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1. Johdanto

1.1 Kohde

Kymen lääninvirastotalo, nykyinen Salpakeskus, on yk-
si Kouvolan kaupungin keskeisistä rakennuksista. Sen 
sijainti kaupungin keskustan halki kulkevan pääväylän, 
Salpausselänkadun, kaarteessa muodostaa kaupunkiku-
vallisen päätteen katunäkymälle keskustaan lännestä 
saavuttaessa. Yhdessä Salpausselänkadun vastapuo-
lella sijaitsevan kaupungintalon kanssa se muodostaa 
Kouvolan kaupunkikuvalle tunnuksenomaisen hallin-
torakennusten parin. Rakennus kuuluu Museoviraston 
määrittelemään valtakunnallisesti merkittävien raken-
nettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) joukkoon osana 
Kouvolan hallintokeskusta. Lääninvirastotalon lisäksi 
alueeseen kuuluvat Kouvolan kaupungintalo, Torikadun 
ja Salpausselänkadun rajaama tornitaloalue, Hovioikeu-
denkadun molemmin puolin sijoittuvat seurakunnalli-
set rakennukset sekä näiden ympäristön puistoalueita.

Rakennus on ollut Kaakkois-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) käytössä vuo-
desta 2010. Talon muita käyttäjiä ennen ELY-keskusta 
ovat olleet Kymen lääninhallituksen jälkeen mm. 
Etelä-Suomen lääninhallituksen Kouvolan palveluyk-
sikkö, Valtion kiinteistölaitoksen Kaakkois-Suomen 
kiinteistöalue ja Kymen TE-keskus. Rakennus nimet-
tiin Salpakeskukseksi 1998, millä haluttiin viitata 
rakennuksen tehtävään useiden eri viranomaisten ja 
alueorganisaatioiden kotipaikkana.1

Työn otsikoksi valittiin Salpakeskus, joka on 
vakiintunut rakennuksen nimeksi viimeisen kahden-
kymmenen vuoden aikana. Historiallisesti rakennus 
on kuitenkin Kymen lääninvirastotalo, mistä syystä 
tekstissä käytetään myös lääninvirastotalo-nimeä, kun 
puhe on rakennuksesta sen historiakontekstissa.2

1 Yle Uutiset 1998.

2 Pelkkä virastotalo voi Kouvolassa viitata useampaan rakennukseen: 
nk. Kouvolan vanhaan virastotaloon, joka otettiin valtion 
virastotalokäyttöön 1956 sekä Kouvolan uuteen virastotaloon 
(arkkitehti Eero Kajava), joka valmistui lähelle rautatieasemaa 1969.

Rakennushallituksen arkkitehti Helmi Pakka-
la-Väinölä suunnitteli 1954 valmistuneen rakennuk-
sen sodassa laajalti menetetyn Viipurin läänin alu-
eista muodostetun uuden Kymen läänin hallintokes-
kukseksi, ja se on toiminut virastokäytössä valmistu-
misestaan saakka. Ajan hengen mukaisesti alueelliset 
virastot pyrittiin sijoittamaan yhteen rakennukseen, 
jossa eri toiminnot saivat käyttöönsä omat kerrok-
sensa tai rakennussiipensä. Rakennus liittyy ennen 
kaikkea sotienjälkeiseen virastorakentamiseen, jota 
johdettiin valtakunnan tasolta Rakennushallituk-
sesta ja joka tuotti arkkitehtuuriltaan yhteneväistä, 
sotien ja jälleenrakennuskauden pehmentämää 
modernia rakennuskantaa Suomen kuntakeskuksiin 
ja taajamiin. Aikakauden rakentamista leimasivat 
yhtäältä rajallinen materiaalivaranto, taloudellisuus 
ja rationaalisuus, toisaalta mittakaavan inhimillisyys 
sekä yksilöllisten detaljien huolellinen suunnittelu ja 
toteutus.

Rakennuksen tontti kuuluu asemakaavassa 
hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeseen. Se 
rajautuu idässä Oppikujan jalankululle ja pyöräilylle 
varattuun katuun, pohjoisessa ja luoteessa Hovi-
oikeudenkatua reunustavaan pysäköintialueeseen 
ja lännessä ja etelässä Savonkadun ja Salpausse-
länkadun katualueisiin. Viereiset korttelialueet on 
merkitty hallinto- ja virastorakennusten, kirkkojen 
ja muiden seurakunnallisten rakennusten ja opetus-
toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueiksi 
sekä puistoksi. Rakennus on suojeltu asemakaavassa 
sr-merkinnällä.

Ilmakuvassa 1968 lääninvirastotalo on saa-
nut seuraansa kaupungintalon ja Torikatua 
reunustavat tornitalot. Kuva Eero Suikki. 
Poikilo.

↑
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Kouvolan keskusta ortoilmakuvassa 2018. 
Salpakeskuksen tontti on korostettu punai-
sella katkoviivalla. Kouvolan hallintokeskuk-
sen RKY-alue on rajattu keltaisella värillä. 
Ilmakuva Kouvolan karttapalvelu.
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Senaatti-kiinteistöt valmistelee Salpakeskuksen kiin-
teistön myymistä, mistä syystä siitä laaditaan suppea 
rakennushistoriaselvitys. Selvitys kohdistuu rakennuk-
sen alkuperäiseen arkkitehtuuriin ja ominaisuuksiin, 
rakennuksessa tehtyihin muutoksiin sekä rakennuk-
sen nykytilaan ja säilyneisyyteen. Suppean rakennus-
historiallisen selvityksen luonteeseen kuuluu, että 
työn pääpaino on nykytilan inventoinnilla ja rakenta-
misen taustaa sekä rakennuksen alkuperäisratkaisuja 
ja muutoshistoriaa on selvitetty sen nykytilan ymmär-
tämisen ja alkuperäisyyden arvioimisen edellyttämäs-
sä laajuudessa. Nykytilan inventoinnilla on erityisesti 
pyritty tunnistamaan rakennuksen alkuperäisiä piir-
teitä, joiden säilyminen on arvokasta myös tulevaisuu-
dessa. Työn tarkoitus on toimia rakennuksen käytön ja 
ylläpidon tukena edesauttaen näiden piirteiden säily-
mistä.

Työhön on sisältynyt arkisto- ja kirjallisuustut-
kimusta, kenttätyötä ja eri lähteistä peräisin olevan 
tiedon yhdistämistä ja analysointia. Merkittävimpiä 
arkistolähteitä olivat tilaajan, Senaatti-kiinteistöjen 
arkistot Kouvolassa ja Helsingissä, Kansallisarkiston 
säilyttämä Rakennushallituksen piirustusarkisto sekä 
Kouvolan kaupungin kaupunkisuunnittelun, raken-
nusvalvonnan ja museoiden aineistot asemakaavojen, 
rakennuslupäpäätösten ja historiallisen valokuvien 
osalta.

Kouvolan rakennetusta kulttuuriympäristöstä 
on tehty inventointi 2008–2011, ja arkkitehti Rurik 
 Wasastjernan inventoinnin pohjalta laatima teos 

1.2 Tehtävä

Muutakin kuin rautatieristeys oli tälle työlle erityi-
sen hyödyllinen lähde. Valtion virastorakentamista 
kokonaisuutena valaisi arkkitehti Markus Mannisen 
Senaatti-kiinteistöille tekemä tutkimus Valtion virasto-
talot 1809–1995. Käytetyt lähteet käyvät ilmi lähdeluet-
telosta ja tekstissä on käytetty alaviitteitä. Erityiskiitos 
työn tekemisen tuesta kuuluu rakennuksessa toimivan 
ELY-keskuksen henkilökunnalle ylijohtaja Leena 
Gunnarin johdolla. Heiltä saatu opastus paikan päällä 
sekä tiedot rakennuksen käyttäjähistoriasta olivat 
arvokkaita.

Alueella on suoritettu katselmus toukokuussa 2020, 
jonka muistiinpanot on kirjattu raporttiin sisätilojen 
osalta tilakohtaisesti ja ulkotilojen osalta julkisivuit-
tain. Rakennukset ja piha-alueet on myös dokumen-
toitu valokuvaamalla. Rakennuksessa tehdyt oleelliset 
muutokset on esitetty kaavioin.

Selvityksen ensimmäisessä luvussa esitellään 
rakennuksen ja selvitystyön perustiedot. Toinen luku 
käsittelee rakennuksen nykyistä ja aiempaa roolia 
kaupunkikuvassa sen kaavoitushistorian kautta. 
Kolmas luku esittelee Kymen lääninvarastotalon 
suunnitelman ja suunnittelijat rakennuksen suun-
nittelu- ja rakentamisajankohdan lähtökohdasta 
sekä rakennukseen myöhemmissä vaiheissa tehdyt 
muutokset. Neljäs luku käsittää rakennuksen nyky-
tilan inventoinnin kuvin ja sanoin. Viides luku on 
yhteenveto, jossa esitetään työn tuloksena syntyneet 
johtopäätökset rakennuksen nykytilasta peilaten sen 
historiaan.
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SALPAKESKUS

Muita nimityksiä: Kymen läänin virastotalo
Rakennettu: 1952–1954
Rakennuttaja: Suomen valtio (Rakennushallitus)
Arkkitehti: Helmi Pakkala-Väinölä, Rakennushallitus
Osoite: Salpausselänkatu 22
Kiinteistötunnus: 286-1-1059-10
Kaupunginosa: 1 Kangas
Kortteli: 1059 (vuoteen 1958 Lukkari)
Tontti: 10
Rakennustunnus: 1004760264

OMISTUS
Suomen valtio, Senaatti-kiinteistöt

LAAJUUSTIETOJA
Tilavuus: 32 880 m3
Kerrosala: 8 192 k-m2
Rakennusoikeus tontilla: 10410 k-m2
Tontin koko: 5 632 m2
Kerroksia: 7 maanpäällistä kerrosta, ullakko ja kellari
Rakennusvaiheet: uudisrakennus 1952–1954, kellarin 
laajennus 1980–1990-luvulla

ASEMAKAAVAHISTORIA
Salpakeskuksen korttelia/tonttia koskevat asemakaa-
vat ja muutoksen sisältö:
286 1:1 Asemakaava 29.7.1931: Kouvolan ensimmäinen 
asemakaava.
286 56:1 Asemakaavan muutos 14.04.1950: Salpakeskus 
muodostuu.
286 145:1 Asemakaavan muutos 24.06.1958: Kouvolan 
kortteleiden nimien muuttaminen numeroiksi, Lukka-
rista tulee kortteli nro 1059.
286 238:1 Asemakaavan muutos 02.10.1968: katumuu-
toksia, tontilla olevien enimmäiskerroslukumäärämer-
kintöjen kumoaminen.
286 325:1 Ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan 
muutos 27.12.1983: Kouvolan kaupunginosien rajojen ja 
nimien määrittäminen.
286 340:1 Asemakaavan muutos 13.2.1986: nykyinen 
asemakaava.
Kohde kuuluu voimassa olevassa asemakaavassa 
286340:1 (vahvistettu 13.2.1986) hallinto- ja virastora-
kennusten korttelialueeseen. Tontin  rakennusoikeus 
kerrosalaneliömetreinä on 10410. Kohde sijaitsee 

1.3 Perustiedot

Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaava-alueella, jonka 
osatarkastus on hyväksytty 29.10.2001. Ydinkeskustan 
uusi osayleiskaavaehdotus on tätä selvitystä tehtäessä 
hyväksymiskäsittelyssä.

KÄYTTÖHISTORIA
1954– Kymen lääninhallitus, lääninkonttori, verovi-
rasto, lääninlääkäri, maanviljelysinsinöörin piirikont-
tori, tie- ja vesirakennuksen piirikonttori, rakennus-
hallituksen piirikonttori, maanmittauskonttori
1977– Kymen lääninhallitus, lääninkonttori, kaavoitus- 
ja rakennustoimisto, perimistoimisto, rangaistusten 
täytäntöönpanotoimisto, sosiaali- ja terveystoimisto, 
läänin verovirasto, piirirakennustoimisto
1997– Etelä-Suomen lääninhallituksen Kouvolan pal-
veluyksikkö, Valtion kiinteistölaitoksen Kaakkois-Suo-
men kiinteistöalue
1999– Etelä-Suomen lääninhallituksen Kouvolan palve-
luyksikkö, Senaatti-kiinteistöt (nimi v:sta 2001), Kaak-
kois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)
2010– Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus (ELY-keskus)

MUUTOSHISTORIA 
1977 peruskorjaus
1989–1990 rakennuksen sisäisiä tilamuutoksia
1996 uusi palvelutila C-siiven 1. kerrokseen sekä por-
rasmuutos kellarin arkiston ja 1. kerroksen välillä 
1998–2000 talotekniikan uusiminen, saunaosaston 
uudistus oheistiloineen, jätekatoksen rakentaminen 
 sisäpihalle, ikkunoiden ja ulko-ovien osittainen uusi-
minen ja huolto
2003–2004 taloteknisiä muutoksia, peruskorjaus 4.–7. 
kerroksessa
2006–2007 taloteknisten järjestelmien uusiminen 
 koko rakennuksessa
2009–2010 vesikatteen muutos tiilikatteeksi koko 
 rakennuksessa
2011–2012 peruskorjaus sisätiloissa, julkisivun huolto 
ja maalaus, pääsisäänkäynnin lasikatoksen rakenta-
minen, autokatosten rakentaminen, lauhdutintilan 
 r akentaminen jätekatoksen yhteyteen
Ajoittamattomat muutokset: kellarin laajennus 
(väestönsuojien rakentaminen), E-siiven viimeisten 
asuntojen ottaminen toimistokäyttöön, alkuperäisen 
tiilikatteen korvaaminen muulla katemateriaalilla, 
korkean tiilipiipun katkaiseminen vesikaton linjaan
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RAKENNUSSUOJELU
Rakennus on merkitty ajantasa-asemakaavassa suo-
jelluksi sr-merkinnällä. Se on kaupunkikuvan säilymi-
sen kannalta tärkeä rakennus, jota ei saa purkaa ilman 
pakottavaa syytä, ja jossa suoritettavien korjaus- tai 
muutostöiden on oltava sellaisia, että rakennuksen 
kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.

Virastotalo kuuluu Museoviraston määrittele-
mään Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen 
kulttuuri ympäristöjen (RKY) joukkoon osana Kou-
volan hallintokeskusta. Kouvolan ydinkeskustan 
osayleiskaavan valmistelussa suojeltavista rakennuk-
sista ja ympäristöistä tehdyssä kohdekortissa hallinto-
keskuksen alue on hiukan RKY-alueen rajausta laajem-
pi, ja sillä todetaan olevan kulttuurihistoriallisia, 
rakennushistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. 
Kriteereitä arviolle ovat mm. harvinaisuus, alkuperäi-
syys ja historiallinen todistusvoima.

Kouvolan keskusta-alueen ajantasa-asemakaava. Salpakeskuk-
sen tontti kuuluu hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeseen. 
Tontti on merkitty kuvaan punaisella katkoviivalla. Kuvaote Kouvolan 
karttapalvelu [haettu 16.6.2020].

↓
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2. Salpakeskuksen 
kaupunkikuvallinen asema

Salpakeskus on Kouvolan keskustan keskeisiä raken-
nuksia, joka yhdessä vastapäisen kaupungintalon, To-
rikadun tornitalojen ja Hovioikeudenkadun ympäris-
tön seurakunnallisten rakennusten kanssa muodostaa 
Kouvolan hallintokeskuksen valtakunnallisesti merkit-
tävän rakennetun kulttuuriympäristön eli RKY-alueen. 

KAUPPALAN KAAVOITUS

Kouvolan muodostamista kauppalaksi vuoden 1923 alus-
ta oli edeltänyt ajanjakso ensin taajaväkisenä yhdys-
kuntana ja sen jälkeen vuoden ajan Valkealasta irrot-
tautuneena maalaiskuntana. Kehittyminen itsenäiseksi 
kauppalaksi oli tapahtunut asteittain ilman jyrkkää 
taitekohtaa.3 Kouvolan nuoren kauppalan ensimmäi-
sen asemakaavan laati Jussi Paatela, ja se vahvistettiin 
17.10.1922. Suunnittelua rajoittivat monet olemassa ole-
van yhdyskuntarakenteen reunaehdot, kuten Salpaus-
selän harjannetta noudattava Riihimäki-Pietari-rautatie 
ja siitä erkanevat Kotkan ja Savon radat. Paatelan kaava 
virallisti taajaman jaon neljään rautateiden toisistaan 
erottamaan kauppalanosaan, joka muodostaa myös 
nykyisen kaupunginosajaon perusrungon. Sommittelu 
perustui 1900-luvun alun asemakaavalle tyypillisesti au-
kioita, puistoja ja julkisia rakennuksia yhdistäviin pää-
katuihin, ja kaupunkimaisen ydinkeskustan muodosti-
vat korkeampien kivitalojen umpikorttelit.4

Hallintokeskuksen alue rakentui pääosin toisen 
asemakaavan pohjalta, joka laadittiin Otto-Iivari 
Meurmanin johdolla useassa vaiheessa 1929–1933. 
Ydinkeskustan osalta kaava vahvistettiin 1931, ja siinä 
Salpausselänkatu ja muu keskustan katuverkosto 
pitkälti sai nykyisen muotonsa. Kaavan keskeisiä 
muutoksia ensimmäiseen kaavaan nähden oli Salpaus-
selänkadun uusi linjaus, jolla saavutettiin keskustalle 
sujuva kehäväylä. Taloudellisempaa kaupunkiraken-
netta saatiin aikaan julkisten rakennusten alueita 
vähentämällä ja viheralueita ja aukioita supistamalla. 

3 Talvi 1984, 378.

4 Wasastjerna 2011, 28–29.

Vehreyden menetystä kompensoitiin järjestämäl-
lä asuintonteista väljempiä ja määrättiin tonttien 
kadunvastaisia reunoja istutettavaksi.5 Pääkaduillakin 
rakentaminen oli pääosin vain kaksikerroksista, ja 
Salpausselänkadun varrella julkisen rakentamisen 
tontit oli kaavoitettu lähinnä koulurakennuksia varten. 
Kirkon paikka Savonkadun varren korttelissa oli hyvin 
lähellä sitä, jossa Kouvolan keskuskirkko tänä päivänä 
sijaitsee, mutta sen tontti oli osa matalien asuinraken-
nusten korttelia.

KAUPPALASTA LÄÄNIN 
HALLINTOKESKUKSEKSI JA KAUPUNGIKSI

Sotien jälkeinen teollistuminen, kaupunkien kasvu ja 
liikenteen lisääntyminen yhdessä vaurastumisen kans-
sa olivat muuttaneet kaupunkisuunnittelua siten, että 
klassistiset elementit katu- ja aukiosommitelmineen 
saivat väistyä vapaasti sommiteltujen rakennusmasso-
jen, vihervyöhykkeiden erottamien puutarhakaupun-
ginosien ja liikennesuonien tieltä.6 Kauppalan kaavoi-
tuksesta vastasi edelleen Otto-Iivari Meurman, joka 
lukuisten kaupunginosakaavojen rinnalla työsti koko 
kauppalaa koskevaa yleiskaavaa. Keskustan kaavoi-
tusta säädettiin 1940-luvun mittaan jatkuvasti pienillä 
täsmäkaavoilla, joita Meurman laati yhdessä kauppa-
langeodeetti Martti Viheriälän kanssa. Tarkoituksena 
oli vastata liike-elämän tarpeisiin: kerroslukua halut-
tiin nostaa ja piharakennuksia purkaa huoltoliikenteen 
sujuvoittamiseksi. Kaupunkisuunnittelun sodanjäl-
keinen kehittyminen näkyy kauppalan yleiskaavassa 
1954, jonka suuntaviivoja kaupunkirakenne noudattaa 
edelleen.7

Kun Kouvolasta tuli Kymen läänin hallintokeskus 
1948 ja sittemmin kaupunki 1960, ei yleiskaava keskus-
tan osalta vastannut kasvavan yhdyskunnan tarpeita. 
Keskustan kokonaissuunnittelusta julistettiin yleinen 

5 Wasastjerna 2011, 108–109.

6 Wasastjerna 2011, 162.

7 Wasastjerna 2011. 167–169.

Ote Kouvolan asemakaavasta 1922, Jussi Paatela. Osa kaduista ja ur-
heilukenttä ovat jo löytäneet paikkansa. Suunnitelman luonne umpi-
kortteleineen, polveilevine katuineen ja aukioineen edustaa perin-
teistä kaupunkirakennetta. Nykyinen Salpausselänkatu on yhdistel-
mä Hallituskadun ja Salpausselänkadun linjauksista. Salpakeskuksen 
sijainti on merkitty punaisella katkoviivalla. Kuva KK.

↑↑ Kouvolan asemakaava 1931,  Otto-Iivari Meurman. Salpausselänkatu 
ja muu keskustan katuverkosto on pitkälti saanut nykyisen muoton-
sa. Kirkon paikka Savonkadun varren korttelissa ei ole kaukana to-
teutuneesta. Salpakeskuksen sijainti on merkitty punaisella katkovii-
valla. Kuva KK.

↑
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↑
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Kouvolan yleiskaava, keskustan osasuunnitelma 1954,  Otto-Iivari 
Meurman ja  Inkeri Siltavuori. Lääninvirastotalo on jo rakennettu tai 
lähes valmis. Salpausselänkadeun eteläpuolta reunustava tulevien 
tornitalojen ja kaupungintalon kortteli on hahmoteltu. Salpakeskuk-
sen sijainti on merkitty punaisella katkoviivalla. Kuva KK.

↑

Lääninvirastota-
lon rakentami-
sen mahdollista-
nut asemakaavan 
muutos vahvis-
tettiin 1950, ja se 
korvasi vuon-
na 1931 vahviste-
tun asemakaavan. 
Yleisten rakennus-
ten alue korttelis-
sa kasvoi. Kortte-
lien nimet muu-
tettiin nykyiseen 
numeromuotoon 
1958. Kuva KK.

<--
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arkkitehtuurikilpailu 1960. Keskustan nykyinen ilme 
perustuu pitkälti arkkitehti Reino Koivulan voittoisan 
ehdotuksen perusteella laadittuun asemakaavaan.

Ydinkeskustan määrätietoinen kehittäminen kohti 
nykyistä kävelykeskustaa käynnistyi 1990-luvun 
taitteessa keski-eurooppalaisten esikuvien mukaan. 
Professori Antero Markelin laati yleiskaavallisen 
suunnitelman, jossa muodostettiin keskustan ympäri 
kehäväylä ja keskusta rauhoitettiin jalankululle. Kaup-
palankatu muutettiin kävelykaduksi, jonka viereisten 
kortteleiden sisään tuli katettuja ostoskatuja. Kävely-
keskustan muotoutuminen on osin edelleen käynnissä.

KAAVOITUKSEN NYKYTILANNE

Salpakeskuksen korttelia koskeva voimassa oleva 
asemakaava on vahvistettu 13.2.1986. Ydinkeskustan 
alueelle on laadittu uusi osayleiskaavaehdotus, joka 
on tätä selvitystä tehtäessä hyväksymiskäsittelyssä. 
Tarve kaavan laatimiselle on syntynyt, sillä aiemman 
osayleiskaavan ratkaisu ei ole toteutunut tavoittei-
den mukaisesti. Useiden päivittäistavarakauppojen ja 
kauppakeskusten sijoituttua keskustan ulkopuolelle 
asiointitarve keskustassa on vähentynyt merkittävästi, 
mikä on vaikuttanut keskustan asiakasmääriin ja sitä 

kautta kaupan kannattavuuteen. Keskustan ydina-
lueen osayleiskaavan pohjaksi järjestettiin ideakilpai-
lu vuonna 2012, jonka voittanutta ehdotusta jatkettiin 
seuraavana vuonna Keskustavisio 2030 -työksi. Osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin syksyllä 
2015, ja vuosien 2016 ja 2017 aikana kaavatyötä vietiin 
eteenpäin taustaselvitysten osalta.8 Yhtenä osana sel-
vitystyötä kartoitettiin ja arvotettiin alueen asema-
kaavalla suojellut rakennukset ja edellisessä osayleis-
kaavassa 2001 asemakaavalla suojeltavaksi esitetyt 
kohteet. Näiden lisäksi työhön otettiin mukaan joita-
kin rakennuksia, joiden arvo haluttiin selvittää, sekä 
kaupunkikuvan kannalta merkittäviä kokonaisuuksia, 
jotka yksittäisinä rakennuksina eivät täyttäisi työssä 
käytettyjä rakennusperinnön suojelemisesta laaditun 
lain 498/2010 kriteerejä. Työssä arvotetuista kohteista 
syntyi kortisto Kouvolan suojeltavista rakennuksista ja 
ympäristöstä osayleiskaavaehdotuksen pohjaksi9.

8 Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaavaluonnoksen kaavaselostus 
20.1.2020..

9 Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaavaluonnoksen liite 8: Suojeltavat 
rakennukset ja ympäristöt 1.6.2017.

Salpakeskuksen 
tontin voimassa 
oleva asemakaava 
(asemakaavamuu-
tos) on vahvistettu 
1986. Kuva KK.

<--
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HALLINNOLLISEN KESKUKSEN 
MERKKIRAKENNUKSIA

LÄÄNINVIRASTOTALO
Kouvolan kehittyminen oli erityisen kiivasta sotien 
jälkeen. Neuvostoliitolle laajalti menetetyn Viipurin 
läänin alueen jäänteistä Kaakkois-Suomessa muodos-
tettiin Kymen lääni 1945, ja Kouvolan kauppala nimet-
tiin sen hallintopaikaksi 1948. Tämä tarkoitti samalla 
virastorakentamisen tarvetta, vaikka muuten sotien 
jälkeinen virastorakentaminen painottui Pohjois-Suo-
men tuhotun rakennuskannan korjaamiseen ja jälleen-
rakennukseen.10

Kouvolan seurakunta oli 1930-luvulla hankkinut 
tontteja uuden pääkirkon rakentamista varten, mut-
ta sota oli sekä siirtänyt suunnitelmia että muutta-
nut seurakunnan rakentamistoiminnan prioriteettia 
toisaalle. Sotien jälkeen Kouvolan kauppala osti 
seurakunnalta Salpausselänkadun ja Oppikujan 
kulmasta tontin, joka liitettiin lääninvirastotalon 
rakentamista varten varattuun alueeseen. Samalla 
kauppala sitoutui varaamaan keskustan asemakaa-
van järjestelyn yhteydessä sopivan alueen uutta 
pääkirkkoa varten.11

Lääninvirastotalon suunnitteli rakennushallituk-
sessa arkkitehti Helmi Pakkala-Väinölä ja se rakennet-
tiin 1952–1954 Lukkari-kortteliin. Korttelin asemakaa-
vamuutos, joka mahdollisti rakennuksen rakentamisen 
tontille, vahvistettiin 14.4.1950. Asemakaavoituksessa 
sotien jälkeen tapahtunut muutos vapaan sommittelun 
suuntaan näkyi kaupungin ydinkeskustassa ensim-
mäisten joukossa lääninvirastotalossa, joka rakennus-
aikanaan kaupungin korkeimpana rakennuksena si-
joitettiin keskustaa reunustavan pääväylän, Salpausse-
länkadun, kaarteeseen, jossa se muodosti valtaväylälle 
kaupunkikuvallisen päätepisteen lännestä keskustaan 
saavuttaessa. Tämä tärkeä kaupunkikuvallinen asema 
rakennuksella on edelleen.

10 Manninen 2018, 24–25.

11 Kähönen 1972, 128.

KAUPUNGINTALO
Lääninhallinnon keskuspaikasta tuli kaupunki 1960. 
Kaupungintalona osoitteessa Hallituskatu 9 toimi-
neen entisen apteekin puutalon korvaamiseksi ja 
uuden kaupungintalon suunnitelmien hankkimiseksi 
järjestettiin 1964 arkkitehtikilpailu, jonka perusteella 
kaupungintalon saivat suunniteltavakseen arkkitehdit 
Bertel Saarnio ja Juha Leiviskä. Osittain irti maasta 
nostetun rakennuksen polveileva sisäpiha muodostaa 
vaihtelevaa julkista ulkotilaa. Vuonna 1969 valmistu-
neen kaupungintalon alkuperäinen Carraran-marmo-
rinen julkisivu on myöhemmin vaihdettu graniittiseen. 
Rakennusta on arvotettu osayleiskaavatyön yhteydes-
sä tehdyssä selvityksessä 2017.

KESKUSKIRKKO
Kouvolan keskuskirkon suunnitteli 1971 pidetyssä 
arkkitehtikilpailussa toisen palkinnon saanut Arkki-
tehtuuritoimisto Jaakko ja Kaarina Laapotti. Muuttu-
neiden kustannus- ja paikkamäärätavoitteiden takia 
aloitettiin kirkon suunnittelutyö uudelta pohjalta vielä 
työpiirustusvaiheessa, jolloin rakennus sai puhtaasti 
kirkkorakennuksen luonteen. Tilaohjelman supista-
misen lisäksi taloudellisuutta tavoiteltiin käyttämällä 
paikkakunnalta saatavissa olevaa konepaja- ja raken-
nustekniikkaa. Teräsristikkorakenteinen alumiinisä-
lein verhoiltu hallikirkko valmistui 1978. Rakennus on 
arvotettu osayleiskaavatyön yhteydessä tehdyssä selvi-
tyksessä 2017.

LÄNTISET TORNITALOT
Salpausselänkadun ja Torikadun väliselle alueelle ra-
kennetut tornitalot ovat Kouvolan keskustan tunne-
tuimpia maamerkkejä. Reino Koivulan sunnittelemalla 
matalan liikekeskuksen muodostaman jalustan päältä 
kohoavalla kolmen tornitalon ryhmällä on kaupun-
kikuvallisesti merkittävä rooli vastaanottamassa län-
nen suunnasta saapuvaa liikennettä. Kokonaisuus on 
valmistunut eri vaiheissa vuosina 1965, 1968 ja 1970. 
Rakennuskokonaisuus on arvotettu osayleiskaavatyön 
yhteydessä tehdyssä selvityksessä 2017.

Lääninvirastotalo muodostaa päätteen katunäkymälle lännestä Sal-
pausselänkatua pitkin keskustaan saavuttaessa ja komean hallinto-
rakennusten parin vastapäisen kaupungintalon kanssa. Torikadun 
tornitalot ryhtmittävät katutilaa autolla liikkuvan mittakaavassa. Sal-
pausselänkadun luoteisreunan pientalojen paikalla kuvan vasemmas-
sa laidassa on nykyään Lääninpuisto, Keskuskirkko ja hovioikeuden 
talo. Etualan puutalokorttelin paikalle rakennettiin 1977 Pohjolatalo, 
joka sekin on yksi Kouvolan maamerkeistä. Tori ja kauppahalli ovat 
paikallaan, mutta niiden yhteys on katkennut myöhempien liikenne- 
ja pysäköintijärjestelyjen aiheuttamien tasoerojen myötä. Kuva on 
otettu 1970-luvun alussa. Kuva Eero Suikki. Poikilo.

↑
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↑Salpakeskus
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3. Kymen lääninvirastotalo

3.1 Rakennuttaja

Kymenläänin virastotalo 1950-luvun  lopulla. 
Kuva Poikilo.

↑Kymen lääninvirastotalo suunniteltiin ja rakennettiin 
1950-luvun taitteessa lääninhallituksen ja virastojen 
yhteiseen käyttöön. Valtionhallinnon rooli oli alkanut 
laventua perinteisten yleisen hallinnon ja järjestyksen-
pidon alueilta kattamaan myös yhteiskuntasuunnitte-
lua yhä kokonaisvaltaisemmin. Lääninhallintoa pyrit-
tiin vahvistamaan keskusvirastojen ja aluehallinnon 
sijaan, ja lääninhallitukset saivat vastuulleen alueensa 
rakentamisen, kaavoituksen ja liikenteen sekä sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen kehittämistä. Valtioneuvoston 
periaatepäätöksen 1951 mukaan tuli piirijaoista siirtyä 
läänijaon mukaisiin alueisiin, ja lääninhallitusten ke-
hitysvastuun kasvattamisesta alueilla annettiin asetus 
1955.12

12 Manninen 2018, 24–25.

Kymen lääninvirastotalon rakennuttaminen 
ajoittuu valtion virastotalorakentamisen vilkkaimman 
vaiheen (1950–1970-luvut) alkuun, ja se suunniteltiin 
Rakennushallituksen omana työnä. 1950-luvun aikana 
Rakennushallituksen oman suunnittelun osuus kai-
kista valtion rakennuksista laski ja sen rooli muuttui 
vähitellen suunnittelutoimistosta enemmän rakennut-
tajaksi ja valtion rakentamisen yleisiä suuntaviivoja 
määritteleväksi virastoksi.13

13 Manninen 2018, 28.
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Helsinkiläissyntyinen arkkitehti Helmi Pakkala- 
Väinölä (23.6.1905–27.7.1968) teki pitkän uran Raken-
nushallituksessa. Pakkala-Väinölä kirjoitti ylioppilaak-
si 1926 ja valmistui arkkitehdiksi Suomen Teknillisestä 
Korkeakoulusta 1935. Hän toimi rakennushallituksen 
suunnitteluosastolla sen perustamisesta 1936 lähtien 
ensin ylimääräisenä piirtäjänä, sitten ylimääräise-
nä arkkitehtina vuodesta 1939 ja toimistoarkkitehtina 
vuodesta 1958.14 Hän teki tänä aikana opintomatkoja 
Pohjoismaihin sekä useisiin Keski- ja Etelä-Euroopan 
maihin, kuten Saksaan ja Italiaan.15 Helmi Pakka-
la-Väinölän muita tunnettuja töitä Rakennushallituk-
sessa ovat Kajaanin postitalo ja postin asuntola yhdes-
sä Kerttu Tammisen ja Onni Ermalan kanssa (1955) 
sekä Alppilan yhteislyseo Helsingissä (1959).

Lääninvirastotalon suunnittelun aikaan Raken-
nushallituksen pääjohtajana toimi suomalaisen 

14 Rakennushallitus 1967, 489.

15 Matrikkeli 1956.

3.2 Suunnittelija

 modernismin uranuurtaja Erkki Huttunen (virassa 
1943–53), joka Suomen Osuuskauppojen Keskus-
kunnan (SOK) rakennusosaston arkkitehtina ja 
päällikkönä oli piirtänyt useita huomattavia julkisia 
ja teollisuuslaitosten rakennuksia. Kymen lääninviras-
totalon kontekstissa erityisen kiinnostava on Kotkan 
kaupungintalo (1931–34), johon kilpailuvaiheen suun-
nitelmassa liittyi matalat siipiosat. Kaavoitustehtäviä 
Rakennushallituksessa hoiti vuodesta 1937 arkkitehti 
Otto-Iivari Meurman16, joka oli keskeinen vaikuttaja 
Kouvolan kaavoituksessa vuodesta 1919 aina 1950-lu-
vun puoliväliin asti.17 Ensin mainitulla on epäilemättä 
ollut vaikutuksensa sotien jälkeisen virastorakentami-
sen tyylin muodostumiseen ja jälkimmäisellä lääninvi-
rastotalon arkkitehtoniseen sommitelmaan ja asemaan 
kaupunkikuvassa.

16 Rakennushallitus 1967, 125, 118.

17 Wasastjerna 2011, 108.

Helmi Pakkala- 
Väinölän suunnit-
telema Alppilan 
yhteislyseo (ny-
kyinen lukio) Hel-
singissä valmistui 
1959. Kuva Museo-
virasto - Musketti, 
Historian kuvako-
koelma.

<--
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Lääninvirastotalo edustaa sotienjälkeisestä virastora-
kentamista, jossa mittakaava on inhimillinen ja ma-
teriaalivalikoima jälleenrakennusajalle tyyppillisesti 
rajallinen. Yksityiskohdat ovat huolellisesti suunnitel-
tuja. Rakentamisajalle ominaisia piirteitä ovat yksin-
kertainen harjakattoinen rakennusmuoto, rappauspin-
ta ja yksilöllinen detaljiikka, jota on toteutettu erilaisin 
kivi-, laatta- ja betonipinnoin sekä julkisivuun liitetyin 
metalliosin.

Tässä kappaleessa käytetyt pääpiirustukset ovat 
uudisrakennuksen rakennusluvan liitepiirustukset. 
Ne ovat Helmi Pakkala-Väinölän allekirjoittamat, 
minkä lisäksi niissä on rakennushallituksen suun-
nitteluosaston johtajan, rakennusneuvos Antero 
Pernajan kuittaus. Senaatti-kiinteistöjen runsaasta 

3.3 Suunnitteluratkaisu

 piirustusaineistosta valitut työ- ja detaljikuvat ovat 
Pakkala-Väinölän signeeraamat.

Alkuperäisen suunnitelma-aineiston  vertaamisen 
helpottamiseksi nykytilaan sekä sekaannusten vält-
tämiseksi käytetään tässä kappaleessa kaavioineen 
rakennussiipien nykyään käytössä olevia kirjaintun-
nuksia. Tunnukset poikkeavat suunnitteluvaiheen 
piirustuksissa käytetyistä. Lisäksi käytetään raken-
nuslupapiirustusten mukaisia porrashuonetunnuk-
sia sekä sisäänkäyntien nykyisiä kirjaintunnuksia. 
Tässä esityksessä rakennussiipien tunnukset on 
merkitty asemapiirrokseen ja pohjapiirustuksiin ja 
muut tunnukset pohjapiirustuksiin. Sisäänkäyntien 
kirjaintunnukset on merkitty pohjiin keltaisella 
pohjavärillä.

Asemapiirrokseen 
on merkitty selvi-
tyksessä käytet-
tävät rakennus-
osien tunnukset. 
Tunnukset ovat 
viimeisimmän pe-
ruskorjauksen 
(2011—2012) suun-
nitelma-aineiston 
mukaiset.

<--

Aukeaman piirus-
tukset Kouvolan 
kaupungin raken-
nusvalvonta.

!
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SIJAINTI

Lääninvirastotalon tontti on keskeisellä paikalla kauppa-
lan keskustan pääväylän Salpausselänkadun kaarteessa. 
Rakennus on valmistuessaan tulevan kaupungin kor-
kein ja kaupunkikuvallinen päätepiste Salpausselänka-
dulle keskustaan saavuttaessa.

Rakennuksen korkea keskiosa on keskellä tonttia 
ja matalat siipiosat kurottavat tontin rajoja kohti. 
Vaihtelevan rakennusmuodon ympärilleen rajaamat 
eriluonteiset aukio-, piha- ja katutilat tekevät asetel-
masta kylämäisen. Pääjulkisivun korkealle kohoavalla 
päädyllä molemmin puolin jatkuvine mataline siipira-
kennuksineen on monumentaalinen ilme. Asetelman 
keskelle, korkean rakennusosan päätyyn sijoitettu 
pääsisäänkäynti on suojassa siipirakennusten julkisi-
vua sisempänä. Kolmen lipputangon ryhmä pääoven 
vasemmalla puolella osoittaa rakennuksen virallisen 
luonteen.

Muut sisäänkäynnit sijoittuvat eri puolille raken-
nusta siipirakennusten yhteyteen tai eri rakennus-
osien kainaloon. Tarpeellisten kulkureittien lisäksi 
rakennusta ympäröiville pihoille on osoitettu puita ja 
runsaasti istutettavia alueita.

RAKENNUSMUOTO JA JULKISIVUT

Rakennuksessa on seitsemän kerrosta, kellari ja ullak-
ko. Korkeaan päämassaan liittyy viisi kaksikerroksis-
ta siipirakennusta, jotka sijoittuvat suorakulmaisessa 
koordinaatistossa kohtisuoraan päämassan suun-
taa vasten. Rakennuksessa on tiilikatteinen harja-
katto ja lyhyet räystäät. Vaaleat julkisivut ovat koko 

 rakennuksessa  roiskerapatut, mutta matalan sokkelin 
käsittely vaihtelee eri rakennusosissa. Sokkelin pinta 
on ensisijaisissa julkisivuissa punagraniittia ja toissi-
jaisissa julkisivuissa sävyltään vastaavaa pesubetoni-
laattaa. Autotallisiivessä (siipi F) sokkelin koristeel-
linen liuskekivipäällyste nousee lähes kahden metrin 
korkeudelle. Se on ladottu suorakulmaisista, vaihtele-
van kokoisista liuskekivilaatoista.

Ikkunat ovat valkoiseksi maalattuja puuikkunoita, 
joissa pääsääntöisesti on vaakasuuntainen, matala 
tuuletusosa ikkunan alareunassa. Ikkunatyyppi tois-
tuu rakennuksen eri tyyppisissä tiloissa eri korkui-
sena. Maaherran tilojen ikkunoissa on koristeelliset 
ikkunakalterit ikkunan alaosan edessä ja osassa 
ikkunoista lisäksi metallirakenteinen kukkalaatikon 
teline. Kaiteet ovat metallipinnakaiteita, joihin niin 
ikään paikoin liittyy kukkalaatikkotelineitä.

Ulko-ovet ovat puuovia ja rautaovia. A-siiven 
pääsisäänkäynnin ja D-siiven veroviraston sisään-
käynnin ovet ovat lasitettuja rautaovia ja viiden muun 
tärkeimmän sisäänkäynnin ovet tammiovia. Kaikki 
tammiovet ovat yksilöllisesti suunniteltuja ja keske-
nään erilaisia. Tammiovi on C-ja F-siipien välisessä 
F-sisäänkäynnissä, A-portaaseen johtavassa B-sisään-
käynnissä, B-portaaseen johtavassa sisäänkäynnissä 
sekä pohjoisjulkisivulla asuntosiiven E-sisäänkäyn-
nissä ja ravintolasiiven D-sisäänkäynnissä. Kaksi 
viimeksi mainittua näistä ovista on kunnostettuna 
edelleen paikallaan.

Julkisivuihin tuo vaihtelua muutamat pienet 
ulokeparvekkeet ja -katokset, joiden muotoilussa ja 
sijoittelussa on modernille arkkitehtuurille ominaista 
epäsymmetriaa.

JULKISIVU ETELÄÄN
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JULKISIVU ITÄÄN

JULKISIVU POHJOISEEN Aukeaman piirus-
tukset Kouvolan 
kaupungin raken-
nusvalvonta.

!
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JULKISIVU LÄNTEEN

LEIKKAUS A-A
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LEIKKAUS B-B

LEIKKAUS C-C

Aukeaman piirus-
tukset Kouvolan 
kaupungin raken-
nusvalvonta.

!
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siellä on teknisiä tiloja sekä vaatimattomat saunaosas-
to ja pesutupa kuivaushuoneineen.

Pohjoispään D- ja E-siipien 1. kerros on veroviras-
ton tiloja yleisöauloineen. E-siiven toiseen kerrokseen 
on järjestetty viisi asuntoa. Yksi kaikkiaan kuudesta 
asunnosta on E-siiven ensimmäisessä kerroksessa. 
D-siiven yläkerrassa on rakennuksen käyttäjien ra-
vintola. F-siiven yläkerroksessa toimii lääninlääkärin, 
kätilön ja terveyssisaren vastaanotto. Niiden alle on 
sijoitettu autotalleja.

Rakennuksen pohjaratkaisu perustuu keskus-
käytävän varrelle ryhmiteltyihin työhuonetiloihin 
1950-luvulla suunnitelluille valtion virastoraken-
nuksille tyypilliseen tapaan. Korkean rakennusosan 
eteläpääty varattiin kussakin kerroksessa aulatilalle. 
Käytävän pohjoispäähän on järjestetty pienempi 
aulamainen tila komeine maisemaikkunoineen. 

KELLARIKERROS

SISÄTILAT

Eri toimintoja on sijoitettu omiin kerroksiinsa sekä 
matalampiin siipirakennuksiin. B- ja C-siivet sekä 
A-siiven alin kerros ovat lääninhallituksen ja läänin-
konttorin käytössä. Niitä yhdistää avara eteishalli, 
jonka yhteydessä on laaja yleisöalue. Eteishallia valai-
see kahden kerroksen korkuinen länsi-ikkuna, jonka 
vierelle sijoitettu vapaasti kaartuva avoporras yhdistää 
ensimmäisen ja toisen kerroksen toisiinsa. B-siiven 
toisen kerroksen maaherran huone ja neuvottelusali 
erottuvat julkisivussa korkeiden ikkunoiden ansiosta.

A-osan toimistokerroksiin on sijoitettu maanvilje-
lysinsinöörin piirikonttori, tie- ja vesirakennuspiiri-
konttori, rakennushallituksen piirikonttori ja maan-
mittauskonttori arkistoineen. Rakennuksen laajuinen 
kellari on arkisto- ja varastokäytössä, minkä lisäksi 

A

B

C

D

E
F

G

Saunaosasto

Autotallit

Pesula

Arkistot

Porrashuoneet
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F

E
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Aukeaman piirus-
tukset Kouvolan 
kaupungin raken-
nusvalvonta.
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3. KERROS

5. KERROS

4. KERROS

6. KERROS 7. KERROS ULLAKKO
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Aulan yhteydessä on kerroskohtaiset wc-tilat. Avaraa 
keskikäytävää reunustavat molemmin puolin toimis-
tohuoneiden ovirivistöt.

Sisätilojen materiaalit ovat ajalleen ominaisesti 
rationaalisia, mutta huolellisesti valittuja ja toteutettuja. 
Eteishallissa ja porrashuoneissa lattia on mosaiikkibeto-
nia, jota on rytmitetty sinkki- ja messinkilistoin. Samaa 
mosaiikkibetonia on käytetty rakennuksen ikkuna-
penkeissä. Muissa kulutuksenkestoa vaativissa tiloissa, 
kuten yleisötiloissa ja käytävillä, lattia on kumimattoa. 
Työpiirustuksissa kerroskohtaisiin aulatiloihin on hah-
moteltu maton avulla tehtäviä graafisia kuviointeja. 

Toimistotiloissa ja niihin verrattavissa olevissa tiloissa 
lattiat on päällystetty linoleum-matolla. Pääsääntöi-
sesti jalkalistat ovat linoleum-maton yhteydessä maa-
lattua puuta ja kumimaton yhteydessä kumia. Käytä-
villä ja kerrosauloissa kumimaton kanssa on kuiten-
kin käytetty maalattua puulistaa. Toimistojen väliovet 
ovat lakattua mäntyvaneria, ja niistä osa on varustettu 
ikkunalla. Työpiirustuksissa esitetään toimiston oven 
ikkunan hiekkapuhallettu vaakasuuntainen raidoitus.

Maaherran huoneessa lattiaparketti on saarnea ja 
neuvottelusalissa tammea. Jalkalistat ovat maalattua 
puuta. Sisäovet ovat näissä tiloissa mahonkiset. 

Lääninvirastotalon rakenneleikkauksia kor-
kean rakennusosan ja kaksikerroksisen ra-
kennusosan ulkoseinästä. Rakenneleikkauk-
sia ei ole signeerattu.

↓↘ Aukeaman piirus-
tukset Senaatti.

!
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RAKENTEET JA TALOTEKNIIKKA

Käytetyt rakenteet ja talotekniset ratkaisut ovat ajal-
leen tyypillisiä. Perustukset ovat betonia ja paikalla 
rakennetussa rungossa on käytetty puna- ja sahajau-
hotiiltä ja betonia. Välipohjissa on kantavat teräsbeto-
nipalkit betonisella pinta- ja alalaatalla. Betonilaatto-
jen välissä on täytteenä kutterilastua ja painotäytteenä 
masuunikuonaa.

Rakennuksessa on keskuslämmitys vesikiertoisella 
patteriverkostolla. Rakennusmuodon sisään integroitu 
punatiilinen piippu kohoaa katonharjan yläpuolelle. 
Lämmityskattilat ja polttoainevarastot ovat kellariker-
roksessa. Levypatterit on sijoitettu ikkunoiden alle. 
Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto. Huo-
netilojen poistoilmakanavat on koottu ullakkotiloissa, 
joista ne johdetaan katolle.

Rakenneleikkaus-
toimistohuoneen 
ja käytävän välistä. 
Rakenneleikkaus-
ta ei ole signee-
rattu.

<--
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Julkisivun detal-
jeja. Asuntosii-
ven kulmaparveke 
pinnakaiteineen ja 
kukkatelineineen 
on edelleen ole-
massa.

↖<--

A-porrashuoneen 
sisäänkäyntikatok-
sen reuna on ry-
pytettyä kupari-
peltiä. Tammiovea 
ympäröi keltai-
nen klinkkerilaa-
toitus, jota joko 
ei toteutettu tai 
joka on poistet-
tu myöhemmin. 
Alkuperäinen ovi 
oli lasiaukollinen 
tammiovi.

<--

Aukeaman piirus-
tukset Senaatti.

!
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Julkisivun detal-
jeja. Sisäänkäynnit 
F ja B tammiovi-
neen. Kuvat Se-
naatti.

<--

Sisäänkäynti F lip-
pakatoksineen ja 
liuskekivilaatoi-
tuksineen. Alku-
peräinen tammiovi 
on vaihdettu myö-
hemmin metalli-
lasioveen.

<--

Sisäänkäyntien E 
ja D tammi ovet 
ovat kunnostettui-
na edelleen pai-
kallaan.

--^
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Detaljeja sisätiloista: jalka- ja vuorilistat se-
kä eteishallin betoninen kukkataso metalli-
kaarireunuksineen.

↑↑ 2. kerroksen neuvottelusalin taitteinen 
kipsi levykatto on rytmitetty ikkunajaon 
mukaan.

↑

Sivun piirustukset 
Senaatti.

!
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KÄYTTÄJÄMUUTOKSET

1954– Kymen lääninhallitus, lääninkonttori, veroviras-
to, lääninlääkäri, maanviljelysinsinöörin piirikonttori, 
tie- ja vesirakennuksen piirikonttori, rakennushalli-
tuksen piirikonttori, maanmittauskonttori
1977– Kymen lääninhallitus, lääninkonttori, kaavoitus- 
ja rakennustoimisto, perimistoimisto, rangaistusten 
täytäntöönpanotoimisto, sosiaali- ja terveystoimisto, 
läänin verovirasto, piirirakennustoimisto
1997– Etelä-Suomen lääninhallituksen Kouvolan pal-
veluyksikkö, Valtion kiinteistölaitoksen Kaakkois-Suo-
men kiinteistöalue
1999– Etelä-Suomen lääninhallituksen Kouvolan palve-
luyksikkö, Senaatti-kiinteistöt (nimi v:sta 2001), Kaak-
kois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)
2010– Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus (ELY-keskus)

Rakennuksessa on toiminut lisäksi ainakin Kymen 
läänin taidetoimikunta. Käyttäjätiedot ovat pääosin 
peräisin rakennuslupapiirustuksista, ja muutoksia on 
voinut tapahtua myös näiden ajankohtien välillä.

Kymen lääni lakkautettiin lääniuudistuksessa 1997, 
ja sen alueet, nykyiset Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan 
maakunnat, liitettiin Etelä-Suomen lääniin. Uuden 
läänin keskuspaikakasi valittiin Hämeenlinna, mutta 
alueelliset palveluyksiköt työ-ja elinkeinokeskuk-
sineen jäivät Helsinkiin ja Kouvolaan. Kouvola sai 
työvoima- ja elinkeinokeskuksen, sillä paikkakunnalla 
toimivat keskeisimpien viranomaisten, kuten kauppa- 
ja teollisuusministeriön yrityspalvelun, maaseutuelin-
keinopiirin ja työvoimapiirin pääpaikat.18

Vuoden 2010 valtion aluehallinnon uudistus tar-
koitti läänien toimintojen korvaamista Aluehallinto-
virastoilla (AVI) ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksilla (ELY). Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
Kouvolan-toimipiste on sijoitettu Pohjolataloon ja 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus Salpakeskukseen.

18 Juvonen 2003, 85.

3.4 Muutosvaiheet

MUUTOSTYÖT

Salpakeskuksen muutostyöt ajoittuvat pääosin käyttä-
jämuutosten yhteyteen. Taloteknisiä muutos- ja korja-
ustöitä sekä väliseinämuutoksia on tehty koko raken-
nuksessa eri aikoina ja pintamateriaaleja on uusittu. 
Alkuperäiset linoleum- ja kumipinnat ovat korvautu-
neet uudella linoleumilla ja muovimatolla. Mosaiikki-
betonipinnat ovat säilyneet. Merkittävimmät korjaus-
vaiheet ajoittuvat 1970-luvun loppuun, vuosituhannen 
vaihteeseen ja vuosille 2011–12.

Rakennus on muutoksista huolimatta säilyttänyt 
olennaiset alkuperäiset piirteensä hyvin sekä sisä-
tiloissa että rakennuksen ulkopuolella. Näkyvimpiä 
muutoksia ovat tontille myöhemmin lisätyt auto-
suoja- ja huoltorakennukset sekä pääsisäänkäynnin 
lasikatos. Ajoittamatta jäivät kellarin väestönsuojien 
rakentaminen, E-siiven viimeisten asuntojen muutos 
toimistokäyttöön, vesikaton muutos alkuperäisestä 
tiilikatteesta toiseen materiaaliin sekä korkean tiilipii-
pun katkaiseminen vesikaton linjaan.

Tässä kappaleessa on lueteltu tietoon saadut raken-
nusta koskevat korjaus- ja muutostyöt, joita on arvi-
oitu eri ajankohtina käytettyä rakennuslupa-aineistoa 
vertaamalla. Osa muutoksista näyttää tapahtuneen 
lupaprosessin ulkopuolella näiden ajankohtien välillä.

KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT 1977
• Suunnittelijat: Kymen ja Mikkelin piirirakennustoi-

misto, Jorma Hintsala (ARK), Insinööritoimisto Kor-
kee, Helander & Co (RAK), Insinööritoimisto Erkki 
Kailio (LVI), Kuusaan Sähköinsinöörityö Oy (S).

• A-osan 5. kerroksessa tie- ja vesirakennuspiirin 
sekä 6. ja 7. kerroksessa maanmittauskonttorin ti-
lat otettiin muuhun käyttöön. 5. ja 6. kerrokseen 
muuttaneelle verovirastolle tehtiin lisää toimistoja 
ja kerrosaula pieneni. 5. kerroksen aulasta rajattiin 
pieni kahviotila. 7. kerroksen maanmittauskont-
torin arkisto muutettiin piirirakennustoimistoksi. 
Laajassa tilamuutoksessa lähinnä keskikäytävän, 
 porrashuoneiden, hissien ja wc-tilojen sijainti ja 



30 Arkkitehtitoimisto Ark—byroo oy ⁄ Rakennushistoriaselvitys ⁄ 2.7.2020

 laajuus pysyivät ennallaan. Eteläpäätyyn asennettiin 
pienoiskeittiö.

• C-siiven 1. kerroksen yleisötila rakennettiin toimis-
toiksi.

• D- ja E-siipien 1. kerroksen veroviraston tilat otettiin 
sosiaali- ja terveystoimiston käyttöön, ja verovi-
rasto muutti 5. ja 6. kerrokseen. E-siiven 1. kerrok-
sen asunto otettiin toimistokäyttöön ja 2. kerrok-
sen kaksi itäpään asuntoa muutettiin ravintolan 
keittiön sosiaali- ja varastotiloiksi sekä toimistoksi. 
Asunto-osan länsipäässä kahdesta kahden huoneen 
asunnosta muodostettiin yksi kolmen ja yksi yhden 
huoneen asunto.

• D-siiven 2. kerroksessa ravintolan keittiöön ja sosi-
aalitiloihin tehtiin tilamuutoksia.

• F-siiven 1. kerroksessa lääninlääkärin tilat muutet-
tiin kaavoitus- ja rakennustoimistoksi, mikä aiheutti 
pieniä muutoksia tila jaossa. Lääninlääkärin tilat siir-
tyivät E-siiven 1. kerrokseen.

• A-osan kellarissa kattilahuone muutettiin lämmön-
jakohuoneeksi, polttoainevarasto varastotiloiksi ja 
varasto vesimittaritilaksi. Tilaan lisättiin uusi si-
säänkäynti ulkoportaineen ja katoksineen (nykyi-
nen sisäänkäynti G). Varastotiloja muutettiin puu-
sepänverstaaksi ja sosiaalitiloiksi. Lisäksi tiloihin 
rakennettiin tekninen tila ja wc sekä tehtiin pienem-
piä muutoksia varastotiloissa.

• C-siiven kellarin arkistossa käytävän seinät poistet-
tiin ja tila rajattiin seinin A-osan käytävästä.

• E-siiven kellarissa muutettiin sauna-, pesuhuone- ja 
pukuhuonejärjestelyä ja puukiuas vaihdettiin säh-
kökiukaaseen. Kattilahuone muutettiin lämmön-
jakohuoneeksi ja varastotiloihin rakennettiin uusi 
kylmävarasto ikkunoihin lisättyine lämmöneristys-
rakenteineen ja metallisäleikköineen.

MUUTOSTYÖT 1989–1990
• Rakennuksessa tehtiin sisäisiä tilamuutoksia Kymen 

ja Mikkelin piirirakennustoimiston toimesta.
• Talonmiehen asuntoa muutettiin.
• Kellarin laajennus väestönsuojatiloilla käytävineen 

tehtiin mahdollisesti samassa yhteydessä, mutta var-
muutta ajankohdasta ei saatu.

MUUTOSTYÖT 1996
• Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Andersson & Co.
• C-siiven 1. kerrokseen lisättiin eteishalliin avautuva 

palveluyksikkö. Eteishallin vastaiset lasiovet siirret-
tiin käytävän keskivaiheille.

• C-siiven kellarin arkiston ja 1. kerroksen välinen 
kierreporras poistettiin ja korvattiin uudella kaksi-
vartisella portaalla. Arkisto jaettiin väliseinin etu-
huoneeseen ja kahteen arkistohuoneeseen.

MUUTOSTYÖT 1998–2000
•  Suunnittelijat: Arkkitehtitoimisto Junkkari-Käp-

pi-Toppila Oy (ARK), JP-Talotekniikka Oy (LVI), 
Insinööritoimisto Proval Oy (RAU).

• Siipien D ja E kellarissa tehtiin muutoksia. Sau-
naosasto ja sen oheistilat uusittiin, ja arkistoon ja 
varastotiloihin tehtiin muutoksia. Tontille raken-
nettiin kaksi uutta jätekatosta. Osa ulko-ovista 
ja ikkunoista uusittiin sekä vanhoja säilytettäviä 
huoltomaalattiin.

• Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmään, vesi- ja viemä-
rijärjestelmään sekä ilmastointijärjestelmään tehtiin 
muutostöitä. Ullakolle rakennettiin ilmanvaihdon 
konehuone. Rakennusautomaatiojärjestelmään teh-
tiin muutostöitä.

MUUTOSTYÖT 2003
• Suunnittelija: LCA Engineering Oy.
• A-osan 7. kerroksen sähkö- ja ATK-järjestelmä uu-

sittiin.
• Lisäksi tehtiin 2003–2004 LVIS-järjestelmien uusi-

mista sisältänyt peruskorjaus kerroksissa 4.– 7. Ete-
lä-Suomen lääninhallituksen palveluyksikön tiloissa.

PERUSKORJAUS 2006–2007
• Suunnittelijat: Arkkitehtisuunnittelu Oy Kari Karja-

lainen ja Vesa Juola (ARK), KCC Kouvolan konsultti-
keskus Oy (RAK), Insinööritoimisto Niemi & Co Oy 
(LVIS).

• Taloteknisiä järjestelmiä uusittiin koko rakennuk-
sessa.

VUOSIKORJAUKSET 2008
• Suunnittelija: LVI-suunnittelu Visatek Oy.
• D-siiven ravintolakeittiölaitteita ja -varusteita uu-

sittiin.

KATON KORJAUS 2009–2010
• Vesikate muutettiin tiilikatteeksi koko rakennukses-

sa. Villiviini poistettiin julkisivusta. Suunnittelija: 
Arkkitehtisuunnittelu Pakkanen Oy.

PERUSKORJAUS 2011–2012
• Suunnittelijat: Arkkitehtitoimisto Käppi Oy (ARK), 

Kymen Rakennesuunnittelu Oy (RAK), Etteplan 
Oyj (LVIS).

• 1. kerroksen eteishalliin rakennettiin palvelupiste 
sekä lisättiin kalusteita ja ns. brändiseinä. F-siivessä 
tehtiin tilamuutoksia. B-siiven 1. kerroksen kokousti-
lat järjesteltiin uusin lasiseinin.

• 1.–3. kerroksessa lattioiden ja ulkoseinien liitoskoh-
dat tiivistettiin, lattia-, katto- ja seinäpintoja uusit-
tiin, vanhoja väliovia kunnostettiin, wc-tiloja uusit-
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tiin, vuonna 1999 uusimatta jääneet vanhat ikkunat 
uusittiin ja aulaan ja käytäville lisättiin kalusteita.

• 4.–7. kerroksessa tehtiin kevyempi remontti kuin 
alakerroksissa. Lattioiden ja ulkoseinien liitoskohdat 
tiivistettiin, vuonna 1999 uusimatta jääneet vanhat 
ikkunat uusittiin, käytäville lisättiin uudet käytävä-
kalusteet ja taukotilojen ja käytävien välille asennet-
tiin lasiväliseinät ovineen.

• Julkisivurappaus kunnostettiin ja maalattiin, par-
vekkeet kunnostettiin, syöksytorvet uusittiin, pääsi-
säänkäynnin yhtey teen rakennettiin  lasikatos, tontin 
luoteissivulle rakennettiin kaksi autokatosta, ja jäte-
katoksen yhteyteen rakennettiin lauhdutintila.

• Lisäksi tehtiin muutostöiden edellyttämiä LVIS- ja 
automaatiotöitä.

KORJAUSTYÖT 2014
• D-siiven ruokalan ja tiskaustilan jäähdytys, aluevie-

märöinti ja pohjaviemärireitit. Suunnittelija: Sweco 
Talotekniikka Oy.

KORJAUSTYÖT 2015
• Sisäilmatutkimusta seuranneet korjaustyöt E-sii-

ven 2. kerroksessa. Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto 
Käppi Oy.

KORJAUSTYÖT 2017
• Ulko-ovien ja pihakiveyksien uusiminen. Suunnitte-

lija: Arkkitehtitoimisto Käppi Oy.

TULOILMAKONEEN UUSIMINEN 2019
• D-siiven ruokalan ja keittiön tuloilmakoneen uusi-

minen. Suunnittelija: Sitowise Oy.

MUUTOKSET TONTILLA

Tontin sisäpihan istutusalueiden kaarevat linjaukset 
ja suuri osa tontin nykyisestä puustosta on peräisin 
1950-luvun alkuperäisestä istutussuunnitelmasta. Pää-
sisäänkäynnin puoleinen piha-alue on saanut nykyisen 
ilmeensä asemapiirroksessa 1977. Katua reunustavia 
puita vähennettiin alkuperäisestä ja niiden paikalle 
järjestettiin pysäköintipaikkoja. Sisäpiha ja tontin poh-
joinen piha-alue pysyivät alkuperäisessä muodossaan 
lukuun ottamatta tontin pohjoisnurkan uutta jätesuo-
jaa ja pyykinkuivaustelinettä.

Tontin pitkälle luoteissivulle lisättiin 2012 kaksi 
autosuojaa, joiden myötä menetettin alkuperäisen 
istutussuunnitelman tonttia reunustanut kaareva-
linjainen istutusalue. Autotallisiiven edustalle vuo-
situhannen vaihteessa sijoitettu jätesuoja häiritsee 
sisäpihan yhtenäisyyttä autosuojia enemmän, ja se 
laajeni lauhdutintilalla vuosien 2011–2012 peruskor-
jauksen yhteydessä. Uudet rakennelmat on sovitettu 
tontin alkuperäisen rakennuksen arkkitehtuuriin ja 
ovat selvästi sitä matalampia.

Lääninvirastotalon 
tonttikartta istu-
tuksineen on vuo-
delta 1958.

<--
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Eteishallin palvelupisteen 
rakentaminen 2012

Kahvion ja kabinetin
tilamuutos 2012

Neuvottelusiiven
tilamuutos 2012
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vuoden 1977 jälkeen
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ETEISHALLI, 1. KERROS

YLEINEN TILAHAHMO JA SÄILYNEISYYS
Tilahahmo on pääosin alkuperäinen. Pääsisäänkäyn-
nin leveä tuulikaappi on rakennuksen keskiakselilla. 
Vastaanottotiski on lisätty alun perin avoimeen tilaan 
myöhemmin. Rakennuksen läpi kulkeva pitkä keski-
käytävä jatkuu samalla akselilla muutamia porras-
nousuja ylempänä eteishallin ylätasanteelta. Ylätasan-
teelta nousee myös tilan luonteenomainen, vapaasti 
muotoiltu avoporras 2. kerroksen ylähalliin. Betoninen 
porras on keskipalkillinen, ja siinä on avoimet nousut. 
Hallissa on kattopalkit, joista avoportaan kohdalla 
oleva on muotoiltu yhdistymään visuaalisesti porrasta 
kannattelevaan keskipalkkiin. Porraskaide on valkoi-
seksi maalattu metallinen pinnakaide, jossa pinnat on 
rytmitetty pareittain. Kaiteen käsijohde on lakattua 
koivua. Käsijohteen poikkileikkauksen profiili on ylä-
pinnasta alapintaa leveämpi, ja sen kantit on pyöris-
tetty. Kaide käsijohteineen taipuu kauniisti ylä- ja 
alapäistään ja kiinnittyy seiniin. Eteishallin välitasan-
teen reunassa jatkuu sama kaide kahtena lyhyempänä 
jaksona pilareiden välissä.

KALUSTEET
Kalusteet ovat vaaleita tammiviilupintaisia kiintoka-
lusteita 2010-luvun muutostyöstä. Kiintokalusteita ovat 
aulan vastaanottotiski kaapistoineen sekä kookas pöy-
tä, johon on integroitu pehmustettu penkki. Aulassa 
on lisäksi pieni pöytäryhmä nykyaikaisin irtokalustein 
sekä kopiokone. Tuulikaapissa hissien vastakkaisella 
seinällä on uudehko, puisin ritiläovin erotettu komero, 
jota käytetään säilytystilana.

SISÄKATOT
Kattopalkit ovat muuten näkyvissä, mutta vastaanotto-
tiskin alueella on uusi alaslaskettu akustoiva valkoinen 
sileäpintainen levyjärjestelmäalakatto. Kattopalkkien 
välinen avoin tila tuo tilaan korkeutta muualla. Katto 
on maalattu valkoiseksi. Tuulikaapissa on sileä, val-
koiseksi maalattu alaslaskettu katto, joka on  uusittu. 

4. Nykytila

4.1 Sisätilat

1
23

4

1. kerros

1

3

2

4

Eteishalli

Käytävä

Neuvottelutilat

Kahvio

 Tuulikaapin pienehköt valkoiset, lieriön muotoiset la-
sivalaisimet ovat uudehkoja, ja ne on upotettu kattoon.

SEINÄT
Seinät on maalattu valkoiseksi. Kantavat pilarit ulko-
nevat seinäpinnasta osittain. Aulan korkean osan koh-
dalla, länsi-ikkunan vieressä seinä on valkoista röpe-
löistä rappausta kahden kerroksen korkeudella.

LATTIAT
Lattia on mosaiikkibetonia, joka on jaettu messinki- ja 
sinkkilistoin ruuduiksi, jonka koko on 85 cm x 108 cm. 
Rakennuksen pituussuunnassa listat ovat messin-
kiä ja poikkisuunnassa sinkkiä. Ruudut on rytmitet-
ty siten, että ne siirtyvät joka rivillä sivusuunnassa n. 
20 cm pääovelta katsoen oikealle. Harmaan betonin 
melko hienorakeinen runkoaine on valkeaa, tumman 
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 harmaata ja punaruskeaa ja saman tyyppistä kuin 
muuallakin rakennuksessa. Eteishallin takaseinällä, 
korkean länsi-ikkunan edessä lattiassa on vapaasti 
kaareutuva n. 10 cm korkea huonekasveille tarkoitet-
tu koroke, joka on rajattu valkoiseksi maalatulla n. 10 
cm korkealla teräskaarista muodostuvalla reunuksella. 
Tuulikaapin lattia on samaa mosaiikkibetonia kuin au-
lassa, ja kunkin kolmen oven kohdalla on mattosyven-
nys, jota reunustaa messinkilista.

Keskikäytävään ja avoportaseen johtava välitasanne 
ja sille johtavat viisi porrasaskelmaa on päällystetty 
siniharmaalla muovimatolla. Alin askelma kapenee 
etureunaa kohti. Välitasannetta kiertää musta muovi-
nen johtokotelo, jonka takana on mustaksi maalattu 
linoleum-kaista. Matalien porrasaskelmien etureunas-
sa ja välitasanteen ulkoreunoilla on musta muovinen 
liukuestelista. Askelmilla muovimatto on nostettu ylös 
peittämään ulkonevan porraslankun alle jäävää porras-
nousua. Porraslankun ulkoneva etureuna on maalattu 
valkoiseksi. Vapaamuotoisen avoportaan askelmat on 
päällystetty muovimatolla kuten edellä, ja portaan reu-
nassa on samanlainen liukuestelista. Muuten askelmat 
on maalattu valkoiseksi. Askelmien välissä kantavan 
keskipalkin etureuna on maalattu mustaksi.

LISTAT
Jalkalistat ovat pääosin vanhaa mallia mukaillen teh-
tyä uutta, keskiharmaaksi maalattua korkeahkoa puu-
listaa, jota on käytetty muualla rakennuksessa.

OVET
Tuulikaapin ulko- ja sisäpuoliset ovet ovat nykyaikai-
sia, tummanharmaaksi maalattuja metallilasiovia, ja 
niihin liittyvät ikkunaosat ovat samaa järjestelmää. 
Länsi-ikkunan yhteydessä on ikkunoiden kanssa sa-
man tyyppinen yksilehtinen ulko-ovi. C-siipeen johtava 
lasiseinä ovineen on nykyaikainen, harmaa metallila-
siseinä (2011). Rakennuksen keskikäytävälle johtavan 
teräslankalasiseinän ovineen metalliosat on maalattu 
harmaaksi, ja se on luultavasti peräisin 1970-luvun lo-
pun muutostöistä. Välitasanteelta A-porrashuoneeseen 
johtava rautalankalasiseinä ovineen on alkuperäinen, 
vasikallinen ovi 1950-luvulta. Heloituksia on uusittu.

IKKUNAT
Eteishalli saa luonnonvaloa pääsisäänkäynnin metal-
lilasiseinän kautta ja sivuseinän korkeasta länsi-ik-
kunasta. Länsi-ikkuna muodostuu kolmesta, kahden 
kerroksen korkuisesta pystysuuntaisesta ikkunakais-
taleesta, joiden väliin jää kaksi kantavaa pilaria. Uusi-
tuissa puuikkunoissa on kaksinkertainen kiinteä läm-
pölasi. Ikkunat on jaettu vaakapuittein alkuperäisen 
mallin mukaisella jaolla.

1. kerroksen eteishalli. Oikealla on 2011–
2012 toteutetut vastaanottotilat. Etureu-
nastaan kapeneva porras askelma on raken-
nukselle luonteenomainen yksityiskohta. 
Palvelupiste oikealla rakennettiin 2012.

↑
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TEKNISET RATKAISUT
Ulkoseinällä olevat patterit ovat alkuperäisiä pylväs-
pintaisia levypattereita. Eteishallin korkean osan ja 
länsi-ikkunan yhteydessä seinällä on pitkä ja matala 
nykyaikainen teräspatteri. Valaisimet ovat nykyaikai-
sia loisteputkivalaisimia, jotka riippuvat kattopalkkien 
välissä. Alaslaskun kohdalla on upotetut loisteputkiva-
laisimet. Lisäksi on joitakin valkoisia seinävalaisimia, 
joita on käytetty myös muualla rakennuksessa. Käytet-
tyjä seinävalaisinmalleja on rakennuksessa useita.

HISSIT
Tuulikaapissa on kaksi hissiä, joiden tumman har-
maiksi maalatut raskaat metalliovet lienevät alkupe-
räiset. Hissien sisätilat on osittain uusittu tammiviilu-
pinnoin rakennukseen sopivaan tyyliin. Hissin lattias-
sa harmaa muovimatto. Hisseissä ei ole sisäovia.

TAIDE
Länsi-ikkunan viereiselle seinälle on sijoitettu Sanna 
Majanderin ja Ulla Sinkkosen kookas ja värikäs tila-
taideteos Mettä (2015), joka yhdistelee koivupuuta ja 
tekstiiliä. Teos kuuluu Valtion taideteostoimikunnan 
kokoelmaan.

Eteishallin kasvikoroke on hauska yksityis-
kohta. Mosaiikkibetonilattia on jaettu kent-
tiin sinkki-  ja messinkilistoin.

↑

Korkea länsi- ikkuna valaisee 1. ja 2. ker-
roksen hallia yhdistävää vapaasti kaartuvaa 
porrasta. Ikkunat on uusittu.

←
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NEUVOTTELUTILAT, B-SIIPI 1. KRS

B-siiven neuvottelusiipi on kauttaaltaan uusittu 2012. 
Metallirunkoinen valkoinen lasiseinä erottaa neuvot-
telutiloja käytävästä. Laseissa on etsatut vaakaraidal-
liset näköesteet. Kantavat pilarit ulkonevat käytäväl-
lä väliseinälinjasta. Alakatto on samaa sileäpintaista 
valkoista järjestelmälevyalakattoa kuin vastaanottotis-
kin alueella. Lattian harmaakirjava muovimatto on sa-
maa tyyppiä kuin muualla rakennuksessa. Jalkalistat 
ovat vanhaa mallia mukaillen tehtyä uutta, harmaak-
si maalattua listaa, jota on käytetty myös muualla 
rakennuksessa. Uusitut ikkunat ovat samaa tyyppiä 
kuin muualla rakennuksessa: korkeita, kaksiosaisia 
puuikkunoita valkoisin heloin, ja niiden alaosassa on 
vaakasuuntainen tuuletusikkuna. Ikkunapenkit ovat 
samaa harmaata mosaiikkibetonia kuin  eteishallissa. 
Käytävän päähän muodostuu pieni aulatila, jossa ala-
katto on käytävää korkeammalla ja samaa tyyppiä 
kuin muualla käytävällä.

Käytävän varrella olevat WC:t ovineen on uusittu 
2012. Lattiassa on harmaa laatta (10 x 10 cm) ja seinässä 
kiiltävää valkoista ja vaaleansinistä laattaa (15 x 15 cm). 

B-siiven 1. kerros uusittiin täysin 2012 pe-
ruskorjauksen yhteydessä. Neuvotteluhuo-
neet erotettiin käytävästä lasiseinin ja käy-
tävän päähän muodostettiin pieni aulatila.

↑

Pesualtaan taso on lakattua mäntyä. Alakatto on sileä, 
valkoinen nykyaikainen järjestelmälevyalakatto. WC:t 
on erotettu muusta tilasta harmain jakoseinin. Ovet 
käytävälle ovat punaruskeaksi käsiteltyä puuta.

Seinävalaisimet ovat uudehkoja ja samaa mallia 
kuin eteishallissa. Alakatossa on plafondimallisia 
uusia valaisimia. Lämpöpatterit ovat alkuperäisiä, 
pylväsmallisia 1-, 2- ja 3-lehtisiä levypattereita, ja ne 
on sijoitettu ikkunoiden alle syvennyksiin.

Neuvotteluhuoneet ovat uusia, ja niiden pin-
tamateriaalit ovat samat kuin käytävällä (katot, 
lattiat, seinät, listat, patterit). Ikkunat ikkunapenk-
keineen ovat samaa tyyppiä kuin käytävällä. Tiloissa 
on uudet toimistokalusteet vaaleaa puuta harmain 
pehmustein. Suurimmassa neuvotteluhuoneessa 
on kaksi taittuvaa vaaleaa jakoseinää. Ulkoseinällä 
pattereiden edessä kulkee ATK- ja sähkökotelo pintaan 
asennettuna.
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C-SIIVEN KÄYTÄVÄ, 1. KERROS

Eteishallin puoleisessa päässä osa kantavista pilareista 
ulkonee seinästä, muuten käytävässä väliseinät tuotu pi-
laripintaan. Katto on rei’itettyä kipsilevyä kooltaan n. 30 
x 60 cm. Lattiassa on harmaankirjava muovimatto, joka 
toistuu muualla rakennuksessa. Jalkalistat ovat uusittu-
ja, vanhan mallin mukaan tehtyjä harmaaksi maalattuja 
puulistoja. Alkuperäiset ovet ovat lakattua mäntyvane-
ria ja kaikki umpinaisia. Käytävällä on kaksi Artekin 
tuolia, joissa on pehmustetut istuimet ja punokset käsi-
nojissa, matalahkoja kaappeja 2010-luvulta sekä hiukan 
vanhempia istutuslaatikoita. Pyöreät kattoplafondit ja 
seinävalaisimet toistuvat muualla  rakennuksessa.

KAHVIO, D-SIIPI 1. KRS

Tilassa on tehty muutoksia eri vaiheissa, ja viimeksi 
vuoden 2012 peruskorjauksen yhteydessä, jolloin vä-
liseinät purettiin ja tilaan rakennettiin kahvio. Tilaa 
jakaa kaksi kantavien pilareiden linjaa, joista ete-
läisemmän kohdalle asennetut siirtoseinät erottavat 
muusta salista kabinettitilan. Siirtoseinissä on vaalea 
puupinta. Kaksi vaaleaa keittiötä laminaattipintaisin 
puukuvioisin kaapinovin on peräisin tästä muutokses-
ta. Kaikki pinnat ja järjestelmät on uusittu, ja kalusteet 
ovat moderneja kahvilakalusteita.

Matalahkon tilan alakatossa on nykyaikainen, 
sileä, valkoinen akustoiva järjestelmälevyalakatto. 

Rautalankalasia 1950-luvulta (vasemmalla) 
ja 1970-luvulta. Väliovien sijaintia ja määrää 
on muutettu eri vaiheissa.

↖↑

Tuulikaapin hissit vaikuttavat alkuperäisil-
tä, mutta niiden sisätilaa on kunnostet-
tu. Tuulikaapin mosaiikkibetonilattiassa 
on mattosyvennykset. Metallirakenteiset 
ulko- ovet on uusittu alkuperäistä puiteja-
koa mukaillen.

←

Kahvio D-siiven 1. kerroksessa on rakennet-
tu 2012. Ulko-ovet johtavat Oppikujalle. Oi-
kealla on kabinettitilaa rajaava siirtoseinä.

↑
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↑

Kookkaat raitisilmakanavat alakaton alapuolella ovat 
valkoiseksi maalatut. Loisteputkimalliset valaisimet on 
asennettu alakaton pintaan. Lattiassa on siniharmaa-
kuvioinen muovimatto, ja seinät on maalattu valkoi-
seksi. Pilareita kiertävät jalkalistat ovat rakennuksen 
alkuperäistä mallia mukailevaa uutta listaa. Listan 
korkeus on 68 mm, ja ne ovat hiukan alkuperäistä 
listaa korkeampia.

Kaksiosaiset puuikkunat ovat samaa kaksiosaista 
puuikkunatyyppiä, mutta matalampaa mallia kuin 
edellisissä tiloissa. Eteläseinän ikkunoissa tuuletusik-
kuna on pystysuuntainen. Tilaan on käynti suoraan 
ulkoa Oppikujalta tuulikaapin läpi. Porrashuoneesta 
tilaan johtava lasiseinä ja tuulikaapin sisempi lasio-
viseinä ovineen ovat luultavasti muutostyöstä 1977. 
Sisäänkäyntiovi on nykyaikainen, tummanharmaaksi 
maalattu metallilasiovi, johon liittyvät ikkunaosat ovat 
samaa järjestelmää, ja peräisin vuoden 2012 muutos-
työstä.

Osa pattereista on alkuperäisiä levypattereita, 
joiden pinnassa on pylväsmallinen muotoilu, ja osa 
vastaavan mallisia nykyaikaisia, tehdasmaalattuja 
levypattereita.
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YLÄHALLI, 2. KERROS

YLEINEN TILAHAHMO JA SÄILYNEISYYS
Ylähallin tilahahmo on pääpiirteissään alkuperäinen. 
Tilassa on viisi korkeahkoa yksiosaista ikkunaa, jotka 
antavat kaupungintalon suuntaan. Ikkunan edustal-
la tilaa rajaavat kaksi leveää, reunoiltaan pyöristettyä 
pilaria. Keskeissommitelmaa täydentävät ikkunarivin 
yhdellä puolen hissien ja toisella puolen wc-tilan muo-
dostamat ulkonevat nurkkaukset, joissa hallin puo-
leinen ulkonurkka on pyöristetty. Sisäänkäynnit C- ja 
B-siipiin sijaitsevat symmetrisesti toisiaan vastapäätä 
tilan sivuilla. Kummankin näistä oviaukoista vieres-
sä on mitoiltaan saman kokoinen syvennys, jossa on 
maalattu levytausta. Syvennykset ovat jälkiä alkupe-
räisistä vaatetilan ja vahtimestarin huoneen aukoista. 
Rakennuksen keskikäytävään johtava välitasanne on 
neljä askelmaa aulan lattiaa ylempänä. Eteis- ja ylä-
hallia yhdistävän avoportaan porraskaide käsijohtei-
neen taipuu yläpäästään kaiteeksi aulan kaksikerrok-
sisen osan kohdalle. Eteishallin kaksi kerrosta korkea 
länsi-ikkuna valaisee myös ylähallia. Sama kaide rajaa 
keskikäytävään johtavaa välitasannetta avoportaan 
suuntaan pilareiden välissä.

KALUSTEET
Ikkunan edustalla on kaksi Artekin koivuista pöytä-
ryhmää, joihin kuuluu yhteensä 12 käsinojallista lepo-
tuolia ja kaksi matalaa pyöreää kahvipöytää mustalla 
melamiinipinnalla. Kalusteet ovat uudempaa tuotan-
toa. Aulassa on lisäksi kaksi sinistä nykyaikaista toi-
mistokalustetyyppistä pehmustettua sohvaa. Välita-
santeella on myöhempi, peilillä varustettu avonaulak-
kokokonaisuus punaruskeasta puusta.

SISÄKATOT
Katossa on valkoinen ruiskutasoitettu pinta. Katossa ei 
ole alaslaskua. Katon reunoille on asennettu ripustus-
kiskoja. Keskikäytävään johtavien ovien yläpuolella on 
alaslasku pienellä alueella.

SEINÄT
Seinät ja pilarit on maalattu valkoiseksi. Kantavat pi-
larit ulkonevat seinäpinnasta osittain ulkoseinällä ja 
välitasanteella.

LATTIAT
Lattia on siniharmaankirjavaa muovimattoa, jota ta-
vataan myös muualla rakennuksessa. Välitasanne ja 
sille johtavat neljä porrasaskelmaa on päällystetty si-
niharmaalla muovimatolla. Matalien porrasaskelmien 
etureunassa ja välitasanteen ulkoreunoilla on musta 
muovinen liukuestelista. Askelmilla muovimatto on 

Ylähalli

Neuvottelusali

Maaherran huone

Ravintola

1

3

2

4

2. kerros

Käytävä5

1

2

3

4
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nostettu listamaisesti peittämään ulkonevan porras-
lankun alle jäävää kiinteää porrasnousua. Porraslan-
kun ulkoneva etureuna on maalattu valkoiseksi. Muo-
vimatto listoituksineen ei ole alkuperäinen.

LISTAT
Jalkalistat ovat vanhan mallin mukaan tehtyä uut-
ta, harmaaksi maalattua korkeahkoa listaa, jota on 
käytetty muualla rakennuksessa. Vapaasti seisovien 
pilareiden ympärillä on ohut, harmaa muovilista, joka 
taipuu lattiaa ja pilaria vasten.

OVET
C- ja B-siipeen johtavat ovet ovat alkuperäisiä metal-
lilasiovia, joissa on lakatut, etureunastaan pyöristetyt 
puulistat. Lasit on todennäköisesti uusittu. Rakennuk-
sen keskikäytävälle johtava ovi on uudempaa mallia 
oleva harmaa metallilasiovi rautalankalasein ja to-
dennäköisesti 1970-luvulta. Porraskäytävään välita-
santeelta johtava ovi on alkuperäinen, vasikallinen 
teräslankalasiovi 1950-luvulta, jossa lasien ympärillä 
on puulistat porrashuoneen puolella. Kaikki heloituk-
set on uusittu.
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IKKUNAT
Aulassa on viisi yksiosaista, sivusaranoitua ikkunaa 
etelään. Suhteellisen korkealle sijoitettu ikkunapenkki 
(lattiapinnasta 101 cm) on harmaata betonia, jossa ki-
viaines on valkeaa, tumman harmaata ja punaruskeaa. 
Ikkunat ovat uusittuja, maalattuja puuikkunoita, jois-
sa ulkopuolella on yksinkertainen lasi ja sisäpuolella 
lämpölasi. Helat ovat valkoiset. Eteishallin korkea län-
si-ikkuna pihan puolella ulottuu myös 2. kerrokseen.

TEKNISET RATKAISUT
Ulkoseinällä olevat patterit ovat alkuperäisiä patja-
mallisia levypattereita. Kattovalaisimet ovat  pareittain 

 jonomaiseen muodostelmaan sijoitettuja uusia kel-
lomallisia riippuvalaisimia opaalilasista. Valaisimet 
seuraavat avoportaan muotoa alhaalta ylös saakka ja 
jatkuvat suuren neuvottelutilaan ja maaherran huo-
neeseen johtavan eteisen ovelle. Välitasanteella on 
valkoisia seinävalaisimia, jotka ovat samaa mallia kuin 
muualla rakennuksessa. Rakennuksessa käytettyjä sei-
nävalaisinmalleja useita.

TAIDE
Hallin seinällä on Rafael Wardin värikäs teos.

Eteishallista ylähalliin johtava avoporras ja 
korkea länsi-ikkuna. Kaide jatkuu ylätasan-
teelle yhtenäisenä. Takaseinällä on San-
na Majanderin ja Ulla Sinkkosen teos Mettä 
vuodelta 2015. 

←

Ylähallin ikkunat kaupungintalon suuntaan. 
Mosaiikkibetoniset ikkunalaudat ja ikkuna-
syvennyksiin asennetut levypatterit ovat al-
kuperäiset ja rakennusajalle tyypilliset. 

←
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MAAHERRAN HUONE, B-SIIPI 2. KRS

YLEINEN TILAHAHMO JA SÄILYNEISYYS
Maaherran huone on yhtenäinen, selvästi leveyttään 
pitempi tila, jonka tilahahmo alkuperäinen. Tila saa 
luonnonvaloa pitkän eteläseinän kuudesta korkeasta 
ikkunasta. Maaherran huoneen yhteydessä olevaan 
toimistohuoneeseen ei inventoinnissa päästy käynnis-
sä olleen remontin takia.

KALUSTEET
Kalusteet ovat pääosin 1800-luvun alkupuolen bieder-
meier-tyyliä ja rakennusta vanhempaa perua. Perimä-
tiedon mukaan kalusto on muuttanut Kymen läänin-
virastotaloon lääninhallituksen mukana Viipurista, 
jonka lääninvankilassa ne olisi valmistettu lääninhal-
litusta varten. Kalusteiden alkuperää ei kuitenkaan 
tämän selvityksen puitteissa ollut mahdollista varmis-
taa. Tilassa oleva matala kaapisto ja sen molemmin 
puolin asetetut rahit ovat sisustusarkkitehti Orvokki 
Niinirannan tilaa varten vuonna 1987 suunnittelemia.

SISÄKATOT
Oksaton leveä mäntypaneelikatto valaisimineen ei 
ole alkuperäinen, ja se on mahdollisesti 1990-luvun 
lopulta. Katto on ikkunoiden lähellä korkeampi kuin 
muualla tilassa. Pitkällä sisäseinällä on leveä IV-kote-
lo. Paneelikattoon on upotettu pyöreitä valaisimia, ja 
kokouspöydän päällä on neljä riippuvaa valaisinta. Ti-
lan etuosassa kattoon on integroitu ripustuskisko.

SEINÄT
Seinät on rapattu ja maalattu luonnonvalkealla maa-
lilla. Tilan etuseinä on säkkikankaalla päällystettyä 
kuitulevyä.

LATTIAT
Tilan lattiassa on kalanruotokuvioinen sauvaparket-
ti, joka on mahdollisesti alkuperäinen saarniparketti. 
Sauvan mitat ovat 36 cm x 6 cm. Lakkapinta on kiiltä-
vä.

LISTAT
Pitkällä sisäseinällä on korkeahko, muotoiltu jalkalis-
ta, jonka korkeus on 62 mm ja syvyys enimmillään 17 
mm. Lista on maalattu vaalean siniharmaalla sävyllä. 
Alta pilkottaa vihreään taittavaa, hiukan tummempaa 
maalia. Lista on alkuperäistä, rakennuksessa käytettyä 
maalattua puulistaa. Profiili on yläreunastaan syvempi 
kuin alaosasta. Listan edessä on uudempi matala mat-
tolistatyyppinen lakattu puulista. Muilla seinillä on 
jalkalistan sijaan valkoiset muovikourut, joissa kulje-
tetaan sähköjohtoja.

OVET
Tilassa on kaksi ovea, joista toinen on takaseinällä ja 
toinen tilan etuosassa sivuseinällä. Mahonkinen pää-
ovi vasikkaosineen tilan perällä on alkuperäinen. Salin 
etuosassa ovilehti maaherran huoneen puolella on 
mahdollisesti uusittu, mutta karmi on alkuperäinen. 
Ovessa on alkuperäiset saranat. Neuvottelutilan puo-
leinen ovilehti samassa oviaukossa vaikuttaa uusitun 
karmeineen. Vuorilistat ovat molemmissa ovissa tilan 
sisäpuolella alkuperäiset, kapeat listat 30 mm x 10 mm, 
joissa on kevyesti pyöristetyt kantit. Molemmissa ovis-
sa kynnykset ovat alkuperäisiä mäntykynnyksiä, joissa 
on messinkilistat. Messinkiset heloitukset on uusittu 
molemmissa ovissa.

IKKUNAT
Uusitut kaksilasiset valkeaksi maalatut puuikkunat 
noudattavat vanhaa puitejakoa. Ikkunoissa on korkea 
yläosa ja alaosassa matala vaakasuuntainen tuuletus-
ikkuna. Alkuperäiset ikkunapenkit ovat hiottua val-
koista mosaiikkibetonia, jossa runkoaine on vaalean-
harmaata ja ruskeaa. Reunoiltaan kauniisti muotoillut 
ikkunapenkit ulkonevat ikkunasyvennysten pinnasta. 
Ikkunoiden korkeus sekä muotoillut, valkoiset ikku-
napenkit osoittavat tilan arvokkuutta maaherran huo-
neessa ja neuvottelusalissa.

TEKNISET RATKAISUT
Patterit ovat alkuperäiset, kolmilevyiset ja pinnal-
taan patjamalliset levypatterit. Valkoiseksi maalatut 
patterit on sijoitettu syvennyksiin ikkunoiden alle. 
Termostaatit on uusittu. Tilan etuseinällä kulkee atk- 
ja sähkökotelo n. 40 cm korkeudella lattiasta. Pääoven 
yläpuolella on kantikas poistoilmasäleikkö. Alun perin 
painovoimaiseen ilmanvaihtoon on tehty muutoksia 
eri vaiheissa rakennuksen eri tiloissa.

Maaherran huoneen katto on uusittu. 
Kalan ruorokuvioinen parketti vaikuttaa 
alku peräiseltä. Kalusteet ovat osin kulkeu-
tuneet taloon lääninhallituksen mukana ja 
osin tilaan varta vasten suunniteltu.

↑↑ Neuvottelusali maaherran huoneen vieres-
sä. Alkuperäistä mallia mukaillen tehty kat-
to on todennäköisesti uusittu. Lattia on to-
dennäköisesti alkuperäinen tammiparketti, 
jota on kunnostettu.

↑
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OVET
Tilassa on kaksi ovea, joista toinen on takaseinällä ja 
toinen tilan etuosassa sivuseinällä. Mahonkinen pää-
ovi vasikkaosineen tilan perällä on alkuperäinen. Salin 
etuosassa ovilehti maaherran huoneen puolella on 
mahdollisesti uusittu, mutta karmi on alkuperäinen. 
Ovessa on alkuperäiset saranat. Neuvottelutilan puo-
leinen ovilehti samassa oviaukossa vaikuttaa uusitun 
karmeineen. Vuorilistat ovat molemmissa ovissa tilan 
sisäpuolella alkuperäiset, kapeat listat 30 mm x 10 mm, 
joissa on kevyesti pyöristetyt kantit. Molemmissa ovis-
sa kynnykset ovat alkuperäisiä mäntykynnyksiä, joissa 
on messinkilistat. Messinkiset heloitukset on uusittu 
molemmissa ovissa.

IKKUNAT
Uusitut kaksilasiset valkeaksi maalatut puuikkunat 
noudattavat vanhaa puitejakoa. Ikkunoissa on korkea 
yläosa ja alaosassa matala vaakasuuntainen tuuletus-
ikkuna. Alkuperäiset ikkunapenkit ovat hiottua val-
koista mosaiikkibetonia, jossa runkoaine on vaalean-
harmaata ja ruskeaa. Reunoiltaan kauniisti muotoillut 
ikkunapenkit ulkonevat ikkunasyvennysten pinnasta. 
Ikkunoiden korkeus sekä muotoillut, valkoiset ikku-
napenkit osoittavat tilan arvokkuutta maaherran huo-
neessa ja neuvottelusalissa.

TEKNISET RATKAISUT
Patterit ovat alkuperäiset, kolmilevyiset ja pinnal-
taan patjamalliset levypatterit. Valkoiseksi maalatut 
patterit on sijoitettu syvennyksiin ikkunoiden alle. 
Termostaatit on uusittu. Tilan etuseinällä kulkee atk- 
ja sähkökotelo n. 40 cm korkeudella lattiasta. Pääoven 
yläpuolella on kantikas poistoilmasäleikkö. Alun perin 
painovoimaiseen ilmanvaihtoon on tehty muutoksia 
eri vaiheissa rakennuksen eri tiloissa.

Maaherran huoneen katto on uusittu. 
Kalan ruorokuvioinen parketti vaikuttaa 
alku peräiseltä. Kalusteet ovat osin kulkeu-
tuneet taloon lääninhallituksen mukana ja 
osin tilaan varta vasten suunniteltu.

↑↑ Neuvottelusali maaherran huoneen vieres-
sä. Alkuperäistä mallia mukaillen tehty kat-
to on todennäköisesti uusittu. Lattia on to-
dennäköisesti alkuperäinen tammiparketti, 
jota on kunnostettu.

↑
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NEUVOTTELUSALI, B-SIIPI 2. KRS

YLEINEN TILAHAHMO JA SÄILYNEISYYS
Hallimainen tilahahmo alkuperäinen, leveyttään pi-
tempi tila. Tila saa valonsa pitkän pohjoissivun seitse-
mästä korkeasta ikkunasta. Hiukan leveyttään pitempi 
tila. Valkoisen sisäkaton taitteet mukailevat ikkunoi-
den rytmiä, ja taitteen harja on korkeimmillaan aina 
ikkunan keskellä.

KALUSTEET
Tilassa on modernit koivuiset toimistokalusteet: pöytiä 
ja mustalla kankaalla päällystetyt pehmustetut tuolit. 
Kattoon on ripustettu nykyaikaista esitystekniikkaa.

SISÄKATOT
Tilassa on taitteinen perforoitu levyalakatto, joka on 
valkoiseksi maalattu. Katto luultavasti uusittu alkupe-
räistä mallia mukaillen. Peräseinän yläosassa on leveä 
ilmanvaihtokotelo, jossa on kaksi kookasta IV-ritilää. 
Kotelo lienee peräisin vuosituhannen vaihteen muu-
tostyöstä. Valaisimet ovat uudet. Salin etuosassa on 
ripustuskisko esitystekniikalle.

SEINÄT
Seinät on rapattu ja maalattu luonnonvalkealla maa-
lilla.

LATTIAT
Lattiassa on luultavasti alkuperäinen, kalanruotoku-
vioinen sauvaparketti vaaleaa tammea, jota on kun-
nostettu. Sauvan mitat ovat 36 x 6 cm. Lakkapinta on 
himmeä.

LISTAT
Jalkalistat ovat korkeahkot, poikkileikkaukseltaan 
suorakulmaiset ja vaaleaksi maalatut. Listan edessä 
on mattolistan tyyppinen, matala lakattu puulista, 
joka on myöhempi. Kattolista on mattolistan tyyp-
pinen  lista, joka on poikkileikkaukseltaan neliömäi-
nen ja kooltaan n. 2 x 2 cm. Yksinkertaisen muotonsa 
perusteella kattolista ei todennäköisesti ole alkupe-
räinen.

Maaherran tiloihin 
johtava metalli-
lasiovi ylähallissa. 
Ovi on alkuperäi-
nen, mutta lasit 
ja heloitukset on 
uusittu. Raken-
nuksessa tavatuis-
ta ovista osassa 
oli lasien ympäril-
lä alkuperäinen, 
pyöreäreunai-
nen tammilistoi-
tus, osassa se oli 
vaihdettu poik-
kileikkaukseltaan 
kulmikkaaseen 
listaan.

←

Neuvottelusalin mahonkiovet ovat alkupe-
räisiä, ja niitä on kunnostettu. Helat ovat 
uudet. Lattian tammiparketti on todennä-
köisesti alkuperäinen.

↖ Maaherran huo-
neessa ja neuvot-
telusalissa on val-
kobetoniset, kau-
niisti muotoillut 
ikkunapenkit.

↑↑ Maaherran huo-
neessa on säily-
nyt alkuperäistä, 
muotoiltua jalka-
listaa ja kapeaa, 
reunaltaan pyöris-
tettyä vuorilistaa.

↑
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NEUVOTTELUSALI, B-SIIPI 2. KRS

YLEINEN TILAHAHMO JA SÄILYNEISYYS
Hallimainen tilahahmo alkuperäinen, leveyttään pi-
tempi tila. Tila saa valonsa pitkän pohjoissivun seitse-
mästä korkeasta ikkunasta. Hiukan leveyttään pitempi 
tila. Valkoisen sisäkaton taitteet mukailevat ikkunoi-
den rytmiä, ja taitteen harja on korkeimmillaan aina 
ikkunan keskellä.

KALUSTEET
Tilassa on modernit koivuiset toimistokalusteet: pöytiä 
ja mustalla kankaalla päällystetyt pehmustetut tuolit. 
Kattoon on ripustettu nykyaikaista esitystekniikkaa.

SISÄKATOT
Tilassa on taitteinen perforoitu levyalakatto, joka on 
valkoiseksi maalattu. Katto luultavasti uusittu alkupe-
räistä mallia mukaillen. Peräseinän yläosassa on leveä 
ilmanvaihtokotelo, jossa on kaksi kookasta IV-ritilää. 
Kotelo lienee peräisin vuosituhannen vaihteen muu-
tostyöstä. Valaisimet ovat uudet. Salin etuosassa on 
ripustuskisko esitystekniikalle.

SEINÄT
Seinät on rapattu ja maalattu luonnonvalkealla maa-
lilla.

LATTIAT
Lattiassa on luultavasti alkuperäinen, kalanruotoku-
vioinen sauvaparketti vaaleaa tammea, jota on kun-
nostettu. Sauvan mitat ovat 36 x 6 cm. Lakkapinta on 
himmeä.

LISTAT
Jalkalistat ovat korkeahkot, poikkileikkaukseltaan 
suorakulmaiset ja vaaleaksi maalatut. Listan edessä 
on mattolistan tyyppinen, matala lakattu puulista, 
joka on myöhempi. Kattolista on mattolistan tyyp-
pinen  lista, joka on poikkileikkaukseltaan neliömäi-
nen ja kooltaan n. 2 x 2 cm. Yksinkertaisen muotonsa 
perusteella kattolista ei todennäköisesti ole alkupe-
räinen.

Maaherran tiloihin 
johtava metalli-
lasiovi ylähallissa. 
Ovi on alkuperäi-
nen, mutta lasit 
ja heloitukset on 
uusittu. Raken-
nuksessa tavatuis-
ta ovista osassa 
oli lasien ympäril-
lä alkuperäinen, 
pyöreäreunai-
nen tammilistoi-
tus, osassa se oli 
vaihdettu poik-
kileikkaukseltaan 
kulmikkaaseen 
listaan.

←

Neuvottelusalin mahonkiovet ovat alkupe-
räisiä, ja niitä on kunnostettu. Helat ovat 
uudet. Lattian tammiparketti on todennä-
köisesti alkuperäinen.

↖ Maaherran huo-
neessa ja neuvot-
telusalissa on val-
kobetoniset, kau-
niisti muotoillut 
ikkunapenkit.

↑↑ Maaherran huo-
neessa on säily-
nyt alkuperäistä, 
muotoiltua jalka-
listaa ja kapeaa, 
reunaltaan pyöris-
tettyä vuorilistaa.

↑

OVET
Tilan pääovi on alkuperäinen parilaakaovi, jossa on 
mahonkipinta. Ovilehteä kiertää jalopuulista. Vuo-
rilistat oven ulkopuolella ovat alkuperäiset, kapeat 
listat, joissa on kevyesti pyöristetty reuna, kooltaan 
30 x 10 mm. Tilan sisäpuolella vuorilistat on uusittu, 
ja ne ovat alkuperäisiä leveämmät ja teräväkulmai-
set. Oven helat on uusittu. Kynnys on alkuperäinen 
mäntykynnys, jossa on messinkilistat. Messinkiset 
saranat ovat alkuperäiset. Salin etuosassa maaherran 
huoneeseen johtava mahonki- tai tiikkipintainen ovi 
vaikuttaa uusitulta. Saranat on uusittu vanhaa mallia 
mukaillen.

IKKUNAT
Uusitut, kaksilasiset valkeaksi maalatut puuikku-
nat noudattavat alkuperäistä puitejakoa. Ikkunois-
sa on korkea yläosa ja alaosassa matala, vaakasuun-
tainen tuuletusikkuna. Reunoiltaan muotoillut, 
 ikkunasyvennysten pinnasta ulkonevat ikkunapenkit 
ovat alkuperäiset, ja ne ovat hiottua valkoista mosaiik-
kibetonia. Runkoaine on vaaleanharmaata ja ruskeaa. 
Ikkunoiden korkeus sekä muotoillut, valkoiset ikkuna-
penkit osoittavat tilan arvokkuutta.

TEKNISET RATKAISUT
Lämpöpatterit ovat alkuperäiset kolmilevyiset levypat-
terit, jotka on sijoitettu syvennyksiin ikkunoiden alle. 
Valkoiseksi maalattujen pattereiden pinnassa on pat-
jamallinen muotoilu. Patterien termostaatit on uusittu. 
Etuseinällä kulkee atk- ja sähkökotelo n. 40 cm kor-
keudella lattiasta. Pääoven yläpuolella on neljä pyöre-
ää, mahdollisesti alkuperäistä ilmanvaihtoventtiiliä. 
Tilan takaseinälle on lisätty nykyaikainen teräspatteri. 
Tilasta ja sen ulkopuolelta tavattiin kaksi pienehköä 
tiikkipöytää kooltaan n. 74 x 69 x 76 (korkeus) cm, jot-
ka voivat olla tilan alkuperäistä kalustusta.
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RAVINTOLA, D-SIIPI 2. KRS

Ravintolan tilahahmo on pääosin alkuperäinen. Salin 
tilaa jakaa kolmen kantavan pilarin rivistö. Valo tulee 
kahdelta sivulta: etelästä kuuden ikkunan kautta ja ra-
kennussiiven itäpäädyn neljän ikkunaruudun muodos-
tamasta kookkaasta ikkunasta. Sivuikkunoita on ollut 
alun perin seitsemän, mutta niistä A-osan rakennus-
runkoa lähin on poistettu jo viimeistään vuonna 1977.

Salin tilahahmo ja tarjoitutiskin sijainti ovat suurin 
piirtein alkuperäiset, lukuun ottamatta uusimmassa 
peruskorjauksessa saliin lisättyä sähkö- ja IV-hormia. 
Ravintolan keittiötä väliseinineen on muutettu useassa 
vaiheessa, mutta se sijaitsee alkuperäisellä paikallaan. 
Kalusteita, varusteita ja pintoja on uusittu, mutta niitä 
ei arvioitu tarkemmin, sillä tilaan ei inventoinnin 
yhteydessä päästy.

Ravintola sijaitsee D-siiven toisessa kerrok-
sessa. Sen sisustusta on muutettu useita 
kertoja, mutta toimintojen sijoittelu ja tila-
hahmo ovat pääosin alkuperäiset.

←

C-SIIVEN KÄYTÄVÄ, 2. KERROS

Tilahahmo suorine seinineen on alkuperäinen. 
Lattiassa on harmaakirjava muovimatto ja seinät 
on rapattu ja maalattu. Jalkalistat ovat vanhan 
mallin mukaan muotoiltua uutta harmaaksi 
maalattua puulistaa. Ovet ovat alkuperäisiä lakattuja 
mäntyvaneriovia, kaikki umpinaisia. Tilassa on kolme 
verhoiltua puutuolia, joissa on korkea selkänoja ja 
jotka voivat olla alkuperäistä kalustusta. Käytävällä 
on lisäksi toimistokalusteita mahdollisesti 90-luvulta. 
Tilassa on yhtenäinen, alalaskettu katto, jossa 
on ruiskurappauspinta. Pyöreät kattoplafondit ja 
seinävalaisimet toistuvat muualla rakennuksessa.

C-siiven 2. kerroksen käytävä. Tilan hahmo 
ja ovet ovat alkuperäisiä. Tilaan sijoitetut 
tuolit sopivat rakennusaikakauteen ja saat-
tavat olla alkuperäistä kalustusta. Nimitau-
luna käytetyt kimmet ovat piirustusaineis-
ton mukaan alkuperäisiä.

←
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SAUNAOSASTO, E-SIIPI KELLARIKERROS

E-siiven kellarikerroksen saunaosasto on yhtenäinen 
1990-luvun interiööri tunnelmallisine puupintoineen ja 
sellaisena arvokas. Tiloissa on koristeellisia yksityis-
kohtia, kuten väliovet ja ikkunoiden säleikköluukut. 
Tiloissa ei ole ulkoseinien ja ikkuna-aukkojen lisäksi 
jälkiä aiemmista rakennusvaiheista.

A-OSAN KELLARIKERROS, VÄESTÖNSUOJAT

A-osan kellarikerroksen kolme väestönsuojaa yhteys-
käytävineen ovat myöhempi laajennus. Muutoksen 
ajankohta ei selvinnyt, mutta se lienee tehty 1990-lu-
vun taitteessa. Käytävän lattia on oranssinsävyistä 
tiiltä ja katossa on valkoinen säleverhous upotetuin va-
laisimin. Muut pinnat ovat maalattuja. Käytävän väes-
tönsuojien vastainen seinä polveilee ja käytävä levenee 
etelää kohti. Eteläpäähän muodostuu aula, jonka tiili-
set portaat nousevat A-porrashuoneeseen. Portaan vie-
ressä on nouseva kolmen istutuslaatikon kokonaisuus, 
jonka lautamuottipinta on maalattu valkoiseksi.

 S aunatiloissa E-siiven kellari kerroksessa on 
yhtenäinen 1990-luvun interiööri huolelli-
sesti suunnitelluin ja toteutetuin yksityis-
kohdin.

↓

Saunaosasto

Väestönsuojat

1

2

Kellarikerros
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Oletettavasti 1990-luvun taitteessa toteu-
tetut väestönsuojatilat kellarissa ovat ko-
koushuonekäytössä. Tiloja yhdistävän käy-
tävän lattia ja portaikko ovat punatiiltä.

↑
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TYYPPITOIMISTOHUONE 
A-OSA, 1. KRS (ITÄJULKISIVU)

Huoneessa on molemmin puolin kivirakenteiset vä-
liseinät, jotka on rapattu ja maalattu. Ikkunat ovat 
uudet kaksiosaiset ikkunat kuten edellä. Ikkunapenk-
ki on harmaata mosaiikkibetonia, jossa kiviaines on 
valkeaa, harmaata ja punaruskeaa ja hienojakoista, sa-
maa tyyppiä kuin muualla rakennuksessa. Lattiassa on 
rakennuksessa toistuva harmaa kirjava muovimatto, 
joka ei ole alkuperäinen. Jalkalista on vanhan mallin 
mukaan tehtyä uutta, harmaaksi maalattua puulistaa 
kuten muualla rakennuksessa. Katto on tasoitettu ja 
maalattu valkoiseksi. Ikkunoiden alla on alkuperäi-
set levypatterit, joiden pinnan muoto on  pylväsmallia. 
Termostaatit on uusittu. Kalusteet ovat moderneja toi-
mistokalusteita eri aikakausilta. Ulkoseinällä kulkee 
ATK- ja sähkökotelo pintaan asennettuna pattereiden 
edessä. Toisella seinällä suuri, puulistoin reunustettu 
ilmoitustaulu säkkikankaalla päällystetystä kuitule-
vystä. Taulu on maalattu ja se voi olla alkuperäistä 
tyyppiä tai myöhempi. Huoneessa on uudehkot loiste-
putkivalaisimet ja jäähdytyspalkki käytävän vastaisen 
seinän yläosassa, IV-kotelon päällä. Ovensuun kaapis-
ton sivuun tehty puurima-aihe on toisinto alkuperäi-
sestä. Aihe toistuu eri kerroksissa eri tavoin toteutet-
tuna.

Toimistokerrokset 1–7, A-osa

4. kerros 7. kerros

Taukotila/neuvottelu

Keskikäytävä

Toimistovyöhyke

3. kerros 5. kerros 6. kerros
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A-OSAN KÄYTÄVÄ, 1. KERROS

Tilahahmo on leveä ja matalahko, alkuperäisen tila-
hahmonsa säilyttänyt keskikäytävä. Käynnit huonei-
siin ovat käytävän molemmin puolin. Huoneiden ovet 
ovat lakattua mäntyvaneria ja alkuperäiset tai alkupe-
räisen mallin mukaan uusitut. Ovien vuorilistat ovat 
valkoiset, tehdasmaalatut ja uudet. Itäpuolen ovet ovat 
pääosin ikkunallisia ja länsipuolen umpinaisia. Kat-
seen korkeudelle sijoitetut ikkunat ovat vaakasuuntai-
sia ja niissä on pyöristetyt nurkat. Ovien ikkunoissa on 
vaihtelevakuvioista kalvoa kirkkaaseen lasiin kiinni-
tettynä. Seinät on rapattu ja maalattu. Käytävällä on 
pienoiskeittiö ja käytävän varrella matalahkoja kaap-
peja samasta materiaalista (2012). Kalusteiden pinnat 
ovat vaaleaa puuviilua. Lattiassa on  harmaankirjava 
kuvioitu muovimatto, joka toistuu rakennuksessa. 
Jalkalistat ovat uusia, vanhan mallin mukaan tehtyjä 
harmaaksi maalattuja puulistoja. Katto on yhtenäinen 
alalaskettu katto, jossa on akustinen ruiskurappaus-
pinta. Katto on uusittu ja todennäköisesti alkuperäistä 
alempana.

A-OSAN KÄYTÄVÄ, 2. KERROS

Tilahahmo on leveä ja matalahko, alkuperäisen ti-
lahahmonsa säilyttänyt keskikäytävä. Käytävä on 
katkaistu eteläpäästään rautalankalasiseinällä au-
laa vasten. Käynnit huoneisiin ovat tilan molemmin 
puolin. Huoneiden ovet ovat lakattua mäntyvaneria 
ja alkuperäiset. Ovien vuorilistat ovat valkoiset, teh-
dasmaalatut ja uudet. Itäpuolen ovet ovat pääosin ik-
kunallisia ja länsipuolen umpinaisia. Ovien ikkunois-
sa on vaihtelevakuvioista kalvoa kirkkaaseen lasiin 
kiinnitettynä. Seinät on rapattu ja maalattu. Käytäväl-
lä on matalahkoja kaappeja, joissa on vaalea puuvii-
lupinta (2012). Lattiassa on harmaankirjava kuvioitu 
muovimatto, joka toistuu rakennuksessa. Jalkalistat 
ovat uusia, vanhan mallin mukaan tehtyjä harmaaksi 
maalattuja puulistoja. Katto on yhtenäinen alalasket-
tu katto, jossa on akustinen ruiskurappauspinta. Katto 
on uusittu.

A-OSAN KÄYTÄVÄ, 3. KERROS

Tilahahmo on leveä ja matalahko keskikäytävä, al-
kuperäisen tilahahmonsa säilyttänyt. Käytävä on 
katkaistu käytävän puolivälin kohdilta rautalankala-
siseinällä. Käytävän eteläpäähän ei päästy inven-
toinnin yhteydessä. Käytävän pohjoispään wc-aula 
on alkuperäisessä tilahahmossaan. Käynnit huonei-
siin ovat käytävän molemmin puolin. Huoneiden 
ovet ovat lakattua mäntyvaneria ja alkuperäiset. 

Tyypillinen toimistohuone 1. kerroksessa. 
Lattian harmaankirjava muovimatto ja ra-
kennuksen alkuperäistä listamallia mukaile-
va jalkalista on uusittu. Lämpöpatterit ovat 
todennäköisesti alkuperäiset.

←

Tyypillinen toimistohuone, 4. kerros. Lattiat 
4.–7. kerroksessa on uusittu eri aikaan kuin 
alemmissa kerroksissa, ja niissä on rusken-
harmaa linoleum-mattoa poikkileikkauksel-
taan suorakulmaisin jalkalistoin. Lämpöpat-
terit ovat alkuperäiset, pinnaltaan patja-
malliset levypatterit.

←

Toimistohuoneen kaapiston sivuun teh-
ty puurimoitus on alkuperäinen ja raken-
nukselle luonteenomainen piirre, jota on 
toteutettu hiukan eri tavoin eri kerroksissa 
muutostöiden yhteydessä. Alkuperäistä to-
teutusta ei inventoinnin yhteydessä tavattu.

←
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A-OSAN KÄYTÄVÄ, 1. KERROS

Tilahahmo on leveä ja matalahko, alkuperäisen tila-
hahmonsa säilyttänyt keskikäytävä. Käynnit huonei-
siin ovat käytävän molemmin puolin. Huoneiden ovet 
ovat lakattua mäntyvaneria ja alkuperäiset tai alkupe-
räisen mallin mukaan uusitut. Ovien vuorilistat ovat 
valkoiset, tehdasmaalatut ja uudet. Itäpuolen ovet ovat 
pääosin ikkunallisia ja länsipuolen umpinaisia. Kat-
seen korkeudelle sijoitetut ikkunat ovat vaakasuuntai-
sia ja niissä on pyöristetyt nurkat. Ovien ikkunoissa on 
vaihtelevakuvioista kalvoa kirkkaaseen lasiin kiinni-
tettynä. Seinät on rapattu ja maalattu. Käytävällä on 
pienoiskeittiö ja käytävän varrella matalahkoja kaap-
peja samasta materiaalista (2012). Kalusteiden pinnat 
ovat vaaleaa puuviilua. Lattiassa on  harmaankirjava 
kuvioitu muovimatto, joka toistuu rakennuksessa. 
Jalkalistat ovat uusia, vanhan mallin mukaan tehtyjä 
harmaaksi maalattuja puulistoja. Katto on yhtenäinen 
alalaskettu katto, jossa on akustinen ruiskurappaus-
pinta. Katto on uusittu ja todennäköisesti alkuperäistä 
alempana.

A-OSAN KÄYTÄVÄ, 2. KERROS

Tilahahmo on leveä ja matalahko, alkuperäisen ti-
lahahmonsa säilyttänyt keskikäytävä. Käytävä on 
katkaistu eteläpäästään rautalankalasiseinällä au-
laa vasten. Käynnit huoneisiin ovat tilan molemmin 
puolin. Huoneiden ovet ovat lakattua mäntyvaneria 
ja alkuperäiset. Ovien vuorilistat ovat valkoiset, teh-
dasmaalatut ja uudet. Itäpuolen ovet ovat pääosin ik-
kunallisia ja länsipuolen umpinaisia. Ovien ikkunois-
sa on vaihtelevakuvioista kalvoa kirkkaaseen lasiin 
kiinnitettynä. Seinät on rapattu ja maalattu. Käytäväl-
lä on matalahkoja kaappeja, joissa on vaalea puuvii-
lupinta (2012). Lattiassa on harmaankirjava kuvioitu 
muovimatto, joka toistuu rakennuksessa. Jalkalistat 
ovat uusia, vanhan mallin mukaan tehtyjä harmaaksi 
maalattuja puulistoja. Katto on yhtenäinen alalasket-
tu katto, jossa on akustinen ruiskurappauspinta. Katto 
on uusittu.

A-OSAN KÄYTÄVÄ, 3. KERROS

Tilahahmo on leveä ja matalahko keskikäytävä, al-
kuperäisen tilahahmonsa säilyttänyt. Käytävä on 
katkaistu käytävän puolivälin kohdilta rautalankala-
siseinällä. Käytävän eteläpäähän ei päästy inven-
toinnin yhteydessä. Käytävän pohjoispään wc-aula 
on alkuperäisessä tilahahmossaan. Käynnit huonei-
siin ovat käytävän molemmin puolin. Huoneiden 
ovet ovat lakattua mäntyvaneria ja alkuperäiset. 

Tyypillinen toimistohuone 1. kerroksessa. 
Lattian harmaankirjava muovimatto ja ra-
kennuksen alkuperäistä listamallia mukaile-
va jalkalista on uusittu. Lämpöpatterit ovat 
todennäköisesti alkuperäiset.

←

Tyypillinen toimistohuone, 4. kerros. Lattiat 
4.–7. kerroksessa on uusittu eri aikaan kuin 
alemmissa kerroksissa, ja niissä on rusken-
harmaa linoleum-mattoa poikkileikkauksel-
taan suorakulmaisin jalkalistoin. Lämpöpat-
terit ovat alkuperäiset, pinnaltaan patja-
malliset levypatterit.

←

Toimistohuoneen kaapiston sivuun teh-
ty puurimoitus on alkuperäinen ja raken-
nukselle luonteenomainen piirre, jota on 
toteutettu hiukan eri tavoin eri kerroksissa 
muutostöiden yhteydessä. Alkuperäistä to-
teutusta ei inventoinnin yhteydessä tavattu.

←

Ovien vuorilistat ovat valkoiset, tehdasmaalatut ja uu-
det. Itäpuolen ovet ovat pääosin ikkunallisia, länsipuo-
len umpinaisia. Ovien ikkunoissa on hiekkapuhallettua 
raidoitettua lasia, joka on piirustusaineiston perusteella 
alkuperäinen tai alkuperäisen mallin mukaan uusittu. 
Seinät on rapattu ja maalattu. Käytävällä on matalah-
koja kaappeja, joissa on vaalea puuviilupinta (2012). 
Lattiassa on harmaankirjava kuvioitu muovimatto, joka 
toistuu rakennuksessa. Jalkalistat ovat uusia, vanhan 
mallin mukaan tehtyjä harmaaksi maalattuja puulisto-
ja. Katto on yhtenäinen alalaskettu katto, jossa on akus-
tinen ruiskurappauspinta. Katto on uusittu.

A-OSAN KÄYTÄVÄ, 4. KERROS

Tilahahmo on alkuperäinen, ehjä keskikäytävä kuten 
alemmissa kerroksissa. Eteläpäädyn neuvotteluhuone/
taukotila erotettu 2012 uudella lasiseinällä lasiliukuo-
vin kuten 5., 6. ja 7. kerroksessa. Taukotilan viisi ikku-
naa ovat uusittuja, yksiosaisia korkeita puuikkunoita, 
jonka sisäpuolella on lämpölasi. Ikkunapenkit ovat 
harmaata mosaiikkibetonia kuten muualla rakennuk-
sessa. Käytävän pohjoispään wc-aula on alkuperäi-
sessä tilahahmossaan. Käytävän pohjoispäädyssä on 
kookas maisemaikkuna. Lattiassa on harmaanruskea 
linoleum-matto ja käytävän reunoilla harmaa muovi-
mattokaista, joka on taivutettu seinää vasten jalkalis-
taksi kuten 5., 6. ja 7. kerroksessa. Itäseinän ovissa on 
pääosin ikkuna ja länsiseinällä on umpiovet alempien 
kerrosten tapaan. Kaikki ovet ovat alkuperäisiä, ja 
niiden helat on uusittu. Käytävällä on muualla raken-
nuksessa toistuvia seinävalaisimia ja kattoplafondeja. 
Toimistohuoneissa on harmaanruskea linoleum-matto 
kuten edellä. Toimistohuoneiden oviaukon rima-aihe 
on uusittu alkuperäistä mallia mukaillen.

A-OSAN KÄYTÄVÄ, 5. KERROS

Tilahahmo on alkuperäinen, ehjä keskikäytävä ku-
ten alemmissa kerroksissa. Eteläpäädyn neuvotte-
luhuone/taukotila erotettu 2012 uudella lasiseinällä 
lasiliukuovin kuten 4., 6. ja 7. kerroksessa. Taukotilan 
ikkunat ikkunapenkkeineen ovat samaa tyyppiä kuin 
edellisessä kerroksessa. Käytävän pohjoispään wc-au-
la on alkuperäisessä tilahahmossaan. Käytävän poh-
joispäädyssä on kookas maisemaikkuna. Käytävän 
ovet vaikuttavat alkuperäisiltä yhtä lukuun ottamat-
ta. Itäseinän ovissa on pääosin ikkuna ja länsiseinällä 
on umpiovet alempien kerrosten tapaan. Helat on uu-
sittu. Käytävällä on ruskean harmaa linoleum-mat-
to ja käytävän reunoilla tasavärinen harmaa muo-
vimatto, joka on nostettu seinälle listaksi. Seinä- ja 
kattovalaisimet toistuvat muualla rakennuksessa. 
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 Toimistohuoneissa on linoleum-matto kuten edellä. 
Toimistohuoneiden oviaukon rima-aihe on uusittu al-
kuperäistä mallia mukaillen.

A-OSAN KÄYTÄVÄ, 6. KERROS

Tilahahmo on alkuperäinen, ehjä keskikäytävä ku-
ten alemmissa kerroksissa. Eteläpäädyn neuvotte-
luhuone/taukotila erotettu 2012 uudella lasiseinällä 
lasiliukuovin kuten 4., 5. ja 7. kerroksessa. Taukotilan 
ikkunat ikkunapenkkeineen ovat samaa tyyppiä kuin 
muissa kerroksissa. Käytävän pohjoispään wc-aula 
on alkuperäisessä tilahahmossaan. Käytävän pohjois-
päädyssä on kookas maisemaikkuna. Ovia on osittain 
uusittu. Sileä kipsilevykatto on maalattu valkoisek-
si. Käytävällä on ruskean harmaa linoleum-matto ja 
käytävän reunoilla tasavärinen harmaa matto, joka on 
nostettu seinälle listaksi. Ovet ovat alkuperäisiä, pää-
osin umpinaisia mutta osin röpelölasisella ikkunalla 
varustettuja. Lasi saattaa olla alkuperäinen, mutta al-
kuperäisessä piirustusaineistossa mainittiin ikkunoi-
den yhteydessä ainoastaan hiekkapuhallettu vaaka-
raidoitus.

Keskikäytävän pohjoispään tyypillinen aulatila, 6. kerros. Käytävän 
pohjoispäässä on maisemaikkuna 4.–7. kerroksessa. Lattia on ylä-
kerroksissa ruskeanharmaata linoleum-mattoa, jonka reunoilla on 
seinää vasten nostettu harmaa muovimattokaista. Ikkunat on uusittu 
alkuperäisen puitejaon mukaan.

↑

A-OSAN KÄYTÄVÄ, 7. KERROS

Eteläpäädyn neuvotteluhuone/taukotila on erotettu 
2012 uudella lasiseinällä lasiliukuovin kuten 4., 5. ja 6. 
kerroksessa. Eteläpäädyn hissien saranaovet vaikutta-
vat alkuperäisiltä teksteineen ja kerrosnumeroineen. 
Taukotilan wc on pääosin alkuperäisessä asussaan, 
ja siihen kuuluu etutila ja erillinen wc-tila. Wc-tilan 
seinällä on vielä jäljet korkealle seinään kiinnitetystä 
vesisäiliöstä, mutta wc-istuin on uusittu. Lattiassa on 
kuusikulmainen, okrankeltainen klinkkeri himmeällä 
lasitteella, joka on luultavasti alkuperäinen materiaa-
li. Laatoituksen saumat ovat hyvin ohuet. Wc:n ovessa 
on alkuperäiset pukinsarvi-tyyppiset helat. Tauko-
tilan ikkunat ikkunapenkkeineen ovat samaa tyyp-
piä kuin muissa kerroksissa. Lattiassa on siniharmaa 
linoleum-matto, johon tehty ruutukuvioita ruosteen-
punaisella ja violetilla matolla. Käytävän pohjoispään 
wc-aula on alkuperäisessä  tilahahmossaan. Käytävän 
pohjoispäädyssä on kookas maisemaikkuna.

Käytävän länsiseinälle on myöhemmin tehty seinä-
pinnasta ulkonevia ikkunarakenteita, minkä lisäksi osa 
itäseinästä on siirretty kantavaa  pilarilinjaa syvemmälle. 
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Muutosten ajankohta jäi epäselväksi. Käytävän lattias-
sa on siniharmaa marmorikuvioinen linoleum-matto, 
johon on tehty punaisella vastaavalla matolla ruutu-
kuvio kunkin toimistorivistöstä ulkonevan lasiraken-
teen kohdalle. Jalkalistat ovat huoneissa ja käytävällä 
korkeita, poikkileikkaukseltaan suorakulmaisia ja 
lämpimällä harmaalla maalattuja. Listat eivät ole 
alkuperäisiä eivätkä muualla rakennuksessa toistuvaa 
tyyppiä. Listan edessä on lakattu mäntyinen mat-
tolista. Väliovet ovat ikkunallisia ja ikkunattomia ja 
ainakin osittain uusittu.

Kerroksen ison neuvottelutilan lattiassa on ruos-
teenpunainen marmorikuvioinen linoleum-matto. 
Alkuperäiset, patjamalliset patterit ovat ikkunoiden 
alla syvennyksissä. Kaksiosaisissa ikkunoissa on 
alareunassa vaakasuuntainen tuuletusikkuna. Neu-
votteluilan lakattu mäntyovi dB-ovi on 90-luvulta. 

Vanhan mallin mukaan tehdyssä ovessa on messinki-
saranat. Tilan ulkoseinällä kulkee ATK- ja sähköpalk-
ki.

Myös toimistohuoneessa on uusi, vanhan mallin 
mukaan tehty ovi lakattua mäntyvaneria. Toimistossa 
on ruosteen värinen linoleum-matto kuten edellä ja 
akustoiva järjestelmäalakatto näkyvin kannatinlistoin.

Tyypillinen keskikäytävä, 2. kerros. Toimis-
tohuoneen oven hiekkapuhaltaen vaakarai-
doitettu ikkuna on piirustusaineiston var-
mistamana alkuperäinen ratkaisu. Kaapit on 
lisätty käytäville 2012. Lattian harmaankir-
java muovimatto ja alkuperäistä mallia jäl-
jittelevä jalkalista on toistuva ratkaisu 1.–3. 
kerroksessa. Myös valaisimissa on eroja ylä- 
ja alakerrosten välillä.

←

Tyypillinen keskikäytävä, 4. kerros. Toimis-
tohuoneiden ovet ovat tyypillisesti ikkunal-
lisia itäseinällä ja umpinaisia länsiseinällä, 
mutta vaihtelua esiintyy kerroksittain. Rö-
pelölasi saattaa olla alkuperäinen ratkaisu.

←
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PORRASHUONE A

Porras on kolmivartinen, hissikuilua kiertävä U-por-
ras, jossa on kaksi välitasannetta. Porras jatkuu 
yhtenäisenä kellarista ullakolle. Porrastasanteet ja 
askelmat ovat hienojakoista mosaiikkibetonia, jossa 
on harmaa sementti ja harmaa ja punaruskea kiviai-
nes. Tasanteilla betoni on jaettu ohuilla metallilistoil-
la ruutuihin. Nousut on pinnoitettu ruosteen värisellä 
linoleum-matolla, josta myös jalkalistat on leikattu. 
Listan reuna on askelman kohdalla pyöristetty. Matto 
on todennäköisesti myöhempi muutos. Portaan ulko-
reunoilla on seinään kiinnitetyt, alkuperäiset käsi-
johteet, joissa kannakkeet ovat valkoiseksi maalattua 
pyöröterästä ja käsijohde lakattua koivua. Ikkunapen-
kit ovat samaa tyyppiä kuin lattian harmaa mosaiik-
kibetoni. Portaaseen on sisäänkäynti itäiseltä pihalta. 
Pihatasosta nousee porrashuoneen alatasanteelle kol-
me askelmaa. Ulko-ovi on nykyaikainen metallilasiovi. 
Valaisimet ovat uusitut lasikupuvalaisimet. Hissikuilun 
seinät ovat metallirakenteiset, ruudutetut röpelölasisei-
nät. Rakenne on todennköisesti alkuperäinen, ja sitä on 
kunnostettu. Hissit on modernisoitu pyrkien rakennuk-
sen aikakauteen sopivaan ilmeeseen. Porrashuoneen ja 
kerroskäytävien välillä on alkuperäisiä rautalankalasio-
via, joita on osittain uusittu ja kunnostettu.

PORRASHUONE B

Porras on avoin kolmivartinen U-porras, jossa on kak-
si välitasannetta. Porras jatkuu yhtenäisenä kellarista 
ullakolle. Porrastasanteet ja askelmat ovat hienoja-
koista mosaiikkibetonia, jossa on harmaa sementti ja 
harmaa ja punaruskea kiviaines. Tasanteilla betoni 
on jaettu ohuilla metallilistoilla ruutuihin. Nousut 
on pinnoitettu ruosteen värisellä linoleum-matol-
la, josta myös jalkalistat on leikattu. Listan reuna on 
askelman kohdalla pyöristetty. Matto on todennäköi-
sesti myöhempi muutos. Portaaseen on sisäänkäynti 
itäiseltä pihalta. Pihatasosta nousee porrashuoneen 
alatasanteelle viisi askelmaa. Portaan alin askelma 
ja ylin askelma on muotoiltu reunoiltaan vastaparik-
si. Alin askelma kapenee etureunaa kohti, kun ylin 
askelma levenee etureunaan kohti. Sisäänkäyntita-
santeella on mattosyvennys, jota reunustaa pystyt 
messinkilistat. Betoni sisäänkäyntitasanteella on 
jaettu osiin messinkilistalla. Ikkunapenkit ovat samaa 
tyyppiä kuin lattian harmaa mosaiikkibetoni. Ul-
ko-ovi on nykyaikainen metalli lasiovi. Valaisimet uusi-
tut lasikupuvalaisimet. Hissin sisäpuoli ja hissiseinä 
porrashuoneessa on petsattua koivuvaneria. Hissit on 
modernisoitu pyrkien rakennuksen aikakauteen sopi-
vaan ilmeeseen, työn jälki on osin hiukan  haparoivaa. 

Käytävillä suurim-
mat muutokset on 
tehty 7. kerrok-
sessa, jossa väli-
seinälinjat poik-
keavat kantavis-
ta pilarilinjoista 
ja käytävälle on 
lisätty ulkonevia 
ikkunarakenteita. 
Lattiaan on tehty 
ruutukuviointi li-
noleum-matosta. 
Kaikki pinnat on 
uusittu.

^--^-- Eteläpäädyn tyy-
pillinen kerrosau-
la- tai taukotila, 
4. kerros. Hissien 
ovet vaikuttavat 
alkuperäisiltä. Ra-
kennuksen tyypilli-
siä piirteitä edus-
tavat niiden lisäksi 
mosaiikkibetoni-
set ikkunapenkit 
ja patjamalliset 
levypatterit syven-
nyksissään.

↖↑

Lännenpuoleiselle 
seinälle käytävään 
on lisätty seinälin-
jasta ulkonevia si-
säikkunoita.

←← 7. kerroksen tau-
kotilan wc on pit-
kälti alkuperäinen. 
Lattiassa on kel-
tainen kuusikul-
mainen klinkkeri-
laatta hyvin ohuin 
saumoin.

←
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PORRASHUONE A

Porras on kolmivartinen, hissikuilua kiertävä U-por-
ras, jossa on kaksi välitasannetta. Porras jatkuu 
yhtenäisenä kellarista ullakolle. Porrastasanteet ja 
askelmat ovat hienojakoista mosaiikkibetonia, jossa 
on harmaa sementti ja harmaa ja punaruskea kiviai-
nes. Tasanteilla betoni on jaettu ohuilla metallilistoil-
la ruutuihin. Nousut on pinnoitettu ruosteen värisellä 
linoleum-matolla, josta myös jalkalistat on leikattu. 
Listan reuna on askelman kohdalla pyöristetty. Matto 
on todennäköisesti myöhempi muutos. Portaan ulko-
reunoilla on seinään kiinnitetyt, alkuperäiset käsi-
johteet, joissa kannakkeet ovat valkoiseksi maalattua 
pyöröterästä ja käsijohde lakattua koivua. Ikkunapen-
kit ovat samaa tyyppiä kuin lattian harmaa mosaiik-
kibetoni. Portaaseen on sisäänkäynti itäiseltä pihalta. 
Pihatasosta nousee porrashuoneen alatasanteelle kol-
me askelmaa. Ulko-ovi on nykyaikainen metallilasiovi. 
Valaisimet ovat uusitut lasikupuvalaisimet. Hissikuilun 
seinät ovat metallirakenteiset, ruudutetut röpelölasisei-
nät. Rakenne on todennköisesti alkuperäinen, ja sitä on 
kunnostettu. Hissit on modernisoitu pyrkien rakennuk-
sen aikakauteen sopivaan ilmeeseen. Porrashuoneen ja 
kerroskäytävien välillä on alkuperäisiä rautalankalasio-
via, joita on osittain uusittu ja kunnostettu.

PORRASHUONE B

Porras on avoin kolmivartinen U-porras, jossa on kak-
si välitasannetta. Porras jatkuu yhtenäisenä kellarista 
ullakolle. Porrastasanteet ja askelmat ovat hienoja-
koista mosaiikkibetonia, jossa on harmaa sementti ja 
harmaa ja punaruskea kiviaines. Tasanteilla betoni 
on jaettu ohuilla metallilistoilla ruutuihin. Nousut 
on pinnoitettu ruosteen värisellä linoleum-matol-
la, josta myös jalkalistat on leikattu. Listan reuna on 
askelman kohdalla pyöristetty. Matto on todennäköi-
sesti myöhempi muutos. Portaaseen on sisäänkäynti 
itäiseltä pihalta. Pihatasosta nousee porrashuoneen 
alatasanteelle viisi askelmaa. Portaan alin askelma 
ja ylin askelma on muotoiltu reunoiltaan vastaparik-
si. Alin askelma kapenee etureunaa kohti, kun ylin 
askelma levenee etureunaan kohti. Sisäänkäyntita-
santeella on mattosyvennys, jota reunustaa pystyt 
messinkilistat. Betoni sisäänkäyntitasanteella on 
jaettu osiin messinkilistalla. Ikkunapenkit ovat samaa 
tyyppiä kuin lattian harmaa mosaiikkibetoni. Ul-
ko-ovi on nykyaikainen metalli lasiovi. Valaisimet uusi-
tut lasikupuvalaisimet. Hissin sisäpuoli ja hissiseinä 
porrashuoneessa on petsattua koivuvaneria. Hissit on 
modernisoitu pyrkien rakennuksen aikakauteen sopi-
vaan ilmeeseen, työn jälki on osin hiukan  haparoivaa. 

Käytävillä suurim-
mat muutokset on 
tehty 7. kerrok-
sessa, jossa väli-
seinälinjat poik-
keavat kantavis-
ta pilarilinjoista 
ja käytävälle on 
lisätty ulkonevia 
ikkunarakenteita. 
Lattiaan on tehty 
ruutukuviointi li-
noleum-matosta. 
Kaikki pinnat on 
uusittu.

^--^-- Eteläpäädyn tyy-
pillinen kerrosau-
la- tai taukotila, 
4. kerros. Hissien 
ovet vaikuttavat 
alkuperäisiltä. Ra-
kennuksen tyypilli-
siä piirteitä edus-
tavat niiden lisäksi 
mosaiikkibetoni-
set ikkunapenkit 
ja patjamalliset 
levypatterit syven-
nyksissään.

↖↑

Lännenpuoleiselle 
seinälle käytävään 
on lisätty seinälin-
jasta ulkonevia si-
säikkunoita.

←← 7. kerroksen tau-
kotilan wc on pit-
kälti alkuperäinen. 
Lattiassa on kel-
tainen kuusikul-
mainen klinkkeri-
laatta hyvin ohuin 
saumoin.

←

A

B

CD

E

Porrashuoneet

Entisen palopostin paikalla portaan seinään on inte-
groitu kuivanousu. Porrashuoneen ja kerroskäytävien 
välillä on alkuperäisiä rautalankalasiovia, joita on osit-
tain uusittu ja kunnostettu. Portaan avointa keskiosaa 
kiertää alkuperäinen pinnakaide, jossa on käsijohde 
lakattua koivua. Pinnojen väli on keskeltä keskelle mi-
tattuna n. 15 cm. Kulmissa suorat kaideosat yhdisty-
vät samasta materiaalista hitsatuilla kaarevilla osilla 
ja puinen käsijohde katkeaa. Portaan ulkoreunoilla 
on seinään kiinnitetyt käsijohteet samaa mallia kuin 
kaiteissa.

PORRASHUONEET C, D JA E

Matalien rakennussiipien porrashuoneissa toistuu sa-
mat materiaalit kuin porrashuoneissa A ja B. Porras-
huoneissa ei ole hissejä, ja käytetyt valaisimet vaih-
televat. E-portaan viereisessä, siipien C ja F välisessä 
tunnuksettomassa porrashuoneessa lattia on alatasol-
la liuskekiveä ja ylätasolla mosaiikkibetonia. Pinnat 
ovat alkuperäisiä. Valkoiseksi maalattu pinnakaide 
lakatulla koivuisella käsijohteella on samaa tyyppiä 
kuin muissa porrashuoneissa. Porrashuoneen vastai-
nen ovi on alkuperäinen, rakennuksessa tavattujen 
metalliovien mallinen puurakenteinen lasiovi, joka on 
maalattu valkoiseksi. Ovessa tuulikaapin puolella on 
alkuperäiseltä vaikuttava vedin, jota on mahdollises-
ti siirretty ovilehden reunasta lukituksen uusimisen 
yhteydessä.
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Julkisivut ovat koko rakennuksessa vaalean ruskeat ja 
rapatut. Rappaus on jaettu ohuin, silein koristesaumoin 
kenttiin. Korkean A-osan eteläpäädyssä kuvio on vaa-
ka- ja pystysuuntaista, muilla julksisivuilla vaakasuun-
tainen raita kulkee ikkunoiden yläreunan korossa ja 
sokkelin yläpuolella. Sokkelin materiaali on pääkatse-
lusuunnissa punagraniittia ja muualla saman sävyis-
tä pesubetonia. Eteläjulksivun graniittisokkeli päättyy 
C-siiven sisäänkäynnin oveen (sisäänkäynti F). Itäjulki-
sivussa on kauttaaltaan graniittinen sokkeli, joka jatkuu 
D-siiven ympäri. Sisäänkäyntisyvennykset on verhoil-
tu graniitilla. C-siivessä on muista rakennuksen osista 
poiketen sokkelin sijaan liuskekiviverhous, joka nousee 
kellarikerroksen ikkunoiden yläreunalinjaan saakka.

Harjakatossa on tiilikate, joka on uusittu. Räys-
täskourut on maalattu katon sävyyn. Tiilipiippu on 
katkaistu myöhemmin vesikaton linjaan. Valkoiset 
puuikkunat on uusittu. Osa ulko-ovista on alku-
peräisiä tammiovia, jotka on kunnostettu. Muut 
ulko-ovet ovat uudempia metallirakenteisia lasiovia. 

4.2 Ulkotilat

Porrashuone A. Kolmevartinen porras kier-
tää teräsrakenteista, röpelölasista hissikui-
lua. Kaiteissa toistuu rakennukselle ominai-
set materiaalit. Lasinen hissikuilu päästää 
valon lävitseen koko porrashuoneeseen.

↑

Yksityiskohta porrashuoneessa B. Pihata-
solta porrashuoneen alatasanteelle nouse-
van portaan alin ja ylin askelma on muo-
toiltu vastapariksi. Porras liittyy lattiaan 
kauniisti.

↑

Porrashuone B. Tilassa on valoa ja ilma-
vuutta. Valkoiseksi maalattu pinnakaide, 
koivuinen käsijohde ja mosaiikkibetoniset 
porraslankut toistuvat kaikissa rakennuksen 
porrashuoneissa. Ovi oikealla johtaa ravin-
tolasiipeen.

↓
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Julkisivut ovat koko rakennuksessa vaalean ruskeat ja 
rapatut. Rappaus on jaettu ohuin, silein koristesaumoin 
kenttiin. Korkean A-osan eteläpäädyssä kuvio on vaa-
ka- ja pystysuuntaista, muilla julksisivuilla vaakasuun-
tainen raita kulkee ikkunoiden yläreunan korossa ja 
sokkelin yläpuolella. Sokkelin materiaali on pääkatse-
lusuunnissa punagraniittia ja muualla saman sävyis-
tä pesubetonia. Eteläjulksivun graniittisokkeli päättyy 
C-siiven sisäänkäynnin oveen (sisäänkäynti F). Itäjulki-
sivussa on kauttaaltaan graniittinen sokkeli, joka jatkuu 
D-siiven ympäri. Sisäänkäyntisyvennykset on verhoil-
tu graniitilla. C-siivessä on muista rakennuksen osista 
poiketen sokkelin sijaan liuskekiviverhous, joka nousee 
kellarikerroksen ikkunoiden yläreunalinjaan saakka.

Harjakatossa on tiilikate, joka on uusittu. Räys-
täskourut on maalattu katon sävyyn. Tiilipiippu on 
katkaistu myöhemmin vesikaton linjaan. Valkoiset 
puuikkunat on uusittu. Osa ulko-ovista on alku-
peräisiä tammiovia, jotka on kunnostettu. Muut 
ulko-ovet ovat uudempia metallirakenteisia lasiovia. 

4.2 Ulkotilat

Porrashuone A. Kolmevartinen porras kier-
tää teräsrakenteista, röpelölasista hissikui-
lua. Kaiteissa toistuu rakennukselle ominai-
set materiaalit. Lasinen hissikuilu päästää 
valon lävitseen koko porrashuoneeseen.

↑

Yksityiskohta porrashuoneessa B. Pihata-
solta porrashuoneen alatasanteelle nouse-
van portaan alin ja ylin askelma on muo-
toiltu vastapariksi. Porras liittyy lattiaan 
kauniisti.

↑

Porrashuone B. Tilassa on valoa ja ilma-
vuutta. Valkoiseksi maalattu pinnakaide, 
koivuinen käsijohde ja mosaiikkibetoniset 
porraslankut toistuvat kaikissa rakennuksen 
porrashuoneissa. Ovi oikealla johtaa ravin-
tolasiipeen.

↓

Autotallinovista kolme on alkuperäisiä ruutukuvioisia 
pariovia, muut on myöhemmin muutettu ikkuna- ja 
oviseiniksi alkuperäistä mallia soveltaen. Porras- ja 
parvekekaiteet ovat pinnakaiteita, jotka on maalattu 
julkisivun sävyyn, samoin ikkunakalterit ja kukkate-
lineet.

Tontilla on myöhemmin rakennetut kaksi pulpet-
tikattoista autokatosta ja harjakattoinen jätehuone, 
jonka vieressä on lauhdutintila. Rakennuksissa on 
käytetty alkuperäiseen rakennukseen sopivaa materi-
aalivalikoimaa.

Sisäänkäyntien yhteydessä maassa on betoni-
kiveys ja osin hiekkaa. Ulko-ovien yhteydessä on 
graniittinen sisäänkäyntitaso. Sisäänkäynnin F yhtey-
dessä kadun puolen sisäänkäyntitaso on liuskekiveä, 
phan puolelta alkuperäinen liuskekivitaso puuttuu. 
Eteishallin länsi-ikkunan ulko-oven edustalla on 
liukskivilaatoitus.

Ulkotilojen inventoinnissa tehdyt huomiot seloste-
taan tarkemmin kuvateksteissä.
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JULKISIVU ETELÄÄN

Rakennuksen pääsisäänkäynti Salpaus-
selänkadulla. Korkea toimisto-osa ja lä-
hes symmetrisesti sen molemmin puolin 
sijoi tetut matalat siipirakennukset teke-
vät läänin virastotalon pääsisäänkäynnistä 
juhlallisen.

↑↑

Rakennuksen pääsisäänkäynnin yhteydessä 
seinät, pilasterit ja maanpinta ovat puna-
graniittia. Ikkunoiden välillä on graniittipi-
lasterit, joiden kolmiomaisen poikkileik-
kauksen etureuna on pyöristetty. Vaalea 
rappaus on rytmitetty koristesaumoin ikku-
na-aukkojen ylä- ja alareunan kohdalla sekä 
pystysuunnassa vaaka- ja pystysuuntaisiin 
kenttiin. Lasikatos on lisätty julkisivukor-
jauksen yhteydessä 2012.

←

Maaherran huoneen korkeissa ikkunois-
sa on koristeelliset kalterit. Rakennuksen 
ikkunoita kiertävä sileällä rappauksella to-
teutettu hienovarainen rajaus on tärkeä yk-
sityiskohta.

↑
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JULKISIVU LÄNTEEN

Näkymä lännestä. Kaksikerroksiset siipiosat liittävät kookkaan ra-
kennuksen katukuvaan polveillen ja pienentävät sen mittakaavaa 
tontin reunoilla. Ympärille muodostuu eri luonteisia pihatiloja ja 
sisäänkäynti aukioita. Matalat autokatokset vasemmalla ovat vuodel-
ta 2012.

↑

Rakennuksen sisäänkäynti lännessä kahden matalan rakennussiiven 
välissä on viehättävä. Pyöreäkulmainen betonikatos on epäsymmet-
rinen, samoin oven edustan liuskekivilaatoitus, joka jatkuu käytä-
vän lattiassa rakennuksen läpi sisäpihalle. Sokkelin graniittipäällys-
te vaihtuu oven kohdalla koristeellisesti ladottuun, suorakulmaiseen 
liuskekivilaattaan, joka nousee selvästi sokkelia korkeammaksi. Ovi 
on uusi.

↑ Sokkeli on punasävyistä pesubetonia, joka sointuu paraatijulksivuissa 
käytettyyn punagraniittiin. Karkea rappauspinta pehmentää raken-
nuksen ulkonäköä. Sokkelin yläpuolella kulkee koristesauma.

↑
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JULKISIVU POHJOISEEN

Rakennus pohjoisesta. Porrastetusti sijoi-
tetut siipirakennukset tekevät julkisivusta 
eteläistä päätyä arkisemman. Kookas puna-
tiilinen piippu on integroitu osaksi raken-
nusta, ja tiilikaton räystäät ovat hyvin lyhy-
et. Toimisto-osan keskikäytävällä on kookas 
maisemaikkuna 4.–7. kerroksessa. Keskellä 
rakennuksen D-sisäänkäynti.

↖

Osa C-siiven autotallinovista on alkuperäi-
siä, ruutukuvioisia puuovia. Muutostöissä 
uusituissa tai lisätyissä ovissa on toistettu 
samaa teemaa täysin vastaavaan lopputu-
lokseen pääsemättä.

↑

E-siiven sisään-
käynti graniit-
tipintoineen ja 
tammiovineen on 
alkuperäinen. Par-
veketta on kun-
nostettu ja sen 
taustalla oleva 
ikkuna  ja ovi on 
uusittu. Sokkeli on 
pesubetonia.

↑
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JULKISIVU ITÄÄN

Itäjulkisivun piha-alueella on myöhemmin lisätty polkupyöräkatos. 
Rakennuksen ilme toistuvine ikkunarivistöineen on virastomainen. 
Matalan rakennussiiven yläkerrassa on neuvottelusalin korkeat ikku-
nat. Betonikiveyksiä on uusittu hiljattain.

↑ Alkuperäinen veroviraston sisäänkäynti johtaa nykyiseen kahvioon. 
Sisäänkäynti on verhoiltu graniitilla ja aukkojen yläreunan linjassa 
rappauksessa on koristesaumat. Yläkerran ravintolan päätyikkunan 
yhteydessä on alkuperäinen kukkalaatikkoteline.

↑

Itäisellä ja eteläi-
sellä julkisivulla 
sokkeli on puna-
graniittia. Sokkelin 
yläpuolella rap-
pauksessa kulkee 
koristesauma.

←
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5. Johtopäätökset

Rakennushallitus rakennutti Kymen lääninvirastota-
lon 1950-luvun alussa lääninhallituksen ja virastojen 
yhteiseen käyttöön sodassa laajalti menetetyn Viipurin 
läänin alueiden rippeistä muodostetun uuden Kymen 
läänin hallintokeskukseksi. Rakennuttaminen ajoittuu 
valtion virastotalorakentamisen vilkkaimman vaiheen 
(1950–1970-lukujen) alkuun. Lääninvirastotalon suun-
nitteli Rakennushallituksen arkkitehti Helmi Pakka-
la-Väinölä. Rakennushallituksen oman suunnittelun 
osuus kaikista valtion rakennuksista laski 1950-luvun 
aikana ja sen rooli muuttui vähitellen suunnittelutoi-
mistosta enemmän rakennuttajaksi ja valtion rakenta-
misen yleisiä suuntaviivoja määritteleväksi virastok-
si.19 Nykyisen Salpakeskuksen toimijat ovat muuttu-
neet valtion organisaatiouudistusten myötä, mutta 
oleellista on, että käytännössä rakennus on toiminut 
valtion virastokäytössä valmistumisestaan saakka.

Rakennus liittyy ennen kaikkea sotienjälkeiseen 
virastorakentamiseen, jota johdettiin valtakunnan 
tasolta Rakennushallituksesta ja joka tuotti arkkiteh-
tuuriltaan yhteneväistä modernia rakennuskantaa 
Suomen kuntakeskuksiin ja taajamiin. Aikakauden 
rakentamista leimasivat yhtäältä rajallinen materi-
aalivaranto, taloudellisuus ja rationaalisuus, toisaalta 
mittakaavan inhimillisyys sekä yksityiskohtien huo-
lellinen suunnittelu ja toteutus. Selkeä rakennusmuoto 
mataline siipirakennuksineen, rosoinen roiskerappaus, 
tiilinen harjakatto lyhyin räystäin sekä julkisivun 
elävöittäminen pinnakaiteiden, yksilöllisten katosten 
ja ulko-ovien avulla ilmentävät Salpakeskuksessa näitä 
piirteitä erinomaisesti. Rationaalisuus näkyy selkeänä 
tilahierarkiana, toimintojen keskittämisenä ja keski-
käytävään perustuvana tilajärjestelynä.

Rakennuksessa tehdyt muutostyöt ajoittuvat pääosin 
käyttäjämuutosten yhteyteen. Taloteknisiä muutos- ja 
korjaustöitä sekä väliseinämuutoksia on tehty koko ra-
kennuksessa eri aikoina käyttäjien tarpeiden muuttues-
sa. Merkittävimmät korjausvaiheet ajoittuvat 1970-luvun 
lopulle, vuosituhannen vaihteeseen ja 2010-luvun alkuun. 

19 Manninen 2018, 28.

Kaikkia muutoksia, oleellisimpina kellarin väestönsuo-
jien rakentamista ja korkean tiilipiipun katkaisemista 
vesikaton linjaan, ei onnistuttu tarkasti ajoittamaan.

Rakennus on muutoksista huolimatta säilyttänyt 
olennaiset alkuperäiset piirteensä hyvin sekä sisäti-
loissa että rakennuksen ulkopuolella. Leveät keskikäy-
tävät, korkean rakennusosan pohjois- ja eteläpäädyn 
aulamaiset tilat toimistokerroksissa ja märkätilojen 
sijainnit ovat alkuperäisen suunnitelman tai sen pe-
rusajatuksen mukaisia. Erityisen hyvin ovat säilyneet 
maaherran huone ja sen yhteydessä oleva neuvotte-
lusali, jotka ovat suojelunkin kannalta rakennuksen 
arvokkaimmat tilat. Osa alkuperäisistä kalusteista 
ja pintamateriaaleista on säilynyt. Eteis- ja ylähal-
lin tilallinen ajatus länsi-ikkunoineen ja kaartuvine 
avoportaineen on jäljellä, vaikka alkuperäistä avaruut-
ta hiukan häiritseekin uusi aulapalvelualue, joka on 
varmasti käytännön kannalta tarpeellinen. Alkuperäi-
set, kauniit mosaiikkibetonilattiat metallilistoineen 
ja niihin sointuvat ikkunapenkit ovat rakennuksessa 
ennallaan. Muita arvokkaita piirteitä sekä sisä- että 
ulkotiloissa ovat persoonalliset yksityiskohdat, kuten 
aulan kasvikoroke, porras- ja parvekekaiteet, ikkunoi-
den koristekalterit ja kukkatelineet. Tammiulko-ovista 
osa on säilynyt kunnostettuna. Julkisivut ovat säilyn-
eet hyvin, ja viimeisissä tehdyissä korjauksissa raken-
nukseen on palautettu tiilikatto, ikkunat on uusittu 
vanhaa puitejakoa mukaillen ja rappauspinta korjattu. 
Näkyvimpiä muutoksia ovat tontille myöhemmin 
lisätyt autosuoja- ja huoltorakennukset, jotka on ulko-
näöltään pyritty sovittamaan vanhaan rakennukseen, 
sekä pääsisäänkäynnin lasikatos.

Salpakeskus oli rakennusaikanaan ja on edelleen 
yksi Kouvolan kaupungin keskeisistä rakennuksista. 
Sen sijainti kaupungin keskustan halki kulkevan 
pääväylän, Salpausselänkadun, kaarteessa muodos-
taa kaupunkikuvallisen päätteen katunäkymälle 
keskustaan lännestä saavuttaessa. Yhdessä Salpaus-
selänkadun vastapuolella sijaitsevan kaupunginta-
lon kanssa se muodostaa Kouvolan kaupunkikuvalle 
tunnuksenomaisen hallintorakennusten parin. 
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 Rakennuksen tärkeä kaupunkikuvallinen asema on 
säilynyt läänin virastotalon syntyajoista tähän päi-
vään.

Rakennus kuuluu Museoviraston määrittelemään 
Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuu-
riympäristöjen joukkoon osana Kouvolan hallintokes-
kusta, ja sen kaupunkikuvalliset arvot on tunnistettu 
myös asemakaavalla suojelun arvoisiksi.
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Liite: Rakennusluvat

Rakennukseen liittyvät rakennusluvat on alla esitetty kronolo-

gisessa järjestyksessä. Rakennuksessa tiedetään tehdyn lisäksi 

tässä mainitsemattomia muutostöitä, jotka on esitetty muutoksia 

koskevassa kappaleessa luvussa 3. Lupa-asiakirjoja säilytetään 

Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnan arkistossa ja Kouvo-

lan kaupunginarkistossa. Uudisrakennuksen rakennuslupaa ei 

löytynyt.

1951
Rakennuslupatunnus: -

Toimenpide: Uudisrakennus

Päätös annettu: Lupapäätöstä ei löytynyt rakennusvalvonnan 

arkistosta. Lupapiirustussarjan päiväys on pääosin 7.3.1951. Yk-

sittäisissä piirustuksissa on lisäksi päivämäärät 8.6.1951, 9.6.1951, 

11.6.1951 ja 13.6.1951.

Hakija: Rakennushallitus

Suunnittelija: Helmi Pakkala-Väinölä, Rakennushallitus

1977
Rakennuslupatunnus: 186/77
Toimenpide: Muutos

Päätös annettu: 29.9.1977

Hakija: Kymen ja Mikkeli piirirakennustoimisto

Suunnittelija: Jorma Hintsala, Kymen ja Mikkelin piirirakennus-

toimisto

1989
Rakennuslupatunnus: 89-359

Toimenpide: Tilamuutos, Kymen lääninvirastotalon sisäisiä 

muutoksia

Päätös annettu: 17.8.1989

Hakija: Suomen valtio / Kymen ja Mikkeli piirirakennustoimisto

Suunnittelija: Kymen ja Mikkeli piirirakennustoimisto

1996
Rakennuslupatunnus: 96-119

Toimenpide: Muu kuin uudisrakentaminen, lääninvirastotalon 

sisäisiä muutoksia

Päätös annettu: 20.6.1996

Hakija: Valtion kiinteistölaitos, Kaakkois-Suomen kiinteistöalue

Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Andersson & Co Oy

2012
Rakennuslupatunnus: 286-2011-1171

Toimenpide: Muu muutostyö. Huonetilamuutokset, ikkunoiden 

uusiminen kellarissa ja 1.–3. kerroksessa, julkisivun kunnostus ja 

pääjulkisivun valomainos, pääsisäänkäynnin uusi katos ja uusi 

lauhdutintila jätekatoksen yhteyteen

Päätös annettu: 24.1.2012

Hakija: Senaatti-kiinteistöt, Itä-Suomen alue

Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Käppi Oy
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