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ulkoasiainministeriön toimitalo Kana-
vakatu 3AB sijaitsee Helsingin Katajano-
kalla satama-alueella. Ministeriö asettui 
osaan taloa 1989, ja nykyisin sen käytössä 
on lähes koko kiinteistö ja myös viereinen 
rakennus Kanavakatu 3C, jonka raken-
nushistoria on esitetty erillisessä selvi-
tyksessä. Kanavakatu 3AB rakennettiin 
1929 OTK:n keskusvarastoksi.  Kanavakatu 
3AB:n vaiheet liittyvät yhtäältä satama-
toiminnan kehittymiseen ja toisaalta ta-
varasataman toiminnan loppumiseen Ka-
tajanokalla. Keskusvarastoksi rakennettu 
rakennus oli OTK:n merkittävä hanke ja 
siten se liittyy myös osuuskunnallisen 
rakentamisen historiaan sotien välisenä 
aikana ja luonnollisesti myös ajankohdan 
yleiseen arkkitehtuurikehitykseen.

Rahapajanlaiturin rakentaminen Ka-
tajanokalle osana Eteläsatamaa vahvistui, 
kun alueelle alettiin rakentaa satamarataa 
1890-luvun alussa ja kun satama-asema-
kaava vahvistui 1895. Tuolloin satama-
kortteleihin rakennettiin kaksikerroksisia, 
punatiilisiä ja pitkänomaisia makasiineja. 

Helsingin kaupunki myi yksityiselle 
tässä työssä tarkastelemamme rakennus-
paikan tontit, Lyökkisaarenkatu 2,4, ja 
6, heti asemakaavan vahvistuttua 1895. 
Paikalle rakennettiin vuotta myöhemmin 
makasiini, joka purettiin 1920-luvulla te-
hokkaamman kuusikerroksisen varaston 
tieltä. Kyseistä OTK:n rakennuttamaa ja 
KK:n rakennusosaston arkkitehti Georg 
Jägerroosin suunnittelemaa varasto- ja 
toimistorakennusta korotettiin ja laajen-
nettiin. Laajennuksen paikalta purettiin 
osa viereisellä tontilla, Löykkisaarenkatu 
8, sijaitsevaa Elia Heikelin suunnittelemaa 

punatiilistä makasiinia el nykyistä Kana-
vakatu 3C:tä. Nämä rakennusvaiheet liit-
tyvät satamatoiminnan kehittymiseen.

Katajanokan satama-alueen postmo-
derni vaihe käynnistyi 1970-luvulla kun 
Suomen valtio ja Helsingin kaupunki jär-
jestivät aatekilpailun koko kaupunginosan 
tulevaisuudesta 1971–72. Elinkeinora-
kenteen muutos oli edessä. Katajanokan 
kehittämisen haasteiksi koettiin tuolloin 
tiiviin keskusta-alueen henkilöautoliiken-
teen ja konttoristumisen lisääntyminen, 
ja aikanaan liian tehokkaasti rakennetun 
satama-alueen saneeraus. Lisäksi Kataja-
nokan erityispiirteinä oli suurtelakan ja 
puolustusvoimien muutto pois alueelta. 
Myös alueen liikenneongelma oli polttava 
Katajanokan kanavan muodostaman pul-
lonkaulan vuoksi.1 Aluetta kaavoitettaessa 
sitä suunniteltiin kolmena osa-alueena: 
itäkärjen uutena asuntoalueena, satama-
na ja vanhana asuntoalueena. 

Suurelle yleisölle tuntemattomiksi jää-
neissä suurten varastorakennusten kort-
teleissa oli yhteensä 90 000 neliömetriä 
varastotilaa. Lars Sonckin merenpuolei-
sen 8-kerroksisen valtavan varastoraken-
nuksen K12 (pituus 142 m × leveys 29,5 
m) julkisivua pidettiin edustavana, ja sen 
nähtiin muodostavan erityisen julkisivun 
kaupunkiin mereltä saavuttaessa. Raken-
nus pohjautuu 1911 pidettyyn arkkiteh-
tuurikilpailuun, mutta se on valmistunut 
vasta 1928. Kaavoittaja-arkkitehdit piti-
vät myös arkkitehti Gustav Nyströmin 
suunnittelemaa tulli- ja pakkahuonetta 
(1901) kaupunkikuvallisesti merkittävänä 
ja yleisesti ottaen satama-alueen meren 

1  Helander & al. 1972, 33.

1 Johdanto

1.1 Kohde
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puoleisen, punatiilisen ilmeen vaalimis-
ta tärkeänä.2 Kun tavarasatamatoiminta 
loppui, varastorakennuksille piti ideoida 
uusia käyttötarkoituksia: Kanavakatu 3 
muutettiin toimistoksi 1980-luvun lopul-
la, K12 hotelliksi 1992, ja 1960-luvulla val-
mistunut K7 kongressikeskukseksi 19923, 
punatiiliset 1897 valmistuneet Elia Heike-
lin suunnittelemat makasiinirakennukset 
Wanha Satama -nimiseksi kongressikes-
kukseksi 1980-luvulla4 ja makasiini K13 
Elokuvasäätiön toimitiloiksi5.

Omistaja vaihtui 1984 ja Kanavakatu 
3AB:n toiminta varastona päättyi 1987. Se 
muutettiin pääasiallisesti toimistotaloksi 
1980-luvun lopulla. Rakennuksen muutos-
ten suunnittelua ohjasi asemakaavatyö, 
jolla pyrittiin mm. väljentämään alueen 
tiivistä rakennetta. Arkkitehtina oli Matti 
Vuorio.

OTK:n keskusvarastoa voidaan tarkas-
tella myös osuustoiminnallisen rakenta-
misen osana. Suomalainen järjestäytynyt 
osuuskauppatoiminta syntyi 1900-luvun 
alussa. 1904 perustettu Suomen Osuus-
kauppojen Keskuskunta kasvoi yli 500 
liikkeen yhteisöksi kunnes se jakautui 
kahtia 1917 vasemmistolaiseksi Kulu-
tusosuuskuntien Keskusliitoksi (KK) sekä 
maanviljelijöiden ja porvareiden SOK:ksi.6 
Niitä osuuskauppoja, joiden aatteellisena 
keskusjärjestönä oli KK, kutsuttiin osuus-
kauppiaitten piirissä edistyksellisiksi. 
Näiden toiminta keskittyi kaupunkeihin. 

2  Sundman & Pakkala 1979, 17–22.
3  Marina Congress Centerin nettisivu.
4  Wanhan Sataman nettisivu.
5  Katainen 1986, 54-58.
6  Niskanen 2005, 51.

KK:n jäsenosuusliikkeet perustivat vuon-
na 1917 Suomen Osuustukkukaupan (OTK), 
josta tuli 1920 Osuustukkukauppa.7 Vuo-
den 1927 lopulla KK:hon kuului 113 osuus-
kauppaa, joiden lisäksi sen jäseninä olivat 
mainittujen osuuskauppain kaupallinen 
järjestö Osuustukkukauppa r.l. (OTK) ja 
niiden omistamat vakuutuslaitokset Va-
kuutusosakeyhtiö Kansa ja Paloapuyhdis-
tys Kansa.8

Osuuskauppaliike oli kansainvälinen, 
mikä heijastui myös heidän rakennustoi-
mintaansa. Osuustoiminnalliset raken-
tajat Suomessa ottivat oppia Englannis-
ta, Saksasta ja Ruotsista. Aino Niskasen 
mukaan osuuskauppaliike oli erityisesti 
1930-luvulla standardisoinnin ja rationali-
soinnin uranuurtaja Suomessa.9 

KK:n rakennusosastolla suunniteltiin 
OTK:lle ja osuusliikkeille ja neuvottiin 
niitä kiinteistö- ja tonttihankinnoissa. 
1920-luvulla siellä suunniteltiin pari sataa 
myymälää, konttoria ja teollisuusraken-
nusta. OTK oli KK:n suurin asiakas, erityi-
sesti myöhemmin 1930-luvulla, jolloin se 
suunnitteli myös OTK:n hallintorakennuk-
sen Helsingin Sörnäisiin. Arkkitehti Väinö 
Vähäkallio toimi vuosina 1928–1934 KK:n 
rakennusosaston teknillisenä johtajana 
vastaten suunnittelusta yhdessä raken-
nusosaston suunnittelupäällikön Fabian 
Ahvenaisen kanssa. 10

7 http://fi.wikipedia.org/wiki/
Tradeka#Historia

8 Osuustukkukauppa r.l.. Johtok. ja Hallinto-
neuvoston Pöytäkirjat 1928 -kirjassa pieni 
liitevihko. TA.

9 Niskanen 2005, 54.
10 Niskanen 2005, 53.
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Kartta on ”Projekt till stadsplan för Skatudden 1894”. Lähde HKA SIN. 

 Katajanokan lounaisrantaa alettiin kehittää suursatamana 1870-luvulta lähti-

en.  Alueelle vahvistettiin Herman Norrménin 1894 laatima asemakaava. (Stenius 

1969, 16; HKA SIN.) 

 Katajanokalle ulottuva satamaratahanke oli saatu käyntiin jo 1891 kun val-

tioneuvosto oli tehnyt päätöksen radan osarahoituksesta. Satamarata saatiin ulo-

tettua Katajanokalle jo 1895. (Erävuori 1981, 71) Rahapajanrannan rakentaminen 

käynnistyi 1897 ja laituri valmistui 1900. (Erävuori 1981, 72) Pieni Laukkasaari yh-

distettiin maatäytöillä osaksi Katajanokkaa kun Rahapajanlaiturin vaatimien maa-

täyttöjen yhteydessä. (Jaatinen & al. 1998, 7). 
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Tämä rakennushistoriaselvitys on nk. 
suppea selvitys. Tehtävänä oli tuottaa tii-
vis ja yleispiirteinen selvitys kiinteistön 
Kanavakatu 3AB rakennusvaiheista alka-
en vuodesta 1929, jolloin OTK rakensi uu-
den keskusvaraston. 

Merkittävimpiä arkistolähteitä oli-
vat Työväen arkisto, johon on arkistoitu 
OTK:n hallintoneuvoston ja johtokunnan 
pöytäkirjat, joissa käsitellään rakenta-
mispäätöstä. Valitettavasti vuoden vas-
taavat 1939 pöytäkirjat ovat tuhoutuneet. 
Senaatti-kiinteistöjen arkistossa on kat-
tavasti aineistoa 1980-luvulta eteenpäin. 
Rakennuslupa-aineistot ovat peräisin 
pääosin Helsingin kaupungin rakennus-
valvontavirastosta ja osittain Helsingin 
kaupungin kaupunginarkistosta, jossa on 
Maistraatin myöntämät rakennuslupa-
asiakirjat 1920- ja 1930-luvuilta. Suomen 
arkkitehtuurimuseon kokoelmiin kuuluu 
OTK:n varastorakennuksen malli, jonka 
museo on saanut kokoelmiinsa osana KK:n 
arkistoa.

Tärkeimpiä kirjallisia lähteitä ovat Ka-
tajanokan kaavoituksen osalta ideakilpai-
lun voittaneen kaavoittajakolmikon Ville 
Helanderin, Pekka Pakkalan ja Mikael 
Sundmanin artikkelit Arkkitehti-lehdessä. 
Helsingin sataman ja satamahallinnon histo-
ria antoi täsmällistä taustatietoa sataman 

perustamisvaiheista 1980-luvulle. Aino 
Niskasen väitöskirjassa Väinö Vähäkallio 
ja hänen toimistonsa on taustoitettu KK:n 
rakennustoimintaa. 

Inventointi suoritettiin yleispiirteise-
nä siten, että sisätilojen osalta pyrittiin 
kuvailemaan tyypillisiä ratkaisuja. Toimis-
tokerrokset 2–6 on käsitelty yhtenä koko-
naisuutena. Edellisistä poikkeavat kerrok-
set ullakko, maantasokerros ja kellari on 
käsitelty tilaryhminä tai yksittäisinä tiloi-
na, jotka on kuvattu yleispiirteisesti. Jul-
kisivuista on laadittu kaavio, josta käy ilmi 
yksityiskohtaisempia tietoja ja muutoksia. 
Sisä- ja ulkotiloissa suoritettiin laaja doku-
mentointivalokuvaus. 

Rakennuksen vaiheet 1929, 1939 ja 1989 
on esitetty kaaviopiirustuksina sekä Kana-
vakadun puoleisen julkisivun että asema-
piirroksen tasolla. Rakennuksen fyysinen 
muoto muuttui 1980-luvulla siinä määrin 
paljon, että 1980-luvun lopun muutoksia 
on tarkasteltu erillisenä rakennusvaihee-
na. Tätä vaihetta valaisivat myös kaavoit-
taja-arkkitehti Pekka Pakkalan ja arkkiteh-
ti Matti Vuorion haastattelut.

Työn lopussa on esitetty yhteenveto 
rakennuksen vaiheista, säilyneisyydestä 
sekä pohdittu sen kulttuurihistoriallista 
merkitystä.

1.2 Tehtävä
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KohTeen nimi

Kanavakatu 3 AB

Vanha osoite:  Kanavakatu/Kanalgatan 3–7 

   Laukkasaarenkatu/Lyökkisaarenkatu/

   Lökholmsgatan 2-6

   Ankkurikatu/Ankargatan 3

Nykytilanne:  Kanavakatu/Kanalgatan 3AB

Kaupunginosa 8 Katajanokka/Skattudden

Kortteli  186 Vaahtera/Lönn

Tonttinumero Entinen 2–6 

   Nykyinen 5

raKennusvaiheeT

1929 OTK:n varastorakennuksen rakentaminen 

 Arkkitehti Georg Jägerroos

 Tonteilta 2-6 purettiin 1896 rakennettu, K. F. Andersso-

nin suunnittelema kaksikerroksinen varastorakennus. 

Uudisrakennus rakennettiin samassa korttelissa tonteilla 

8-16 sijaitsevan 1898 valmistuneen varastorakennuksen 

kylkeen. 

1939 OTK:n varastorakennuksen laajennus ja korotus

 Arkkitehdit Georg Jägerroos ja Pauli Salomaa

 Varastorakennusta korotettiin kahdella kerroksella ja 

sen kaakkoispäähän rakennettiin laajennus. Laajennuksen 

kohdalta purettiin osa viereisen tontin 8 1898 valmistu-

nutta varastorakennusta.

1989  Varaston muutos toimistotiloiksi

 Suunnittelu käynnistyi 1984 lopulla, rakentamisvaihe 

ajoittui vuosiin 1987–1989.

 Arkkitehtisuunnittelu Matti Vuorio Arkkitehdit Oy

 Ylimmät kaksi kerrosta ja osa 1939 rakennetusta laajen-

nuksesta purettiin. Rakennuksen julkisivu sai yhtenäisen 

ilmeen. Sisätilat muutettiin toimistoksi.

laajuusTieToja

1929 Bruttopinta-ala: 7 540 m²

 Tilavuus: 22 000 m³

 Kerroksia: 6 normaalikerrosta ja osaksi maanpäällinen 

kellarikerros

1939  Bruttopinta-ala: 18 830 m² (Vuorio, toimenpideselostus)

 Tilavuus: 57 360 m³ (Vuorio, toimenpideselostus)

 Kerroksia: 8 normaalikerrosta ja osaksi maanpäällinen 

kellarikerros

1989  Bruttopinta-ala: 10 229 m²

     30 430 m²

 Kerroksia: 6 normaalikerrosta, sisennetty ullakkokerros 

ja osaksi maanpäällinen kellarikerros

Nykytilanne 

2012 Bruttopinta-ala: 13 596 m² 

 Kokonaistilavuus: 43 810 m³

 Kerroksia: 6 normaalikerrosta, sisennetty ullakkokerros 

ja osaksi maanpäällinen kellarikerros

1.3 Perustiedot
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KäyTTö

1928–1987

Pääasiassa kylmä varastorakennus.  Vuoteen 1983 OTK:n siirto-

maatavaravarasto ja tämän jälkeen E Osuuskunta Ekan varasto. 

Toisessa kerroksessa sijaitsi toimistotiloja 1920-l alkaen.

1989–

Liike- ja toimistorakennus. Valmistumisvaiheessa vuokralaisina 

olivat Teollistamisrahasto, UM, ravintola Kaksi Kanaa, valtion alu-

eellinen työterveysasema, UM:n taloustoimiston matkatoimisto, 

Kesko Oy:n näyttelytila ja ravintola Kaksi Kanaa.

Kesko Oyj on ollut vuokralaisena 1990-luvun lopulla ylim-

missä kerroksissa. Liiketila muutettu Medivireen lääkäriasemaksi 

2001. Nykyisin rakennuksen tilat on vuokrattu Ulkoasiainminis-

teriölle ja Kaksi Kanaa -ravintolalle

Käyttö 2012

Kellari Autohalli

1. kerros UM:n virkailijayhdistys, viestintä- ja kulttuuri-

osasto ja International press center sekä ravin-

tola Kaksi Kanaa.

2. kerros UM:n sisäisen tarkastuksen yksikkö, turvallisuus-

yksikkö, ja virastopalveluyksikkö.

3. kerros UM:n talousyksikkö, henkilöstöyksikkö ja tieto-

hallintoyksikkö.

4. kerros UM:n tietohallintoyksikkö.

5. kerros UM:n kiinteistöyksikkö ja henkilöstöyksikkö.

6. kerros UM:n henkilöstöyksikkö.

Ullakko Edustustilat

omisTus 

ennen 1896 Helsingin kaupunki 

1896–1908 Kauppias G. A. Strömberg 

1908–1909 Jon. I. Gygnaeus 

1909–1924 Centralandelslaget Labor m.b.t. 

1924–1984 OTK, v. 1983 fuusioitu E-osuuskunta Ekaksi

1984–1987 Polar rakennusyhtiö Oy 

1987–1991 Säästöpankkien keskusosakepankki SKOP

1991–1997 Sponda Oyj

1997– Valtion kiinteistölaitos. Kiinteistö vaihtoi 

omistajaa vaihtokaupalla. Valtion kiinteistölaitok-

sen nimi muuttui Senaatti-kiinteistöiksi 2001. 

Osakeyhtiömuotoinen Kiinteistö Oy Kanavakatu 

5–7 oli olemassa vuoteen 2005 asti, jolloin yhtiö 

purettiin ja kiinteistö siirtyi Senaatti-kiinteistöjen 

suoraan omistukseen. 

asemaKaava

Asemakaava numero 8853 vahvistettiin 10.12.1984 

ja korttelin 186 käyttötarkoitukseksi määrättiin 

liike-, toimisto- ympäristöhäiriötä aiheuttamatto-

mien teollisuus- sekä varastorakennusten kortteli-

alue. Toimistoa sai olla enintään 60 % kerrosalasta. 

Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen sai sijoit-

taa myymälöitä. Rakennus määrättiin madalletta-

vaksi sekä kaakkoispäästään purettavaksi 15 m 

pituiselta osuudelta. Puretun rakennuksen kohdalle 

määrättiin yleiselle jalankululle varattu osa, jonka 

pintakiveyksen on sopeuduttava kaupunkikuval-

lisesti arvokkaaseen ympäristöön ja istutettava 

osa, jolle tuli istuttaa puurivi. Kaava osoitti tulevan 

rakennusvaiheen volyymin. Vanha 1898 rakennettu 

makasiini merkittiin suojeltavaksi ja asemakaava-

määräyksen mukaan siihen saa sijoittaa myös asun-

toja. Kortteliin 186 osoitettiin yhteensä 11 780 

kerrosalaneliömetriä rakennusoikeutta.11

Nykyisin voimassa oleva asemakaava numero 

10627 on vuodelta1998, ja se poikkeaa edellisestä 

siinä, että toimistotilan määrää on nostettu enin-

tään 66 prosenttiin kerrosalasta.12

raKennussuojelu

Rakennusta ei ole suojeltu.

11  Ak 8853, HEL PTJ.
12  Ak 10627, HEL PTJ.
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2 Rakennusvaiheet

1898
Korttelissa 186 oli kaksi makasiinirakennusta, luoteispäässä K. 

F. Anderssonin suunnittelema makasiinirakennus vuodelta 1896 

(20,8 m × 53,2 m), ja kaakkoispäässä Elia Heikelin suunnittelema 

punatiilirakennus (20,5 m × 88,75 m) vuodelta 1898. 

1929
K. F. Anderssonin piirtämä kaksikerroksinen makasiini purettiin. 

Tilalle rakennettiin OTK:n kuusikerroksinen keskusvarasto (20,5 

m × 53,2 m) kiinni Elia Heikelin suunnittelemaan makasiiniraken-

nukseen, jonka mitat pysyivät ennallaan.
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1939
Osa Heikelin suunnittelemasta rakennuksesta purettiin laajen-

nuksen tieltä. Makasiinirakennuksen kutistuneet mitat olivat 20,5 

m × 59,17 m. Laajennusosa rakennettiin kiinni vanhaan makasii-

niin ja sen pituus oli 29,58 m. Samalla 1929 valmistunutta osaa ko-

rotettiin kahdella kerroksella. OTK:n laajennetun keskusvaraston 

mitat olivat 20,5 m × 83,33 m.

1989
Vuonna 1984 käynnistyi muutos, jossa korkeaa varastorakennus-

ta madallettiin kahdella kerroksella ja korotettiin sisäänvedetyllä 

ullakkokerroksella. Lisäksi kahdeksankerroksisen varastoraken-

nuksen pituudesta purettiin 16,5 metrin osuus. Makasiinin pää-

tykorjauksen jälkeen sen mitat olivat 20,5 m × 59,48 m, ja OTK:n 

toimistoiksi muutetun keskusvaraston 20,5 m × 66,83 m. Raken-

nusten väliin jäi 15,7 m leveä tila. 

 1980-luvun jälkeen rakennusten ulkomitat ovat pysyneet sa-

moina. Korttelin pituus on uusimpien piirustusten mukaan 142,00 

m ja rakennusten rungon syvyys on n. 20,5 m.
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KorTTelin raKenTuminen
asemapiirrokset

RAKENNUS 1
Vanha makasiini, rakennettu 1898

1896 rakennettu makasiini,
purettu 1920-luvun lopulla

RAKENNUS 1
Vanha makasiini

RAKENNUS 1
Vanha makasiini

RAKENNUS 1
Vanha makasiini
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88,75 m

88,75 m

59,17 m

59,48 m

29,58 m

15,70 m

53,75 m

83,33 m

66,83 m

142 m

142 m

142 m

142 m

20,5 m
20,5 m

20,5 m
20,5 m

RAKENNUS 2
OTK:n keskusvarasto

RAKENNUS 2
OTK:n keskusvarasto

RAKENNUS 2
OTK:n keskusvarasto

1929

1939

1989

1898

Laajennusosa

Ulkotilaa
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1929

1939

1989

1898

KorTTelin raKenTuminen
julkisivu Kanavakadulle



K. F. Anderssonin 1896 

suunnittelema makasiini. 

HKA SIN.
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2.1 uusi varastorakennus 1929

2.1.1 ToimijaT

OTK:n Katajanokan varastorakennuksen 
suunnittelija Georg Brynolf Jägerroos 
(1901–1956)13 valmistui arkkitehdiksi Tek-
nillisestä korkeakoulusta 1925. Opiskelu-
aikanaan Jägerroos oli ollut harjoittelijana 
Uno Ullbergin toimistossa Viipurissa, sekä 
Armas Lindgrenin ja Väinö Vähäkallion 
toimistoissa Helsingissä, kunnes hän sai 
vakinaisen toimen KK:n rakennusosastol-
ta 1924. 

Uransa alkuvaiheessa Jägerroos me-
nestyi arkkitehtuurikilpailuissa, joihin 
hän osallistui useimmiten arkkitehti Arne 
Helanderin kanssa. Heidän kilpailuehdo-
tuksensa Viipurin kaupunginkirjastoksi 

13 Tiedot Georg Jägerroosin osalta perustuvat 
Suomen Arkkitehtuurimuseon nettisivuil-
laan julkaisemaan arkkitehtuurimatrikke-
liin. 

1927 ja Vaasan Kauppiaiden liiketaloksi 
lunastettiin. 1930-luvulla Jägerroos ja He-
lander sijoittuivat yhdessä H. Borgströmin 
kanssa Kotkan Rauta Oy:n liiketalon, Kot-
kan kaupungintalon ja Helsingin postita-
lon kilpailuissa. Suomi-yhtiön liiketalo-
kilpailussa 1937 Jägerroos sijoittui omalla 
työllään kolmanneksi.

Jägerroos teki kuitenkin pääasiallisen 
elämäntyönsä KK:n arkkitehtina. Osuus-
liikkeelle suunnittelemistaan rakennuk-
sista tunnetuimpia ovat OTK:n pääkontto-
ri Helsingin Hämeentiellä yhdessä Väinö 
Vähäkallion ja Antero Pernajan kanssa, 
OTK:n Helsingin mylly, OTK:n Katajano-
kan varasto, Osuusliike Voiman pääkont-
tori- ja asuinrakennus Tampereella, sekä 
OTK:n mylly ja keskusvarasto Viipurissa. 
Jägerroos suunnitteli myös Kuusankosken 
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OTK:n Katajanokan 

varasto kuvattuna 

1930. Lähde TA.

kaupungintalon ja kansakoulun. 1930-lu-
vulla hän piirsi Kansa-yhtiölle funktiona-
listisia kerrostaloja pienasuntoineen Hel-
singin Hämeentie 38:aan. 

Hän omaksui nopeasti rakennusteknil-
lisiä uutuuksia. Esimerkkeinä Jägerroosin 
hienostuneesta modernismista on Tope-
liuksenkatu 3 Helsingin Töölössä, missä 
sijaitsi myös hänen oma toimistonsa, sekä 
Kirjatyöntekijänkatu 10 ajalle tyypillisine 
ravintolasisustuksineen.14

Helsinkiläinen rakennusliike O.Y. Tek-
tor A.B. urakoi Katajanokan varaston ja 
myöhemmin 1930-luvulla mm. OTK:n hal-
lintorakennuksen.15

14 http://www.mfa.fi/
arkkitehtiesittely?apid=3146

15 O.Y. Tektor A.B:n mainos Suomen arkkiteh-
tiliiton julkaisemassa rakennusteknillisessä 
käsikirjassa SARK. Harmia 1937, 20.

2.1.2 hanKKeen 
KäynnisTyminen

Tämän kappaleen lähteenä on käytetty 
Työväen arkistossa sijaitsevia OTK:n joh-
tokunnan hallintoneuvoston ja vuosiko-
kouksen kokouspöytäkirjoja 1928-1929.16 
Hallintoneuvosto päätti ylätason asioista, 
kuten hankkeeseen ryhtymisestä. Raken-
tamisen osalta johtokunta päätti suurim-
mista ja tärkeimmistä töistä. Päivittäisen 
asiat kirjattiin erilliseen diaarioon, ja niis-
tä päättivät johtajat.17

OTK:n Katajanokan keskusvarasto-
hankkeen voi katsoa käynnistyneen, kun 
yhtiö teki kaupan kolmesta varastoton-

16 OTK:n vuoden 1929 hallintoneuvoston koko-
uspöytäkirjat ovat kansiossa CA 8. TA.

17 OTK:n johtokunnan pöytäkirja 20.2.1929, 54 
§, s.19. TA.
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Asemapiirros ja julkisivu Lyökkisaarenkadulle 1929. HKA.

3., 4., 5. ja 6. kerroksen (yllä) sekä 2. kerroksen pohjapiirustukset 1929. HKA.
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Julkisivut Kanavakadulle ja Ankkurikadulle sekä leikkaus A–B 1929. HKA.

Kellarikerroksen ja 1. kerroksen pohjapiirustukset 1929. HKA.
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tista Laukkasaarenkatu 2, 4 ja 6 Cent-
ralandelslaget Laborin kanssa 11.9.1924 
1,5 miljoonan markan kauppasummasta. 
Tonttien yhteispinta-ala oli 1 091 m² ja pai-
kalla sijaitsi kivirakenteinen, K. F. Anders-
sonin 1896 suunnittelema makasiini. Siinä 
oli noin 350 m² suuruinen välttävässä kun-
nossa oleva kellari, tiiliväliseinillä osastoi-
hin jaettu 1 000 m² suuruinen alakerta ja 
samansuuruinen toinen kerros. Alakerran 
lattia oli sementtiä ja ylempi välipohja sekä 
toisen kerroksen väliseinärakenteet olivat 
puuta. Johtokunta piti rakennusta epäkäy-
tännöllisenä ja myös rottien aiheuttamia 
vahinkoja pidettiin ongelmallisina. 

Kyseisen makasiinin lisäksi OTK oli 
vuokrannut Katajanokalta Makasiini 
Oy:ltä 1 180 m² suuruisen varaston erään 
kivisen varastorakennuksen toisesta ker-
roksesta, ja kolmannen 525 m² suuruisen 
kellarin sillien, silavan ja ihran varas-
toimista varten. Johtokunnan mielestä 
erillään olevat ja epäkäytännölliset tilat 
aiheuttivat ajan ja työvoiman haaskausta 
verrattuna kunnolliseen nosto- ja siirtoko-
neistoilla sekä tullivarastolla varustettuun 
varastohuoneistoon.

Vuoden 1928 pöytäkirjoista käy ilmi, 
että Katajanokan varastorakennuksen 
uusiminen oli ollut vireillä jo kolmatta 
vuotta. Erinäiset seikat, kuten alussa ra-
han niukkuus, Sörnäisten alueen raken-
nussuunnittelu ja Katajanokan satamara-
ideolojen mahdolliset muutokset, olivat 
estäneet hankkeen kehittymisen. Vuonna 
1928, kun OTK:n hallinnassa olevien Sör-
näisten tonttien rakentamisohjelmasta oli 
varmempi käsitys, ja kaupunki oli päättä-
nyt Katajanokan satamaraiteista, voitiin 
ryhtyä laatimaan lopullista ehdotusta. 

KK:n rakennusosaston laatiman eh-
dotuksen mukaan Katajanokalla sijait-

sevan makasiinirakennuksen seinät ja 
katto jäisivät nykyiselleen, mutta kella-
ria laajennettaisiin rakennuksen koko 
pohjapinta-alan käsittäväksi ja itse raken-
nukseen rakennettaisiin kolme rautabe-
tonilattioiden erottamaa kerrosta, jolloin 
käyttöpinta-alaksi saataisiin noin 4 000 
m². Rakennus varustettaisiin hissillä ja 
tarpeellisilla laskulaitteilla tavaroiden au-
toihin ja rautatievaunuihin lastaamista 
varten. Ehdotettujen muutostöiden ja tar-
peellisten koneistojen kustannusarvio oli 
1,8 miljoonaa markkaa. Jos rakennukseen 
lisättäisiin vielä yksi kerros, käyttöpinta-
ala kasvaisi 1 000 m² ja kustannukset noin 
miljoona markkaa. Varaston muutoksella 
kaikki raskaan tavaran varastot saataisiin 
keskitettyä yhteen paikkaan, kunnolliseen 
ja työvoimaa säästävään rakennukseen.18 

Syyskuussa 1928 OTK:n hallintoneu-
vosto oli hyväksynyt lähivuosien ra-
kennusohjelman, johon ajankohtaisena 
hankkeena kuului mm. Katajanokalla si-
jaitsevan OTK:n makasiinin uusiminen 
uudenaikaiseksi ja tarkoitustaan vastaa-
vaksi varastoksi. Johtokunta päätti, että 
KK:n rakennusosasto laatisi suunnitelman 
uudisrakennuksesta ja että asiaa käsitel-
täisiin uudelleen, kun luonnospiirustuk-
set olisivat valmiit. KK:n rakennusosaston 
teknillinen johtaja arkkitehti Väinö Vä-
häkallio oli varta vasten kutsuttu seuraa-
maan asian käsittelyä johtokunnan koko-
ukseen 26. syyskuuta 1928.19 

Kun johtokunta tammikuussa 1929 
ensimmäisen kerran käsitteli Katajano-
kan makasiinin uutta rakentamissuunni-

18 Ehdotus OTK:n viisivuotiskauden rakennus- 
ja tuotantolaitosohjelmaksi s.a. [1928], s.10–
11. Liite 21 a 181. TA. 

19 OTK:n hallintoneuvoston pöytäkirja 
26.9.1928, 189 §. TA.
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telmaa20, esillä olivat vaihtoehdot viisi- ja 
kuusikerroksisesta uudisrakennuksesta.21 

Hankesuunnitelmassa uudisrakenta-
mista perusteltiin sillä, että aiempi vaa-
timaton muutossuunnitelma olisi tuonut 
vain lyhytaikaisen ratkaisun tukkukaupan 
varastoinnin tarpeisiin. Tuoreiden he-
delmien myynti oli jo 1928 syksyllä muo-
dostunut, Helsinkiin omaan hankintaan 
keskitettynä, ilahduttavan suureksi, ja 
sen vaatima varastotila oli huomattavasti 
kasvanut. Myös myöhemmin perustettu 
maatalousosasto tarvitsi lisää varastoti-
laa. Kun lisäksi vakiintunut ajatus muu-
tamien kalliimpien siirtomaatavaroiden 
varastoimisen keskittämisestä Helsinkiin 
edellytti lisätilaa, piti johtokunta perus-
teltuna ryhtyä laatimaan kokonaan uutta 
ehdotusta. Etuna nähtiin myös se seikka, 
että Katajanokan varaston toteuttaminen 
siirtäisi tarvetta rakentaa Sörnäisiin suuri 
varasto pitkälle eteenpäin. 

Hankesuunnitelman mukaan OTK:n 
Katajanokan tonteille rakennettaisiin 
täyskorkea, kellarikerroksen lisäksi kuu-
si kerrosta käsittävä tiilinen, rapattu ra-
kennus, joka varustettaisiin tarpeellisilla 
työvoimaa säästävillä tavaran nosto- ja 
liukulaitteilla. Sinne keskitettäisiin Vi-
ronkadulla sijainnut varastonhoitajan ja 
tullaajien konttori, hedelmävarastot ja 
Sörnäisistä purettavasta rakennuksesta 
rautatavaraosaston raskastavaravarastot. 
Uuteen varastoon rakennettaisiin myös 
pieni autotalli 4–5 autoille, jotka olivat 
olleet sijoitettuina autotalliin Sörnäisis-
sä. Tällöin autoilta säästyisi päivittäinen 
edestakaisin tyhjänä ajo. 

20 OTK:n johtokunnan pöytäkirja 9.1.1929, 13 §, 
s.5. TA.

21 Liite 3, s.a. [1929] irrallisena 1929 pöytäkir-
jojen kansiossa. TA.

Nykyisen varaston sekä tiiliset että 
puiset väliseinät ja katto purettaisiin. Ala-
kerran lattian alta poistettaisiin maata ja 
kalliota kellaria varten. Rakennus korotet-
taisiin kuusikerroksiseksi ja lisäksi siinä 
olisi kellari. Kellariin varastoitaisiin silliä, 
ihraa ja tuoreita hedelmiä. Sinne johtaisi-
vat portaat, hissit ja liukurata. 

Ensimmäiseen kerrokseen tulisi tava-
ran vastaanotto, lähettämö ja varastotilaa. 
Ankkurikadun päätyyn järjestettäisiin las-
tauspaikat kahta autoa varten ja talon toi-
seen päähän rakennettaisiin autotalli 4–5 
autoa varten. 

Lähetettävät tavarat laskettaisiin muis-
ta kerroksista joko kahdella hissillä tai kah-
della liukuradalla. Toinen nostolaite olisi 
kaksinkertainen niin, että kahden auton 
samanaikainen lastaaminen olisi mahdol-
lista. Toinen liukurata oli suunniteltu Ka-
navakadun puoleiselle sivulle siten, että ta-
varat voitaisiin lastata liukuradalta suoraan 
rautatievaunuihin. Rakennuksen Laukka-
saarentien puoleiselle sivulle oli suunni-
teltu erikoisnostin kellariin varastoitavien 
sillien ja silavan nostamista varten. Eri ker-
roksiin siirrettävää tavaraa varten Kanava-
kadun puoleisen sivun keskellä olisi hissien 
lisäksi säkkinosturi, jolla säkit nostettaisiin 
suoraan vaunuista haluttuun kerrokseen. 

Toiseen kerrokseen sijoitettaisiin 
konttorihuoneet varastonhoitajaa, va-
rastokirjanpitäjää sekä tullaajia varten, 
miesten puku- ja ruokailuhuone, kahvin-
keittokomero, lämpökaappi mukana tuo-
dun ruuan lämmittämistä varten, suih-
kuhuoneet, käymälät ja pesuhuoneet. 
Näiden huoneiden lämmittämistä varten 
sijoitettaisiin kellariin portaiden alle pieni 
Harak-keskuslämmityskattila. Kolman-
nen kerrokseen länsipäästä erotettaisiin 
osa hedelmävarastoksi ja varustettaisiin 
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kaksinkertaisilla ikkunoilla ja tarpeellisel-
la lämmityksellä. Neljäs, viides ja kuudes 
kerros olisivat tavallisia varastokerroksia. 
Kaikki ovet olisivat rautaovia ja ikkunat 
rautaikkunoita, jotta pienempi tai suu-
rempi osa varastosta voitaisiin erottaa tul-
livarastoksi. Kellarin katto tehtäisiin läm-
pöä eristäväksi kaksoislaatalla. 

Kaikkien viiden ylimmän kerroksen 
korkeus olisi n. 2,65 m, alimman n. 3 m ja 
kellarin n. 2,3 m. Rakennuksen kuutioti-
lavuus olisi 21 853 m3, ja hyötypinta-alan 

(7 140 m²) oli suunniteltu jakautuvan 
tehokkaaksi varastoksi (6 787 m²), auto-
talliksi (103 m²) ja portaiksi/hisseiksi/
liukuradoiksi (251 m²). Viisikerroksisen 
rakennuksen kustannusarvio oli 4,632 
miljoonaa markkaa ja kuvatunlaisen kuu-
sikerroksisen 5,169 miljoonaa markkaa. 
Selvityksessä todettiin, ettei varmoja kan-
nattavuuslaskelmia uuden varaston edul-
lisuudesta voitu tehdä sen vuoksi, että 
varastotilan kokonaiskäyttöä lämpiminä 
vuosina oli vaikea arvioida.

6-KerroKsisen raKennuKsen KusTannusarvio

Purkaminen ja tiilien puhdistus ja varastoiminen  28 000,-

Maankaivuu ja kuljetus 120 000,-

Kellarin porausta ja tasotus 30 000,-

Kellarin pohjan teko ja eristys 360 000,-

Kivijalan korjaus 10 000,-

Ovi- ja ikkuna-aukkojen teko 20 000,-

Rautabetonityöt 2 300 000,-

Muuraustyöt (yläosa solubetonista) 300 000,-

Mosaiikkiportaat ja tasot 26 000,-

Väliseinät 20 000,-

Rappaustyöt ja telineet 220 000,-

Vesikatto ja peltityöt 100 000,-

Lämmityslaitteet ja vesijohto 100 000,-

Cronoliittilattiat 350 000,-

Ikkunat yksinkert. laseilla (kehikot raudasta) 135 000,-

Ovet (raudasta) 55 000,-

Maalaustyöt 70 000,-

Hissit ja kuljetuslaitteet 300 000,-

Valaistus- ja voimajohdot 60 000,-

Puhelimet 15 000,-

Puhdistus ja aputöitä 100 000,-

Työnjohto yms. arvaamattomat menot 450 000,-

 Smk. 5 169 000,-
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Vertailtuaan vaihtoehtoja jo edellises-
sä 9.1. pitämässään kokouksessa, OTK:n 
johtokunta päätti 23.1. esittää hallinto-
neuvostolle Katajanokan makasiinin ra-
kentamista kuusikerroksisena ja lähettää 
hallintoneuvostolle asiassa kirjallisen esi-
tyksen.22

Johtokunta päätti esittää hallinto-
neuvostolle, että varastoa ruvettaisiin ra-
kentamaan heti, kun valmistelutyöt sen 
sallivat. Syynä kiirehtimiseen oli pelko 
kustannusten nousemisesta.23 Hallinto-
neuvosto hyväksyi suunnitelman OTK:n 
Katajanokalla olevan kaksikerroksinen 
varastorakennuksen korvaamisesta esi-
tettyjen piirustusten mukaisella kuusiker-
roksisella varastolla kustannusten ollessa 
5,2 miljoonaa markkaa. Samalla johtokun-
ta sai valtuutuksen ryhtyä toteuttamaan 
hanketta.24

2.1.3 raKenTaminen

Heti helmikuussa 1929 johtokunta päätti 
hakea rakennuslupaa ja pyytää urakka-
tarjouksia.25 Tarjouksia päätettiin pyy-
tää seitsemältä rakennusliikkeeltä: O.Y. 
Construktorilta, O.Y. Nikanderilta, O.Y. 
Rakentajalta, Yleiseltä Rakennus O.Y:ltä, 
Alb. Palmbergilta, O.Y. Tektor A.B:ltä sekä 
toiminimeltä Lehtinen ja Rousti. Johto-
kunta päätti sallia myös muiden raken-
nusliikkeiden tarjota työtä.26 Varastora-

22 OTK:n johtokunnan pöytäkirja 23.1.1929, 
15 §, s. 5–6 ja Liite N:o 3. TA.

23 OTK:n johtokunnan pöytäkirja 6.2.1929, 28 §, 
s. 10. TA.

24 OTK:n johtokunnan pöytäkirja 9.2.1929, 8 §, 
s. 16–17. TA.

25 OTK:n johtokunnan pöytäkirja 13.2.1929, 
45 §, s. 14. TA.

26 OTK:n johtokunnan pöytäkirja 13.2.1929, 

kennuksen urakasta erotettiin lisälaitteet, 
hissit, lämpöjohdot sekä ovet ja ikkunat 
omiksi hankinnoiksi.27 Urakoitsijoille ase-
tettiin lisäksi ehto, jonka mukaan näiden 
tulisi ostaa OTK:lta ne rakennusaineet, joi-
ta se välitti, ja joita se pystyi toimittamaan 
yhtä edullisesti kuin urakoitsija niitä muu-
alta saisi.28

Johtokunta käsitteli Katajanokan va-
rastorakennuksen urakkatarjouksia maa-
liskuun 14. 1929. Saatujen tarjousten joh-
dosta syntyi keskustelu, jonka kuluessa 
vielä yksityiskohtaisesti tutkiskeltiin hy-
väksyttyä rakennusohjelmaa ja pohdittiin, 
olisiko kiristyneen rahatilanteen vuoksi 
mahdollisesti luovuttava Katajanokan va-
rastorakennuksen rakentamisesta toistai-
seksi.29 Keskustelun tuloksena johtokunta 
päätti kuitenkin ryhtyä hankkeeseen ja 
solmia urakkasopimuksen Tektorin kans-
sa, jonka 5,6 miljoonan markan urakka-
tarjous oli halvin. Siinä tapauksessa, että 
vanhan rakennuksen rakenteita ei voitai-
si käyttää hyväksi uutta rakennettaessa, 
urakkasumma oli O.Y. Tektorin asettaman 
ehdon mukaisesti n. 200  000 markkaa 
urakkatarjousta korkeampi.30 Johtokunta 
päätti ylittää hankkeelle lasketun budjetin 
tässä vaiheessa 0,531 miljoonalla markalla 
eli 10 prosentilla.

Rakennuslupa myönnettiin toukokuun 
6. päivänä 1929. Rakennuslupa-asiakir-

45 §, s. 14. TA.
27 OTK:n johtokunnan pöytäkirja 13.2.1929, 

45 §, s. 14 ja 16. TA.
28 OTK:n johtokunnan pöytäkirja 13.2.1929, 

45 §, s. 14. TA.
29 OTK:n johtokunnan pöytäkirja 14.3.1929, 

73 §, s. 24–25. TA.
30 OTK:n johtokunnan pöytäkirja 14.3.1929, 

73 §, s. 24–25. TA.
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joista ei käy ilmi, kuka toimi hankkeessa 
rakennesuunnittelijana. Tuohon aikaan 
betonirakenteiden suunnittelu tapahtui 
enimmäkseen urakoitsijoiden toimesta.31 
OTK:n johtokunta nimitti mm. Eduskun-
tatalon betonirakenteiden suunnittelijana 
ja arkkitehtien konstruktio-opin opettaja-
na kunnostautuneen insinööri J.I Packalé-
nin (1886–1935) Katajanokan varastora-
kennuksen betonitöiden ylivalvojaksi.32 

Kesäkuun alussa Katajanokan varas-
torakennuksen muuraustyöt olivat edis-
tyneet jo toisen kerroksen korkeudelle. 
Kellarin luonnonkivimuuriperustukset ja 
niiden päälle muuratut maantasokerrok-
sen seinät voitiin käyttää hyödyksi, koska 
kellaria kaivettaessa perustukset oli todet-
tu niin kestäviksi, että olisi ollut turhaa 
ruveta niitä purkamaan. OTK:n ei siten 
tarvinnut maksaa urakkasopimuksen mu-
kaista korotusta. Varastorakennukseen 
tarvittavat kaksi hissit tilattiin Osake-
yhtiö Koneelta ja ne maksoivat 242  000 
markkaa.33 Liukurata hankittiin Osake-
yhtiö Hultgrenilta, jonka suunnitelma oli 
käytännöllisin. Taloon päätettiin tilata 
ulkomaiset yksilasiset rautaikkunat, mikä 
oli osoittautunut halvimmaksi vaihtoeh-
doksi. Varastossa tarvittavat teräsovet 
hankittaisiin Saksasta, sillä kotimaisten 
valmistajien tarjoukset olivat kalliimpia 
ja kotimaisten valmistajien työn jälkeä 
ei pidetty yhtä siistinä kuin saksalaisten 

31 Niskanen 200
32 OTK:n johtokunnan pöytäkirja 10.5.1929, py-

kälä 120, s. 44. TA; Insinööri J. I. Packalénin 
negrologi. Arkkitehti n:o 3 1935, 9. 

33 OTK:n johtokunnan pöytäkirja 10.5.1929, 
118 §, s. 43. TA. 

erikoistehtaiden valmisteita. Varastora-
kennukseen hankittiin kolme Statmos-
vaakaa, jotka maksoivat 8 725 markkaa 
kappale34 ja sähkönosturi Hultgrenilta.35

2.1.4 arKKiTehTuurin 
Kuvaus 1929 

OTK:n keskusvarasto oli valmistuessaan 
kuusikerroksinen teollisuusrakennus, joka 
oli rakennettu katulinjaan ja kiinni naapu-
ritaloon. Rakennuksen julkisivut olivat si-
leiksi rapatut ja katto näytti maantasosta 
tarkasteltuna tasakatolta. Suorakulmainen, 
ulkoneva karniisi korosti katon tasaisuutta.

Pitkä julkisivu jakautui kolmeen osaan 
ja oli symmetrinen. Myös päätyjulkisivu 
oli symmetrinen. Alin kerros, jossa tava-
roita lastattiin ja lasteja purettiin, poikkesi 
luonteeltaan ylemmistä. Korkeahko sokkeli 
oli tehty hakatuista luonnonkiviharkoista. 
Muuri oli saumattu. Pitkän sivun lastausau-
kot oli sijoitettu sokkelin yläpuolelle ja las-
taus tapahtui kadulla sekä Kanavakadun 
että Lyökkisaarenkadun puolella. Päädyssä 
aukot olivat katutasossa niin, että auto voi 
ajaa sisään rakennukseen lastauksen ajak-
si. Hankesuunnitelma osoittaa, että KK:n 
suunnitteluosastolla oli huolellisesti pereh-
dytty rakennuksen sisäisen liikenteen jär-
jestämiseen käyttäen koneita apuna. Suun-
nitelma tavaroiden mekaanisesta siirtelystä 
myös toteutui ja rakennukseen hankittiin 
erilaisia kuljetusvälineitä. Tavarahissejä ra-
kennettiin tässä vaiheessa kaksi.

34 OTK:n johtokunnan pöytäkirja 10.5.1929, 
134 §, s. 47. TA.

35 OTK:n johtokunnan pöytäkirja 6.6.1929, 
155 §, s. 54–55. TA.
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Ensimmäisessä kerroksessa on myös 
pyöreitä ikkunoita, jotka antavat rakennuk-
selle monumentaalista luonnetta. Alakerran 
aukotusta on korostettu rappauslistoilla. 
Ylempien kerrosten ikkunat ovat nauhamai-
sia rautaikkunoita, jotka oli sovitettu niin, 
että muuratun ulkoseinän paksu muuri ko-
rostui. Päädyn ikkuna oli pystysuuntainen ja 
kuvassa (sivulla 28) näkyy, että osa päätyik-
kunan puitteista oli kippi-ikkunoita. 

Rakennuksen kantavana runkona on 
teräsbetoni. Luoteispäässä, tontin 2 osuu-
della, rakenne perustui pilari–laatta–palk-
ki-järjestelmään ja pilarit olivat suoria. 
Muualla rakennuksessa on pilari–laatta-
järjestelmä. Ilmeinen syy luoteispään eli 
tontin 2 osuuden erilaiseen rakenteeseen 
on ollut tarve mitoittaa maantasokerros 
niin, että autot voivat ajaa sisään. Pilari–
laatta-järjestelmän pilarit olivat sienipi-
lareita. Ne olivat tukevampia alemmissa 
kerroksissa ja solakampia ylemmissä ker-
roksissa. Ulkoseinälinjat olivat kantavia. 
Kantamaton julkisivu on kuitenkin muu-
rattu tiilestä, vaikka se ei rakenteellisista 
syistä olisi ollut välttämätöntä. Maanta-
sokerroksen seinä on 1890-luvulta ja se 
muurattiin vanhan sokkelin päälle. Ylem-
pien kerrosten ulkoseinät muurattiin be-
tonilaatan päälle kerroskohtaisesti.

Yhtäältä varastossa siis käytettiin mo-
dernia teräsbetonirunkoa, mutta toisaalta 
ulkoseinän materiaali tehtiin perinteisenä, 
massiivisena tiilimuurina. Koska rakennus 

oli suureksi osin kylmä rakennus ja sen oli 
kestettävä kosteita olosuhteita, suunnit-
telijat lienevät pitäneet perinteistä puna-
tiilimuuria varmempana ratkaisuna kuin 
uudenaikaisempia, keveämpiä rakenteita. 

Teräsikkunat edustivat uutta raken-
tamistekniikkaa, ja niiden käyttö yleistyi 
1900-luvun alussa juuri tehdasrakennuk-
sissa ja myöhemmin 1930-luvulla myös esi-
merkiksi julkisissa rakennuksissa ja asuin-
talojen pääsisäänkäynneissä. 1920-luvun 
lopulla ne olivat tuontitavaraa. Rakennuk-
sen toiminta tullivarastona edellytti pa-
lonkestäviä rakenteita.

1929 valmistunut varasto kallistuu 
arkkitehtoniselta ilmaisultaan klassismin 
suuntaan. Näitä piirteitä ovat symmet-
risesti jäsennellyt julkisivut, ulkoseinän 
muurimaisuus ja ulos työntyvä karniisi. 
Toisaalta siinä on moderneja piirteitä, 
kuten teräsbetonirunkoinen pilari–laatta 
-järjestelmä, sienipilareiden käyttö laaja-
mittaisesti, tasakattoa imitoiva erittäin 
loiva aumakatto ja rakenteiltaan sirot te-
räsikkunat. 



24 Kanavakatu 3AB | Rakennushistoriallinen selvitys 7.3.2012 | Arkkitehtitoimisto ark-byroo

2.2 varaston laajennus 1939

2.2.1 ToimijaT

OTK:n varaston laajennuksen suunnitte-
livat arkkitehdit Georg Jägerroos ja Pauli 
Salomaa yhdessä KK:n rakennusosastolla. 
Pauli Salomaa (1907–1983) oli valmistu-
nut arkkitehdiksi vuonna 1935 ja hän oli 
Jägerroosia nuorempi. Uransa alkuvuosi-
na Salomaa toimi Kulutusosuuskuntien 
Keskusliiton (KK) rakennusosaston ark-
kitehtina 1934–40, jolloin hän suunnitteli 
puhutun keskusvaraston laajennuksen 
lisäksi Jägerroosin kanssa yhdessä mm. 
kahvipaahtimorakennuksen sekä tekno-
kemiallisen tehtaan Sörnäisiin.36 Salomaa 
jatkoi KK:n asunto-osaston suunnitte-

36 http://www.tarinoidenhelsinki.fi/kysymys/
heibrbrbrbrhelsingin-sornaisiss

lujohtajana 1940–50. Sodan jälkeisinä 
niukkuuden vuosina suunniteltu ja toteu-
tettu asuntola Domus Academica aloitti 
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja 
Salomaan yhteistyön.37 Vuonna 1950 Sa-
lomaa voitti arkkitehtikilpailun ylioppi-
laskunnan omistamasta Kaivokatu 10:n 
liikerakennuksesta. Muita hänen suun-
nittelemia rakennuksia 1950-luvulta ovat 
Olympialaisten Kisakylä, Kumpulan maa-
uimala yhdessä Osmo Siparin ja Teuvo 
Lindforsin kanssa, sekä Munkkiniemen 
kirkko.38 Vuosina 1950–53 Salomaalla oli 
oma arkkitehtitoimisto, joka toimi myös 
Olympia-rakennusliikkeenä.39

37  Ark-byroo, 2006.
38  Ark-byroo, 2006.
39  STS ja TFIF, 1982.

Suomen arkkitehtuuri-

museolla on kokoelmis-

saan varaston laajennuk-

sen pienoismalli. Kuva 

Antti Aaltonen. SAM.
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2.2.2 raKennushanKe

OTK:n 1929 valmistunut keskusvaras-
to oli valmistuessaan ratkaissut silloisen 
varastotilan puutteen. 1930-luvun lopul-
la OTK tarvitsi taas lisää varastotilaa. 
Tilantarpeen syynä ei ollut pelkästään 
yhtiön yleinen myynnin kasvu, vaan eri-
koisesti maataloustarvikkeiden, kuten 
rehujen, apulantojen ja siementen lisään-
tynyt myynti. Myyntiä ei kunnollisen va-
rastotilan puutteen vuoksi voitu hoitaa 
kysynnän mukaisella tavalla.

OTK osti huhtikuussa 1938 ”Sipulisaa-
ren tontit” eli Katajanokan korttelin 186 
tontit 8, 10, 12, 14 ja 16 Helsingin kau-
pungilta 4 850 000 markan kauppahinnas-
ta. Kaupan mukana yhtiön omistukseen 
siirtyi Elia Heikelin 1890-luvulla suun-
nittelema varastokiinteistö. Vanhasta ra-
kennuksesta saatavan lisätilan arveltiin 
helpottavan pahinta tilanpuutetta.

Kun tilojen käyttöä alettiin suunnitel-
la ja kun oston jälkeen oli päätetty ryhtyä 
hoitamaan hedelmä- ja vihanneskauppaa, 
ilmeni, että vanhan rakennuksen tilat ei-
vät olleet riittävät. Tämän jälkeen alettiin 
suunnitella 1929 valmistuneen raken-
nuksen laajentamista niin, että ostetusta 
maa-alueesta kolmasosa viipymättä ra-
kennettaisiin täyteen korkeuteen. Uuden 
rakennuksen tilavuus olisi 15 550 m3 ja 
lattiapinta-ala kellareineen 4 650 m². Se 
liittyisi välittömästi olemassa olevaan va-
rastoon siten, että kerrosten lattiatkin ra-
kennettaisiin samaan tasoon. Uudisosasta 
tulisi kuitenkin kahdeksankerroksinen. 

Suunnitelman laatimisen yhteydessä oli 
tutkittu myös mahdollisuutta korottaa 
olevaa varastoa kahdella kerroksella. Ko-
rotushanke esitettiin kustannuslaskelmis-
sa erikseen. Korotus lisäisi lattiapintaa 
1 800 m².

lasKelma raKenTamisKusTannuKsisTa

Uusi osa:

perustustyöt 250 000,-

rakennus 240 markkaa/m³  3 730 000,-

koneteknilliset työt, hissi-, liuku- ja jäähdytyskoneisto 400 000,-

 

Yhteensä 4 380 000,-

Vanhan osan korotus: n. 1 700 000,-

Rakennustyöt voitaisiin aloittaa tam-
mikuun alussa ja loppuisivat ne laskelmien 
mukaan 1. päivä lokakuuta.  Hallintoneu-
vosto hyväksyi Katajanokan varaston lisä-
rakennuksen ja vanhan osan korotuksen 
rakennuspiirustukset helmikuussa 1929.  
Lupapiirustukset on päivätty 21.2.1939 ja 
lupa on myönnetty 2.3.1939. Vuoden 1939 
vuosikertomuksessa todetaan, että Kata-
janokalle rakennettiin varastorakennus 
yhteen aikaisemman varastorakennuksen 
kanssa, ja että vanhempaa osaa korotet-
tiin samalla kahdella kerroksella. Uuden 
varastorakennuksen tilavuus on 15 550 m3 
ja vanhan rakennuksen korotuksen tila-
vuus on 5 900 m3. 
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sijoittui tavaroiden vastaanotto ja lähe-
tys, banaaninkypsytyshuoneet ja niiden 
pakkaamo sekä pieni toimisto. Tavarat 
liikkuivat spiraalin muotoista luiskaa, 
liukurataa, pitkin ylemmistä kerroksista 
vaunuun Kanavakadun puolelle tai autoon 
porttikäytävään. 

Ylemmissä kerroksissa oli varastoa. 
Uudisosaan rakennettiin yksi uusi ta-
varahissi40 ja ovaalin muotoinen porras 
Lyökkisaaren kadun puolelle. Vanhoja ta-
varahissejä korotettiin ja katolle, kahdek-
sannen kerroksen yläpuolelle, sijoitettiin 
kolme hissin konehuonetta.

Sokkeli oli peräisin 1890-luvun va-
rastorakennuksesta ja siitä jäi näkyviin 
luonnonkivimuuri, jossa oli näkyvissä 
vanhojen kellarinluukkujen paikat. Maan-
tasokerros oli umpinainen ja rapattu. 
Kanavakadun puolella oli kaksi pariovea 
lastaamista varten. Niiden päällä oli ka-
pea nauhaikkuna katon rajassa. Muissa 
kerroksissa julkisivussa jaksottelivat vaa-
kasuuntainen valkoinen rapattu nauha ja 
ruutupuitteinen, teräsrakenteinen nau-
haikkuna. Osa ikkunoista oli avautuvia ja 
yläsaranoituja.

Rakennus säilyi edelleen varastona.

40 Se sijaitsi suurin piirtein nykyisen B-por-
taan hissikuilun kohdalla.

2.2.3 arKKiTehTuurin Kuvaus

Vuodelta 1938 on säilynyt suunnitelma, 
jossa OTK:n keskusvarastoa oli harkittu 
laajennettavaksi kahdeksankerroksisena 
koko korttelin 186 laajuisena. Kyseisessä 
suunnitelmassa laajennus on huomatta-
van lineaarinen ja myös 1929 valmistu-
neen osan Ankkurikadun puoleinen pääty 
on saanut uuden käsittelyn. Vanhemman 
julkisivun symmetria on rikottu ja kysei-
seen päätyyn oli aiottu kulmaikkunat. 
Suunnitelma ei toteutunut.

Toteutettu versio oli suppeampi. Osa 
1890-luvulta peräisin olevaa naapurima-
kasiinia purettiin ja tilalle rakennettiin 
kahdeksankerroksinen varasto, jossa oli 
pilari–laatta-rakenne. Tämän lisäksi myös 
10 vuotta aikaisemmin valmistunutta va-
rastorakennus korotettiin kahdella ker-
roksella. 

1939 valmistuneessa osassa sienipila-
rit ovat ulkoseinän sisäpuolella ja pilarit 
kapenevat kerroksittain alhaalta ylös-
päin. Laajennusosan kellarissa käytettiin 
hyväksi vanhan makasiinirakennuksen 
puuarinalle perustettu luonnonkivimuuri, 
jonka sisäpuolelle valettiin betoniseinä. 
Maantasossa oli porttikäytävä ajoneuvo-
liikennettä varten. Alimpaan kerrokseen 
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OTK:n keskusvarasto 1940.  Sen betonirakenteet suunnitteli  V. Jaatinen OTK:n teknillisellä osastolla. 

Valokuvaaja Pietinen. Lähde HKM KA.
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Rakenteilla olevan OTK:n keskusvaraston lisärakennuksen harjakaisia juhlittiin 

21.4.1939. Tässä vaiheessa vuoden 1929 osa oli vielä kuusikerroksinen. Kuvateksti: 

Valokuvassa kuorma-auto on pysähtynyt lastaamaan tai purkamaan lastia Kanava-

kadun puoleiselle sivulle. Kadulla kulkee junakiskot. Lähde TMW.
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OTK:n Katajanokan varasto Kanavakadun puolelta kuvattuna 

30.9.1942. Rakennusta on pidennetty ja korotettu kahdeksanker-

roksiseksi. Lähde TMW.
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Katunäkymä pitkin Kanavakatua kohti luodetta ja Helsingin empirekeskustaa. 

Valokuvaaja Jari Lempinen 1977. Lähde HKM KA.

Katunäkymä pitkin Kanavakatua kohti kaakkoa. 

Valokuvaaja Stefan Bremer 1977. Lähde HKM KA.
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OTK:n Teknisen osas-

ton 15.11.1938 tekemä 

luonnos Katajanokan va-

rastosta. Vanha makasii-

nirakennus suunniteltiin 

kokonaan korvattavaksi 

uudella varaston laajen-

nusosalla. Toteutuneessa 

versiossa vain osa van-

haa rakennusta puret-

tiin. Kuvattu 23.11.1938. 

Lähde TMW.

Asemapiirros 1939. 

HKA.
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raKennusluPasarja, hKa

Julkisivu Kanavakadulle 1939. HKA.

Leikkaus C–C ja julkisivu Ankkurikadulle 1939. HKA.
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Vesikattopiirustus sekä 7. ja 8. kerroksen pohjapiirustus 1939. HKA.

Kellarin ja 2. kerroksen pohjapiirustus 1939. HKA.
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Varastonhoitaja Hännisen läksiäiskahvit 7.1.1946. Lähde TMW.

Miehiä varastotyössä 25.8.1947. Kuvassa näkyvissä sienipilareita ja ruutuikkunoita. Lähde TMW.
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Työntekijöitä työntämässä kangaspakkauksia varaston lähetyshallissa 25.8.1947. Lähde TMW.

Varaston tullaajat Y. Pirhonen, V. Väinölä  ja E. Louhi työpöytänsä äärellä 25.8.1947. Ruutuikkunoiden vasemmalla 

puolella näkyy ilmanvaihtokanava. Kuvaajana Atte Hyvärinen. Lähde TMW.
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2.3 muutos liike- ja 
toimistorakennukseksi 1984–89 

2.3.1 asemaKaavoiTTaja PeKKa 
PaKKalan haasTaTTelu 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoon 
palkattiin 1960-luvun lopulla nuorta re-
aktionääristä porukkaa. Pekka Pakkala 
kuului tähän sosiaalisesti tiedostavien 
nuorten tekijöiden joukkoon. Hän aloitti 
teekkarina viraston palveluksessa 9.4.1968 
ja jatkoi työtä Helsingin kaavoittajana 
eläkkeelle jäämiseen 31.7.2007 saakka.

Pakkalan, Micke Sundmanin ja Ville 
Helanderin muodostama työryhmä voit-
ti ensimmäisen palkinnon Katajanokan 
alueen ideakilpailussa 1971–72. Kilpailun 
tulokset julkistettiin 5.6.1972 ja asema-
kaavoitustyö alkoi keväällä 1973. Pakkala 
ja Sundman jatkoivat alueen kehittämistä 
virkamiehinä ja Helanderin osallistuessa 
suunnitteluun henkilökonsulttina. Pak-
kala kertoo, että heidän mielestään virka-
miessuunnittelijoilla oli parempi mahdol-
lisuus vaikuttaa pitkäjänteisesti kaavan 
toteutumiseen kuin konsulteilla: ”Kaupun-
gin hyvä oli meille jotenkin tärkeämpi kuin 
oma hyvä”, toteaa Pakkala.

Katajanokan suunnittelualue jakautui 
neljään: uuteen asuntoalueeseen, vanhaan 
jugend-osaan, etelärannan varastoaluee-
seen ja kanavan alueen liikenneratkaisui-
hin. Katajanokan asemakaavoitustyöhön 
osallistuivat kolmikon lisäksi oleellisella 
tavalla myös arkkitehtiylioppilaat Markku 
Hyvönen, Maima Norri, Merja Nieminen 
ja Markku Erholtz.

Helsingin kantakaupungin kehitys-
suunta, toimistojen lisääntyminen, vai-
kutti myös Katajanokan ratkaisuihin. 
Toimistojen lisääntyvää määrää pidettiin 
uhkana, koska siitä seurasi liikenteen 
määrän kasvua, asuntoalan vähenemistä 
ja palveluiden heikkenemistä kantakau-

pungissa. Katajanokan suurten varasto-
rakennusten ratkaisujen taustat liittyivät 
kantakaupungin osayleiskaavaan, jossa 
työpaikat pyrittiin keskittämään cityyn ja 
suppealle alueelle Hakaniemeen.

OTK:n varaston pienentäminen ei Pak-
kalan kertoman mukaan liittynyt niinkään 
rakennuksen ulkonäköön, vaan pyrkimyk-
seen vähentää työpaikkoja kantakaupun-
gissa. Pakkala kertoo, että Katajanokalla 
suuret keskusliikkeet E-Osuuskunta Eka, 
SOK ja Kesko olivat aktiivisia kaavoittajien 
suhteen ja halusivat muuttaa varastojaan 
toimistoiksi. He eivät enää tarvinneet va-
rastoja kun tavarasataman toiminta oli su-
pistunut 1960-luvun lopulta alkaen.

Katajanokan varastoista jotkut oli-
vat ”ykkösluokkaa”, erityisesti Selim A. 
Lindqvistin suunnitteleman SOK:n varas-
to Laukkasaarenkadun varressa, Toivo 
Paatelan suunnittelema Keskon varasto, 
Lars Sonckin tullivarasto sekä Gustaf Ny-
strömin tulli- ja pakkahuone koettiin sel-
laisiksi. Kaavoittajat pitivät Katajanokan 
punatiilistä ilmettä ja erityisesti Sonckin 
suunnittelemaa suurta varastoa kaupunki-
kuvallisesti tärkeänä. OTK:n varasto nousi 
jopa sitä korkeammaksi vastarannan Tähti-
torninmäeltä katsottuna. Projektiryhmän 
mielestä OTK:n rakennusta oli mahdollis-
ta madaltaa alkuperäiseen korkeuteensa. 
Kaupunki ei halunnut antaa omistajalle oi-
keutta muuttaa tilojaan kokonaan toimis-
toiksi. Omistajalle asetettiin ehto, jonka 
mukaan he saisivat hyödyntää 60 prosent-
tia rakennusalasta toimistona, jos he suos-
tuisivat rakennuksen pienentämiseen.

Työryhmäläisten mielestä korkea val-
koinen (kommentti: väri taitaa olla vaale-
ankeltainen?) varasto ja matala punatiili-
nen varasto korttelissa 186 muodostivat 
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epäsuhtaisen parin. Nämä rakennukset oli 
heidän mielestään parempi erottaa toisis-
taan. Myös punatiilirakennus saisi itsenäi-
semmän aseman ja linkittyisi paremmin 
viereisessä korttelissa säilytettäviin sa-
manaikaisiin 1890-luvun makasiineihin. 
Punatiilirakennusta ei haluttu purkaa 
enempää, koska se olisi jäänyt töpöksi. Se 
säilytettiin silloisessa laajuudessaan koko-
naan ja se sai uuden päätyjulkisivun. Muu-
tenkaan varastorakennusten korvaamista 
uudisrakennuksilla ei harkittu.

Kaavoittaja halusi siis vaalean ja pu-
naisen varaston väliin tilaa. Tämä ratkaisu 
väljentäisi myös Katajanokan sisääntulo-
väyläksi muodostumassa ollutta Kanava-
katua. Kanavakadulta avautuisi näkymä 
kohti SOK:n varastoa ja Laukkasaarenka-
dun puolelta rakennusten välistä avautuisi 
näkymä Sonckin varastolle. 

Varastoalue suunniteltiin hankkeiden 
mukaisesti postimerkkikaavoina. Ideat 
kehiteltiin työvaiheessa, jolloin voittoi-
sa kolmikko oli vaikuttamassa, mutta 
esimerkiksi kortteliin 186 kohdistuvan 
asemakaavan laati Mariana Cedercreutz. 
Muut varastot paitsi OTK:n varasto saivat 
säilyttää vanhat mittansa ja ulkoasunsa 
kun niiden käyttötarkoitusta muutettiin.

2.3.2 arKKiTehTi maTTi 
vuorion haasTaTTelu

Matti Vuorio kertoo usein 1990-luvulla pa-
lanneensa Kanavakatu 3:n suunnitteluajan 
tunnelmiin, kun presidentti Mauno Koivis-
ton monet puheet televisioitiin Ulkominis-
teriön tiloissa punatiilisessä makasiinissa. 

Polar-yhtiö osti OTK:n varastot eli 1929 
ja 1939 valmistuneet osat sekä punatiilisen 
makasiinin 1984, ja arkkitehti Matti Vuo-

rio sai toimeksiannon suunnitella kiinteis-
tön käyttötarkoituksen muutos. ”Simppe-
listi tehty muutos”, totesi Matti Vuorio. 
Polar edellytti, että varaston muuttaminen 
toimisto- ja liiketilaksi toteutetaan mah-
dollisimman edullisesti, mutta asiallisesti. 

Ensimmäinen vaihe oli asemakaavan 
muuttaminen. Vuorio kertoo, että hän ei 
ehdottanut rakennuksen pienentämistä 
tai madaltamista. Kaupunkisuunnitte-
luviraston edustajana neuvotteluissa oli 
mukana Jaana Cedercreutz. Kaavoittaja 
halusi avata Kanavakadulta näkymän koh-
ti SOK:n varastoa. Vuorio piti ajatuksesta 
ja kertoo, että samalla rakennusta halut-
tiin myös madaltaa ja arkkitehti sitten 
”höyläsi kaksi kerrosta”. Kaavasuunnitel-
ma tähtäsi kahden erilaisen rakennuksen 
yhteentörmäyksen poistamiseen. Samalla 
saatiin muodostetuksi pieni aukio, jonka 
yhteyteen voitiin sijoittaa molempien ra-
kennusten pääsisäänkäynnit.

Koska tulevat käyttäjät eivät olleet 
suunnitteluvaiheessa tiedossa, tiloista piti 
saada monikäyttöisiä. Suunnittelun reu-
naehdot olivat vaikeita. Ensinnäkin raken-
nuksen runko oli syvä, yli 20-metrinen. Toi-
seksi kerroskorkeus oli pieni, minkä vuoksi 
esimerkiksi ilmastointikanavien kätkemi-
nen alakaton avulla ei tullut kyseeseen. 
Ilmastointiratkaisussa päädyttiin käyttä-
mään pystykuiluja, mikä pelasti rakennuk-
sen ilmeen sisätiloissa. Hienot sienipilarit 
saatiin säilytettyä ja betonirakenteet jä-
tettiin näkyviin. Avokonttoriratkaisuakin 
pohdittiin, mutta siihen ei uskallettu läh-
teä, koska ei ollut tietoa tulevista käyttäjis-
tä. Hajautettu ilmanvaihtoratkaisu toimii 
paremmin koppikonttorissa kun kapeat 
kuilut saadaan piilotettua väliseiniin ja väl-
tytään matalassa tilassa vaakavedoilta.



38 Kanavakatu 3AB | Rakennushistoriallinen selvitys 7.3.2012 | Arkkitehtitoimisto ark-byroo

Matti Vuorion muistiinpanovalokuvia tilanteesta ennen rakennuksen pienentämistä.

Lyhennetty ja madallettu rakennus.Kuva Atte Matilainen.
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Ullakon edustustiloja. Vasemmalla kokoushuone ja oikealla takkahuone. Kuvat 1980-luvun lopulta.

Toimistokäytävä 1980-luvun lopun asussa.

Toimistohuone 1939 rakennetussa osassa, missä kantava pilarilinja on 

seinävaipan sisäpuolella. Kuva 1980-luvun lopulta.

Rakennuksen kaakkoispäähän muodostettiin aulatiloja. Pilarit on rapat-

tu sileiksi. Kyseessä on luultavasti 6. kerroksen aula, koska pilarit ovat 

ohuempia kuin alemmissa kerroksissa. Kuva 1980-luvun lopulta.
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Varastorakennuksen julkisivua muu-
tettiin, kun osa 1930-luvun rakennuksesta 
purettiin, osaa muutettiin ja päätyseinä 
rakennettiin kokonaan uutena rakentee-
na. Vuorio kertoo, että suunnittelijaryhmä 
otti suoraan mallia rakennuksen 1920-lu-
vun vaiheesta eikä rakennuksen ilmettä 
siten ollut tarvetta muuttaa. Hänen mie-
lestään nauhaikkunaosa oli kylläkin tyy-
likkäästi tehty. Siltä osin kun rakennusta 
ei purettu, sen vanhat ulkoseinät voitiin 
käyttää hyödyksi, kun ikkunanauhat oli-
vat samalla korolla 1920-luvun ja 1930-lu-
vun osissa. 

1920-luvun osan ikkunoiden koko, 
muoto ja puitejako säilytettiin. Sisätilois-
sa nämä nauhamaiset ikkunat sijoittuvat 
melko korkealle, eikä niistä ole kovin väl-
jää näkymää ulos. Tosin katunäkymät ovat 
ahtaat. Toisaalta toimistohuoneet oli help-
po sisustaa. Valoisuuden lisäämiseksi ark-
kitehti kehitti käytäväseinälle sisäikkunat.

Omistaja vaihtui kesken toteutusvai-
heen 1987. Uuden omistajan, SKOP-pankin 
yhtenä johtajana oli legendaarinen Juhani 
Riikonen. Hän halusi ullakkokerrokseen 
SKOP:n edustustilat. Kun tilat olivat val-
miit, Riikonen halusi, että pesuhuonee-
seen tarvitaankin lattialämmitys, jolloin 
juuri valmistunut lattia purettiin ja raken-
nettiin uusi sähkölämmitetty lattia. Säh-
kösuunnittelija suunnitteli pitkään koko-
ustilan monipuolisen tekniikan vaatimia 
sähköisiä säätelyjärjestelmiä, koska niistä 
piti saada idioottivarmat ja helppokäyttöi-
set, kertoo Vuorio. 

Nykyinen C-talo kuului myös projek-
tiin. Punatiilisen makasiinin peruskysy-
mys oli tarve parantaa paloturvallisuutta. 
Rakennus kun on sisältä puuta. Pitkän-
omainen varasto jaettiin neljään palo-
osastoon, joiden väliin sijoittui vielä kaksi 

kapeaa teknistä palo-osastoa. Katolle avat-
tiin uudet kattoikkunat ja koko rakennus 
sprinklattiin. Eräs rakennuksessa myö-
hemmin tehty muutos on Ulkoasianminis-
teriön tietyn osaston tilojen sisustaminen 
rakennuksen kaakkoispäähän pommin-
kestävillä rakenteilla. 

Vuorio kertoo matkustelleensa useita 
kertoja USA:ssa 1980-luvulla. Korjausra-
kentaminen ja etenkin käyttötarkoituk-
sen muutokset olivat uusi ilmiö Suomessa, 
mutta muualla niitä oli toteutettu. Eräs-
kin varasto, joka sijaitsee Minneapoliksen 
keskustassa, on jäänyt Vuoriolle erityisen 
hyvin mieleen. Rakennus itsessään oli 
koko umpikorttelin täyttävä kolossi, jon-
ka ulkomitat olivat luokkaa 50 kertaa 200 
metriä ja kerroksia ainakin 10. Tiiliseinien 
sisäpuolella kaikki oli puuta ja puupilarit 
olivat halkaisijaltaan noin neliömetrin 
kokoisia. Varasto oli muutettu nykyaikai-
seksi toimistorakennukseksi purkamalla 
sisältä osia ja muodostamalla valokuiluja, 
puurakenne kun on helppo työstää. Tämä 
rakennus jäi Vuorion mieleen innostavana 
esimerkkinä ja se sai ”levittämään silmiä, 
että näinkin voi tehdä”. Vuorio muistut-
taa, että purkaminen on joissakin tilan-
teissa käypä keino kaupungin uudistami-
selle.

”Oli hienot työt siihen aikaan”, kertoo 
Vuorio ja listaa Sundmanin talon korja-
uksen, Erottajankulman korjauksen, Yr-
jönkatu 11:sta muutoksen ja Polarin pää-
konttorin suunnitelman Vallilaan, jota 
ei kuitenkaan rakennettu.41 Asiakas oli 
tyytyväinen Katajanokan projektiin, mikä 
vaikutti muiden töiden saantiin. 1990-lu-

41 Myöhemmin kyseiselle tontille on noussut 
SARK:n suunnittelema Soneran pääkonttori.
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vun alun laman jälkeen Vuorion työkenttä 
on painottunut peruskorjauksiin.

Vuorio työskenteli opiskeluaikana 
1958–64 harjoittelijana Heikki Sirenin 
toimistossa kuuden vuoden ajan ja oppi 
tuolloin arkkitehdin ammatin. Uran alus-
sa hän oli neljä vuotta Asuntosäätiössä ja 
tulikin tunnetuksi nimenomaan asunto-
suunnittelijana 1970-luvulla. Hän toimi 
joitakin vuosia myös professori Ahti Kor-
hosen assistenttina ja yhdyskuntasuun-
nittelun tuntiopettajana TKK:lla.

Asuntosuunnitelmistaan Vuorio nos-
taa esiin Kannelmäkeen Trumpettitien 
ympäristöön suunnittelemansa asema-
kaavan ja hänen alueelle suunnitteleman-
sa, ATT:n rakennuttamat kerrostalot. Ne 
perustuivat Vuorion oivallukseen käyttää 
siltaparvekkeita kytkemään tornitaloja 
toisiinsa. Parvekkeiden avulla rakennuk-
siin saatiin vaihtelua ja pihat tuulilta suo-
jatuiksi. Pohjaratkaisu oli niin tehokas, 
että kyseisessä ”Teuvo Auran pallosalama-
projektissa” alitettiin jopa Arava-kustan-
nusnormit. Säästyneet varat suunnattiin 
pihaympäristön kehittämiseen. Toisena 
esimerkkinä 1970-luvun asuntohankkeis-
taan hän mainitsee Soukan luhtikäytävä-
talot.4²

Nykyisin Vuorio suunnittelee etupääs-
sä asuinrakennusten korjauksia, viettää 
osan vuotta Ranskassa pienessä maalais-
kylässä Montpellierin lähellä ja tekee kol-
laaseja keräilemistään esineistä ja materi-
aaleista.

2.3.3 raKennushanKe 

Tämän luvun tiedot perustuvat arkkitehti 
Matti Vuorion päiväämättömään toimen-

42 Arkkitehti n:o 1 1977, 40–41, 56.

pideselostukseen 1980-luvulta, joka on 
säilynyt Senaatti-kiinteistöjen arkistossa. 

Arkkitehti Matti Vuorio kuvaili lähtö-
tilannetta: ”Korkeata rakennusta ei ollut 
yritettykään tyylillisesti sopeuttaa vanhaan, 
vaan niiden yhteentörmäys oli korotuksen 
jälkeen suorastaan häiritsevä. V. 1939 on to-
dennäköisesti ajateltu korvata vanha maka-
siini kokonaan uudemman tyylisellä varas-
tolla. Molemmat varastorakennukset olivat 
pääasiassa lämmittämättömiä, josta johtuen 
lämpöeristeet puuttuivat ja ikkunat sekä ovet 
olivat yksinkertaiset.” 43 

Rakennuksia käytettiin varastoina 
1987 huhtikuuhun asti. Viimeiseksi ne toi-
mivat E-Osuuskunta Ekan, johon OTK oli 
fuusioitunut 1983, varastoina.44 Tiloissa 
säilytettiin kuivia elintarvikkeita, ja osas-
sa oli banaanikypsyttämö. Katajanokan 
laiturin muututtua pääosin matkustaja-
satamaksi ja rautatieliikenteen loputtua, 
varastojen kuljetukset suoritettiin yksin-
omaan kuorma- ja rekka-autoilla.

Polar rakennusosakeyhtiön tultua kiin-
teistön omistajaksi v. 1984, se käynnisti 
asemakaavan muutoksen. Kaavamuutok-
sen tärkeimpiä päämääriä oli liikenteel-
lisesti sopivamman käyttötarkoituksen 
löytäminen, 1890-luvun punatiilisen ma-
kasiinirakennuksen säilyttäminen, tiheäs-
ti rakennetun alueen väljentäminen, sekä 
rakennusten tyylien yhteentörmäyksen 
vaimentaminen. Asemakaava vahvistui 
1984 lopulla ja kortteli 186 merkittiin 
liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä ai-

43 Matti Vuorion toimenpideselostus s.a.. SEN.
44 1980-luvun taloudellisessa ahdingossa 

osuusliikkeiden ja niiden omistaman OTK:n 
fuusiosta muodostettiin 1983 E-osuuskunta 
Eka, johon Elanto ei muista osuusliikkeistä 
poiketen ei lähtenyt mukaan. www.wikipe-
dia.org/wiki/Elanto.
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IV-konehuonetta lukuun ottamatta uuden 
omistajan edustus- ja kokoustiloiksi.

Teollistamisrahasto ja Ulkoasiainmi-
nisteriö varmistuivat päätilojen vuokra-
laisiksi syksyllä 1988. Edellinen vuokrasi 
puolet neljännestä ja viidennestä kerrok-
sesta sekä kuudennen kerroksen, ja jälkim-
mäinen sijoittui rakennuksen loppuosaan 
maantasokerrosta lukuun ottamatta. Ke-
väällä 1989 maantasokerroksen vuokra-
laisiksi varmistuivat Valtion alueellinen 
työterveysasema, Ulkoministeriön talo-
ustoimston matkatoimisto, Kesko Oy:n 
näyttelytila ja ravintola Kaksi Kanaa. Ku-
kin käyttäjä teetti muutoksia tiloissaan.

Ullakkokerroksen IV-konehuoneeseen 
sijoitettiin kaksi tuloilmakonetta ja näi-
den yhteyteen yksi poistoilmakoje läm-
möntalteenottolaittein varustettuna. 
Kojeet hoitivat rakennuksen toimistoker-
roksen ja maantasokerroksessa sijaitsevan 
matkatoimiston ilmanvaihdon.

Ullakkokerroksen edustustilojen il-
manvaihtoa hoiti kaksi tuloilmakojetta ja 
kolme vesikatolle sijoitettua huippuimu-
ria. Maantasokerroksessa sijaitsevien ti-
lojen ilmanvaihtoa hoitivat huoneistoihin 
sijoitetut tuloilmakojeet ja vesikatolle si-
joitetut huippuimurit. Kellarikerroksessa 
sijaitsevan autohallin ilmanvaihtoa hoiti 
ullakkokerrokseen sijoitettu poistopuhal-
lin ja autohalliin sijoitettu tuloilmakoje.

Käyttövesi- ja viemärijärjestelmä uu-
sittiin kokonaan. Rakennuksien perusve-
det pumpattiin. Autohallin jätevedet joh-
dettiin kahden hiekanerotuskaivon sekä 
bensiinin- ja öljynerotuskaivon kautta 
kahteen jätevesien pumppauskaivoon. Jä-
tevesiverkosto varustettiin ravintolakeit-
tiön osalta rasvanerotuskaivolla.

Rakennukseen sijoitettiin kauko-
lämmön alajakokeskus kellarikerroksen 

heuttamattomien teollisuus- sekä varas-
torakennusten korttelialueeksi. 1890-lu-
vun makasiini merkittiin säilytettäväksi, 
korkea varastorakennus madallettavaksi 
puolellatoista kerroksella sekä siitä puret-
tavaksi 15 metrin pituinen osa vanhan ma-
kasiinin puolelta maanpintaan asti.

Suunnitteluratkaisussa uusi pääsi-
säänkäynti sijoitettiin rakennusten väliin 
jäävälle istutuksin varustetulle pihalle. 
Maantasokerroksen liikehuoneistoihin 
rakennettiin uudet ulkoportaat katoksi-
neen. Kellarikerroksesta tehtiin pysäköin-
tihalli 32 autolle ja sinne rakennettiin ajo-
luiska. Kellariin sijoitettiin myös teknisiä 
tiloja ja tilapäinen väestönsuoja. Toimisto-
kerrokset 2–6 sijoitettiin työhuoneita pit-
kille ulkoseinille kahden käytävän varrelle 
ja aputiloja syvän rakennusrungon keski-
osaan käytävien väliin. Ullakkokerrokseen 
sijoitettiin kaksi saunaosastoa, asunto ja 
iv-konehuone.

Uuden pääsisäänkäynnin eli B-portaan 
hissit ja porras rakennettiin tässä vaihees-
sa. 

Arkkitehti selitti, että toimistojen ta-
vanomaista korkeammalla sijaitsevia ik-
kunoita kompensoitiin sijoittamalla istu-
makorkeudelle väliseinäikkunoita. Näin 
toimistotiloista saatiin järjestettyä näky-
miä keskiosiin, jonne samalla saatiin luon-
nonvaloa.

Kohteen rakentaminen alkoi huhti-
kuussa 1987 pääurakoitsijana Polar raken-
nusosakeyhtiö. Omistaja vaihtui toteu-
tuksen puolivälissä. Kiinteistön uudeksi 
omistajakasi tuli Säästöpankkien Keskus-
Osake-Pankki SKOP, joka päätti toteuttaa 
vielä rakennusvaiheen aikana suurehkoja 
muutoksia. Ankkurikujan puolisen por-
rashuoneen yhteyteen rakennettiin kaksi 
hissiä lisää ja ullakkokerros muutettiin 



43Kanavakatu 3AB | Rakennushistoriallinen selvitys 7.3.2012 | Arkkitehtitoimisto ark-byroo

lämmönjakohuoneeseen. Koko taloon 
asennettiin uusi lämmitysverkosto. Aikai-
semmin vain osa rakennuksesta oli ollut 
lämmintä tilaa. Rakennuksen patteri- ja il-
manvaihtoverkostot olivat oman lämmön-
siirtimen takana. Korjauksen jälkeen ra-
kennuksessa oli neljä henkilöhissiä á 10 
henkilöä/800 kg.

Jätehuoneeseen asennettiin lisäksi 
jätepuristimella varustettu jätesäiliö, ja 
ravintola liitettiin kaupunkikaasuverkos-
toon. Vuokralaiset asensivat kiinteistöön 
laajamittaisia kulunvalvonta- ja työajan 
seurantajärjestelmiä.

Uuden ullakon kantavina rakenteina 
ovat teräspilarit ja -palkit. Ulkoseinän 
julkisivupintana on rapattu teräsbetoni. 
Yläpohja on tehty kevytbetonilankuista. 
Uusia teräsbetonisia rakenteita rakennuk-
sessa on kellaritiloihin johtava ajoluiska, 
neljä hissikuilua, uusi porrashuone sekä 
viereiseen rakennukseen johtava putki-
tunneli.

Vanhat teräsikkunat korvattiin uu-
silla, pääasiassa puurakenteisilla kaksi-
puitteisilla mäntypuisilla puuikkunoilla. 
Ensimmäisen kerroksen ikkunat, ullak-
kokerroksen vilpolan ikkunat, ikkunaovet 
sekä hissihallin, tuulikaappien ja porras-
huoneen korkeat ikkunat uusittiin teräs-
rakenteisina, joissa on kolminkertainen 
umpiolasitus. Rakennuksen kattoikkunat 
ovat polttomaalattua alumiinia, joissa on 
kolminkertaiset umpiolasit. Väliseinäik-
kunat tehtiin yksilasisina kiinteinä puuik-
kunoina maalatusta männystä.

Rakennuksen kaikki vanhat ovet kor-
vattiin uusilla. Ensimmäisen kerroksen 
ulko-ovet, tuulikaappien ovet ja porras-
huoneiden palo-ovet muutettiin teräs-
kehyksisiksi lasioviksi. Ulko-oviin asen-

Pienoismalli OTK:n varaston kaavasuunnitteluvaiheesta vuodelta 1984. Mallissa on 

tutkittu pienennetyn varaston kaupunkikuvallisia vaikutuksia. Lähde SEN.
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nettiin kaksinkertainen umpiolasitus, ja 
lasipalo-oviin hiotut rautalankalasit.

Rakennuksen väliovina käytettiin pää-
asiassa huullettuja laakaovia. Ullakon ta-
kahuoneessa sekä saunaosaston puku- ja 
pesuhuoneissa käytettiin kuultokäsitel-
tyjä paneeliovia. Vilpolan ovi toteutettiin 
lämpöeristettynä lasiovena. Autohallin 
ovi toteutettiin teräsrakenteisena, lämpö-
eristettynä, käyntiovella ja turvalaitteilla 
varustettuna moottorikäyttöisenä nosto-
ovena. Kevyet väliseinät muurattiin kalk-
kihiekkatiilistä tai rakennettiin teräsrun-
koisina kipsilevyseininä.

Normaalikerroksissa sisäkatto oli pää-
asiassa maalattu betonilaatan alapinta. 
Liike- ja toimistotiloissa osa kattopinnasta 
päällystettiin ääntävaimentavalla, lasikui-
tupintaisella mineraalivillalla. Aputilojen 
alakattona oli maalattu kipsilevy. Ullak-
kokerroksen sisäkatot olivat maalattuja 
kipsilevykattoja ja saunatilojen osalta la-
kattua mäntyrimoitusta. Löylyhuoneissa 
on paneelikatot.

Rakennuksen väliseinät maalattiin. 
Osittain lasitetuin kaakelilaatoin päällys-
tettyjä seiniä on hissihallissa, tauko- ja 
keittiötiloissa sekä wc- ja pesutiloissa. Ul-

lakon saunaosastossa on lakattuja rima-
pintoja sekä löylyhuoneessa panelointi. 

Rakennuksen sisääntulon yhteydessä 
oleva hissihallin lattia on graniittia. Muu-
ten rakennuksen päätilojen lattiat ovat 
korkkilaatoitettuja. Wc-sauna- ja pesuti-
loissa on himmeälasitteisia klinkkerilaat-
toja ja muissa aputiloissa lattiana on ve-
denpitävä muovimatto. Porrashuoneiden 
askelmat ja tasojen pinnat ovat mosaiikki-
betonia.

Ullakkotiloissa käytettiin kookosmat-
tolattioita, vilpolassa kestopuuritilöitä ja 
kellarin autohallissa kvartsikovabetonilat-
tiaa.

Rakennuksen kaakkoispäätyyn on 
tehty uusi graniittijalusta. Vanhat sok-
kelit on puhdistettu korkeapainepesulla. 
Julkisivujen vanha rappaus poistettiin, 
ja julkisivut rapattiin kauttaaltaan kolmi-
kerrosrappauksella, joka maalattiin kalk-
kimaalilla. Uudet katokset ja portaat ovat 
teräsbetonirakenteisia. Portaat päällystet-
tiin graniitilla. Pääsisäänkäyntiovien ym-
päristö on päällystetty himmeälasitteisilla 
klinkkereillä. Rakennuksen vesikatteena 
on huopakate ja singeli. Julkisivun pelli-
tykset ovat muovipinnoitettua peltiä.
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2.4 muutosten kronologia

Tässä luvussa muutokset on esitetty 
pääpiirteissään kronologisesti perustuen 
Helsingin kaupungin rakennusvalvon-
taviraston rakennuslupa-asiakirjoihin ja 
kaupunginarkiston Sinetti-tietokantaan. 
Täydellisempi luettelo rakennuslupa-asia-
kirjoista on tämän työn liitteessä 1.

1896 uudisraKennus

Suunnittelija K. F. Andersson.
Lyökkisaarenkadun tonteille 2, 4 ja 6 ra-
kennetaan kaksikerroksinen tiiliraken-
teinen makasiinirakennus, jossa on au-
makatto. Rakennuksen pääty edustaa 
uusbarokkia. 
HKA SIN.

1929 uudisraKennus

Vanhempi makasiini puretaan ja sen pai-
kalle rakennetaan kuusikerroksinen varas-
to.
Suunnittelija arkkitehti Georg Jägerroos, KK:n 

rakennusosasto. 

1939 laajennus

Varastoa laajennetaan ja naapuritalosta 
puretaan osa, tontilta Lyökkisaarenkatu 
8. 1929 valmistunutta varastoa korotetaan 
kahdella kerroksella. 
Suunnittelijat arkkitehdit Georg Jägerroos ja Pauli 

Salomaa, KK:n rakennusosasto. 

1951 väliseinämuuToKsia

Väliseinämuutoksia pohjakerroksessa si-
jaitsevassa toimistohuoneessa.
Suunittelija KK:n tekninen osasto.

1953 uusi vesiKaTTo

Vesikatto muutetaan peltikatoksi. 
Suunnittelija rakennusmestari V. Paananen.

1959 Pieniä muuToKsia

a) Hissikonehuonetta korotetaan. Ul-
lakolle rakennetaan palomuureja. Ank-
kurikadulle avattiin uusi oviaukko. Ra-
kennukseen haettiin lupaa talonmiehen 
asunnolle, mutta lupaa ei myönnetty. 
b) Neonputkivalomainos ”OTK” metalli-
sessa peltikehyksessä.
Suunnittelija a) Leevi Aarnio ja b) rakennusmestari 

Mikko Hillo.

1961 lisää lämmiTeTTävää 
varasToa

Keskusvaraston neljänteen kerrokseen 
kaksi lämmitettävää osastoa, joissa toi-
sessa alettiin varastoimaan autohuolto-
asemien materiaaleja, nestekaasuliesiä, 
nestekaasuvalaisimia ja edellisiin kuuluvia 
laitteita ja osia. Toinen osasto varastettiin 
tuoreille hedelmille. Asennettiin kuumail-
malämmityslaite erityiseen lämpökome-
roon. Laitetta varten rakennettiin uusi 
savupiippu. Muutostyön yhteydessä ra-
kennettiin myös muutamia väliseiniä.
Suunnittelijana arkkitehti Leevi Aarnio.

1966 jäähdyTeTTyä 
varasToTilaa

Seitsemän jäähdytyshuonetta ja jäähdy-
tyskonehuone rakennetaan kolmanteen 
kerrokseen. Toimenpide aiheutti lämpö-
eristettyjen, kevytrakenteisten seinien 
rakentamisen sekä kerrosten välisten väli-
pohjien lämpöeristysten tekemistä.
Suunnittelijana OTK:n arkkitehti Leevi Aarnio.

1968 uusi hissi ja 
banaaniKyPsyTTämö

Uusi hissi kellarin ja neljännen kerroksen 
välille. Hissin konehuone sijoitettiin vii-
denteen kerrokseen ja kolmannen kerrok-
sen varastosta osa erotettiin banaanikyp-
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syttämöksi rakentamalla lämpöeristettyjä 
väliseiniä, jotka päällystettiin alumiinile-
vyllä. Varastoa vastaan muurattiin puolen 
kiven kalkkikivihiili. 

1970 siemenseKoiTTamo

Varastorakennukseen toteutettiin 150 
m²:n siemensekoittamo ja sen vaatimat 
muutokset. Siemensekoituslaitteisto edel-
lytti uusien väliseinien ja hissitornin ra-
kentamista. 
Suunnittelija arkkitehti Matti Laine.

1975 Palavien nesTeiden 
varasTo

Kellarikerrokseen tehtiin n. 26 m²:n suu-
ruinen palavien nesteiden varasto muu-
raamalla puolen kiven seinä, rakentamalla 
poistohormi ulkoseinälle ja varustamalla 
huonetila automaattisella hiilihapposam-
mutusjärjestelmällä. 
Suunnittelija rakennusmestari Väinö Paananen.

1976 TulenarKojen nesTeiden 
varasTo

Neljänteen kerrokseen rakennettiin tulen-
arkojen nesteiden varasto. 

1980 uusi valomainos

Julkisivun valomainos sai asun ”E-OTK”.
Suunnittelijana arkkitehti Faruk Hamidulla.

1986 varasTo muuTeTaan 
liiKeraKennuKseKsi

Käyttötarkoituksen muutoksen lisäksi 
varastorakennusta madalletaan kahdel-
la kerroksella ja lyhennetään 15 metrillä. 
1930-luvun julkisivu häivytetään. Raken-

netaan uusia sisäänkäyntejä ja sisään-
käyntikatoksia. Katolle rakennetaan uusi 
ullakko. Kaikki sisätilat käsitellään pin-
noiltaan ja muutetaan lämpimäsi tilaksi. 
Taloon asennetaan uudet hissit. Kaikki 
teknilliset järjestelmät uusitaan. Toimen-
pide valmistui 1989.
Suunnittelija arkkitehti Matti Vuorio.

1990 mainosvaloT

Mainosvalot sisäänkäyntikatoksen päälle 
sekä ikkuna- ja nauhamarkiisit.
Suunnittelija arkkitehti Harry Svenblad. 

2001 muuToKsia sisäTiloissa

Liiketilaa muutettiin lääkäriasemaksi sekä 
varasto- ja toimistotiloiksi. Muutoksia 
tehtiin joka kerroksessa. Väliseiniä puret-
tiin ja pintoja uudistettiin. Katualueelle 
rakennettiin uusi ulkoporras. 
Suunnittelija Keiski Arkkitehdit Oy.

2003 ravinTolan KaKsi Kanaa 
muuTosTyö

Ravintolan tilojen peruskorjauksessa 
poistumisjärjestelyitä muutettiin ja kella-
riin sijoitettiin ravintolan työntekijöiden 
pukeutumistila. Kantaviin rakenteisiin ei 
puututtu. Palo-osastojen välille sijoitettiin 
palo-ovet. Lisäksi ulkoportaan alaosa ver-
hoiltiin teräsverkkoseinällä.
Suunnittelija Valvontakonsultit Oy:n Pekka Talon-

poika.

2004 uusi jäTehuone

Kellariin järjestettiin uusi jätehuone.
Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Olli Pekka Jokela.
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3 Nykytila

3.1 sisätilojen inventointi

Sisätilojen inventointi on suoritettu tilaratkaisuja, 

rakennusosia ja materiaaleja kuvaillen. Ullakkoa, 

maantasokerrosta ja kellaria on tarkasteltu erilli-

sinä tiloina, joita on kuvailtu yleispiirteisesti. Toi-

mistokerroksia 2–6 on kuvailtu tilatyyppinä. Tilat 

ja rakennusosat on dokumentoitu valokuvaamalla. 

Pohjakaavioista käy ilmi valokuvauspaikat kerros-

kohtaisesti. Pohjakaaviot on laadittu Matti Vuorion 

1990 laatiman piirustussarjan päälle, eli niissä eivät 

näy myöhemmät muutokset.
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Jätelava on punaisen oven takana.Ajoluiska kellariin lisättiin 1980-luvulla.

Kellari

a

b C

a

b

C
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B-portaan ovat hissit vuodelta 1988 ja Otiksen valmistamat. 

Ovet ovat rosteria.

1. kerros

Pääaula

Pääaulassa on graniitilla verhottu 

avoporras, jota noustaan Laukkasaa-

renkadun puoleisiin tiloihin. Hissin 

sisäänkäyntien molemmin puolin on 

graniitilla verhotut istutuskaukalot. 

Lattia on vaaleampaa ja tummempaa 

graniittilaattaa ja seinät on verhottu 

oranssilla himmeällä laatalla (150 

x 150), yläosan jäädessä rapatulle 

pinnalle. Laukkasaarenpuoleisen 

seinän alaosa on harmaata graniittia. 

Kattopinta on laastirapattu laatta, 

jonka alapuolella on kipsikotelointi. 

Valaisimia on upotettu koteloihin. 

Pylväiden laakean osan nurkkiin 

on kiinnitetty valaisimia. Tilassa on 

kolme pylvästä, joiden alaosassa on 

oranssi pystyrytminen laatta. Ulko-

ovien edessä ovat mattosyvennykset. 

Sekä ulos että sisätiloihin johtavat 

ovet ovat teräslasiovia (1980-l.). 

Laukkasaaren kadun puoleisiin 

toimistotiloihin johtava ovi on kui-

tenkin umpinainen palo-ovi. Pääoven 

keskelle on asennettu jälkeenpäin 

postilaatikot. Putkistot ja patterit on 

asennettu pintaan. Tilan ulkoseinässä 

on jälkeenpäin tehtyjä sähköasen-

nuksia.

Pääaulasta on porrasyhteys 

kellarikerroksen pysäköintitiloihin. 

Kellarin porras on materiaaleiltaan 

vaatimattomampi kuin ylempien 

kerrosten portaat.

a

b C

a
C

bi

heFG

d
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Tuulikaappi Kanavakadulle. 1980-luvulla pyöreiden ikkunoiden molemmille puolille lisättiin pystyikkunat. 

Toimistohuone, 1. kerros.

Entinen työterveysaseman aula. Kulmikas pilari ulkoseinälinjassa.

KehiTysviesTinnän 

yKsiKKö ja PressiTila

Nykyiset Kehitysviestinnän yksikön 

työtilat olivat 2000-luvun alussa 

lääkäriasema Medivireen käytössä. 

Lattiat ovat valkoista ja harmaata 

muovilaattaa ja harmaata muovimat-

toa. Seinät ovat osittain kiviaineisia, 

osittain levyaineisia, ja valkoiseksi 

maalattuja. Käytävien katot ovat 

alaslaskettuja kipsikattoja, joihin 

on kiinnitetty akustopaneeleita. 

Huoneissa katot ovat laastittuja 

teräsbetonilaattoja, joiden alapin-

taan on kiinnitetty akustolevyjä. 

Kaikki sähkö- ja lvi-asennukset ovat 

Yksikössä on ovia on 1980-, 

1990- ja 2000-luvuilta. Näiden tilojen 

yleissävyltään valkinen väritys poik-

keaa muista kerroksista. 

Ensimmäisessä kerroksessa 

on myös UM:n ulkomaalaisten 

toimittajien käyttöön osoittamat 

toimistotilat, joihin on oma sisään-

käynti kadulta. Tuulikaapin sisempi 

ovi on uusittu (2000-l) ja ulompi on 

vanhempi (1980-l). Yksikön sisälle on 

yritetty saada valoisuutta rakenta-

malla sisäseinään suuri ikkunapinta. 

Pylväät on jätetty betonipintaisiksi, ja 

maalattu valkoisiksi.

pinnassa. Ikkunat ovat 1980-luvun 

tiilenpunaiseksi maalattuja ruudul-

lisia teräsikkunoita. Sisäkäytävillä 

on ruutuikkunoita kuten ylemmissä 

toimistokerroksissa. 

Aulatilassa on näkyvissä erityisen 

paksut sienipilarit. Ne on rapattu 

sileiksi ja maalattu valkeiksi. Aulaan 

on suora sisäänkäynti tuulikaapin läpi 

Kanavakadulta (1980-l). Tuulikaapin 

pariovet ovat teräslasiovia. Myös 

sivuseinä on teräslasiseinä. Tuulikaa-

pissa on alaslaskettu kipsikatto ja lat-

tiassa on kumimatto sementtilattian 

päällä. Aulan alakatossa on 1980-lu-

vun johtohyllyt, mutta akustolevyt ja 

valaisimet on vaihdettu 2000-luvulla. 

d

F

e

G
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Baaritiski.

Ravintolasali.

ravinTola KaKsi Kanaa

h

i
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Toimistokerroksen pohjaratkaisu perustuu kaksois-

käytävään. Toimistohuoneet sijaitsevat ulkoseinillä 

ja rungon keskellä on wc-tiloja, kopiointihuoneita 

sekä neuvotteluhuoneita. 

Toimistokerrokset 2–6

PilariT 

Kaakkoispäädyssä aulojen sienipilarit 

on tasoitettu sileiksi, mutta muissa 

pilareissa näkyy muottivalun painau-

mat. Pilareiden runkoon on kiinni-

tetty punapyökkiritilöitä koko 5. ja 6. 

kerroksessa sekä osassa 4. kerrosta. 

Lounaispäässä on kolme paria suoria 

pilareita ilman kapiteeleja. Pilarit on 

maalattu vaaleansinisiksi.

laTTia 

Käytävä- ja aulatilojen lattia on 

värjättyä korkkilaattaa (300x300), 

vaaleina ja ruskeina vyöhykkeinä. 

Sama lattia toistuu useimmissa 

toimistohuoneissa. Kaakkoispäädyn 

suurissa toimistohuoneissa, jotka 

ovat johtajien käytössä, on parket-

tilattia 5. ja 6. kerroksessa. Hissien 

edustalla kummassakin päädyssä 

on tumma luonnonkivilaattavyöhy-

ke, jossa on aikaisemmin sijainnut 

turva-aula (purettu 2001). Jalkalistana 

on kauttaaltaan tummanruskeaksi 

maalattu puulista (10 x 40).

KaTTo ja valaisTus 

Teräsbetonilaatan laastipinnassa on 

näkyvissä muottilaudan painaumat 

koko kerroksessa. Luoteispäädyn 

betonipalkkien pinta on silotettu. 

Käytävillä on riippuvaa alakattoa, 

jonka alapinta on muoviritilää (2001). 

Kopiointitilassa on kattoon listalla 

kiinnitettyjä akustolevyjä. Myös 

toimistotilassa on kattopintaan 

kiinnitettyjä akustolevyjä (1980-l). 

Neuvotteluhuoneessa on muusta ra-

kennuksesta poikkeava, kauttaaltaan 

alaslaskettu katto. 2. kerroksessa 

turva-aulan katossa on suoraan kat-

topintaan kiinnitettyjä akustolevyjä 

(2001) ja alaslaskettua muoviritilää. 

Toimistohuoneissa on betonikat-

toon kiinteästi asennetut loisteputki-

valaisimet. 2001 asennettuun alakat-

toon on upotettu pyöreitä, kuperina 

ulkonevia kattovalaisimia. Kaakkois-

päädyn B-aulaan on lisätty valaisimia, 

ja niitä on tilassa erityyppisiä.

B-aulan sienipilareiden laakean 

osan kulmiin on kiinnitetty RST-

kantaiset lasikupuvalaisimet pintaan 

5. ja 6. kerroksessa. 4. kerroksen 

aulan pilareiden laakeassa osassa on 

pyöreitä kuperia valaisimia. Käytävillä 

sienipilareiden laakean osan kulmiin 

on toisinaan kiinnitetty pyöreitä, ku-

peria valaisimia eri kerroksissa. Joh-

tohyllyjen alapintaan on kiinnitetty 

loisteputkia rakennuksen keskiosissa 

2. ja 3. kerroksessa. 
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seinäT 

Ulkoseinät on rapattu ja maalattu. 

Suurin osa väliseinistä on kipsile-

vystä. Wc-tilojen ja hormistojen 

seinät ovat muurattuja ja rapattuja. 

A-portaan hissin takana on teknisiä 

kuiluja, joista osa näkyy käytävän 

puolella pyöreinä kaarimuotoina 

(1980-l.). Kaaripintoja on käytetty 

myös käytävän kesiosan wc-tilojen 

seinissä (1980-l). Väliseinien seinäpin-

ta on useimmiten lasikuitutapettia 

(2001). Hissiauloissa on seinien 

alaosassa himmeää oranssia laattaa 

(150 x 150) 1500 mm korkeuteen 

(1980-l). 

3. ja 4. kerroksen keskellä on 

kopiointitila, jonka väliseinät ovat 

punapyökkiritilöistä tehtyjä.

oveT 

Porrashuoneiden ovet ovat teräsla-

siovia (1980-l.) ja toimistojen ovet 

ovat vaaleansinisiksi maalattuja laaka-

ovia 5. ja 6. kerroksessa, ja valkoisia 2, 

3. ja 4. kerroksessa (1980-l). Toimis-

tohuoneiden ovien vieressä on luk-

kopuolella asennuskouru huoneessa 

ja kynnykset ovat tammea. Keskiosan 

ovet ovat valkoisia laakaovia. 

iKKunaT 

Ulkoseinän ikkunat ovat lämpölasi-

tettuja kaksipuitteisia puuikkunoita 

(1980-l.). Vain ulommassa puitteessa 

on välipuitteet, ruutujako. Ikkunat on 

maalattu kauttaaltaan tiilenpunaisiksi. 

Rapattu ikkunapenkki on viisto 1929 

valmistuneessa osassa.

Kaakkoispäädyn ulkoseinä on 

1980-luvulta ja sen keskellä aulati-

lassa on pystysuora lattiasta kattoon 

ulottuva ruudutettu teräsikkuna, 

josta näkymä merelle.

Toimistohuoneiden käytävän-

puoleisessa seinässä ja keskiosien 

tilojen käytävänpuoleisessa seinässä 

on neliruutuisia sisäikkunoita, jotka 

on maalattu tiilenpunaisiksi (1980-l). 

Toimistojen sisäikkunoissa on lisäksi 

punapyökkiritilät käytävän puolella 

5. ja 6. kerroksessa, ja 4. kerroksessa 

vain osassa (1980-l). Ritilät korosta-

vat kyseisten kerrosten korkeampaa 

asemaa huoneiden hierarkiassa.

lvis-asennuKseT 

Joka toisessa toimistohuoneiden 

välisessä seinässä on pystysuora 

IV-kuilu 3-6 kerroksessa, mutta ei 

2. kerroksessa. Tämä 1980-luvun 

ilmanvaihtojärjestelmä on hajautettu, 

mistä on se etu, että rakennukseen 

ei ole tarvinnut asentaa suuria 

poikkisuuntaisia kanavia muutenkin 

mataliin tiloihin. IV-putkistot on 

asennettu näkyviin sekä käytävillä 

että toimistohuoneissa ja maalattu 

valkoisiksi. Luoteispäässä käytävällä 

on kaksi kerroksen läpikulkevaa 

pystysuuntaista IV-putkea.

Poistoventtiileinä on käytetty 

lautasventtiileitä.

Uudempi alakatto (2001) on 

asennettu vanhempien peltisten 

johtohyllyjen (1980-l) päälle. Johto-

hyllyjen kohtaamiset on artikuloitu 

huolellisesti. Toimistohuoneissa on 

ikkunan edessä kiinteä 550 mm leveä 

apupöytä, jonka alla on kaapelikou ru.
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2. kerroksen II-osan keskiosaan on lisätty paljon kaapistoja ja 

tilaa käytetään paljolti säilytystilana.

2. kerroksen kaakkoispäähän on rakennettu turva-aula 

(2001), jonka kautta taloon käydään. Aula on erotettu Kana-

vakadun puoleisesta käytävästä ja vahtimestarin työpisteestä 

turvalasiseinällä. Vahtimestarin työpisteen kohdalla on punapyök-

kinen tiski.

Pilari 2 kaakkoispäässä.

Turva-aula on erotettu käytävästä erikoislasiseinällä.Turva-aulan tiski.

Käytävää.

2. kerros

Toimistohuone, 2. kerros.Välitila, 2. kerros.

a

C

E

d

F

b

F

e

b
d

C

a
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Käytävää.

2. ja 3. kerroksessa Laukkasaarenkadun puoleinen käytävä on jaettu teräsovella. 

2. kerroksessa kumpikin käytävä on jaettu ovilla kahdesti.

3. kerroksen I-osan aulassa on säilynyt 1980-luvun kalusteryhmä. 3. kerroksen johtokourujen alapintaan on asennettu loisteputket. 

Alakattomaisema on 1980-luvun asussa.

Toimistohuone 3. kerros. Käytävää, 3. kerros.

3. kerros

a

C d

b

a
bC

d
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4. kerros
4. kerroksessa ATK-luokkaa on laajennettu kaakkoispään aulatiloihin ja ATK-

tilat on erotettu käytävästä lukituilla terässeinillä ja ovilla (2000-l). Kanavaka-

dun puoleinen ovi on teräslasiovi ja Laukkasaaren kadun puoleisen käytävän 

ovi on umpinainen.

Kaakkoispään aula, 4. kerros. Turvaseinä, 4. kerros.

Käytävä. Pilari 1. Nurkkahuone talon luoteispäädyssä.

a

d e

b

C

a

b

C

d

e
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Pilari 1, 5. kerros.

Käytävä.Kaakkoispään aula.

5. kerroksessa rakennuksen keskiosassa on holvi.

Kerroksen väritys on 1980-luvun asussa. Ylimpien kerrosten (4, 5 ja 6) hierark-

kisesti korkeampaa asemaa on korostettu käyttämällä käytävän sisäikkunoissa 

ja pilareiden ympärillä punapyökkiritilöitä.

5. kerros a

C

b

a

C

b
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Kaakkoispään aulan hissiseinä.

Nurkkahuone kaakkoispäädyssä Kanavakadun puolella. Sienipilari 

on huoneen sisällä, ilmanvaihtoputket on asennettu pintaan ja akus-

tolevyt kattoon listoilla.

Kaakkoispään aula ja teräsikkuna.

Ulkoseinän ikkuna 1939 rakennetussa osassa.

6. kerros

a

C

b

d

a

C
d

b

e

G

h

F
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Käytävänäkymää.

Rungon keskiosan avoin tila. Kuvassa näkyy alakattotyyppi vuosimal-

lia 2001, johon on upotettu kuperat kupuvalaisimet.

Neuvottelutila.

Pilari 2 kaakkoispäästä.

e

G

F

h
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ullakkokerros

TaKKahuone

Takkahuone on pitkänomainen 

seurustelutila, joka on sisustettu 

kiinteällä sohvalla, pöydillä ja irtai-

milla tuoleilla. Huoneen keskiosassa 

on vapaamuotoinen takka ja baari. 

Lattia on muutoin valkopyökkilau-

taparkettia, mutta takan edessä on 

siniharmaata klinkkeriä. Seinät ovat 

kuten alemmissa kerroksissa. Katto 

on tehty kipsilevylaatoista, joista 

osa on akustisia, reijitettyjä panee-

leita. Huoneessa on kaksi pylvääksi 

naamioitua IV-hormia. Valaisimet ovat 

kattoon upotettuja. 

1980-luvulla talon kaksi ylintä kerrosta purettiin ja tilalle rakennettiin sisen-

netty kerros, jonka luoteispäähän on sijoitettu tekninen tila ja kaakkoispäähän 

edustus- ja neuvottelutilat. Koko ullakkokerros on rakennettu 1980-luvun 

lopulla. 

Ullakon ulkoseinien ikkunat ovat muiden kerrosten ikkunoita isompia 

ruutuikkunoita ja ne eivät näy katutasolle. Ne ovat sisäpuolelta valkoisia ja 

ulkoa tiilenpunaisia. Ullakolla on myös alumiinirakenteisia kattoikkunoita. 

Kerroksen arvokkuutta on korostettu materiaalivalinnoilla, kuten punapyökillä 

viilutetuilla, lakatuilla laakaovilla ja valkopyökkiparketilla lattiassa. Huonetilat 

ovat hieman muiden kerrosten tiloja korkeampia.

a

b
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KoKoushuone

Rungon läpi ulottuvassa kokoushuo-

neessa on valkopyökkilautaparketti 

ja seinät ovat kuten muissa huo-

neissa. Tilaa dominoi kaksi korkeaa 

kattolyhtyä. Huoneessa on paljon 

integroitua AV-tekniikkaa. Pitkiä 

seiniä rytmittävät kuperat pilaste-

rinomaiset perforoidut terässuojat, 

joiden päällä on symmetrisesti 

seinään asennetut lasikupuvalaisimet. 

Lämmityspattereiden edessä on 

Kanavakadun puolella puukotelot 

ulkoseinällä. Neuvotteluhuoneen lasi-

pariovi takkahuoneeseen ja käytävän 

ovi kehysrakenteisia lautapaneeliovia, 

jotka on tehty punapyökistä.

KäyTävä

Käytävän lattia on päällystetty 

siniharmaalla klinkkerillä, seinät ovat 

kuten muualla talossa ja kipsikatto-

pinta on verhottu pyöreämuotoisilla 

lakatuilla mäntyrimoilla. Käytävällä on 

kaapisto, jonka ovet ovat valkoiseksi 

maalattua ritilää.

C

d

e
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iso saunaosasTo

Saunaosastolla vallitseva puulaji on 

mänty. Ovet ovat vaakasuuntaista 

mäntypaneelia. Puku- ja pesutiloissa 

on pyöreämuotoisista mäntyrimoista 

tehty paneelikatto. Pukeutumistilan 

kiintokalusteet ovat mäntyä. Puku-

huoneessa on myös valkoinen kiin-

tokaluste, jonka ovet ovat osittain 

ritilää. Saunan katto ja seinät ovat 

paneloidut. Huolellisesti suunnitel-

tujen lauteiden rakenteissa toistuu 

pyöreä muotokieli. 

Pesuhuoneen klinkkeriseinien 

alaosa on vaaleansininen ja yläosa 

valkoinen. Laatat ovat pystysuuntaisia 

(100 x 200). Lattia on päällystetty 

samankokoisilla klinkkereillä. 

Saunatilojen ikkunat ovat korke-

alla. Tilat ovat edelleen 1980-luvun 

asussa, vähän käytettyjä ja varsin hy-

vässä kunnossa. Pienempi saunaosas-

to on ratkaisuiltaan vastaava kuin 

suurempi saunaosasto, mutta hieman 

vaatimattomampi.

KabineTiT 1 ja 2

Kabinettien lattia on valkopyökkiä 

ja katto on kipsilevyä. Kabinetin 1 

ulkoseinällä on kiinteä patterikotelo 

ja verholauta. Kabinettien välissä on 

pyökkinen haitariovi. Irtain sisustus 

on uusittu 2000-luvulla. 

F

G

h

i
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KeiTTiö

vilPola 2

Vilpola 2 on erittäin valoisa ja korkea 

huone, jossa on kaksi teräsraken-

teista nurkkaikkunaa 1980-luvulta. 

Puupaneelikatto ja seinän alaosan 

vastaava paneeli ja ikkunoiden 

mäntypuiset ja pyöreämuotoiset 

vuorilaudat antavat tilalle luonnetta. 

Lattialla on irrallinen ritilä kylläs-

tetystä puusta. Huoneeseen johtaa 

uudehko ikkunallinen mäntypanee-

liovi (2000-luku). Vilpola 2 on ollut 

käytössä tupakkatilana. Ullakolla on 

kaksi samantyyppistä vilpolaa. Vilpola 

1 on pienempi ja matalampi kuin 

vilpola 2.

j

K
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A-porras on kaksisyöksyinen. Sisäänkäynti portaa-

seen on suoraan kadulta. Ensimmäiseen kerrok-

seen noustaan kolme askelmaa. Tämän syöksyn 

viereiseen seinään on asennettu henkilönostin. 

Seinän alaosa on verhottu vaaleanharmaalla 

graniitilla. Porrasaskelmat ja välitasanteet ovat 

mosaiikkibetonia. Toisen ja kolmannen kerroksen 

välisen välitasanteen yläpuoliset porrasaskelmat 

ja välitasanteet on pinnoitettu mosaiikkibetonia 

jäljittelevällä pinnoitteella. Ulko-ovi on teräslasiovi 

(1980-l.), samoin kuin kerroksiin johtavat ovet. 

Sisäänkäyntiaula ja ensimmäinen porrastasanne 

ovat graniittilaattaa. Seinät ovat rapatut ja maalatut. 

Seinien alaosa on maalattu vaaleansiniseksi, yläosa 

valkoisiksi. Porrassyöksyn alapinnat ovat rapattuja 

ja maalattuja. Lankalasein lasitetut teräslasiovet 

on maalattu vaaleansinisiksi (1980-l.). Kaide on alku-

peräinen (1929) rautakaide. Portaan ikkuna on uusi 

teräsikkuna (1980-l.), joka on väriltään tiilenpunai-

nen. Alatasanteella patterit on asennettu ulkosei-

nään. Välitasanteilla ikkunan eteen on asennettu 

jaloillaan seisova patteri. Kerrostasanteiden katossa 

on listoilla kiinnitetyt akustolevyt. Valaistuksena on 

pallovalaisimet seinillä. 

A-portaan kaksi hissiä (KONE) ovat vuodelta 

1989. Korin seinät ovat rosteria, ja katto on metal-

lipaneelia, joka kaartuu sivuilta kahdeksi koteloksi, 

joihin on upotettu valaisimet. Takaseinällä on peili. 

Lattiassa on muovimatto. A-portaan maantasolta 

johtaa betoniportaikko kellarikerrokseen. Maanta-

solta on invahissi kolmen askelman ylitystä varten. 

Kuudennesta kerroksesta ullakon tekniseen tilaan 

johtaa 1980-luvun kierreporras.

a-porras

A-portaan aula.A-portaan aula.

Näkymää maantasokerroksesta.

Kierreporras 6. kerroksesta ullakolle.
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B-porras on kaksisyöksyinen porras ja ikkunaton 

tila, lukuun ottamatta ylimmän kerrostason kat-

toikkunaa. Reisipalkit ovat betonia ja betonilankku-

porras on sivuilta avoin. Lattia- ja porrasaskelmat 

ovat harmaata mosaiikkibetonia ja tasanteet ovat 

mosaiikkibetonilaattaa (300 × 300). Seinät ovat 

rapatut ja maalatut, ovet ovat teräslasiovia. Kaide 

on tiilenpunaiseksi maalattu pinnakaide, jossa 

on musta muovinen käsijohde. Välitasanteilla on 

pintaan kiinnitetyt seinävalaisimet ja porrastasan-

teiden kohdalla on kattoon kiinnitetyt valaisimet. 

Kerrostasanteiden kohdalla kulkee poikkisuuntai-

nen sähköjohtohylly. B-portaan kaksi hissiä (OTIS) 

on valmistettu 1988. Korit ovat rosteria ja katto 

on valokatto. Yksi liikennöi kellarista ullakolle, 

toinen kellarista 6. kerrokseen.

Seinä on jaettu kahteen väripintaan. Alaosa on 

vaaleansininen, yläosa valkoinen.

b-porras

Ullakkokerros.

B-porras on 1980-luvulla rakennettu.

rakennuksen runko
Varastossa on käytetty uudelleen 1890-luvun 

varastojen luonnonkiviperustukset. Niiden sisä-

puolelle on valettu betoniseinät. Rakennuksessa 

on pilari-laatta –runko ja pilarit ovat sienipilareita. 

Vuonna 1929 valmistuneessa osassa ulkoseinän 

linjat ovat kantavia kun taas kymmenenvuotta 

myöhemmin rakennetussa osassa kantava linja on 

vaipan sisällä.

1929 valmistuneen osan luoteispäässä on 

pilari-palkki-laattarunko. Palkit näkyvät huoneti-

loissa. 1929 rakennetun osan kellarissa pilarit ovat 

muiden kerrosten pilareita paksumpia ja suoria, 

profiililtaan pyöreitä tai kulmikkaita pilareita.

Vuoden 1939 leikkauspiirustuksessa näkyy, että 

pilarit ohenevat kerroksittain ylöspäin. Vastaava rat-

kaisu on osittain toteutettu myös 1929 valmistu-

neessa osassa. Vuonna 1929 valmistuneessa osassa 

osa ensimmäisen kerroksen sienipilareista on kul-

mikkaita. 1980-luvun muutoksissa 1939 rakennetun 

osan pilareita rapattiin ja niissä on sileä pinta.

Ainakin 1939 valmistuneen mutta mitä toden-

näköisimmin myös 1929 vaiheen betonirakenteet 

suunniteltiin OTK:n omana työnä. Suunnittelijana 

1939 oli V. Jaatinen. Ensimmäisen vaiheen rakenta-

mista valvoi insinööri J. I. Packalén, joka suunnitteli 

samoina vuosina mm. Eduskuntatalon edistykselli-

set betonirakenteet.
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3.2 ulkotilat 

säilyneisyysKaavioT julKisivuisTa

Vuoden 2001 muutos

Vuoden 1989 rakenteita

Vuoden 1939 laajennuksen säilyneitä osia

Vuoden 1989 rakenteita

Vuoden 1939 laajennuksen säilyneitä osia

1890-luku

1890-luku

Ullakko rakennettu 
1989

Ullakko rakennettu 
1989

Ikkunat uusittu 
1989

Ikkunat uusittu 
1989

Ikkunat uusittu 
1989

Portaat ja katokset lisätty, 
ikkunat uusittu 1989

Pyöröikkuna ja 
portaat 1989

Uusi pääsisään-
käyntikatos 1989

Uusi pääsisään-
käyntikatos 1989

Uusi portaikko 
1989

Uusi ulko-
porras 2001

Pystyikkunat
lisätty 1989

Pystyikkunat
lisätty 1989



67Kanavakatu 3AB | Rakennushistoriallinen selvitys 7.3.2012 | Arkkitehtitoimisto ark-byroo

1890-luku

Vuoden 1989 rakenteita

Vuoden 1989 rakenteita

Ajoportti uusittu 
1989

Vanha 
kulkuportti 
muutettu 

ikkunaksi 1989

Koko kaakkoisjulki-
sivu vuodelta 1989

Portaat ja katos
1989
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Liittyminen 1890-luvun varastorakennukseen.

Kanavakatua

Uusi pääty. Uusi pääsisäänkäynti.
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Laukkasaarenkatua. Kulma.

1980-luvulla pyöreiden ikkunoiden 

molemmin puolin lisättiin pystyikkunat.

Vanha ajoportti muutettiin ikkunaksi.
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Kulma. Laukkasaarenkatua.

Vanhempi pääty.

Uusia tuulikaappeja.
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Katajanokan sataman rakennustoimin-
ta vilkastui 1890-luvulla kun satamarata 
valmistui 1891 ja uusi asemakaava vah-
vistettiin 1895. Kaupunki myi tontteja 
ja satamaan rakennettiin suurikokoisia 
varastorakennuksia. 1890-luvun varastot 
olivat julkisivuiltaan punatiilisiä, kaksi-
kerroksisia ja pitkänomaisia rakennuk-
sia. 1900-luvun alun rakennukset olivat 
mittakaavaltaan suurempia. Katajanokan 
tunnettuja satamarakennuksia ovat Var-
ranttitalo eli Lars Sonckin suunnittelema, 
jättimäiset mittasuhteet omaava varasto; 
Selim A. Lindqvistin suunnittelema SOK:n 
varasto; Gustav Nyströmin suunnittelema 
Tulli- ja pakkahuone; sekä OTK:n ja Kes-
kon varastot. Vuonna 1929 valmistunut ja 
1939 laajennettu OTK:n varasto poikkesi 
naapureistaan tyylillisesti kauttaaltaan 
vaaleaksi rapattuna ja muita korkeampana 
rakennuksena.

Tämän työn alussa huomio kohdistet-
tiin 1929 valmistuneeseen rakennukseen 
ja sen muutoksiin. Jo ensimmäisessä 
ohjausryhmän kokouksessa päätettiin 
tarkastelunäkökulmaa vaihtaa niin, että 
rakennuksen kolmea vaihetta tarkasteltai-
siin mahdollisimman symmetrisesti erilli-
sinä rakennusvaiheina, koska muutokset 
ovat olleet perustavanlaatuisia. Erityisesti 
viimeisimmän, 1980-luvun vaiheen, tar-
kastelua syvennettiin kaavoittaja Pekka 
Pakkalan ja arkkitehti Matti Vuorion haas-
tatteluilla. 

OTK osti Katajanokan korttelista 186 
tontit 2,4, ja 6 vuonna 1924. Kun OTK:n 

4 Yhteenveto

kuusikerroksinen varasto rakennettiin 
paikalle 1929, tonteilla sijainnut vanhem-
pi 1890-luvun punatiilimakasiini purettiin 
lähes kokonaan. Uudisrakennuksen pii-
rustukset oli laadittu Kulutusosuuskun-
tien keskusliiton eli KK:n teknisellä osas-
tolla. Arkkitehtina oli Georg Jägerroos, 
joka työskenteli Väinö Vähäkallion alai-
suudessa. Pohjaratkaisu oli nykyaikainen 
ja suunnitelmassa oli erityisen huolelli-
sesti otettu huomioon logistiset tarpeet, 
kuten erilaiset nostolaitteet ja lastaustilat. 
OTK:n keskusvarasto perustuu osittain 
pilari–palkki–laatta- ja osittain pilari–laat-
ta-järjestelmään. Pilarit ovat pääosin sie-
nipilareita. Pilarilinjat on sijoitettu julki-
sivulinjaan mutta julkisivu ei ole kantava, 
vaikka se on muurattu tiilestä. Rakennus 
on yksi ensimmäisiä sienipilarein toteu-
tetuista rakennuksista Suomessa. OTK:n 
keskusvaraston julkisivuissa on sekä klas-
sisia että moderneja piirteitä. 

Vuonna 1938 OTK osti korttelin 186 lo-
put tontit 8, 10, 12, 14 ja 16. Rakennusta 
laajennettiin 10 vuotta sen valmistumisen 
jälkeen. Samassa yhteydessä vanhempaa 
osaa korotettiin. KK:n teknisellä osastolla 
suunnitellun rakennuksen piirsivät Jäger-
roos ja Pauli Salomaa. Laajennuksen tieltä 
purettiin osa vanhempaa, viereisellä ton-
tilla sijaitsevaa 1890-luvulla rakennettua 
varastoa. Laajennus on rakennustekni-
sesti samantyyppinen kuin vanhempi osa, 
paitsi että se perustuu kokonaan sienipi-
lareihin ja laattaan. Sienipilarit kapene-
vat ylemmissä kerroksissa, mikä osoittaa 
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suunnittelijan hyvää osaamista betonira-
kenteiden mitoittamisessa. Kaikki pilari-
linjat ovat vaipan sisässä. Laajennuksen 
julkisivut olivat puhtaita nauhajulkisivuja. 

Toisen maailmansodan jälkeisinä vuo-
sikymmeninä toimistot valtasivat alaa 
keskustassa, mikä heijastui rakentamis-
toimintaan. 1960-luvulta alkaen kaupun-
gin keskustan asuinrakennuksia korvat-
tiin uusilla toimistoilla ja niitä muutettiin 
toimistotaloiksi laajamittaisesti. Kataja-
nokan kaavoitustyötä ideoitiin kansain-
välisellä ideakilpailulla, jonka voittanut 
ehdotus johti pitkäjänteiseen asemakaa-
voitustyöhön. Alueen varastoille oli kek-
sittävä uusi käyttötarkoitus, mutta likaa 
toimistorakentamista haluttiin välttää. 
OTK samoin kuin muut Katajanokan va-
rastojen omistajat halusi muuttaa kiin-
teistönsä toimistoksi kun Eteläsatama 
oli menettänyt merkityksensä tavarasa-
tamana. Kaavoittaja asetti OTK:lle toimi-
tilarakentamisen ehdoksi rakennuksen 
pienentämisen ja ympäristön väljentämi-
sen. Tiettävästi OTK:n varastorakennus on 
ainoa Katajanokan varastoalueen raken-
nuksista, jolle asetettiin tällainen ehto. 
Kaavoittaja halusi myös erottaa korkean 
valkoisen rakennuksen ja matalan puna-
tiilisen rakennuksen toisistaan erillisiksi 
osiksi, koska ne muodostivat ”epäsuhtai-
sen parin”. 

Rakennus vaihtoi omistajaa kaava-
muutoksen aikoihin 1984 ja uudelleen 
1980-luvun lopulla toteutuneen muutos-
työn aikana. Omistajina oli aluksi Polar-
yhtiö ja 1987 alkaen SKOP. Arkkitehtina 
oli Matti Vuorio. Kaavoittajan tahtotilan 
mukaisesti rakennuksesta purettiin kaksi 
ylintä kerrosta ja suuri osa 1930-luvun laa-

jennuksesta. Katolle rakennettiin sisen-
netty ullakkokerros ja koko rakennuksen 
julkisivut yhtenäistettiin 1920-luvun ul-
koasua mukaillen. Kutistetun vaalean ra-
kennuksen ja nyt itsenäisemmän punatii-
limakasiinin väliin jäi aukio. Punatiilinen 
varasto Kanavakatu 3 C oli osa samaa ra-
kennushanketta. Julkisivujen 1930-luvun 
lopun vaihe ja ilme hävitettiin kokonaan. 
Toteutunut suunnitelma on 1984 asema-
kaavan mukainen.

OTK:n varaston julkisivuja ei voi pitää 
hyvin säilyneinä rakennusosiensa tai nii-
den edustaman typologian kannalta, kos-
ka historiallista kerroksisuutta on vaikea 
havaita. Tosiasiassa eri rakennusvaiheista 
on osia säilynyt aina 1890-luvulta alkaen 
seinän sisäisissä rakenteissa. Sisätiloissa 
kerroksisuus on helpompi havaita tarkkai-
lemalla esimerkiksi sienipilareiden linjoja 
ja muotoa: 1920-luvun ja 1930-luvun osat 
on helppo erottaa toisistaan. 1980-luvun 
korjaus on jättänyt sisätiloissa näkyviin 
varastorakennuksen kantavat rakenteet ja 
erityisesti sienipilarit, jotka antavat inter-
iöörille luonnetta. Ekonominen korjaus-
tapa, jollaiseksi arkkitehti Matti Vuorio 
kuvasi omaa suunnitteluideologiaansa ja 
jota 1980-luvun korjauksessa noudatet-
tiin, sopii talon teolliseen luonteeseen. 
Käyttötarkoitus on muuttunut ja mitään 
varastorakennukselle tyypillisiä rakennus-
osia, kuten nostolaitteita, ei ole säilynyt.

KauPunKiKuva

Julkisivun ja rakennuksen pienentämisen 
osalta erityisen kysymyksen herättää se 
havainto, että kaavoittaja ei 1980-luvulla 
vaatinut Katajanokan muita varastoraken-
nuksia pienennettäviksi. Tähän vaikuttaa 
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olleen syynä tarve korjata kaupunkikuvaa 
niin, että valkoinen, muita varastoja kor-
keampi rakennus ei näy Tähtitorninmäen 
suuntaan viereistä Sonckin varastoa kor-
keampana. Toinen kaupunkikuvaa korjaa-
va kaavamääräys oli matalan 1890-luvun 
punatiilisen ja korkean modernistisen 
vaalean rakennuksen erottaminen toisis-
taan erillisiksi rakennuksiksi. Kaavoittaja 
kertoo pyrkineensä vähentämään näiden 
yhteentörmäystä. Arkkitehti jakoi kaa-
voittajan näkemyksen. Kaavoittaja siis 
koki vaalean, kahdeksankerroksisen va-
raston kaupunkikuvalliseksi ongelmaksi, 
joka ratkaistiin pienentämällä ja madal-
tamalla kyseistä rakennusta. Kaavoittajan 
näkemyksen mukaan vaalea väri ei ilmei-
sesti kuulunut punatiilisten makasiinien 
alueelle, ainakaan muualle kuin Aallon 
Enso Gutzeitin (EG) päärakennukseen. 
EG:n väri kun aikanaan oli paljon pole-
miikkia herättänyt ratkaisu. Mutta OTK:n 
makasiini on vanhempi kuin EG:n raken-
nus ja lähtökohdat vaalean rakennuksen 
rakentamiselle eivät vaikuta olleen kan-
nanotto Helsingin Empire-keskustaan, 
kuten Aallon rakennuksen tapauksessa. 
OTK:n varastoa ei suojeltu 1980-luvun eikä 
myöskään nykyisessä asemakaavassa, ku-
ten joitakin muita Katajanokan varastoja. 
Varastojen joukossa rakennuksen vaalea 
väri muista poikkeavana on säilynyt ja se 
sinällään kertoo rakentamisajankohtansa 
esteettisistä ihanteista.

hisTorialliseT arvoT

Varastot liittyvät Eteläsataman toimintaan 
ja kasvuun, ja laajemmin Helsingin kasvuun 
kaupan keskukseksi 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun alussa. 1980-luvulla ei harkit-

tu niiden korvaamista uudisrakennuksilla, 
vaan alueen historiallinen luonne ymmär-
rettiin tässä mielessä voimavaraksi. Teolli-
suusmiljööt on tunnistettu uudeksi raken-
nussuojelun kohteeksi 1970-luvulta alkaen 
kun niitä alettiin muuttaa toisiin käyttöihin 
soveltuviksi. Satama-alueen uudiskäyttö 
onkin eräs tämän rakennuksen historialli-
sista konteksteista. 

OTK:n rakennusta voidaan tarkastella 
myös osuuskunnallisen rakentamisen osa-
na. KK:lla oli tekninen osasto, jonka palve-
luksessa ja konsultteina työskenteli osaa-
via asiantuntijoita, kuten tämän hankkeen 
osalta uudistusmielinen arkkitehti Väinö 
Vähäkallio ja betonirakentamisen uran-
uurtaja rakennesuunnittelija J. I. Packalén. 
Osuuskunnallinen rakentaminen oli jär-
jestäytynyttä ja yhteisö seurasi kansain-
välistä arkkitehtuurin ja rakennusteknii-
kan kehitystä. OTK:n varaston osalla tästä 
on esimerkkinä lukuisat sinne toteutetut 
nostolaitteet ja pilari–laatta-rakenne, joka 
pohjautui sienipilareiden käyttöön. OTK:n 
Katajanokan varasto edustaa aikansa edis-
tyksellistä teräsbetonirakentamista. 

arKKiTehToniseT arvoT

Arkkitehti Georg Jägerroos työskenteli KK:n 
teknisellä osastolla. OTK:n varasto kuuluu 
hänen uransa merkittäviin töihin. Varaston 
1920-luvun vaalea julkisivu on jotenkin mo-
numentaalisempi ja juhlavampi kuin mitä 
varastotoiminta olisi edellyttänyt. Monu-
mentaaliluonne lienee seurausta rakennuk-
sen sijoittumisesta kaupungin keskustaan. 
1920-luvun vaiheen julkisivu, joka sinällään 
on melko hyvin säilynyt, edusti aikanaan 
siirtymää klassismista kohti modernismia; 
siinä on piirteitä molemmilta kausilta.
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Lähteet

arkistolähteet
helsinGin KauPunGinarKisTo hKa

- Arkistopiirustukset (1929 ja 1939).

- Tonttikortti.

helsinGin KauPunGinmuseon Kuva-arKisTo 

hKm Ka

- Vanhoja valokuvia.

raKvv

- Arkistopiirustuksia ja lupa-asiakirjoja.

senaaTTi-KiinTeisTöjen arKisTo sen

- Arkistopiirustukset

- Kuntoselvitykset 1996 ja 1989

- Matti Vuorion laatima toimenpideselostus (s.a.) 

- Valokuvia 1980-luvun pienoismallista.

- Matti  Vuorion 2012 luovuttamat työpiirustukset ja valokuvat.

suomen arKKiTehTuurimuseo Fma

- Georg Jägerroosin töiden piirustusluettelo. 

Työväen arKisTo Ta

- OTK:n johtokunnan pöytäkirjat vuosilta 1928–1929 ja 1939.

- Valokuvia. 

Työväen museo WersTas TW

- Valokuvia.

Painamattomat 
lähteet
UM:n turvapäällikkö Martti Vallin sähköpostiviesti pvm.

Katajanokan kaavoittaja-arkkitehdin Pekka Pakkalan haastattelu 

1.3.2012.

Arkkitehti Matti Vuorion haastattelu 6.3.2012.

Painetut lähteet
Ark-byroo, 2006. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kortteli kau-

pungin sydämessä. Helsinki: HYY Kiinteistöt, Kaivopiha Oy.

Erävuori, Jukka, 1981. Helsingin sataman ja satamahallinnon 

historiaa. Helsingin kaupungin julkaisuja 33. Helsinki: Helsingin 

kaupunki.

Harmia, Hugo, 1937 (toim.). SARK. Suomen arkkitehtiliiton raken-

nusteknillinen käsikirja. Helsinki: Frenckellin kirjapaino.

Helander, Vilhelm, Pakkala, Pekka & Sundman, Mikael, 1975. Kata-

janokan kärjen asemakaavaluonnos. Arkkitehti n:o 2 1975, 32-43.

Insinööri J. I. Packalénin negrologi. Arkkitehti n:o 3 1935, 9.

Jaatinen, Carina, Lindh, Tommi & Lunkka, Hannu, 1998. Katajano-

kan kaupunginosan inventointi. Helsingin kantakaupungin raken-

nuskulttuuri. Helsinki: Helsingin kaupunginmuseo. 

Katainen, Juhani. Suomen Elokuvasäätiön toimitilat, Katajanokan 

makasiini K 13, Helsinki. Arkkitehti n:o 1 1986, 54-58.

Niskanen,  Aino, 1987. Osuusliike rakentaa. Helsinki: 

Tammi.

Niskanen,  Aino, 2005. Väinö Vähäkallio ja hänen toimistonsa. 

Espoo: Teknillinen korkeakoulu.

Ollila, Kaija & Toppari, Kirsti, 1977. Puhvelista Punatulkkuun. Hel-

singin vanhoja kortteleita. Helsinki: Helsingin Sanomat, 322-323.

Stenius, Olof, 1969. Helsingin asemakaavahistoriallinen kartasto. 

Helsinki: Pr Helsingfors säätiö.

STS:n ja TFIF:n julkaisema matrikkeli, 1982. Diplomi-insinöörit ja 

arkkitehdit 1982. Jyväskylä: K.J. Gummerus Osakeyhtiön kirjapaino.

Sundman, Mikael & Pakkala, Pekka, 1979. Katajanokan Kanavaka-

dun makasiinit. Arkkitehti n:o 3 1979, 17-27.
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nettilähteet 6.2.2012
Marina Congress Center

http://www.marinacongresscenter.com/DowebEasyCMS/Sivusto/Dokumentit/Esitteet/Historiasuomi.pdf

Helsingin kaupunginarkiston Sinetti-tietokanta (1896 rakennuslupa, tonttikortti)

http://www.hel.fi/hki/tieke/fi/Kaupunginarkisto/SINETTI-arkistotietokanta

Helsingin kaupungin paikkatietojärjestelmä (asemakaavat 1984 ja 1998)

http://ptp.hel.fi/ptpa/default.aspx

Royal ravintoloiden nettisivu

http://www.wanhasatamaravintolat.fi/historia

Wikipedia, OTK:n historian vaiheita

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tradeka#Historia

http://www.tarinoidenhelsinki.fi/kysymys/heibrbrbrbrhelsingin-sornaisiss

Suomen Arkkitehtuurimuseon nettisivujen arkkitehtiesittelyt (Georg Jägerroos) 

http://www.mfa.fi/arkkitehtiesittely?apid=3146
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Liitteet

1896 
Toimenpide: uudisrakennus tonteille 2,4 ja 6
Piirustusten päiväys huhtikuu1896

Suunnittelija:  K. F.  Andersson

Käyttö:  Varastorakennus

Sijainti:  HKA SIN

—

9658_866_968_2-2_186_3 Ankkurikatu. pdf. 

Asemapiirros ja julkisivut kolmen tonttien Lyökkisaarenkatu 

2,4 ja 6 osalta yhteisesti. Eri tonteille sijoitettavien rakennuksen 

asemapiirrokset, pohjapiirrokset ja leikkaukset erikseen.

1898
Toimenpide: uudisrakennus tonteille 8,10,12,14 ja 16
Luvan myöntämispäivä  11.8.1898

Suunnittelija: Elia Heikel

Käyttö:  Varastorakennus

Sijainti:  HKA

—

75-047601 Kuvausnumero

75-047602  (Ei ole mikrofilmilaatikossa.)

75-047603  Pääjulkisivut

75-047604 Kellarikerros

75-047605 1. ja 2. kerros

75-047606 Julkisivu ja leikkaus

75-047607 Asemapiirros

1929
Toimenpide: uudisrakennus tonteille 2,4 ja 6
Luvan myöntämispäivä  6.5.1929 

Suunnittelija:  Georg Jägerroos, KK:n rakennusosasto

Käyttö:  Varastorakennus

Sijainti:  HKA ja RakVV

liiTe 1
rakennuslupapiirustukset rakennus-
valvontaviraston arkistossa ja helsingin 
kaupunginarkistossa

—

75-047651 Tunnistetiedot, uudisrakennus,

75-047652 Julkisivu ja asemapiirros

75-047653 Julkisivut ja leikkaus 

75-047654 Kellari ja 1. kerros

75-047655 2.–6. kerros

1939
Toimenpide: uudisrakennus
Luvan myöntämispäivä 2.3.1939

Osittainen loppukatselmus 3. ja 6. kerros16.6.1939

Osittainen loppukatselmus  4. ja 5. kerros 7.7. 1939

Loppukatselmus 20.9.1940

Lupatunnus:  25 - 39

Suunnittelija:  Georg Jägerroos ja Pauli Salomaa

Käyttö:  Varastorakennus

Sijainti:  HKA ja RakVV

—

75-047608 ke-25a-b-39, Hyväksymisleima

75-047609 ke-25a-39-b,  Asemapiirros

75-047610 ke-25a-39-b, Kellari- ja 2. kerros

75-047611 ke-25a-39-b, 7.–8. kerros 

75-047612 1. ja 3.-6. kerros

75-047613 ke-25a-39-b, Leikkaukset

75-047614 ke-25a-39-b, Julkisivu

75-047656 ke-25b-39, Hyväksymisleima

75-047657 ke-25b-39, Asemapiirros

75-047658 ke-25b-39, Kellari- ja 2. kerros

75-047659 ke-25b-39, Ullakko, 7. ja 8. kerros

75-047660 ke-25b-39, Julkisivu ja leikk.aus

75-047661 ke-25b-39, Julkisivu

asiakirjojen ja mikrofilmien tiedot yhdistettyinä
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1951
Toimenpide:  muutos
Luvan myöntämispäivä 26.2.1951

Lupatunnus:  339. 43-51-C

Suunnittelija: K.K.:n tekninen osasto

Selitys:  Väliseinäsiirtoja varastorakennuksen pohjaker-

roksen toimistohuoneessa.

Käyttö:  Varastorakennus

—

75-047662 ke-43-c-51, Hyväksymisleima

75-047663 ke-43-c-51, Julkisivu Ankkurikadulle, leikkaus 1. 

kerroksen kohdalta

1953
Toimenpide:  muutos
Luvan myöntämispäivä 29.7.1953

Loppukatselmus 7.4.1959

Lupatunnus:  C. 204-53

Suunnittelija: Rakennusmestari V. Paananen

Selitys: Varastorakennuksen vesikatto uusitaan.

Käyttö:  Varastorakennus

—

75-047615 ke-204-c-53, Hyväksymisleima

75-047616 ke-204-c-53, Asemapiirros

75-047617 ke-204-c-53, Leikkaus, julkisivut ja kattopiirustus

1959
Toimenpide: muutos
Luvan myöntämispäivä 17.1.1959

Osaloppukatselmus 1.9.1960

Loppukatselmus 7.4.1959

Lupatunnus:  Ke-1-59-C

Suunnittelija:  Arkkitehti Leevi Aarnio

Selitys:  Kolmea hissikonehuonetta korotetaan.

Käyttö:  Varastorakennus

—

75-047629 ke-1-c-59, Hyväksymisleima

75-047630 ke-1-c-59, Asemapiirros

75-047631 ke-1-c-59, Julkisivu Kanavakadulle, julkisivuote ja 

ullakkokerros

75-047632 ke-1-c-59, Leikkaus

—

Toimenpide: muutos, ei toteutettu
Anottua lupaa ei myönnetty, päätös 21.4.1959

Lupatunnus:  Ke-261-59-C

Suunnittelija:  Rakennusmestari V. Paananen, OTK

Selitys:  Toiseen kerrokseen sisustetaan talonmiehen 

asunto.

Käyttö:  Varastorakennus 

—

Toimenpide:  muutos
Luvan myöntämispäivä 9.9.1959

Lupatunnus:  314-59

Suunnittelija:  Mikko Hillo

Selitys: Metalliseen peltikehykseen upotettu kaksinker-

tainen neonputki, kirjaimet OTK

Käyttö:  Varastorakennus

—

1961
Toimenpide:  muutos
Luvan myöntämispäivä 21.12.1961

Loppukatselmus 25.5.1962

Lupatunnus: Ke-1911-C-61

Suunnittelija:  Arkkitehti Leevi Aarnio

Selitys:  Neljänteen kerrokseen muodostetaan kaksi läm-

mitettävää osastoa (A ja B.)  A-osastossa tullaan 

varastoimaan autohuoltoasemien materiaaleja, 

nestekaasuliesiä, nestekaasuvalaisimia ja edellisiin 

kuuluvia laitteita sekä osia. B-osasto varataan 

tuoreille hedelmille. Työ käsittää lämmityslaitteen 

asentamisen ja muutamien väliseinien ja piipun 

muuraamisen. Neljännen kerroksen varastoon 

asennetaan kuumailmalämmityslaite erityiseen 

lämmityskomeroon. Laitetta varten rakennetaan 

uusi savupiippu. Varastohuone jaetaan uudella 

väliseinällä kahtia.

Käyttö:  Varastorakennus

—

75-047664 ke-1911-c-61, Hyväksymisleima

75-047665 ke-1911-c-61, Asemapiirros

75-047666 ke-1911-c-61, 4. kerros

75-047667 ke-1911-c-61, 5.-8. kerros

75-047668 ke-1911-c-61, Leikkaus
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1966
Toimenpide: muutos
Luvan myöntämispäivä 21.5.1966

Loppukatselmus 14.9.1966

Lupatunnus:  8-529-C-66

Suunnittelija:  Pääsuunnittelija Arkkitehti Leevi Aarnio, OTK; 

rakennesuunnittelija Usko Nikkilä, ins.,OTK; 

saniteettisuunnittelija Oy Termo; ja sähkösuun-

nittelija OTK, Teknillinen osasto.

Selitys:  Rakennetaan seitsemän jäähdytyshuonetta ja 

jäähdytyskonehuone. Kolmannen kerroksen 

tasolla olevaan varastoon sisustetaan jäähdyttä-

mötiloja. Toimenpide edellyttää lämpöeristetty-

jen kevytrakenteisten seinien rakentamista sekä 

kerrostenvälisten välipohjien lämpöeristysten 

tekemistä.

Käyttö:  Varastorakennus

—

75-047669 8-529-c-66, hyväksymisleima 1966

75-047670 8-529-c-66, asemapiirros, vahv. 21.5.1966 
75-047671 8-529-c-66, 3. krs, vahv. 21.5.1966 
75-047672 8-529-c-66, leikk., vahv. 21.5.1966 

1968
Toimenpide: muutos
Luvan myöntämispäivä 21.5.1968

Loppukatselmus 4.10.1968 ja 3.4.1969

Lupatunnus:  8-711-C-68

Suunnittelija:  OTK Teknillinen osasto

Selitys:  Varastorakennukseen rakennetaan uusi hissi 

kellarin ja neljännen kerroksen välille. Hissin 

konehuone sijoitetaan viidenteen kerrokseen 

ja kolmannen kerroksen varastosta erotetaan 

osa banaanikypsyttämöksi rakentamalla uusia 

lämpöeristettyjä väliseiniä, jotka päällystetään 

alumiinilevyllä. Varastoa vastaan muurataan ½ 

kiven kalkkihiekkatiili.

Käyttö:  Varastorakennus

—

75-047633 8-711-c-68, Hyväksymisleima

75-047634 8-711-c-68, Asemapiirros

75-047635 8-711-c-68, Kellari

75-047636 8-711-c-68, 1. kerros

75-047637 8-711-c-68, 2. kerros

75-047638 8-711-c-68, 3. kerros

75-047639 8-711-c-68, 4. kerros

75-047640 8-711-c-68, 5. kerros

75-047641 8-711-c-68, Leikkaus

75-047642 8-711-c-68,  Julkisivu Laukkasaarenkadulle

75-047643 8-711-c-68, Banaanikypsyttämön seinärakenteet

1970
Toimenpide: muutos
Luvan myöntämispäivä 7.8.1970

Loppukatselmus 9.1.1971

Lupatunnus:  8-1588-C-70

Suunnittelija:  Arkkitehti Matti Laine 

Selitys:  Siemensekoituslaitteiston sijoitus ja koneiston 

vaatimien uusien väliseinien ja elevaattoritornin 

rakentaminen entisiin varastotiloihin. Varastora-

kennukseen sijoitetaan siemensekoittamo n. 150 

m² ja tehdään tarpeelliset rakennemuutokset.

Käyttö:  Varastorakennus ja siemensekoittamo

—

75-047644 8-1588-c-70, hyväksymisleima

75-047645 8-1588-c-70, asemapiirros

75-047646 8-1588-c-70, kellarikerros

75-047647 8-1588-c-70, 1. kerros

75-047648 8-1588-c-70, 2. kerros

75-047649 8-1588-c-70, Leikkaus

75-047650 8-1588-c-70, Julkisivut

1975
Toimenpide:  muutos
Luvan myöntämispäivä 7.3.1975

Loppukatselmus 9.2.1976

Lupatunnus:  8-298-C-75

Suunnittelija: Hakemuksen jättänyt rakennusmestari Väinö 

Paananen

Selitys: Varastorakennuksen kellarikerroksessa erote-

taan n. 26 m²:n suuruinen osa palavien nesteiden 

varastoksi muuraamalla ½-kiven seinä ja raken-

tamalla poistohormi ulkoseinälle ja varustamalla 

huonetila automaattisella hiilihapposammutusjär-

jestelmällä.

Käyttö:  Varastorakennus

—

75-047673 8-298-c-75, Asemapiirros

75-047674 8-298-c-75, Kellarikerros

75-047675 8-298-c-75, Leikkaus
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1977
Toimenpide: muutos
Luvan myöntämispäivä 15.3.1977

Loppukatselmus 19.8.1977

Lupatunnus:  8-2310-C-76

Suunnittelija: Väinö Paananen, OTK, Tekninen osasto

Selitys:  Varastorakennuksen neljänteen kerrokseen 

rakennetaan tulenarkojen nesteiden huone

Käyttö:  Varastorakennus 

—

77-016960 8-2310-c-76, asemapiirros, vahv. 15.3.1977

77-016961 8-2310-c-76, varastorakennuksen 4. krs, pohjapii-

rustus, vahv. 15.3.1977

1980
Toimenpide: muutos
Luvan hakupäivämäärä 20.2.1980

Lupatunnus:  8-2310-C-76

Suunnittelija:  Arkkitehti Faruk Hamidulla

Selitys:  E-OTK-valomainoksen kiinnittäminen rakennuk-

sen julkisivuun.

Käyttö:  Varastorakennus 

—

Ei tietoa luvan myöntämisestä.

1986
Toimenpide: muutos 
Luvan vahvistamispäivä 2.9.1986

Osittainen loppukatselmus 16.1.1989. Osa julkisivutöistä oli kesken.

Osittainen loppukatselmus 13.4.1989, 1. ja 7. kerros.

Osittainen loppukatselmus 28.4.1989, toimistokerrosten sisätilat.

Osittainen loppukatselmus 12.6.1989, terveydenhoitoasema.

Loppukatselmus 30.6.1989.

Lupatunnus:  8-644-A-86

Suunnittelija: Arkkitehti Matti Vuorio, Arkkitehtitoimisto Matti 

Vuorio

Selitys:  Rakennus muutettiin pääasiassa toimistoiksi. Sitä 

madallettiin ja lyhennettiin. Osana hanketta myös 

viereiseen, korttelissa 186 sijaitsevaan rakennuk-

seen (1) kohdistui muutos.

Käyttö:  Toimisto- ja liikerakennus

88-001217 8-644-A-86, Piirustusluettelo

88-001218 8-644-A-86, Asemapiirros

88-001226 8-644-A-86, Kellari, rakennus 2

88-001227 8-644-A-86, 1. kerros, rakennus 2

88-001228 8-664-A-86, 2. kerros, rakennus 2

88-001229 8-644-A-86, 3.-5. kerros, rakennus 2

88-001230 8-644-A-86, 6. kerros, rakennus 2

88-001231 8-644-A-86, Ullakko, rakennus 2

88-001232 8-644-A-86, Vesikatto, rakennus 2

88-001233 8-644-A-86, Leikkaukset A-A, B-B ja C-C, raken-

nus 2

88-001234 8-644-A-86, Leikkaus D-D, rakennus 2

88-001235 8-644-A-86, Julkisivu Kanavakadulle, rakennukset 

1 ja 2

88-001236 8-644-A-86, Julkisivu Kanavakadulle, rakennukset 

1 ja 2

88-001237 8-644-A-86, Julkisivu Laukkasaarenkadulle, 

rakennukset 1 ja 2

88-001238 8-644-A-86, Julkisivu Laukkasaarenkadulle, 

rakennukset 1 ja 2

88-001239 8-644-A-86, Julkisivu Ankkurikadulle, rakennus 2

88-001241 8-644-A-86, Julkisivut koilliseen ja kaakkoon, 

rakennukset 1 ja 2

88-001242 8-644-A-86, Rakennetyypit, rakennukset 1 ja 2

88-001243 8-644-A-86, Rakennetyypit, rakennukset 1 ja 2

88-001244 8-644-A-86, Väestönsuojan luettelointipiirustus, 

rakennus 2, pohja ja leikkaus B-B

88-001245 8-644-A-86, Väestönsuojan luettelointipiirustus, 

rakennus 2

1989
Toimenpide: muutos
Luvan hakupäivämäärä 28.3.1989

Lupatunnus:  8-1206-R-89

Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Matti Vuorio

Selitys: Mainosten yleissuunnitelma / Ravintola Kaksi kanaa

Käyttö:  Liike- ja toimistorakennus

—

Toimenpide: muutos
Luvan myöntämispäivä 7.4.1989

Lopputarkastus 1.9.1989

Lupatunnus:  8-8-C-89

Suunnittelija:  Arkkitehtitoimisto Matti Vuorio, arkkitehti Matti 

Vuorio

Selitys: Ullakolla sijaitseva asunto liitetään viereisen 

saunan tiloiksi.  Lisäksi kellari- ja 1.-6. sekä 

ullakkokerroksissa sijaitsevissa autotalli-, liike-, 

toimisto- ja sauna- ym. tiloissa muutetaan 

huonejakoa ja tasonvaihtojärjestelyjä. Julkisivussa 

muutos vesikattotasolla sijaitsevan porrashuo-

neen laajennuksena.

Käyttö:  Liike- ja toimistorakennus (sis. myymälän)

—
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91-003113 8-8-C-89,  Asemapiirros

91-003120 8-8-C-89, Kellari

91-003121 8-8-C-89, 1. kerros

91-003122 8-8-C-89, 2. kerros

91-003123 8-8-C-89, 3. kerros

91-003124 8-8-C-89, 4. kerros

91-003125 8-8-C-89, 5. kerros

91-003126 8-8-C-89, 6. kerros

91-003127 8-8-C-89, Ullakko

91-003128 8-8-C-89, Leikkaukset A-A ja C-C

91-003129 8-8-C-89, Leikkaus D-D

91-003130 8-8-C-89, Julkisivu Kanavakadulle

91-003131 8-8-C-89, Julkisivu Kanavakadulle

91-003132 8-8-C-89, Julkisivu Laukkasaarenkadulle

91-003133 8-8-C-89, Julkisivu Laukkasaarenkadulle

91-003134 8-8-C-89, Julkisivu Ankkurikadulle

91-003135 8-8-C-89, Julkisivu Pikkusatamakadulle

91-003136 8-8-C-89, Julkisivu luoteeseen ja kaakkoon

91-003137 8-8-C-89, Rakennetyypit

91-003138 8-8-C-89, Rakennetyypit

—

Toimenpide: muutos
Luvan myöntämispäivä 30.6.1989

Lupatunnus:  8-1836-C-89

Suunnittelija:  Arkkitehti Matti Vuorio,  Arkkitehtitoimisto 

Matti Vuorio

Selitys: Ensimmäisen kerroksen liiketiloja muutetaan 

terveyspalvelu- ja ravintolatiloiksi. 

Käyttö:  Liike- ja toimistorakennus

—

91-003111 8-1836-C-89, asemapiirros, vahv. 30.6.1989

91-003112 8-1836-C-89, 1. krs, vahv. 30.6.1989

—

Toimenpide: muutos
Loppukatselmus 1.9.1989

Lupatunnus:  8-731-C-89

Suunnittelija: Arkkitehti Matti Vuorio,  Arkkitehtitoimisto 

Matti Vuorio

Selitys:  UM:n tilat

Käyttö:  Liike- ja toimistorakennus

—

91-003139 8-731-C-89, Asemapiirros

91-003140 8-731-C-89, Kellari

91-003141 8-731-C-89, 1. kerros, UM:n tilat

91-003142 8-731-C-89, 2. kerros, UM:n tilat

—

Toimenpide: muutos
Luvan myöntämispäivä 3.11.1989

Loppukatselmus 24.1.1990

Lupatunnus:  8-3447-C-89

Suunnittelija: Arkkitehti Matti Vuorio,  Arkkitehtitoimisto 

Matti Vuorio

Selitys:  Katualueelle rakennetaan kevytrakenteiset ravin-

tolaan johtavat ulkoportaat.

Käyttö:  Liike- ja toimistorakennus

—

91-003143 8-3447-C-89, Asemapiirros

91-003144 8-3447-C-89, 1. kerros

91-003145 8-3447-C-89, Leikkaukset A-A ja C-C

91-003146 8-3447-C-89, Julkisivu Kanavakadulle

91-003147 8-3447-C-89, Julkisivu Kanavakadulle

91-003148 8-3447-C-89, Julkisivu Laukkasaarenkadulle

91-003149 8-3447-C-89, Julkisivu Laukkasaarenkadulle

—

Toimenpide: muutos
Katselmuspäivämäärä 9.11.1989

Lupatunnus:  8-644-A-86 (T.R.I + ulkovärisuunnitelma)

Suunnittelija:  Polar Rakennus Oy

Selitys: Rakennus no. 2:n ravintola

Käyttö: Liike- ja toimistorakennus

1990 
Toimenpide: muutos
Luvan myöntämispäivä 2.2.1990

Lupatunnus:  8-4561-R-89

Suunnittelija:  Arkkitehti Harry Svenblad

Selitys:  Mainosvalojen asentaminen seinälle. Ikkuna- ja 

nauhamarkiisien kiinnittäminen.Käyttö:  Liike- ja 

toimistorakennus

—

Toimenpide: muutos
Lupahakemuksen leimapäivä 15.5.1990

Lupatunnus: 8-1645-C-90

Suunnittelija:  Arkkitehti Matti Vuorio,  Arkkitehtitoimisto 

Matti Vuorio

Selitys:  Väliseinämuutoksia toimistoissa, vertaa ker-

rosalalaskelma ja poikkeuslupa 28.3.1994 asti. 

Poikkeukset säännöksistä: eräissä työhuoneissa 

ikkunapinta-alat alittuvat.

Käyttö: Liike- ja toimistorakennus

—

92-004380 8-1645-C-90, Asemapiirros

92-004381 8-1645-C-90, 1. kerros, UM:n tilat

92-004382 8-1645-C-90, 2. kerros, UM:n tilat
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2001
Toimenpide: muutos, käyttötarkoituksen muutos
Luvan myöntämispäivä 28.8.2001

Loppukatselmus 29.5.2002

Lupatunnus:  8-3151-01-C, 8-1087-02-LOP ja 8-2224-02-LOP

Suunnittelija:  Arkkitehti Jarmo Vienamo / Keiski Arkkitehdit Oy

Selitys:  Liiketilan muuttaminen lääkäriasemaksi sekä 

varasto- ja toimistotiloiksi. Uuden ulkoportaan 

rakentaminen.

Käyttö:  Liike- ja toimistorakennus

Poikkeaminen säännöksistä: 

 Porras sijoittuu katualueelle. Portaalle on vireillä 

lupahakemus kiintöistövirastossa.

—

4696-139-03 8-3151-01-C, Asemapiirros

4696-140-03 8-3151-01-C, Pohjapiirros, 1. kerros,

4969-141-03 8-3151-01-C, Julkisivu Laukkasaarenkadulle

2003
Toimenpide: muutos
Luvan myöntämispäivä 7.5.2003

Loppukatselmus 22.8.2003

Lupatunnus:  8-1551-03-C

Suunnittelija: Pekka Talonpoika, Valvolntakonsultit Oy

Selitys: Haetaan lupaa ravintolatilojen peruskorjaukselle. 

Poistumistiejärjestelyjä muutetaan ja kellariin 

sijoitetaan pukeutumistila. Palo-osastojen välille 

sijoitetaan palo-ovet. Lisäksi ulkoportaan alaosa 

verhoillaan teräsverkkoseinällä.

Käyttö:  Liike- ja toimistorakennus

—

4893-16-05 8-1551-03-D,  Asemapiirustus

4893-17-05 8-1551-03-D, 1. kerros

4893-18-05, 8-1551-03-D, Kellarikerros 

4893-1551-03-D, Kellarikerros

4893-20-05 8-1551-03-D, osajulkisivu Kanavakadulle 2003 

2004
Toimenpide: muutos
Luvan myöntämispäivä 30.9.2004

Loppukatselmus 29.6.2005

Lupatunnus: 8-3360-04-D, 8-16-05-RAM, 8-879-05-RAM, 

8-1226-05-LOP

Suunnittelija: Arkkitehti Olli Pekka Jokela, Arkkitehtitoimisto 

Olli Pekka Jokela

Selitys: Rakennuksen kellarikerroksen pysäköintitiloihin 

rakennetaan uusi jätehuone.

Käyttö: Liike- ja toimistorakennus

—

5007-16-06 8-16-05-RAM, 8-3360-04-D, Asemapiirustus

5007-17-06 8-16-05-RAM, 8-3360-04-D, Kellarikerros,

5007-19-06 8-3360-04-D, Asemapiirustus

5007-20-06 8-3360-04-D, Kellarikerros
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liiTe 2
arkkitehti Georg jägerroosin työluettelo 
suomen arkkitehtuurimuseon arkistosta

OTK:n varasto, pienoismalli.

Saatu: KK:n kokoelman mukana

Säilytys: Museovarasto/L

KohTeiTa:

Huoltoasemasuunnitelmia, 1928-49, B/1099.

1930-luKu

Huviloita, saunoja ja omakotitaloja, 1930-53, B/1106. 

Kunnantalo, suunnitelma, Kuusankoski, 1931, B/1097.

Asuinkerrostalo, Topeliuksenkatu 3 a, Helsinki, 1931, B/1098.

Kirjatyöntekijänkatu 10, asuinkerrostalo, ravintola, liiketiloja, 

Kruununhaka, Helsinki, 1934, B/1098.

Teollisuus- ja varastorakennuksia, muutossuunnitelmia, 1934-51, 

B/1107.

Savo-Karjalan liiketalo, kilpailuehdotus, nim. ”Salakka”, sis.j.no 24, 

Viipuri, 1935, 6 kpl, 060/20-26.

Lieksan työväentalo, Lieksa, 1937, B/1100.

Kouvolan apteekki, Mannelinin liike- ja asuinrak., Kauppalankatu, 

Kouvola, 1937, 42 kpl, B/1115.

Nordenskiöldinkatu 9, Helsinki, 1937-38, 45 kpl, B/1116.

Voikkaan kappalaisen asunto, Voikkaa, 1 kpl, 1938.

Kuusankosken keskuskansakoulu, Kuusankoski, 1938-39, 94 kpl, 

B/1117.

Apteekin sisustus, Nykarleby apotek, Uusikaarlepyy, 1939, 

24.2.1939, det.piirustuksia rullalla. 

Lönnrotinkatu 12, Helsinki, 1939, B/1098.

Kalevankatu 40, Helsinki, 1939-40, B/1098.

suomen rakennustaiteen museo – piirustuskokoelma
jäGerroos, Georg brynolf
4.5.1901, viipuri
1925, dipl.arkkit.
1928–, KK
4.11.1956
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1940-luKu

Helsingin työväentalo, sisustusdetaljeja, Hakaniemi, Helsinki, 

1940-, B/1100.

Työväenyhdistyksen talo, luonnos, Karkkila, 1940-50-l., 4 kpl, 

B/1120.

Naistensairaala, suunnitelma, Kuusankoski, 1941, B/1097.

Ruotsulan kansakoulu, Kuusankoski, 1942, 6 kpl, B/1118.

Kulutusosuuskuntien talo, Fennian talo, muutos, Mikonkatu 17, 

Helsinki, 1942, kopio, B/1100.

Lönnrotinkatu 7, muutos, Helsinki, 1943, B/1098.

Kotkan työväentalo, muutos, Kotka, 1944, B/1100.

Ruoholahdenkatu 4, Helsinki, 1945, B/1098.

Äänekosken työväentalo, Äänekoski, 1945, 3 kpl.

Kuusitie 10, Helsinki, 1945, 42 kpl, B/1119.

Mannerheimintie 89, Helsinki, 1946, B/1098.

Maskuntie-Kiskontie, Helsinki, 1947, B/1098.

Työväentalon laajennus, Turenki, Janakkala, 1948, B/1100.

Turengin kansakoulu, Janakkala, 1948, B/1101.

Löyttymäen ja Tarinmaan kansakoulut, Janakkala, 1948, B/1102.

Riihimäen jatkokoulu, Riihimäki, 1949, B/1103.

1950-luKu

Viialan keskuskansakoulu, Viiala, 1950, B/1104a.

Parolan keskuskansakoulu, Hattula, 1950, B/1104.

Riihiviidan kansakoulu, Riihimäki, 1950, B/1103.

Alkon ravintola, Pietarsaari, 1951, 2 kpl, B/1120.

Miemalan kansakoulu, Vanaja, Hämeenlinna, 1951, 6 kopiota + 

työselostus, B/1121.

Toijalan keskuskansakoulu, Toijala, 1952-54, 50 kpl, B/1122.

Nihattulan kansakoulu, Hattula, 1953, B/1105.

Lammin kirkonkylän kansakoulu, Lammi, 1954, B/1105.

Pekolan kansakoulu, Hattula, 1956, 3 kpl + työselostus, B/1121.

Vuorentaan kansakoulu, sekä opettajain asuintalo, Hämeenlinna, 

1956, B/1121.
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Arkkitehtitoimisto ark-byroo

Pohjoinen Hesperiankatu 13 B 17

00260 Helsinki

info@arkbyroo.fi

www.arkbyroo.fi

p. 09 4777 300

f. 09 4777 3010


