee erityisesti esille risteyskohdissa 
ja kaupunkitilojen leikkauspisteissä. Tästä esimerk-
kinä ahtaaseen tilaan rakennettu Suomen pankin 
talo, jonka haastava, käyttötarkoituksesta ideaa am-
mentanut arkkitehtuuri antaa vahvan kuvallisen vai-
kutelman keskikaupungin laidalle, kaupunkitilojen 
muutoskohtaan."32

Kaupunkikuvassa korostuu rakennuksen toisen 
kerroksen tumma massa. Ensimmäinen kerros on 
sisäänvedetty ja toinen nostettu ikäänkuin jalustalle. 
Rakennuksen sijainti kulmatontilla korostaa vaiku-
telmaa. Kuparilla verhotun toisen kerroksen kaikki 
julkisivut ovat itseasiassa lähes samanlaisia, poik-
keavuutena ainoastaan ikkunoiden sijoittelu.

Vaikka rakennuksen hahmo on suljettu ja umpinai-

32 Könttä & Ahola, 2017, 83.

nen, on julkisivussa myös lasipintaa. Ensimmäisen 
kerroksen pääsivulla on lasiseinä, ja toisen kerroksen 
asuinhuoneistojen ikkunat sulautuvat kuparijulkisi-
vun pystysuoraan hila-aiheeseen.

Olennainen poikkeavuus muihin liiketaloihin näh-
den on rakennuksen nappulamainen muoto, joka 
näkyy hyvin esimerkiksi ilmakuvista (ks. sivu 63). 
Keskustan liiketalot ovat rungoltaan suorakulmaisen 
särmiön muotoisia: pitkiä, kapeita ja korkeita. Suo-
men Pankin toimitalon päämassa on pohjaltaan ne-
liö, jonka mitat ensimmäisen kerroksen tasolla ovat 
21x21 metriä ja toisen kerroksen 25x25 metriä. Sisäpi-
haratkaisu teki osaltaan mahdolliseksi neliömäisen, 
tavallista leveämmän rungon. Atriumpiha mahdol-
listi puolestaan asuntojen ulko-ovien aukeamisen 
suoraan ulkotilaan ja itse piha muodosti suljetun, in-
tiimin keitaan, mikä oli kaupunkioloissa harvinaista.

Päämassan vieressä on suorakaiteen muotoinen, 
matala yksikerroksinen siipi, jota päämassasta erot-
taa kapea lastauspiha. Tontti laskee eteläosastaan, ja 
siksi autotalli on voitu tehdä alemmaksi kuin pää-
massa. Autotalli ”maastoutuu” katunäkymissä hyvin. 
Autotallisiiven kulmassa, pihan puolella oleva kor-
kean savupiipun campanile-aihe antaa rakennuk-
selle tahattomasti jopa hieman sakraalia tunnelmaa. 
Piippu on verhottu punagraniitilla samalla tavoin 
kuin autotallisiipi ja rakennuksen ensimmäinen ker-
ros. Itään oleva pihasivu onkin tietyllä tavalla raken-
nuksen mielenkiintoisin julkisivu.

Suomen Pankin jätettyä rakennuksen se soveltui 
sekä rakenteiltaan ja tilaratkaisuiltaan että arkkiteh-
toniselta ilmeeltään hyvin puolustusvoimien käyt-
töön. Rakennusta nimitettiinkin tällöin "Mikkelin 
Linnakkeeksi".
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Rakennuksen eteläsivu Päiviönka-
dulta. Koska tontti laskee etelään 
päin, muutoinkin päämassaa mata-
lampi autotalli jää muuta rakennusta 
alemmaksi.

Autotallisiiven kulmassa, pihan puolella oleva korkean savupiipun 
campanile-aihe antaa rakennukselle tahattomasti jopa hieman sakraa-
lia tunnelmaa. Piippu on verhottu punagraniitilla samalla tavoin kuin 
autotallisiipi ja rakennuksen ensimmäinen kerros (alhaalla vasemmalla)

Pääjulkisivun ensimmäinen kerros on on sisäänvedetty ja lasiseinäinen. 
Toisen kerroksen tumma kupariverhous korostaa sen raskasta yleisil-
mettä (alla).
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Rakennuksen pihasivulle antavat ilmettä toiseen kerrokseen sisäpihalle johtavat portaat. 
Ensimmäisen kerroksen julkisivuissa on punagraniittipinta ja toisen kerroksen ulokkeen 
alapinnalla oregonmänty-laudoitus. Kattilahuoneen savupiipun vieressä näkyvä väline-
varasto on 1970-luvulla tehty lisäys.

Graniittimuuria rakennuksen eteläpuolella ja samalla materiaalil-
la verhottu istutuslaatikko ensimmäisen kerroksen sisäänvedon 
kohdalla. Laatikossa alunperin olleista kasveista on jossain vaiheessa 
luovuttu.

Toisen kerroksen julki-
sivun kupariverhousta 
kolmioprofiileineen ja 
ulokkeen alla olevaa 
oregonmänty-laudoitus-
ta. Ulokkeen ulkolai-
dassa, ritilän takana on 
upotettuna loisteput-
kirivi.
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Toimitalo aikakautensa arkkitehtuurin edus-
tajana

Ajan liikerakennusten suunnittelussa suosittiin ylei-
sesti moduuliajattelua, joka näkyi erityisesti rasteri-
julkisivuissa. Yhtenäistä rasterimaista ilmettä Mikke-
lin Suomen Pankin toimitaloon tuo toisen kerroksen 
kuparijulkisivun hila-aihe, jossa kolmioprofiileilla 
jaettu julkisivu rytmittyy keskenään samanlevyisiin 
vertikaalipintoihin. Erityisesti pankit suosivat raste-
rijulkisivuja konttorirakennuksissa 1960-luvulla.33 

Toinen yleinen teema oli ensimmäisen kerroksen 
sisäänveto, eräänlainen arkadiaihe. Sen avulla ke-
vvennettiin rakennuksen ilmettä ja samalla arkadi 
saattoi antaa tilaa ja suojaa jalankululle. Tunnettuja 
kotimaisia esikuvia olivat mm. arkkitehti Viljo Revel-
lin 1950-luvun työt.

33 Standertskjöld 2011,36.

Esimerkkejä kuopiolaisesta 1960-lu-
vun liikerakentamisesta, joissa sa-
moja piirteitä kuin Ehojoen Suomen 
Pankissa:  Sokos-tavaratalo (valm. 
1966) ja Postipankki (arkkitehti K.A. 
Pinomaa, valm. 1965). Mustavalkoi-
nen kuva Hannu Puurunen 1970-l, 
värikuva KHM (Martti Lätti, 1973).
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Kellarin pohja 1:100, pääpiirustus 16.4.1964. Luonnospiirustukseen nähden 1. kerroksen alla olevat 
väestönsuojatilat ovat tilajaoltaan muuttumattomat. Lastauspihan ja autotallin alla oleviin kellaritiloihin on 
sen sijaan tullut paljon muutoksia. Kattilahuonetta on suurennettu, lisätty IV-konehuone ja VSS:n varaulos-
käynti. Asukkaiden käyttöön tarkoitetut säilytyskomerot ja pesutupa kuivaushuoneineen on sijoitettu eri 
tavalla kuin aiemmin. SPA

Kellarikerroksen väestönsuoja- ja huoltotilat

Neliönmallisen päämassan kellarikerroksessa oli 
pankin väestönsuojatilat, joiden oli tarkoitus turvata 
rakennukset toiminnot myös kriisiaikana. Tätä var-
ten tiloissa oli mm. oma generaattori, ilmavaihtolait-
teet ja porakaivo. 

Matalan sivuosan kellarikerroksessa oli tekniset 
tilat kuten kattilahuone, ilmastointikonehuone ja öl-
jysäiliöt. Lisäksi matalassa osassa oli henkilökunnan 
käyttöön säilytyskomeroita ja pesutupa.  
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Osa rakennuksen poikkileikkausta jossa näkyvät mm. hol-
vi- ja VSS-tilojen paksut betonirakenteet ja ensimmäisen 
kerroksen sisäänveto. Toisessa kerroksessa erottuu ku-
riositeettina henkilökunnan tilojen hirsiseinäinen sauna. 
3.6.1964 päivätty pääpiirustus, Aarne Ehojoki. SPA

Väestönsuojan suojahuone K008 nykyasussaan.

Siivouskomeron K016 ilmeisen alkuperäinen 
paneloitu ovi (käytävä K018)
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1. kerroksen pohja 1:100, pääpiirustus 16.4.1964. Edellisen vuoden luonnospiirustukseen nähden huomattavimmat 
muutokset ovat holviosaston pääoven edustalle, käytävän toiselle puolelle lisätty paksu betoniseinä, wc-tilojen täyden-
täminen ja toiseen kerrokseen johtavan portaan paikan muutos. Rakenteellisesti huomattava muutos on lähes kaikkien 
luonnospiirustuksessa olleiden pilarien korvaaminen kantavilla betoniseinillä. SPA

Ensimmäisen kerroksen konttoritilat

Ensimmäisessä kerroksessa oli pankin konttoriti-
lat. Pääsisäänkäynnistä tultiin tuulikaapin kautta 
pankkisaliin, jossa oli kaksi asiakaspalvelupistettä. 
Pankkisalista oli käynti johtajanhuoneeseen, jonka 
vieressä oli huone setelienlajittelua varten. Asiakas-
palvelupisteiden takana oli kaksi pientä käteisholvia. 
Pankin pääholvi sijaitsi rakennuksen luoteisnurkas-
sa. Pääholvilla oli oma eteinen ja porraskäytävä kel-
larikerrokseen. Ensimmäisessä kerroksessa oli lisäk-
si laskukonehuone, pakkaus- ja lähetyshuone sekä 
arkisto- ja wc-tilat. 

Lastauspiha sijoittui päämassan ja matalan osan 
väliin. Matalassa osassa oli autotallit, urheiluväline-
varasto, puutarhatyökalujen säilytyshuone ja porras-
käytävä kellarikerrokseen. 
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Pankkisali 106, oikealla palvelutiski. Salin katkaisevan lasiseinän paikkaa on siirretty kah-
teen otteeseen. Viimeisin muutos on puolustusvoimien ajalta.

Salin sisäkatto on uusittu ilmeisesti vuonna 1997. Alunperin katossa oli samanlainen ore-
gonmäntyverhous kuin useissa muissakin rakennuksen pinnoissa.

Oikealla palvelutiskin taso ja yksi 
palveluluukuista nykyasussaan. 
Tiski uusittiin mahdollisesti mah-
dollisesti vuonna 1977. Muu-
toksessa korvattiin tiskin aiempi 
pronssinen säleikkö lasiseinäk-
keellä ja tehtiin uudet palveluluu-
kut syvennyksineen.

Sisätilojen arkkitehtuuri

Pankin keskeisten sisätilojen eli pankkisalin, pan-
kinjohtajan huoneen ja näiden lähettyvillä olleiden 
työhuoneiden asuun, pintamateriaaleihin ja yksityis-
kohtiin panostettiin. Pankkisali oli tilaltaan varsin 
perinteinen, pitkänomainen halli, jonka pituussuun-
nassa jakoi palvelutiski. Pankinjohtajan huone oli sa-
lin toisessa laidassa lasiseinän takana. Salin toisella 
päätyseinällä oli suuri, taiteilija Dora Jungin tekstii-
litaideteos. 

Sisätilojen asussa herättävät eniten huomiota pin-
tamateriaalit. Niiden osalta tärkeimpänä tavoitteena 
sanotaan olleen kestävyyden ja huollon helppouden, 
mutta samalla epäilemättä haluttiin kalliilla materi-
aaleilla korostaa rakennuksen käyttötarkoitusta. Sa-
lin lattia oli Carraran marmoria, holviosaston seinät 
Labradorin syeniittiä ja sisäkatto oregonmäntyä, jota 
käytettiin myös tiettyjen seinien verhoiluun. Prons-
sia ja messinkiä käytettiin ovien ja ikkunoiden ra-
kenteissa sekä tiskin säleiköissä. Mustaa Labradorin 
kiveä oli myös pankkisalin pilarien verhouksena ja 
ikkunapenkeissä. Kiinteissä kalusteissa käytettiin ja-
lopuupintoja. 

Valkoinen marmori ja musta syeniitti jatkuivat 
verhoiluna pankkisalin takaisessa käytävässäkin. 
Muutoin sisätilat tehtiin tavanomaisemmilla mate-
riaaleilla.
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Pankin pääsisäänkäynti tuulikaappeineen, oikealla puolustusvoimien aikaan tehty palvelutiski. Oikealla näkymä pankkisalista kohti johtajan huonetta
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Dora Jungin teos "Portti Saimaalle". Kuva: Suomen Pankki. 

Vasemmalla pankkisalin Vilhonkadun puoleinen seinä, jolla oli alun perin Portti 
Saimaalle -teos. Alue verhottiin puolustuslaitoksen aikaan levymateriaalilla, johon 
kiinnitettiin vaakunaryhmä. 

doRa jung: poRtti saimaalle

1965, johdettu damasti, 307 x 297, kutojat Agnes Sohlberg ja Marita Matt-
son

Rakennustoimikunnan pöytäkirjassa lokakuun 6. päivänä vuonna 1965 on 
merkintä "Päätettiin tilata taiteilijatar Dora Jungilta kuvakudos "Portti Sai-
maalle". Tekstiilitaiteilija Dora Jungilta oli tilattu kaksi tapettikudonnaista Hel-
singin pääkonttorin uudistustöiden yhteydessä 1960-luvun alussa. Mikkelin 
konttori tilasi taiteilijalta teoksen, joka kuvastaisi alueen maantieteellistä ja 
taloudellista merkitystä. Portti Saimaalle -teos koostuu kolmesta noin metrin 
levyisestä osasta. Jung oli kuullut Mikkeliä kutsuttavan Saimaan portiksi ja 
siitä hän sai idean teoksen nimeen. Teos on abstrakti, mutta sommittelul-
taan ja väreiltään tasapainoinen. Taiteilija on sanonut sinisen alueen kuvaa-
van Saimaata, vihreän metsää ja viljelyksiä ja mustien kohtien teollisuutta. 
Jungin tuotannon hallitseviksi ominaisuuksiksi on laskettu muodon aistikas 
pelkistys, hillittyjen värisävyjen eleganssi ja aiheiden niukka mutta osuva 
luonnehdinta. Hänen damastikankaiden kudonnassa käyttämää menetelmää 
kutsutaan kansainvälisestikin dorajung-tekniikaksi.34

34 Valkonen 2017, kansakunnanomaisuutta.fi; Fernström 2016, https://blogs.helsinki.fi/dora-
jung110/. Viitattu 24.5.2018. 
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Pankkisalin ja yleisötilan välille 1970-luvulla 
tehtyyn pronssikehyksiseen lasiseinään kuuluvan 
oven messinkisarana.

Pankkisalia palvelutiskin takana. Tiskin pronssikehyksiset ikkunat ja poikittainen lasiseinä ovineen ovat peräisin 1970-luvun muutoksista. Pankkisalin takaosaan on puolustus-
voimien aikaan lisätty matalia, tilaa jakavia seinäkkeitä.

Huoneen 108 oven karmi upotettuine valokytki-
mineen, molemmat alkuperäisiä.

Ikkunapenkin messinkinen säleikkö ja lämminil-
mapuhalluksen säätönuppi.
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Sisustusarkkitehti Uolevi Nuotion laatima ensimmäisen kerroksen kalustus-
suunnitelma (30.6.1965). Lähes kaikki pankin kalusteet tehtiin erikoistyönä 
Nuotion laatimien detaljisuunnitelmien mukaan. SPA.

Osa Nuotion luonnospiirustusta las-
kukonehuoneen kaappia varten. Pan-
kin edustaja on kirjoittanut kopioon 
lyijykynällä tarkkoja mitoitusohjeita 
käytettävien rahalaatikoiden koon 
perusteella. SPA.

Alla detaljipiirustus asiakaspöydästä. 
SPA.
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Pääholvin eteisen oven edustalla olevan käytävän 110a seinät on päällystetty Labra-
dorin syeniitillä, lattia on marmoria kuten pankkisalissakin. Alunperin oregonmännyllä 
verhotun sisäkaton materiaali on vaihdettu myöhemmin.

Pankin tilojen takaosassa oleva käytävä 110b. Lattia on marmoria, seinissä, ovissa 
ja kalusteissa laminaattiverhous, osa seinistä on tasoitettuja ja maalattuja. Oikealla 
näkyy toiseen kerrokseen johtava porras.

Entinen holvitila 101, joka puolustusvoimien aikaan 
muutettiin toimistokäyttöön. Holvin ovijärjestely näkyy 
kuvassa: ulompana varsinainen holvinovi, sisempänä 
kalteriovi päiväkäyttöä varten.
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Wc 116, jonka nykyinen asu on 
pääosin peräisin 1970-luvun 
muutoksista.

Lastauspiha 120, joka alkujaan oli kattamaton. Katto ja yläikkunat tehtiin vuonna 1977, 
samalla ovi uusittiin.
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2. kerroksen pohja 1:100, pääpiirustus 16.4.1964. Luonnospiirustukseen nähden asuntojen pohjaratkaisuja 
on jonkin verran muokattu. Merkittävin muutos on saunatilojen lisääminen henkilökunnan tilojen yhteyteen. 
Luonnoksessa saunan paikalla ollut ilmastointikonehuone siirrettiin kellarikerrokseen. SPA

Toisen kerroksen asuinhuoneistot

Rakennuksen toiseen kerrokseen sijoittuivat asuin-
huoneistot, jotka järjestäytyivät avonaisen sisäpihan 
ympärille. Suurin asuinhuoneistoista oli luonnolli-
sesti pankinjohtajan asunto. Se sijaitsi rakennuksen 
lounaisnurkassa (viereisessä piirustuksessa raken-
nuksen oikeassa alanurkassa). Johtajan asunnossa 
oli kuusi huonetta ja keittiö. Huoneiston suurimman 
tilan muodosti olohuone, johon tehtiin takka. Olo-
huoneeseen yhdistyivät kirjastohuone ja ruokailu-
huone, josta oli ovi keittiöön. Keittiössä oli kattoik-
kuna. Makuuhuoneita oli kolme. Johtajan asunto oli 
kooltaan 126 m2.

Johtajan asunnon vieressä pääjulkisivulla oli mah-
dollisesti alkuperäisen tilaohjelman mukaan kirjan-
pitäjälle tarkoitettu asunto, joka oli kooltaan 104 m2.  

Asunnossa oli neljä huonetta ja keittiö. Makuuhuo-
neita oli kaksi. Olohuone, ruokailuhuone ja keittiö 
sijoittuivat samalla tavalla järjestettynä rakennuksen 
kulmaan kuin johtajan asunnossa. Rakennuksen Vil-
honkadun puoleisella sivulla oli tämän asunnon li-
säksi yksi yksiö (24 m2) ja kaksi kaksiota (42 m2 ja 49 
m2). Kerroksen kaakkoisnurkassa oli vielä yksi kak-
sio, joka oli kooltaan 47 m2. Tämän ja johtajan asun-
non väliin sijoitettiin koko henkilökunnalle yhteiset 
saunatilat ja ruokailuhuone. Tästä osasta oli myös 
porrashuone ensimmäiseen kerrokseen.
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Alunperin johtajan asuntoon kuulunut olohuone muutettuna toimistohuoneeksi. Takka oli vain johtajan asunnossa.
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Toisen kerroksen kulmahuone 201 toimistokäyttöön muutettuna, alunperin asunnon olohuone. Oikealla henkilökunnan ruokailutila 251 nykyasussaan. Kalusteita ja pintamateriaaleja 
on uusittu monessa vaiheessa.
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Asuinhuoneistoihin oli kulku toisen kerroksen sisäpihalta. Oikealla ylhäällä sisäpihan itäpää, johon 
nousee porras maantasolta. 

Toisen kerroksen tasolla oleva atrium-
piha oli kaupunkioloissa ainutlaatui-
nen, intiimi asuntojen sisäpiha.
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Talon rakennustavasta, rakenteista ja materi-
aaleista

Seuraavassa lähteinä on käytetty vuonna 1964 laa-
dittuja arkkitehtipiirustuksia, rakennustyöselostusta, 
huoneselitystä ja maalausselostusta (Arkkitehtitoi-
misto Aarne Ehojoki), selostusta eräistä rakenteista 
(ins. M.V. Hagman; rakennesuunnittelijan laatimia 
rakennepiirustuksia ja rakennetyyppejä ei alkupe-
räisaineistoista löytynyt) sekä LVI- ja sähkötöiden 
selostuksia (Lämpöinsinööritoimisto Toijala & Äyrä-
väinen ja Insinööritoimisto Risto Mäenpää).

Rakennusta voisi lyhyesti luonnehtia arvomateri-
aaleilla verhotuksi bunkkeriksi. Tavanomaiseen ra-
kentamiseen verrattuna talon kellarin ja osin ensim-
mäisen kerroksenkin rakenteet ovat todella paksut ja 
raskaat, sananmukaisesti pomminkestävät. Tavoit-
teena on ollut ilmeisesti sekä riittävä murtosuojaus 
että varautuminen sotatilanteeseen. Rakennuksen 
kellarissa on pankkiholvien ohella väestönsuojatilat.

perustamistapa

Rakennuksessa on yksi kellarikerros, mutta rakentei-
den paksuuden takia rakenteet ulottuvat 6-7 metrin 
syvyyteen maanpinnasta. Pohjatutkimuksen mukaan 
perustamisolosuhteet olivat edulliset, koska maape-
rässä oli tiiviitä, hyvin kantavia sora- ja hiekkaker-
roksia ja pohjaveden pinta oli syvällä.
Pääpiirustusten mukaan perustamisessa ei ollut 
tarvetta käyttää erityisiä anturarakenteita vaan kel-
larin paksut maanvaraiset betoniset alapohjalaatat 
ja leveät seinämuurit toimivat perusrakenteina sel-
laisinaan. Pääpiirustuksissa pohjalaatan reunaosat 
oli viistetty etelä-pohjoissuunnassa. Leikkauspiirus-

tuksessa rakennus näyttää ikään kuin maamassojen 
puristuksessa kelluvalta laivalta. Alapohjan rakenne 
kuitenkin muuttui suunnittelun jatkuessa, sillä muu-
tama kuukausi myöhemmin tehdyssä työpiirustuk-
sessa paksu alapohjalaatta esitetään suorana, ilman 
viisteitä ja sisäpuolista soratäyttöä.

Tietyissä maanalaisissa rakenteissa käytettiin lu-
juusluokan K300 vesitiivistä betonia.
Alapohjalaattojen paksuus holvi- ja VSS-tilojen koh-
dalla on piirustuksista arvioituna noin 1,2 metriä 
(mittaa ei ole merkitty piirustuksiin).

Runkorakenteet

Kellarin ja ensimmäisen kerroksen runkorakenteet 
ovat pääasiassa teräsbetonia ja ne tehtiin paikalla-
valuina. Holvi- ja väestönsuojaosan rakentamises-
sa käytettiin betoniasiantuntijan vaatimuksesta ns. 
hidasta sementtiä näiden rakennusosien poikkeuk-
sellisen suurten yhtenäismassojen takia. Koska ko-
timaassa ei vielä tällöin valmistettu kyseistä sement-
tiä, oli betonin valmistukseen käytettävä ruotsalaista 
LH-sementtiä, jota meni rakenteisiin yhteensä 500 
tonnia. Holvi- ja väestönsuojaosan valuihin käytet-
tiin betonia yhteensä 2100 m3.

Rakennuksen poikittais-
leikkaus maaliskuulta 
1963. Tässä luonnok-
sessa kellarin alapoh-
ja on vielä laidoilta 
viistetty, sisäpuolella 
on soratäyttö ja ohut 
pintalaatta. Rakenne 
muutettiin pääpiirustus-
vaiheessa. SPA
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Holvi- ja väestönsuojatilojen kohdalla seinien beto-
nirakenteiden paksuus on paikasta riippuen 1,3 tai 1,6 
metriä. Pankkisalissa on holvinovien kohdalla noin 1 
metrin paksuinen suojaseinä. Muiden tilojen kantavat 
betoniseinät ovat 1. kerroksessa ja kellarissa 25 cm:n 
ja 2. kerroksessa noin 10 cm paksuiset. Seinillä, joissa 
on paljon ikkunapintaa, pystyrakenteina toimivat be-
tonipilarit, jotka 1. kerroksessa ovat kooltaan 35x35 
cm ja 2. kerroksessa 25x25 cm. Kellarin ja 1. kerrok-
sen holvitilojen välillä on noin 80 cm betonilaatta.  
Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että työselostuk-
sen mukaan ulkoseinien betonirakenteisiin asennet-
tiin Grittal-lämmitysputkisto.

Pankkisalin ja kellaritilojen välisessä lattiaraken-
teessa massiivisen betonilaatan paksuus on 1,6 met-
riä. Sen päällä on noin 35 cm soratäyttö ja päällim-
mäisenä noin 15 cm pintalaatta. 

1. kerroksen holvitilojen kohdalla betonisen vä-
lipohjalaatan paksuus on 1,5 metriä. Muilla alueilla 
välipohjan kantavana rakenteena on betoninen ylä-
laattapalkisto, jossa laatan paksuus on noin 15 cm. 
Toinen kerros on tehty ulokkeelle ympäri rakennuk-
sen. Ulokkeen osalla kantavana rakenteena on ylä-
laattapalkisto.

Toisen kerroksen seinien ja yläpohjan kantavat 
rakenteet ovat teräsbetonia. Vesikaton kantavat ra-
kenteet ja ruodelaudoitus on tehty painekyllästetystä 
puusta yläpohjalaatan päälle.

Rakenteiden lämmöneristys

Pääpiirustuksiin ei ole merkitty kellarin seiniin tai 
alapohjaan lämmöneristeitä, lukuunottamatta ul-
koseinien lämmöneristeen ulottamista maanpinnan 
alle.

Ulkoseinärakenteissa lämmöneristeenä on työse-
lityksen mukaan 2 x 1 ½” korkkilevyt. Yläpohjalaatan 
päälle tuli myös korkkieriste, toisen kerroksen ulok-
keen alapuolelle taas 10 cm mineraalivillaeriste. Kos-
ka tarkempia rakennesuunnitelmia ei ole löydetty, 
esimerkiksi eristekerrosten tukirunko on epäselvä. 
On mahdollista, että korkkieristeet kiinnitettiin ilman 
tukirunkoa suoraan betonirakenteisiin. Työselostuk-
sen mukaan seinissä tuli korkkieristeiden päälle, jul-
kisivuverhouksen alle laastislammaus.

Detaljileikkaus toisen kerroksen ulkoseinärakenteesta. 
Kuparijulkisivun kolmiomaisten pystyprofiilien tukirun-
kona oli tarkoitus käyttää painekyllästettyä puuta, mutta 
työvaiheessa materiaali vaihdettiin urakoitsijan esityk-
sestä teakiksi. Syynä oli se, että kalusteisiin määritellystä 
teakista jäi laatuvaatimusten takia paljon hukkaan. Hyvin 
säätä kestävän teakin hukkapalat voitiin näin hyödyntää 
piiloon jäävässä rakenteessa. Arkkitehtitoimisto Aarne 
Ehojoki, 11.3.1964. SPA
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Rakennuksen 1. kerroksen punaisella graniitilla verhottua 
julkisivua. Arkkitehtisuunnitelmien mukaan kadunnimien 
piti olla kiinnitettyinä irtokirjaimina suoraan graniittiin, 
mutta käytännön syistä ilmeisesti päädyttiin kokonaisina 
pronssiin valettuihin nimikyltteihin.

Toisen kerroksen julkisivujen kupariverhousta ja ulokkeen 
alakattoa valaisinramppeineen ja oregonmäntylaudoituk-
sineen. Kuparilevyjen taustalle tehtiin runko teakpuusta. 
Kolmiomaiset kuparilistat kiinnitettiin pellityksen päälle 
teaklistojen avulla.

Toisen kerroksen sisäpihalla ulkoseinät ja sisäkatot ver-
hottiin oregonmännyllä.

ulkoseinien pintarakenteet

Ensimmäisen kerroksen tasolla ulkoseinät piti työ-
selostuksen mukaan verhota 4 cm paksuisilla har-
mailla, himmeäksi hiotuilla graniittilaatoilla, mutta 
kun urakkavaiheessa valittiin kiviurakoitsijaa, kivilaji 
muutettiin urakoitsijan esityksestä Vehmaan punai-
seksi graniitiksi. Laattojen alle jätettiin kahden sentin 
paksuinen ilmarako.

Toisen kerroksen ulkoseinät verhottiin 1,5 mm 
paksuisilla kuparilevyillä. Levyjen pystysaumoihin 
tuli erikoispiirustuksen mukaiset profiilit samasta 
materiaalista. Kupariverhousten tukirakenteet piti 
työselityksen mukaan tehdä painekyllästetystä män-
nystä, mutta työvaiheessa materiaaliksi muutettiin 
urakoitsijan esityksestä sekundateak. Tämä johtui 
siitä, että pankkisalin kiinteisiin kalusteisiin ja sisäti-
lojen listoituksiin määrätyn virheettömän teakin ta-
kia valmistaja joutui hylkäämään suuren osan puue-
rästä ja tarjosi sitä edullisesti muuhun tarkoitukseen.
Kuparia käytettiin myös kaikkiin muihin julkisivujen 
pellityksiin, räystäspellityksiin ja vesikatolla olevien 
piippujen verhoukseen.

Toisen kerroksen sisäpihan puolella ulkoseinien 
verhouksena on oksaton oregonmänty (oregon pine). 
Samaa verhousmateriaalia käytettiin sisäpihalla ka-
tosten alapinnoissa ja toisen kerroksen ulokkeen ala-
pinnassa.

vesikatteet

Kattojen vedeneristykset rakennuttaja teetti erillise-
nä urakkana. Vesikatteet teki ilmeisesti Lemminkäi-
nen Oy, joka tarjosi Flintcote-katetta ja sen alustaksi 
3 mm Panzerit-lasikuitubitumimattoa. 
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sisäpihan rakennekerrokset

Sisäpihan kantavan laatan yläpintaan tehtiin kaadot 
sadevesikaivoihin, tämän päälle tuli vedeneristys. 
Vedeneristys suojattiin laihalla betonilla, jonka päälle 
tuli 20 cm karkeaa betonihiekkaa, johon asennettiin 
glykoliputkisto. Päälle tuli laiha hiekkabetonivalu, 
sen päälle vaalea valuasfaltti.

Sisäpihan vedeneritykseen Lemminkäinen tarjosi 
Wilcken & co:n tuotteen, eristyksenä Flintcote. 

kevyet väliseinät

Osa sisäseinistä on paikallavalettuja betonisia seiniä. 
Kevyitä väliseiniä muurattiin tiilestä. Asuntojen vä-
liset seinät tehtiin rakenneselostuksen mukaan pol-
tetusta tiilestä kaksinkertaisina, rapattuina seininä, 
välissä vuorivillalevyt.

Lasiväliseiniin tuli 6 mm:n hiotut lasit, listoituksen 
teakia. 1. kerroksessa lasiväliseinien runko tehtiin 
pronssipäällysteisistä profiileista, laseina kaksinker-
taiset umpiolasielementit.

Pankkisalin ja johtajan huoneen samoin kuin eräiden muiden tilojen välillä oli alunperin pronssikehyksiset lasiseinät. 
Osa tällaista seinää on sälinyt huoneen 108 oven pielessä (alhaalla oikealla).

Alakuvassa vasemmalla pronssiprofiileista tehtyä väliseinärunkoa huoneessa 107. Lasit on korvattu umpinaisella 
levyllä. 

Johtajan huoneessa (vieressä) 107 
alunperin ollut kokolattiamatto on 
myöhemmin korvattu parketilla, 
samoin huoneessa 108. Kumman-
kin huoneen lasiovet messinki-
osineen on uusittu, mutta ovien 
karmiprofiilit ovat alkuperäisiä 
(muutosta koskeva piirustus on 
tammikuulta 1978). 
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portaat

Asuinkerroksen ulkoportaassa on keskipalkkiin tue-
tut askellankut. Portaaseen asennettiin lumensula-
tusputkisto. Kaiteiden runko on messinkiä, umpiosat 
sekuritlasia ja käsijohde teakia.

Sisäportaat kerrosten välillä ovat yleensä paikal-
lavalettuja betoniportaita. Holviosaston sisällä on 
teräsrakenteinen porras.

ikkunat ja ulko-ovet

Päiviönkadun puolella 1. kerroksen ikkunaseinä mää-
rättiin tehtäväksi kolminkertaisista umpiolaseista, 
karmit ja lasilistat pronssipäällysteisinä. Pakkaus-, 
lähetys- ja setelien lajitteluhuoneisiin tuli kaksin-
kertaiset umpiolasit vastaavin rakentein kuin edellä, 
mutta lisäksi sisäpuolelle tuli 35 mm panssarilasit 
kiinnitettynä pronssipäällysteiseen karmiin.

Asuinkerroksessa julkisivun puoleiset ikkunat 
määrättiin tehtäväksi kaksinkertaisina, sisäänaukea-
vina, puumateriaalina teak (karmit, puitteet, listat). 
Sisäpihan puoleisissa ikkunoissa materiaaliksi mää-
riteltiin oregonmänty ja tyypiksi vaaka-akseloitu 
kiertoikkuna. Kaikki ikkunoiden helat olivat prons-
sia.

Pankin pääoviksi rakennuttaja toimitti vanhat se-
kuritlasiset ovet, jotka varustettiin valokennolla oh-
jatulla Tormax-koneistolla. Ovet siirrettiin Ehojoen 
1950-luvulla suunnitelmasta Suomen Pankin Rova-
niemen konttorirakennuksesta, jossa ilmeisesti sa-
maan aikaan tehtiin muutoksia.

Sisäpihan puoleiset ulko-ovet sekä varastojen ja 
autotallien ovet olivat teräsrunkoisia kuparilevyllä 
päällystettyjä ovia. Rakennuksen pääsisäänkäynti Päiviönkadulta. Tuulikaapin rakenteet ja ovet ovat ilmeisesti alkuperäiset. Oikean-

puoleisessa ovessa on etsauksena vaakunaleijona-kuvio. Vasemmalla ensimmäisen kerroksen pronssikehyksisiä 
ikkunoita.

Pihalta toisen kerroksen sisäpihalle johtavat portaat teräsbetonipalkin varassa olevat betoniset askelmalankut, 
joiden reunoja kiertää pronssilista. Askelmien pinta on mosaiikkibetonia. Vasemmalla pihanpuoleinen kuparipäällys-
teinen ovi.
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sisäovet

Sisäovet olivat yleensä puurunkoisia jalopuuviilulla 
päällystettyjä vaneriovia tai maalattuja vaneriovia. 
Jalopuuovissa myös karmit määrättiin päällystettä-
väksi 10 mm jalopuulla. Kynnyksellisissä ovissa kyn-
nykset olivat teakia.

Pankin tiloissa ovet olivat yleensä jalopuisia (karmi 
ja oven reunat samaa jalopuuta kuin ovilevyn pinta). 
Pankinjohtajan huoneeseen ja setelinlajitteluhuo-
neeseen tuli 14 mm sekuritlasista tehdyt kehyksettö-
mät lasiovet. Kaikki ovien helat olivat pronssia.
Asuinkerroksen ulko-ovet olivat paneelipintaisia 
puuovia, paneelien ja karmien materiaalina oregon-
mänty. Ovien potkulevyt olivat kuparia ja kynnykset 
teakia.

Toisen kerroksen tiloissa on säilynyt todennä-
köisesti alkuperäisiä jalopuuovia. Ovet kuu-
luivat alun perin 4h+k suuruiseen asuntoon 
kuuluneessa käytävässä 223.

Jalopuupintaisen oven pääosin alkuperäistä 
heloitusta huoneessa 109 (lukkopesä uusittu).
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holvien ja väestösuojan ovet

Kellariin ja 1. kerrokseen asennetut holvien ovet ovat 
massiivisia, erityisillä lukituslaitteilla varustettuja 
teräsovia. Kaksi panssariovea kassaholveihin ja ar-
kistoholvin oven tilasi rakennuttaja erikseen Kaipio 
Oy:ltä, mutta niiden asentaminen käyttökuntoon 
kuului urakoitsijalle. Kassojen takana olevien kahden 
pikkuholvin ovet päällystettiin pankkisalin puolelta 
lehtikullalla. Väestönsuojan ovet ovat silloisten mää-
räysten mukaisia teräsovia.

pintarakenteet eri huonetiloissa

Kellaritiloissa lattiapinnat olivat yleensä teräshier-
rettyä betonia maalipintaisina. Joissakin tiloissa oli 
Pukkilan sintratut laatat ja esimerkiksi holveissa 
kvartsivinyylilaatat. Porrashuoneessa tasot olivat 
mosaiikkibetonia, askelmat maalattua teräshierret-
tyä betonia.

Seinäpinnat kellaritiloissa rapattiin, tasoitettiin ja 
maalattiin. Kosteissa tiloissa käytettiin Pukkilan la-
sitetuttuja seinälaattoja. Teknisissä tiloissa oli myös 
puhtaaksimuurattuja kalkkihiekkatiilipintoja.
Kattopinnat rapattiin, tasoitettiin ja maalattiin.

Pankkisalissa kassojen takana sijaitsevat kaksi holvinovea. 
Ovet pielineen ja yläpuolineen on päällystetty lehtikullalla. 
(kaksi kuvaa yllä)

Pankin pääholvin eteistilaan johtava ovi, joka on samalla 
väestösuojan yläovi (oikealla ylhäällä).

Pienikokoinen, järeä holvinluukku kellarin käytävässä (oi-
kealla alhaalla).
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ensimmäisen kerroksen tilat

Pankkisalin lattia tehtiin valkoisesta, himmeähiotus-
ta Carraran marmorista. 2,5 cm paksuiset marmori-
laatat kiinnitettiin alustaan betonimassalla. Sisäkatto 
tehtiin alaslaskettuna oregonmännystä, jonka piti 
olla täysin oksatonta ja virheetöntä. Laudat höylät-
tiin 7/8” tavarasta puoliponttiin, kiinnitys tehtiin pii-
lonaulauksella. Katon etureunan ja seinän väliin jä-
tettiin rako poistoilman virtausta varten.

Holviosaston pankkisalin ja käytävän puoleiset 
seinät, pääholvin ovea vastapäätä oleva betoninen 
suojaseinä ja pankkisalin pilarit päällystettiin kiiltä-
väksi hiotulla, mustalla kotimaisella Labrador-sye-
niitillä. Laattojen paksuus oli 3 cm ja kiinnitys sei-
nään tehtiin betonimassalla.

Vilhonkadun puoleinen päätyseinä päällystettiin 
oregonmännyllä. Työmaavaiheessa päätettiin sei-
nään tehdä syvennys taideteosta varten siten, että 
siltä kohdalta jätettiin n. 300 x 400 cm suuruinen 
ala oregonmäntylaudoitusta pois. Paikalle sijoitettiin 
tekstiilitaiteilija Dora Jungilta tilattu teos, "Portti Sai-
maalle".

Päiviönkadun puoleinen ikkunapenkki päällystet-
tiin Labrador-syeniitillä kuten edellä mainitut seinät. 
Ikkunapenkin päällyslevyyn upotettiin pronssiset 
lämminilmasäleiköt.

Pankkisaliin, johtajan huoneeseen, setelien lajitte-
luhuoneeseen ja laskukonehuoneeseen tuli lasiväli-
seinät, joiden laseina oli kaksinkertaiset ”lämpölasit” 
ja runkona pronssiprofiilit.

Alla vasemmalla pankkisalin alkuperäistä marmorilattiaa. Palvelutiski marmorisokkeleineen on todennäköisesti uudempi. 
Lattiassa näkyvät reiät näyttävät paikan, jossa eräässä vaiheessa oli pronssikehyksinen ikkunaseinä. Paikoin marmorilat-
tiaa on uusittu myöhemmin - vaaleat laatat ovat uudempia kuin tummat (keskimmäinen kuva).

Alla oikealla Labradorin syeniitillä verhotut pilari ja ikkunapenkki pankkisalissa, lattiassa Carraran marmoria. Tasossa 
näkyy pronssinen lämminilmasäleikkö.

Holviosaston Labradorin 
mustalla syeniitillä ver-
hottua seinää pankkisa-
lin takaosassa.
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Pankkisalin tuulikaapin sisäkatto tehtiin ore-
gonmännystä kuten pankkisalissa. Sivuseiniin tuli 
kaksinkertaiset umpiolasielementit pronssipäällys-
teisessä teräsrungossa. Ulko-ovet tehtiin erikoispii-
rustuksen mukaan, sisäoviksi rakennuttaja toimitti 
vanhat ovet. Oviin tuli sähköinen aukaisu- ja sulke-
mismekanismi ja valokennolla toimiva hälytysjärjes-
telmä.

Johtajan huoneen, setelien lajitteluhuoneen ja 
laskukonehuoneen lattiaan tuli Suomen Villan Wil-
ton-plyyssimatto 7 mm:n nukalla. Vaatimuksena oli, 
että matto oli ommeltu yhtenäiseksi tehtaalla. Sisä-
katot ja umpinaiset seinät verhottiin oregonmännyl-
lä samalla tavalla kuin pankkisalissa. Ikkunapenkin 
materiaalit ja rakenne tehtiin samalla tavalla kuin 
pankkisalissa. Huoneiden ovet tehtiin sekuritlasista, 
profiilit ja heloitukset pronssia.

Ensimmäisen kerroksen muissa tiloissa käytettiin 
vaatimattomampia materiaaleja. Lattiamateriaalina 
käytävässä oli kumimatto, alaslasketut katot maa-
lattua Kipsonit-levyä, betoniseinät tasoitettuja ja 
maalattuja. Kosteiden tilojen lattioihin tuli sintratut 
mosaiikkilaatat ja seiniin sintratut 15x15 cm laatat.

Toisen kerroksen edustustilojen ja eräiden asuin-
huoneiden lattioihin tuli 15 mm paksuinen teak-sau-
vaparketti. Muutoin lattioissa käytettiin tavanomaisia 
materiaaleja: linoleum- ja Elasto-mattoja, kvartsivi-
nyylilaattoja ja keraamisia laattoja.

Sisäkatot olivat yleensä tasoitettua ja maalattua 
betonia, eräissä huoneissa oli myös kipsilevystä teh-
tyjä alaslaskuja. Seinäpinnat yleensä rapattiin, tasoi-
tettiin ja maalattiin, kosteissa tiloissa käytettiin lasi-
tettuja seinälaattoja.

Henkilökunnan tiloihin kuuluva sauna, jonka seinä on 
erikoisesti verhottu hirsillä ja sisäkatto paksulla lankulla.

Oikealla ylhäällä:  Henkilökunnan tiloihin kuulunut huone 
240, joka alunperin toimi ruokailutilana. Huoneessa on 
säilynyt mm. alkuperäinen ikkunapenkki messinkisäleik-
köineen. Huoneen yhteydessä olevassa wc on kalus-
teiltaan ja pintamateriaaleiltaan pääosin 1970-luvulla 
tehtyjen muutosten jäljiltä.

Oikealla alla: Mahdollisesti alkuperäistä teak-sauvapar-
kettia 2. kerroksen tiloissa. Etualan lattiaa on uusittu 
muulla materiaalilla.

Saunaosastossa käytettiin lautaverhouksia ja eri-
koisuutena oli löylyhuoneen seinät, jotka tehtiin mo-
lemmin puolin piilutusta 6” hirrestä. Sisäkatto tehtiin 
1” x 5” höylätystä laudasta hirsiseiniin tuettujen 2 x 6” 
höylättyä lankkua olevien kannattajien varaan.
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Ylempänä ilmastointikonehuone nykyasussaan.

Kattilahuoneessa on säilytetty toinen lämmityskattiloista, 
vaikka muutama vuosi sitten siirryttiin kaukolämpöön 
(alempi kuva).

kiinteät kalusteet

Pankkisalin ja muiden päätilojen kiinteät kalusteet 
tehtiin sisustusarkkitehdin laatimien erikoispii-
rustusten mukaan. Esimerkiksi pankkisalin tiskis-
sä käytettiin palisanteria (suunnitelman mukainen 
massiivinen palisanteri jouduttiin tosin työvaiheessa 
muuttamaan palisanteriviiluksi, koska riittävän hy-
vää, rakenteeltaan ehjää palisanteria ei massiivise-
na ollut saatavissa). Kassojen lasiseinät ja suojalasit 
tehtiin pronssiprofiilirunkoon 8 mm hiotusta lasista. 
Osalle tiskiä tuli suojasäleiköt pronssiprofiileista.
Muutoin kalusteen tehtiin levyrunkoisina ja koivu-
pintaisina, tasot linoleum- tai muovipintaisina.

lvi-työt

Rakennus varustettiin keskuslämmityksellä, jonka 
kattilahuone tuli kellarikerrokseen. Sinne sijoitettiin 
kaksi öljypoltinkäyttöistä kattilaa. Savuhormi tehtiin 
vapaasti seisovana tiilipiippuna autotalliosan kaak-
koiskulmaan.

Rakennuksen peruslämmitys tapahtui seinäläm-
mityksenä ulkoseinän betonirakenteeseen sijoite-
tuilla putkipattereilla. Kellarin suojatilojen lämmitys 
tapahtui ilmalämmityksenä.

Rakennuksen toisen kerroksen suurimman asun-
non olohuoneeseen tehtiin avotakka.

Rakennus varustettiin koneellisella ilmanvaihdol-
la. Erityistiloissa kuten holveissa oli automaattinen 
ilmastointi, joka käsitti myös ilman kostutuksen ja 
kuivauksen.

Vesi- ja viemärijohtoasennukset tehtiin normaali-
en käytäntöjen mukaan. Erikoisuutena rakennuksen 

alle tehtiin porakaivo, jonka oli tarkoitus osaltaan 
turvata talon toiminta kriisiaikoina. Normaalioloissa 
kaivon vettä hyödynnettiin vain ilmankostutuslait-
teisiin, muutoin käyttövesi saatiin kaupungin ver-
kosta.

sähkötyöt

Johdotukset tehtiin pääosin rakenteisiin upotettui-
na ja alakattoihin sijoitettuina. Valaistus toteutettiin 
pankki- ja holvitiloissa loisteputkivalaisimilla, jotka 
upotettiin alakattoon. Muutoin käytettiin pääosin 
hehkulamppuvalaisimia. Pankin päätiloissa erikoi-
suutena ovat valaisinten pronssiset kytkimet.
Pankkisalin ulko-oviin tuli sähköinen aukaisu- ja 
sulkemismekanismi ja valokennolla toimiva hälytys-
järjestelmä. Myös sivuovelle tuli hälytysjärjestelmä.
Rakennus varustettiin moderneilla puhelin- ja te-
leyhteyksillä.
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ulkopuoliset rakenteet

Tontin ympäri tehtiin kivirakenteinen muuri, jonka 
runko oli teräsbetonia ja verhous samanlaista puna-
graniittia kuin rakennuksessakin. Yläreunaltaan vaa-
kasuoran muurin korkeus vaihteli maaston mukaan, 
enimmillään korkeus oli noin 1,4 metriä. Pihalle joh-
tavat kaksi porttia tehtiin teräsrunkoisina ja verhot-
tiin kuparilevyllä.

Pieni piha-alue päällystettiin pääosin asvaltil-
la. Vain Päiviönkadun puolelle ja naapuritontin ra-
jaa vasten tuli kapeat istutetut alueet. Asvaltoidulle 
alueelle tontin kaakkoislaitaan tuli kuusi autopaik-
kaa.

Vilhonkadun puoleinen portti ja 
punagraniittista aitaa

Nykyisen tontin itäosana on 
aiempi tontti 18a, jonka Suomen 
Pankki osti 1981. Alue on nykyi-
sin rakentamaton. Tontin itäosa 
on rakentamaton, lähinnä nurmi-
kenttää. Lähitonteille on noussut 
kerrostaloja viime vuosikymmeni-
en aikana.
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MUUtOSvAihEEt

Piirustus vuodelta 1975, jonka mukaan yksi asunto poistettiin ja sen paikalle suurennettiin henkilökunnan ruokailutilaa 
keittiöineen. Keittiön yhteydessä on myös emännän huone ja sosiaalitila. Lisäksi Vilhonkadun puoleisessa osassa muo-
dostettiin kolmesta asunnosta kaksi suurempaa asuntoa. Arkkitehtitoimisto Aarne Ehojoki. PHRAKL.

Muutoksia rakennukseen vuosina 1975-78

Vuonna 1975 tehtiin toisessa kerroksessa kassanhoi-
tajan, emännän ja virastomestarin entisistä asun-
noista uudet tilavammat asunnot virastomestarille ja 
talonmiehelle. Samalla talonmiehen entinen asunto 
muutettiin pankin keittiöksi ja henkilökunnan ruo-
kalaksi ja entinen henkilökunnan ruokala muutettiin 
lepohuoneeksi. 

Ensimmäisessä kerroksessa siivousvälinevaras-
tosta tehtiin pieni arkistohuone ja sv-varasto siirret-
tiin toiseen kerrokseen johtavan portaan alle.  Aiem-
min arkistona ollut pieni huone muutettiin naisten 
wc:ksi.

Seuraavana vuonna katettiin aiemmin avoimena 
ollut rahanlastauspiha ja sen pariovi uusittiin. Sa-
malla rakennuksen ilmastoinnin ilmanottoaukon 
paikkaa muutettiin. Kiinteistönhoitovälineille raken-
nettiin säilytystilat autotallin kylkeen pihan puolelle. 
Muutokset vaikuttivat jonkin verran autotalli-las-
tauspihaosan julkisivuihin.

Vuosina 1977-78 tehtiin muutoksia pankkisalin tis-
kiin ja kassojen suojaseinämiin sekä uusittiin johta-
jan huoneen lasioven rakenteita. Mahdollisesti tässä 
vaiheessa myös erotettiin pankkisalista lasiseinäinen 
neuvotteluhuone 103 johtajan huoneen edustalle 
(huom. silloin tehtyä lasiseinää siirrettiin myöhem-
min keskemmälle pankkisalia).

Kaikki yllä mainitut muutossuunnitelmat laati 
Arkkitehtitoimisto Ehojoki Ky:ssä Paavo Kotilehto.
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Pihapuoleisen julkisivun muutospiirustus vuodelta 1976. Lastauspihan kattamisen ohella tehtiin 
pihanpuolelle autotalliin liittyvä varasto, jonka julkisivumateriaalit ovat samat kuin rakennuksessa oli 
ennestään. Arkkitehtitoimisto Aarne Ehojoki. PHRAKL.

Päiviönkadun julkisivun muutospiirustus vuodelta 1976. Lastauspiha katettiin ja sen ulko-ovi muutet-
tiin nykyiseen asuunsa. Arkkitehtitoimisto Aarne Ehojoki. PHRAKL. 

Päiviönkadun puolella oleva lastaustilan ovi, jonka kautta raha-autot pää-
sivät sisäpihalle. Nykyinen ovi ja sisäpihaosan vesikatto ovat peräisin 1976 
tehdystä muutoksesta.
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 Tontin ostaminen vuonna 1981 

Suomen Pankki päätti vuonna 1981 ostaa lisämaaksi 
viereisen tontin I-13-18a, jonka vuodesta 1962 läh-
tien oli omistanut toimitusjohtaja Mauno Eskelinen 
ja  jolla olevassa vanhassa rakennuksessa toimi siinä 
vaiheessa autokoulu. Lisämaan tarvetta perusteltiin 
sillä, että pankin konttorin tontti oli suhteellisen pie-
ni ja sen kaikki rakennusoikeus oli käytetty. Vierei-
sen tontin tultua tarjolle pankki halusi sen ostamalla 
varmistaa mahdollisuuden vastaisuudessa tilojensa 
laajentamiseen. Samalla lisämaa mahdollistaisi auto-
paikkojen lisäämisen ja rahaliikenteen ohjaamiseen 
pankin rakennukseen ostetun tontin kautta. 35

35 Mikkelin konttorin johtajan Juhani Huuskosen kirjeet 2.5.1978  
ja 29.10.1980 johtaja Eino Heleniukselle Suomen Pankkiin; Savon 
Sanomat 1.4.1981, SPA.

Yläkuvassa tontilla 18a, osoitteessa Vilhonkatu 12 ollut puurakennus, jossa 
kuvan ottamisen aikaan 1973 toimi Vesijohtoliike Huber. SSM

Alhaalla Suomen Pankin rakennus nähtynä Vilhonkadulta vuonna 2018. Vierei-
sen tontin puurakennus purettiin vuonna 1991, ja kohdalle tehtiin valkoinen 
lauta-aita.
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Rakennuksen 1. ja 2. kerrosten muutospiirustus vuodelta 1985 (arkkitehti Heikki Elomaa). Ensimmäiseen kerrokseen 
tehtiin pieniä väliseinämuutoksia ja osa huoneista kalustettiin uudelleen. Toisessa kerroksessa uusittiin henkilökun-
nan keittiön kalusteita ja laitteita. 

Pankinjohtajan huoneen sisustusmateriaaleja 
vuodelta 1986 (Heikki Elomaa). 

Muutoksia 1980-luvulla

Vuonna 1982 siirrettiin tontin pohjoissivun kiviaita 
uuden laajemman tontin pohjoissivulle. Samalla ta-
valla aidattiin myös uuden tontin itäsivu.

Vuonna 1985 tehtiin pieniä väliseinämuutoksia 1. 
ja 2. kerroksissa. Samalla uusittiin konttorin ja toisen 
kerroksen keittiön kalusteita ja laitteita. Suunnitel-
mat laati arkkitehti Heikki Elomaa.

Vuonna 1983 uuden tontin puolelle tehtiin teräs-
rakenteinen kylmä autokatos, joka myöhemmin on 
purettu.
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Mikkelin haarakonttori lopetettiin 1992

Ensimmäisen kerran joidenkin haarakonttorien tar-
peellisuutta pohdittiin jo 1930-luvulla. Jo silloin 
huomattiin, että pelkkien hallintokaupunkien ku-
ten Mikkelin tai Hämeenlinnan taloudellinen pohja 
ei enää edellyttänyt Suomen Pankin haarakonttorin 
ylläpitämistä, mutta konkreettisiin toimiin ei tässä 
vaiheessa vielä ryhdytty.36  Toisalta pääperiaatteena 
oli ollut, että Suomen Pankin konttori kuului läänin 
pääkaupunkiin. Periaatetta oli melko tarkoin nou-
datettu. 1980-luvulla Suomen Pankin johtokunnassa 
keskusteltiin yhteiskunnan yleisestä kehittymisestä, 
talouspoliittisen sääntelyn vähentymisestä ja pank-
kitekniikan kehittymisestä, ja vähitellen tuli selväksi, 
että haarakonttorissa tehtävän työn määrä vähenisi 
tulevaisuudessa. Vuonna 1987 tehtiin esitys Joen-
suun, Jyväskylän, Lahden, Mikkelin, Oulun ja Porin 
konttorin lakkauttamisesta. Tämä esitys sai aikaan 
suuren vastustuksen, mutta jo muutaman vuoden 
päästä asia oli pakko hyväksyä, ja mainitut haara-
konttorit lakkautettiin kahdessa erässä, niin, että 
Mikkelin konttori lakkautettiin 30.6.1992 mennessä. 
37

36 Kuusterä & Tarkka 2011, 577-578
37 Kuusterä & Tarkka 2012, 729-736.

Muutokset puolustusvoimien aikaan

Puolustusvoimien muutettua rakennukseen tehtiin 
vuonna 1997-98 muutoksia kaikissa kerroksissa. 
Suunnitelmat laati Arkkitehtitoimisto Reijo Seppä-
nen Oy.

Kellarin holvi- ja väestönsuojatiloihin tehtiin täl-
löin muutoksia, joilla tiloja voitiin rauhanaikana 
käyttää toimistona. Kellarissa tehtiin myös sosiaali-
tiloihin muutoksia.

Myös 1. kerroksen holvitilat muutettiin toimisto-
käyttöön. Entiseen pankkisaliin tehtiin väliseinä-
muutos ja muita pieniä muutoksia, lisäksi 1. kerrok-
sessa tehtiin joitain oviaukkojen sulkemisia. Tilojen 
pintarakenteet uusittiin ilmeisesti monin osin.  

Toisen kerroksen asunnot muutettiin puolustus-
voimien aikaan vaiheittain toimistotiloiksi.  

Lämmityksessä siirryttiin kaukolämpöön aiem-
man öljylämmityksen sijaan.

Puolustusvoimat pois rakennuksesta vuonna 
2017

Puolustusvoimat muuttivat toimintonsa pois raken-
nuksesta vuoden 2017 loppuun mennessä. Etelä-Sa-
von aluetoimisto muutti varsinaisesti jo vuonna 2016 
Karkialammen varuskunta-alueelle Tyrjäntielle, 
mutta rakennuksessa oli vielä vuoden 2017 aikana 
joitain tiloja puolustusvoimien käytössä. Myös ra-
kennuksessa toimineen järjestöt, Sotilaskotiyhdistys 
ja Maanpuolustusyhdistys muuttivat pois. 38 

38 Länsi-Savo 13.12.2017
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Kellarin, 1. ja 2. kerroksen pohjapiirrokset vuodelta 1997, jolloin rakennus oli ollut muuta-
man vuoden puolustusvoimien käytössä. Huonejako vastaa suunnilleen nykyistä. Joitakin 
oviaukkojen sulkemisia yms. pienempiä muutoksia on tämän jälkeen tapahtunut. Kellarin 
pohjapiirroksessa on esitetty väestönsuojatilojen kalustus toimistokäyttöön.

Piirustuksissa mustina näkyvät hoviosaston ja kellarin suojaosan massiiviset betoniraken-
teet tulevat korostuneesti esille. PHRAKL.
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Kellarin entiset holvitilat muutettiin puolustusvoimien aikaan 1990-luvulla toimistokäyttöön (tila K007)

Kellarikerroksen ”eteinen” K002 ensimmäisestä kerroksesta laskeutuvine 
portaineen. Oikealla entisen pankkiholvin ovi, jonka aukkoon on lisätty 
puolustusvoimien aikaan laakaovi käyttöoveksi. Vasemmalla alunperin 
arkistona olleeseen tilaan johtava ovi, johon myös on lisätty käyttöovi, 
taustalla väestönsuojan ovi.
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yhtEENvEtO JA ARviOiNti

Mikkelin Suomen Pankin haarakonttorin toimitalon 
suunnitteli arkkitehti Aarne Ehojoki, ja se valmistui 
joulukuussa 1965 Vilhonkadun ja Päiviönkadun kul-
maan Mikkelissä. Pienelle kulmatontille sijoitettu 
rakennus käsitti ainoastaan Suomen Pankin toimi-
tilat ja pankin henkilökunnan asuntoja. Huomattava 
osa rakennusta ovat massiiviset holvitilat ja kellarin 
väestönsuojatilat, joiden tarkoitus oli turvata pankin 
toiminta myös kriisiaikana.

Rakennuksen arkkitehtuurin perusidea on pyrki-
mys moderniin, pelkistettyyn muotoon ja toisaalta 
arvokkaaseen yleisilmeeseen. Rakennuksen hahmo 
on umpinainen, vaikkakin ensimmäisen kerroksen 
pääjulkisivussa on lasiseinä. Muutoin ensimmäisen 
kerroksen julkisivussa on käytetty Vehmaan punais-
ta graniittia. Kaduntasokerroksen sisäänveto, joka on 
ikään kuin arkadiaihe ilman pilareita, korostaa tum-
maksi patinoituneella kuparilla verhottua, ilmeeltään 
raskasta toista kerrosta. Kuparijulkisivussa on hi-
la-aihe, jolle löytyy vertailukohtia niin kotimaisesta 
kuin ulkomaisestakin 1950- ja 1960-lukujen arkki-
tehtuurista. Toisen kerroksen ikkunat on mitoitettu 
hila-aiheen kanssa yhteen niin, että ne ulkoapäin 
sulautuvat julkisivuun.

Pankin konttoritilat tehtiin katutasoon ensimmäi-
seen kerrokseen. Kuten julkisivuissa, myös sisäpin-
noissa käytettiin laadukkaita ja arvokkaita materi-
aaleja. Pankkisalin lattia tehtiin valkoisesta Carraran 
marmorista ja sisäkatto oregonmännystä. Pankki-
salin takaosan ja holvikäytävän seinät päällystettiin 
Labradorin mustalla syeniitillä. Ikkunapenkkejä ja 
pilareita päällystettiin samalla kivellä ja ikkunapenk-
keihin sijoitetut säleiköt ja lämminilmapuhalluksen 

säätönupit olivat pronssisia. Pronssia käytettiin myös 
ikkunoiden, lasiväliseinien ja pankin tiskin rakenteis-
sa. Poikkeuksellinen ja rakennuksen käyttötarkoitus-
ta alleviivaava yksityiskohta oli, että kassojen takana 
sijaitsevien kahden kassaholvin ovet päällystettiin - 
pankin toiveesta - lehtikullalla. Rakennuksen kiinto- 
ja irtokalusteet suunnitteli sisustusarkkitehti Uolevi 
Nuotio. Pankkisaliin tilattiin taiteilija Dora Jungin 
kuvakudos ”Portti Saimaalle”. 

Toimitalon toiseen kerrokseen tehtiin asuntoja 
pankin henkilökunnalle. Pankinjohtajalle valmis-
tui suurin asunto rakennuksen lounaiskulmalle. Se 
sisälsi kuusi huonetta ja keittiön. Toisen kerroksen 
keskelle tehtiin sisäpiha, joka oli asukkaiden käytös-
sä. Myös sisäpihan seinissä ja ikkunanpuitteissa käy-
tettiin oregonmäntyä, ja kaikki ovien ja ikkunoiden 
helat olivat pronssia. Joidenkin asuntojen lattioissa 
oli teakparketit.

Kokonaisuuden täydensivät autotallisiipi, jossa 
materiaalit olivat samat kuin päärakennuksessa, sekä 
punagraniittisella aidalla ympäröity ja harkitusti is-
tutettu piha. Suomen Pankin rakennus oli kokonai-
suus, jossa huolellinen suunnittelu ulottui ulkoalu-
eista sisätilojen yksityiskohtiin asti.

Rakennuksen tilaratkaisuihin, tekniikkaan ja muo-
toiluun eniten vaikuttanut asia oli sen rooli valtion 
rahalaitoksena. Turvallisuuteen liittyvät näkökohdat 
olivat suunnittelun perusta. Yksi tapa luonnehtia ra-
kennusta on sanoa sitä arvomateriaaleilla verhotuksi 
bunkkeriksi. Tavanomaiseen rakentamiseen verrat-
tuna talon kellarin ja osin ensimmäisen kerroksen 
rakenteet ovat todella paksut ja raskaat, sananmu-
kaisesti pomminkestävät.

Mikkelin kaupunkirakenteessa toimitalo sijoittuu 
keskikaupungin laidalle. Se on näkyvällä paikalla 
avoimessa risteyksessä, jonka toisella puolella avau-
tuu Mikkelin urheilupuisto ja Hänninkenttä. Toimi-
talo on voimakas visuaalinen elementti alueen ka-
tutilassa. Suhteellisen pienestä koostaan huolimatta 
sen tumma, laatikkomainen hahmo erottuu ympäris-
töstään. Toimitalon ei ollut tarkoitus sulautua ympä-
röivien korttelien arkkitehtuuriin, vaan se muodosti 
kaupunkitilaan oman täysin ympäristöstään riip-
pumattoman yksikkönsä. Riippumattomuus toteu-
tettiin myös kirjaimellisesti: rakennukseen tehtiin 
väestönsuoja, johon rakennettiin omat generaattorit 
ja porakaivo.

Arkkitehti Aarne Ehojoki suunnitteli Suomen Pan-
kille useita rakennuksia tai niiden korjauksia. To-
dennäköisesti valtionpankin toimitalojen vaatimista 
erityistarpeista johtuen tietyistä suunnittelijoista tuli 
luottoarkkitehteja, jotka olivat useammassa raken-
nusprojektissa mukana. Ehojoen arkkitehtitoimisto 
oli 1960-luvun lopulta 1970-luvun puoliväliin Turun 
suurin, ja sen suunnittelemia kohteita on ainakin 570 
kappaletta Suomessa. Tuotteliaisuudestaan huoli-
matta Ehojokea ei ole arkkitehtuurihistoriassa las-
kettu merkittävien suunnittelijoiden joukkoon.  
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Vilhonkadun näkymä entisen Poliisitalon (arkkit. Aarno 
Ruusuvuori 1968) kohdalta länteen. Vasemmalla Mart-
ti Välikankaan suunnittelema rakennus 1930-luvulta.

Suomen Pankin entinen toimitalo ja näkymä Päiviön-
kadun risteyksestä pohjoiseen, pitkin Mikonkatua.
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Suomen Pankin Mikkelin haarakonttorin toimitalo vuonna 2018, toisessa kuvassa todennäköisesti 1980-luvulla. Rakennuksen julkisivujen alkuperäinen asu on 
säilytetty yksityiskohtia myöten. Arkistokuva: SPA.
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Rakennuksen merkityksen arviointia

Pankkirakennus tehtiin erityiseen käyttöön, yhdeksi 
valtionpankin toimitaloista, ja siinä toimi Suomen 
Pankin Mikkelin konttori vuosina 1966-1992. Puo-
lustusvoimien kausi 1990-luvulta vuoden 2017 lop-
puun jatkoi luontevasti rakennuksen julkista, mutta 
samalla turvanäkökohtiin perustuvaa roolia. Raken-
nuksella on siten käyttönsä puolesta tietty historial-
linen merkitys.

Arkkitehtonisesti ja rakennusteknisesti toimita-
lo on kokonaisuus, jossa huolellinen suunnittelu ja 
toteutus ulottuu kokonaisilmeestä yksityiskohtiin ja 
piha-alueeseen saakka. Rakennuksen ulkoasuun on 
tehty vain vähäisiä muutoksia, niistäkin huomatta-
vimmat alkuperäisen suunnittelijan toimesta. Myös 
pintamateriaalit ja yksityiskohdat, kuten ikkunat ja 
ovet ovat säilyneet lähes muutoksitta. Rakennuk-
sen  voi sanoa säilyneen ulkonaisesti alkuperäisessä 
asussaan.

1. kerroksen sisätiloissa on tehty joitakin välisei-
nämuutoksia ja pintamateriaaleja on paikoin uusittu, 
mutta pankin päätiloissa eli pankkisalissa ympäröi-
vine huoneineen on säilynyt rakennuksen alkuperäi-
nen henki hyvin.

2. kerroksen tiloissa on tehty paljon väliseinä- ja 
aukkomuutoksia tilojen käytön muuttuessa eri vai-
heissa asunnoista toimistohuoneiksi. Alkuperäistä 
tilajakoa on paikoin vaikea hahmottaa. Myös pinta-
materiaalit on pääosin uusittu. Mielenkiintoisin tila 
on itse asiassa toisen kerroksen tasolla oleva sisäpiha 
sinne johtavine ulkoportaineen.

Päämassa yhdessä siihen liittyvän autotallisiiven 
ja rakennusta ympäröivien matalien graniittimuu-
rien kanssa muodostaa arkkitehtonisesti ehjän, hyvin 
säilyneen kokonaisuuden. 

Alkuperäiseen tonttiin 18b aikanaan liitetty tont-
ti 18a ei kuulu alkuperäiseen sommitelmaan, vaan 
pankki osti sen vuonna 1981 reservialueeksi. Graniit-
tiaita rakennettiin tällöin kiertämään koko pankin 
hallussa oleva alue. 

suosituksia säilyttämistavoitteille

Rakennuksen ja siihen liittyvän autotallisiiven ulko-
asu materiaaleineen olisi mielestämme säilytettävä, 
samoin rakennusta alkuperäistä tonttia 18b ympä-
röivät muurit portteineen sekä tontin yleisjäsentely.

1. kerroksen sisätiloissa olisi suotavaa saada säi-
lymään keskeisten tilojen huonejako ja alkuperäiset 
pintamateriaalit.

2. kerroksen huonetiloissa voi mielestämme tehdä 
muutoksia. Mahdollisuutta toisen kerroksen sisäpi-
han sisällyttämisestä suojeltaviin osiin olisi harkitta-
va.
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Suomen Pankin toimitalo ja sen lähikorttelit -ilmakuva

Tiedot on poimittu Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava 2014, Rakennetun ympäristön kehitys -julkaisusta (Könttä & Ahola, 2017). Ilmakuva 
Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelusta. 
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