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Kohteen sijainti Suomen kartalla. KUVA: Maanmittaushallitus

1 Perustiedot

Kohde Lapin lääninhallituksen toimitalo

Osoite Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi

Tila/kiinteistö 698-1-38-6

Omistus Senaatti-kiinteistöt

Laajuustiedot* Kerrosala 2990 m2, huoneistoala 2353 m2  ja tilavuus 9870 m3 
Erillisen autotallin kerrosala 208 m2 ja tilavuus 800 m3

Kerrosluku Kolme kerrosta + kellari + ullakko

Suunnittelija Rakennushallitus, arkkitehti Olli Saijonmaa

Rakennusaika 1946-1947

Muut nimet Lapin aluehallintovirasto

Kaavatilanne Asemakaavamuutos, vahvistettu 5.6.1975

 Suojelu Suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelua koskevan 
asetuksen 480/1985 nojalla (YM 8.6.1995) merkinnällä V2  
(varjeltu rakennus). Voimassa olevassa osayleiskaavassa koh-
teella on suojelumerkintä sr 5.

Muuta tietoa Kuuluu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuu-
riympäristöjen (RKY 2009) inventointiin osana kohdetta ”Ro-
vaniemen hallinto- ja kulttuurikeskus”.

* Laajuustiedot:  Senaatti-kiinteistöt, arkisto

Kansallisarkiston Oulun toimipisteessä on VI rakennuspiirin sekä sen Rovaniemen si-
vutoimipisteen asiakirjoja. Toimitalon rakentamista ja vuosituhannen vaihteessa teh-
tyä peruskorjausta voi seurata myös paikallisen Lapin kansan artikkeleista. 

Keskeisiä kirjallisia lähteitä ovat Markus Mannisen rakennustyypin historiasta kertova 
”Valtion virastotalot 1809–1995” sekä Rakennushallituksen ja Rovaniemen kaupungin 
historiaa käsittelevät teokset. Tietoja on täydennetty käyttäjiä ja rakennuksen suun-
nitteluun osallistuneita haastattelemalla.

Raportissa käytetty historiallinen valokuva-aineisto on hankittu pääosin Lapin maa-
kuntamuseon ja Lapin aluehallintoviraston kokoelmista. Sen lisäksi raportissa on käy-
tetty Lapin kansan, Museoviraston ja SA-arkiston kuvia.

Kohde inventointiin kesä- ja syyskuussa 2020. Inventoinnissa tarkasteltiin toimitalon 
sisätilojen ja ulkovaipan sekä rakennusta ympäröivien ulkotilojen nykytilaa. Rakentei-
ta ja materiaaleja tutkittiin pintoja rikkomatta.

Kohteen sijainti Rovaniemen kaupungin kartalla. KUVA: Rovaniemen kaupunki

6



2 Selvitystyö

1.1 Toimeksianto ja työryhmä

Tämä selvitys on laadittu Senaatti-kiinteistöjen toimeksiannosta ja siinä tarkastellaan 
vuonna 1947 valmistuneen Rovaniemen lääninhallituksen toimitalon rakennushistori-
aa ja nykytilaa. Selvitys täydentää Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:n vuonna 2017 
tekemää korttelitason selvitystä.

Rakennushistoriaselvitys on perusselvitys, jonka avulla saadaan lähtötietoja kohteen 
korjaus- ja kunnossapitotöiden suunnitteluun, asemakaavamuutoksen laadintaan 
ja suojelustatuksen määrittelyyn. Selvitysraportti on laadittu Museoviraston vuonna 
2010 julkaiseman ohjeen mukaisesti.

Selvitys on kolmiosainen. Historiaosuudessa rakennuksen vaiheet liitetään rakenta-
misaikakauden ja paikan historiaan sekä rakennustyypin kehitysvaiheisiin. Tässä ta-
pauksessa rakennusta vertaillaan myös sen vuonna 1944 tuhoutuneeseen edeltäjään.  
Nykytilaa käsittelevässä osassa tarkastellaan rakennuksen ominaispiirteitä, säilynei-
syyttä sekä suhdetta rakennettuun ympäristöön. Selvityksen lopussa on säilyneisyyttä 
kuvaavia kaavioita sekä yhteenveto.

Selvitystyön on tehnyt Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:n arkkitehdit Veli-Pekka 
Huhmo, Jorma Teppo ja Juho Teppo. Työtä ovat ohjanneet Senaatti-kiinteistöjen Eli-
as Rainio, Museoviraston Seija Linnamäki ja Rovaniemen kaupungin Sipi Hintsanen. 
Aluehallintoviraston puolesta työtä avusti hallintosihteeri Leila Honkala.

2.2 Työn rajaus ja aineisto

Korttelitason selvityksessä kerrottu kaavoitushistoria on jätetty tässä yhteydessä mai-
ninnan asteelle. Lääninhallituksen kokonaisuuteen liittyvät muut Koskenrannan ra-
kennukset on rajattu tämän tarkastelun ulkopuolelle.

Käytettävissä oleva aineisto on hajallaan eri arkistoissa, ja piirustussarjat ovat monin 
osin epätäydellisiä. Kattavin piirustuskokoelma on Senaatti-kiinteistöjen sähköisessä 
arkistossa sekä Rovaniemen toimipisteen arkistossa. Muutosvaiheisiin liittyvää raken-
nuslupa-aineistoa säilytetään Rovaniemen kaupunginarkistossa. 

Kansallisarkiston Helsingin toimipisteessä säilytettävässä Rakennushallituksen arkis-
tossa suurin osa aineistosta liittyy vuoden 1938 rakennukseen. Vuonna 1947 valmis-
tuneen toimitalon aineistoa on myös viereisen virastotalon kansioissa. 

Kansallisarkiston Oulun toimipisteessä on VI rakennuspiirin sekä sen Rovaniemen si-
vutoimipisteen asiakirjoja. Toimitalon rakentamista ja vuosituhannen vaihteessa teh-
tyä peruskorjausta voi seurata myös paikallisen Lapin kansan artikkeleista. 

Keskeisiä kirjallisia lähteitä ovat Markus Mannisen rakennustyypin historiasta kertova 
”Valtion virastotalot 1809–1995” sekä Rakennushallituksen ja Rovaniemen kaupungin 
historiaa käsittelevät teokset. Tietoja on täydennetty käyttäjiä ja rakennuksen suun-
nitteluun osallistuneita haastattelemalla.

Raportissa käytetty historiallinen valokuva-aineisto on hankittu pääosin Lapin maa-
kuntamuseon ja Lapin aluehallintoviraston kokoelmista. Sen lisäksi raportissa on käy-
tetty Lapin kansan, Museoviraston ja SA-arkiston kuvia.

Kohde inventointiin kesä- ja syyskuussa 2020. Inventoinnissa tarkasteltiin toimitalon 
sisätilojen ja ulkovaipan sekä rakennusta ympäröivien ulkotilojen nykytilaa. Rakentei-
ta ja materiaaleja tutkittiin pintoja rikkomatta.Kohteen sijainti Suomen kartalla. KUVA: Maanmittaushallitus

Kohteen sijainti Rovaniemen kaupungin kartalla. KUVA: Rovaniemen kaupunki
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VASEMMALLA: Rova-
niemen lääninhallituk-
sen korttelin rakennuk-
set kantakartalla.

1. Lääninhallituksen toimitalo

2. Autotalli (entinen lämpövoimala)

3. Valtion virastotalo

4. Virkamiesten asuintalot

5. Maaherran asuin- ja edustustilat, rivitalo

6. Maaherran sauna- ja talousrakennus

7. Uittoyhdistyksen talo (Senaatti-kiinteistöt)

OIKEALLA: Lääninhal-
lituksen toimitalon 
pääaula sai nykyisen 
ilmeensä vuonna 
2000 valmistuneessa 
peruskorjauksessa.
KUVA: Lapin aluehal-
lintovirasto, Arto Liiti

2.3 Kohde ja ympäristö lyhyesti
Lapin lääninhallituksen toimitalo sijaitsee Rovaniemen ruutukaavakeskustan kaakkoiskulmalla, Ounaskoskeen ra-
jautuvassa Koskenrannan korttelissa. Se muodostaa päätteen Hallituskadun varrelle sijoittuvan Rovaniemen hal-
linto- ja kulttuurikeskuksen rakennusten sarjalle. Rakennuksen nykyinen pääkäyttäjä on Lapin aluehallintovirasto.

Kohde edustaa toisen maailmansodan jälkeisen jälleenrakennuskauden funktionalismia. Sen piirustukset laadit-
tiin vuonna 1945 Rakennushallituksessa, jossa sen suunnittelusta vastasi pääosin arkkitehti Olli Saijonmaa. Ra-
kennus valmistui vuonna 1947 rakennusliike Oy Constructor Ab:n urakoimana ja se on peruskorjattu vuosina 
1999-2000.

Toimitalo muodostuu kolmesta rakennusmassasta, joita yhdistää rapatut ja valkoisiksi maalatut julkisivut, vihreä 
räystäätön peltikatto sekä tasarytminen aukotus. Suoralinjaisen päämassan rinnalla on matala siipirakennus, jo-
ka rajaa rakennuksen pohjoispäätyyn pienen aukion. Kolmas rakennusmassa on entinen lämpövoimala, josta on 
myöhemmin tehty autotalli.

Lääninhallituksen kaupunkikuvallinen asema Valtakadun alkupäässä ja Hallituskadun päätteenä on keskeinen. 
Linja-autoasema ja rautatieasema sijaitsevat noin kilometrin päässä. Rovaniemen kansainväliselle lentoasemalle 
on matkaa kahdeksan kilometriä. Kaupungin halki kulkevalle Valtatie E74:lle on matkaa vajaa kilometri.  Rovanie-
men keskeiset hallinto- ja kulttuuripalvelut ovat viereisissä kortteleissa ja kaupallinen keskus kävelyetäisyydellä.

Lapin lääninhallituksen toimitalo
Rovaniemen kirkko

Virastotalo

Lapin lääninhallituksen toimitalo

Lääninhallituksen 
siipirakennus ’Lapinlisä’ 

Rovaniemen kirkko

Poliisitalo

Lääninhallituksen toimitalo on kaupunkikuvallinen dominantti Rovaniemen hallinto- ja kulttuurikeskuksen itälaidalla. Rakennus sijoittuu Hallituskadun päätteelle ja muodostaa vastapäisen polii-
sitalon kanssa keskeisen jälleenrakennuskauden kaupunkitilan kuvassa näkyvän Valtakadun alkupäähän.

1
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Lääninhallituksen toimitalon sijainti kaupunkirakenteessa. 
Tarkastelualue on merkitty vuoden 2021 ilmakuvaan punaisella.  
Vihreät nuolet viittaavat viereisen sivun valokuviin. KUVA: Rova-
niemen kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 2021
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Näkymä Ukkoherrantie 1:n pysäköintialueelta lääninhallituksen toimitalon suuntaan. Vasem-
malla lääninhallituksen virkamiehille rakennetut kerrostalot ja oikeassa reunassa virastotalo.

Näkymä Valtakatua pitkin pohjoiseen. Vasemmalla näkyy poliisitalon julkisivua. Kadun vastak-
kaisella puolella on lääninhallituksen talo.

Näkymä Hallituskadun ja Korkalonkadun risteyksestä. lääninhallituksen toimitalo muodostaa 
Hallituskadun päätteen. Oikealla on valtion virastotalon kokonaisuuteen kuuluva poliisitalo.

1 2

3 4

Näkymä Ounasvaarantieltä, Jorma Eton sillan länsipäästä luoteeseen.
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1960
1960-luvun alussa Ounas-
kosken yläpuolelta länteen 
otetun viistoilmakuvan 
keskellä näkyy vuosina 
1947-1955 valmistunut 
hallintokeskus.  Läänin-
hallituksen toimitalo on 
punaisen ympyrän keskel-
lä. KUVA: Lapin maakunta-
museon kuva-arkisto, Lauri 
Alanärä
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1938

Kemijoen uittoyhdistyksen talo on alueen 
vanhin ja ainoa Lapin sodan tuhosta säilynyt 
rakennus. Vuonna 1938 valmistunut rakennus 
on suojeltu asemakaavassa. KUVA: Arkkitehti-
toimisto Jorma Teppo, Tommi Koukkari

1946

Maaherran asunnon sauna- ja talousrakennus 
toimii nykyisin aluehallintoviraston kokoustilana 
ja vierasmajana. Se on peruskorjattu 2000-luvun 
alussa. KUVA: Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo, 
Tommi Koukkari

1948

Virkamiehille rakennetun rivitalon päätyhuo-
neisto toimi 1990-luvulle saakka maaherran 
asuntona. Nykyisin se on aluehallintoviraston 
edustustila. KUVA: Arkkitehtitoimisto Jorma 
Teppo, Tommi Koukkari

1949

Konttisenkadun kolme kolmikerroksista 
kerrostaloa valmistuivat vuosina 1948-1949. 
virkamiesperheiden asuintaloiksi. KUVA: Ark-
kitehtitoimisto Jorma Teppo, Tommi Koukkari

  Lapin lääninhallituksen toimitalon keskeiset vaiheet aikajanalla.

1938 

Lapin lääni 
perustetaan

1938

Lapin läänin-
hallituksen 
ensimmäinen 
toimitalo val-
mistuu

1939-40

Talvisota: 
 lääninhallitus 
 evakuoidaan 
 Pallas-hotelliin

1939

Lääninhallituk-
sen toimitalon 
viereen rakenne-
taan valtion vi-
rastotalo

1944

Lapin sota: 
lääninhallitus 
evakuoidaan 
Kokkolaan

1944

Vetäytyvät 
saksalaiset tuho-
avat lääninhalli-
tusrakennuksen 
ja virastotalon

1945-47

Lääninhallitus 
toimii väliaikai-
sesti Kemissä

1945

Rakennushalli-
tus aloittaa uu-
den toimitalon 
suunnittelun 

1947

Lapin lääninhal-
lituksen evak-
ko päättyy ja se 
muuttaa uuteen 
toimitaloon.

1946-47

Uusi lääninhalli-
tuksen toimita-
lo rakennetaan 
Koskenrantaan

1947-51

Poliisi toimii väli-
aikaisissa tiloissa 
lääninhallituksen 
kellarissa.

1971

Yleisradio 
muuttaa pois 
rakennuksesta.

1999

Peruskorja-
us alkaa. Lää-
ninhallitus 
muuttaa väis-
tötiloihin

2009

Läänit lakkautetaan. 
Aluehallintovirasto 
jatkaa tilojen 
pääkäyttäjänä.

2000

Peruskorjaus 
valmistuu. Läänin-
hallitus palaa uudis-
tettuihin tiloihin
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3 Taustaa

Läänit muodostivat Suomen valtionhallinnon väliportaan 1600-luvulta 
2000-luvulle saakka. Lääneissä hallitsijaa edusti maaherra, jonka alai-
suudessa toimi virkamiesten muodostama lääninhallitus. Lääninhalli-
tusten toimitalot edustivat valtion korkeatasoisinta arkkitehtuuria pää-
kaupungin ulkopuolella. Rakennustyyppi noudatti 1900-luvulle asti 
arkkitehti C.L. Engelin luomaa traditiota, jossa yläkerta toimi maaher-
ran residenssin ja alemmat kerrokset virastona.

3.1 Valtion kolmiportainen hallinto

Läänien aikakaudella Suomen valtionhallinto toimi kolmiportaisesti. Ylintä tasoa edus-
ti pääkaupungissa toimiva keskushallinto. Aluehallinnosta vastasivat läänien pääkau-
punkeihin sijoitetut lääninhallitukset ja piiriviranomaiset. Alimman tason muodosti 
paikallishallinto.

Tämä Ruotsin vallan ajalta periytynyt hierarkia jatkui lähes muuttumattomana au-
tonomian ajan yli aina itsenäisen Suomen vuoteen 2009 asti. Läänien määrä oli 
enimmillään vuosina 1960-1997, jolloin niitä oli kaksitoista. Ennen lääninhallinnon 
lakkauttamista niiden lukumäärä oli vähennetty kuuteen suurlääniin.

Alkuvaiheessa vain keskusvirastoilla ja lääninhallituksilla oli omia rakennuksia. Pienillä 
paikkakunnilla valtion laitoksia edustivat aluksi postit ja poliisilaitokset. Myöhemmin 
luotiin virastotalon rakennustyyppi, jonka suojiin keskitettiin kaikki samalla paikka-
kunnalla toimineet valtion viranomaistoiminnot.1

3.2 Lääninhallitus rakennustyyppinä

Lääninhallitusrakennukset olivat maaherrojen residenssejä eli ne toimivat samanaikai-
sesti virka-asuntoina, virkamiesten työpaikkoina ja valtion edustustiloina. Rakennuk-

1 Manninen Markus Valtion virastotalot 1809-1995, Arkkitehtitoimisto Manark Oy 2018 s. 3

sissa työskentelivät maaherran johtamat lääninkonttori ja lääninkanslia sekä useissa 
tapauksissa myös maanmittauskonttori.

Lääninhallituksen rakennukset edustivat valtion mahtia ja maaherran arvovaltaa usein 
etäällä pääkaupungin keskusvirastoiden vaikutuspiiristä. Ne pyrkivät erottumaan kau-
pungin muusta rakennuskannasta näyttävällä arkkitehtuurillaan. Lääninhallitukset si-
joitettiin kaupunkikuvallisesti merkittävälle paikalle kuten keskeisen kadun päätteelle 
tai torin reunalle. Palatsimaisuutta saatettiin korostaa puistorakentamisella.

Maaherran asunto sijaitsi tavallisesti yläkerrassa, jossa sen tilajärjestys noudatti rans-
kalaista ylimysasunnon kaavaa. Keskelle sijoitettu sali jakoi tilat herran ja rouvan huo-
neistoiksi. Residenssin tilat suunniteltiin edustusta varten, vain rouvan huoneet olivat 
muita tiloja intiimimmät.2 Asuinkerroksessa oli myös keittiö ja palvelusväen tilat.

Alempien kerrosten huoneissa oli lääninhallituksen virkamiesten työtiloja. Keskeisim-
män paikan sai lääninhallituksen istuntosali, jonka ikkunat suuntautuivat tavallisesti 
puutarhaan. Alemassa kerroksessa tai kellarissa sijaitsivat holvit ja arkistot.

2 ARS Suomen taide 2, Eeva Maija Viljo, Kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu 1989  ss. 91-92

Aukeaman karttavinjetit esittävät Lapin asemaa Suomen läänijaon vaiheissa 
1700-luvulta 2000-luvullle.

1775–1809 1809–1812
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3.3 Varhaiset lääninhallitusrakennukset ja Engelin traditio

Ruotsin vallan aikaisessa vuoden 1635 virka-asetuksessa maaherrat virastoineen 
määrättiin asettumaan valtakunnan linnoihin, mikäli se oli mahdollista. Ensimmäinen 
maaherran residenssi valmistui Helsinkiin vuonna 1657.3

Uusien residenssien suunnittelua vauhdittivat tulipalot, kalliit vuokrat sekä lääninhalli-
tusten toistuvat muutot. 1700-luvun lopulla laadittiin useita suurisuuntaisia residens-
sisuunnitelmia, jotka jäivät yleensä varojen puuttuessa toteutumatta.4 

Lääninhallituksen toimitalo rakennustyyppinä muotoutui C.L. Engelin johtamas-
sa intendenttikonttorissa 1800-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä. Engel itse pi-
ti residenssirakennusten prototyyppinä vuonna 1834 valmistunutta Hämeenlinnan 
lääninhallitusta,5 jonka rakentamisessa hyödynnettiin palaneen edeltäjän kivijalkaa ja 
joka siten säilytti keskeisen sijainnin torin reunalla. 

Mikkeliin valmistui arkkitehti Anders Granstedtin suunnittelema residenssi vuonna 
1843. Tämä kaksikerroksinen kivirakennus toteutettiin kuvernööri Boijen suunnitel-

3 Hanski, Jari (toim.) Hyödyllistä ja kaunistavaa: Senaatti-kiinteistöjen historia. Helsinki, Edita Publishing, 
2011 s. 14
4 ARS Suomen taide 3, Sarajas-Korte Salme (toim.) Kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu 1989 ss. 216-218
5 Rahikainen Anne, Mikkelin lääninhallitusrakennus, Mikkelin lääninhallituksen julkaisuja 20, Painokump-
panit Savonlinna 1994 s. 15

man pohjalta ja intendenttikonttorin viimeistelemänä.6 Hämeenlinnan ja Mikkelin 
residenssejä yhdistäviä piirteitä olivat U-muoto, yläkerran huonejärjestys, keskelle 
rakennettu sydänmuuri sekä pihan puolelle sijoitettu porrashuone. 

Ensimmäiset residenssit edustivat keisarillista empire-tyyliä. 1800-luvun jälkipuolis-
kolla niiden tyyli vaihtui uusrenessanssiksi. Lääninhallitusrakennusten suunnittelu-
vastuu kuului vuodesta 1836 alkaen Yleisten rakennusten ylihallitukselle.

1800-luvun viimeiset vuosikymmenet olivat Suomessa voimakkaan rakentamisen ai-
kaa. Kuopioon valmistui vuonna 1885 arkkitehti Constantin Kiseleffin suunnittelema 
lääninhallitustalo, joka sai paikan historiallisen Residenssitorin reunalta. Kiseleff luon-
nosteli myös vuonna 1890 valmistuneen Oulun lääninhallituksen rakennuksen, jonka 
lopulliset suunnitelmat viimeisteli arkkitehti Jac. Ahrenberg.7 

Kolmas saman aikakauden lääninhallitus valmistui Viipuriin vuonna 1892 Jac. Ahren-
bergin suunnitelmien mukaan. Viipurissa poikettiin Engelin traditiosta rakentamalla 
maaherralle erillinen residenssi, kuitenkin samaan kortteliin.

6 ibid
7 www.senaatti. i/arvokiinteisto

Läänit muodostivat Suomen valtionhallinnon väliportaan 1600-luvulta
2000-luvulle saakka. Lääneissä hallitsijaa edusti maaherra, jonka alai-
suudessa toimi virkamiesten muodostama lääninhallitus. Lääninhalli-
tusten toimitalot edustivat valtion korkeatasoisinta arkkitehtuuria pää-
kaupungin ulkopuolella. Rakennustyyppi noudatti 1900-luvulle asti
arkkitehti C.L. Engelin luomaa traditiota, jossa yläkerta toimi maaher-
ran residenssin ja alemmat kerrokset virastona.

Aukeaman karttavinjetit esittävät Lapin asemaa Suomen läänijaon vaiheissa 
1700-luvulta 2000-luvullle.

1921 1922-1938 1938-1944 1945-1947 1997-2009

Oulun lääni Petsamon lääni Lapin lääni Muut
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3.4 Uudemmat 1900-luvun lääninhallitusrakennukset
1900-luvulla Suomeen rakennettiin viisi kokonaan uutta lääninhallituk-
sen toimitaloa, joista kaksi sijoittui Rovaniemelle. Niiden suunnittelusta 
vastasi Yleisten rakennusten ylihallitus, joka vuonna 1936 muutettiin Ra-
kennushallitukseksi.

Ensimmäisen Lapin lääninhallituksen toimitalon suunnittelu käynnistet-
tiin vuonna 1935 viraston ylijohtajan arkkitehti Yrjö Sadeniemen johdolla. 
Hän loi rakennukseen vanhan residenssitradition mukaisen pohjakaavan 
ja klassisistisen ulkoasun. Toteutukseen johtanut suunnitelma viimeistel-
tiin Väinö Vähäkallio johtamassa Rakennushallituksessa, jossa arkkiteh-
tuuri otti askeleen lähemmäs funktionalismia.

Lapin lääninhallituksen ensimmäinen toimitalo tuhoutui toisessa maail-
mansodassa ja sen seuraaja valmistui vuonna 1947. Uusi toimitalo oli jäl-
kifunktionalistinen virastorakennus, johon ei enää sijoitettu maaherran 
residenssiä eikä tarkoitukseen nimettyjä edustustiloja. Nämä toiminnot 
sijoitettiin Alvar Aallon asemakaavan mukaisesti erillisiin rakennuksiin 
Ounaskosken terassoidulle jokitörmälle.

Toinen jälleenrakennuskauden lääninhallitusrakennus valmistui Kouvo-
laan vuonna 1954. Tämä Kymen lääninvirastotaloksi rakennettu Salpa-
keskus oli valmistuessaan kaupungin korkein rakennus ja huomattava 
kaupunkikuvallinen dominantti. Lääninhallituksen lisäksi rakennukseen 
sijoitettiin myös muita valtionhallinnon virastoja.8

Viimeiset kokonaan uudet lääninhallituksen toimitalot rakennettiin 
1960- ja 1970-luvuilla. Ne edustivat rationalistista virastoarkkitehtuuria 
elementtirunkoineen ja normitettuine tilaohjelmineen. Tämän aikakau-
den lääninhallitusrakennuksia ovat Joensuuhun vuonna 1966 rakennettu 
Pohjois-Karjalan läänin toimitalo9 sekä vuonna 1979 valmistunut Keski-
Suomen läänin toimitalo Jyväskylässä. Merkittävä laajennus tehtiin Mik-
kelin lääninhallituksen toimitaloon vuonna 1965.

8 Ark-Byroo Oy: Salpakeskus, rakennushistoriaselvitys, Senaatti-kiinteistöt, Helsinki 2020 
s. 14
9 Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy: Valtion virastotalo, Joensuu, Suppea rakennushisto-
riaselvitys, Senaatti-kiinteistöt, Helsinki 2019

Lapin sodassa täydellisen tuhon kokenut Lapin läänin pääkaupunki rakennettiin uudestaan arkkitehti Alvar Aallon suunnitelman asemakaavan mukaisesti. Vasemmalla näkyvä uusi 
lääninhallitusrakennus (1947) sijoitettiin terassoidulle jokitörmälle, jossa siitä tuli osa laajempaa hallintokeskusta. Myöhemmin rakennetut poliisitalo (1951) ja kuvan oikeassa reunassa 
näkyvä virastotalo (1954) jatkoivat lääninhallituksen jälkifunktionalistista arkkitehtuurityyliä. KUVA: Lapin maakuntamuseon kokoelmat
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8 Ark-Byroo Oy: Salpakeskus, rakennushistoriaselvitys, Senaatti-kiinteistöt, Helsinki 2020 
s. 14
9 Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy: Valtion virastotalo, Joensuu, Suppea rakennushisto-
riaselvitys, Senaatti-kiinteistöt, Helsinki 2019
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Valtion virastoarkkitehtuurin ominaispiirteitä 

• Valtion virastotalojen rakentaminen oli hyvinvointivaltion raken-
tamiseen liittynyt valtakunnallinen ilmiö, jonka kulta-aika alkoi
1950-luvulla ja jatkui 1970-luvulle asti.

• Jälleenrakennuskaudella virastoarkkitehtuurissa suosittiin jälkifunk-
tionalismin yleisiä tyylipiirteitä: suoralinjaisia lamelleja, harjakattoa,
rapattuja julkisivuja sekä tasarytmistä aukotusta. Tilajärjestys perus-
tui yleensä keskuskäytäviin ja huonekonttoreihin.

• Rakennuksissa oli tyypillisesti kiviaineinen sekarunko. Rakennusta-
paan vaikuttivat materiaalipula, valtion rakennushankkeisiin kytke-
tyt työllistämistavoitteet sekä hitaasti kehittynyt rakennustekniikka.

• 1950-luvun puolivälissä rakennushallitus ulkoisti suunnittelun yksi-
tyisille arkkitehdeille ja tehosti valvontaa. Kustannustekijöiden pai-
noarvoa kasvatettiin ja arkkitehtuurin omaleimaisuudesta tingittiin.

• 1960- ja 1970-luvuilla luotiin normit ja laatuluokitukset. Elementti-
rakentamista pyrittiin edistämään. Runkosyvyyksien kasvaessa siir-
ryttiin suosimaan kaksoiskäytäviä.

• 1980-luvulla tietotekniikka tuli virastoihin ja alkoi vähentää rutiini-
työtä. Digitalisaatio teki lopullisen läpimurron 2000-luvulla ja siirsi
asiakaspalvelun, toimistotyön sekä kokoukset tietoverkkoon.

• 2020-luvulla virastojen tilatarve on vähentynyt. Tilankäyttöä tehos-
tetaan luomalla monitilatoimistoja, joiden rakentaminen muuttaa
vanhojen virastotalojen rakenteita ja interiöörejä.

LÄHTEET:

Manninen Markus, www.museovirasto. i/uploads/Kulttuuriymparisto/Kulttuurirakennuk-
set/Valtion_virastotalo_hyvinvointivaltion_tunnusrakennus.pdf

Laak Noora, Tietoyhteiskuntaa rakentamassa: Nokian toimistorakennukset 1990-luvulla, 
diplomityö Aalto Yliopisto, Arkkitehtuurin laitos  2017
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4 Lapin lääni perustetaan - ensimmäisen toimitalon lyhyt historia

Lapin lääni vaakuna

Rovaniemen kauppala voitti kilpailijansa Kemin 
ja Tornion kaupungit Lapin läänin pääkaupun-
kia valittaessa. Vaikka lääni oli talousalueena 
kehittymätön, kohotti nimitys merkittävästi Ro-
vaniemen statusta. Hallintoalue ulottui Perä-
pohjolasta Jäämerelle asti.
 
Lapin läänin tarina sai dramaattisen alun, 
kun toinen maailmansota alkoi syksyllä 1939. 
Sota-ajan evakot, pommitukset, saksalaisten 
sotajoukot sekä lopulta Lapin sodan tuhoamis-
vaihe raunioittivat läänin rakennuskannan ja 
infrastruktuurin täydellisesti. Kaikki oli alettava 
alusta.

4.1 Rovaniemi läänin hallintokeskuksena

Lapin lääni muodostettiin vuonna 1938 erottamalla Simo-Salla-linjan pohjoispuoli-
nen alue Oulun läänistä omaksi hallintoalueekseen. Uuteen lääniin kuului myös Pe-
räpohjola, joka oli historiallisesti lukeutunut osaksi Pohjanmaan maakuntaa. Lisäksi 
Lapin lääniin liitettiin Tarton Rauhassa 1920 Suomelle siirtynyt Petsamo, joka ehti vuo-
den ajan muodostaa oman lääninsä. 

Lapin läänin ensimmäiseksi maaherraksi nimitettiin Rovaniemen kauppalan johtaja 
Kaarlo Hillilä. Lääninhallitus aloitti toimintansa virallisesti vuoden 1938 alussa. Sen toi-
mitilat valmistuivat saman vuoden lopulla ja rakennukseen kytkeytyvän valtion viras-
totalon rakentaminen aloitettiin heti seuraavana vuonna.

Rovaniemi hallintokaupunkina

1930-luvun Rovaniemi oli vilkas liikenteen ja kaupan solmukohta. Sen sijainti kahden 
päävirran yhtymäkohdassa oli jo varhain luonut kauppapaikan, jonka jokavuotisille 
markkinoille saapui kauppiaita ja ostajia ulkomailta asti. Työpaikkoja tarjosi rannikon 

höyrysahojen myötä voimistunut metsäteollisuus, joka perusti Rovaniemelle myös 
uusia toimipaikkoja. Rovaniemi sai kauppalaoikeuden vuonna 1929, jolloin se erotet-
tiin ympäröivästä maalaiskunnasta.1

Rovaniemen liikenteellinen asema oli olennaisesti parantunut jo vuonna 1909 ava-
tun rautatien myötä. Vuonna 1931 valmistunut Liinahamarin satamaan johtava Jää-
merentie lisäsi merkittävästi kauppalan läpikulkuliikennettä ja matkailua sekä vankisti 
entuudestaan monipuolista palveluelinkeinoa.2

Ulkoisesti Rovaniemi oli vielä 1930-luvulle tultaessa vaatimaton puutalojen ja maa-
laismaisten pihapiirien muodostama 16 000 asukkaan yhdyskunta.3 Nimitys Lapin lää-
nin pääkaupungiksi ja myös sotilashallinnon keskukseksi vahvisti kauppalan kehitystä 
maan pohjoisimpana hallintokeskuksena. Noste näkyi myös vuosikymmenen lopun 
kyläkuvassa, johon kohosi useita hohtavan valkoisia kivirakennuksia.

1 Ahvenainen Jorma, Rovaniemen historia II, Rovaniemen  kaupunki, Kirjapaino Oy Savo, Kuopio 1970 
ss. 342-345
2  ibid ss. 359, 494-500 ja 515-517
3 ibid s. 484

Lapin kansa uutisoi Lapin lääninhallituksen aloittaneen työnsä 1. tammikuuta 1938. 
KUVA: Lehtileike, Lapin aluehallintoviraston arkisto

Yleisten rakennus-
ten ylihallituksessa 
laadittiin Lapin 
lääninhallituksen 
rakennuksesta 
kolme vaihtoehtoista 
versiota. Kuvissa 
on arkkitehtien Yrjö 
Sadeniemen ja Otto 
Flodin 19.10.1935 
signeeraama tyylil-
tään klassisistinen 
C-versio. Kuva: Kan-
sallisarkisto, RakH II 
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4.2 Lääninhallituksen ensimmäisen toimitalon suunnittelu
Lapin ensimmäisen lääninhallitusrakennuksen tilaohjelma noudatti C.L. En-
gelin luomaa rakennustyypin traditiota, johon yhdistettiin moderni kontto-
ri-interiööri.

Maanpäällisiä kerroksia tehtiin kolme. Kellarikerrokseen sijoitettiin henki-
löstön tilat, talonmiehen asunto sekä lääninarkisto. Toisessa kerroksessa 
toimivat lääninkanslia ja lääninkonttori. Ylin kerros varattiin maaherran per-
heen edustuskodille ja juhlahuoneille.

Suurten konttorisalien aika oli ohi, ja niiden asemesta ensimmäiseen ker-
rokseen rakennettiin keskuskäytävän molemmin puolin sijoitettuja pieniä 
toimistohuoneita. Rakennuksen keskusaula oli yleisötila, jossa asiakkaita 
palveltiin luukkujen kautta.

Ensimmäiset suunnitelmat laadittiin Yleisten rakennusten ylihallituksessa 
vuonna 1935. Ylijohtaja arkkitehti Yrjö Sadeniemen johdolla tutkittiin kol-
mea eri vaihtoehtoa, joista laadittiin ehdotukset A, B ja C. Kaikissa vaih-
toehdoissa rakennus sijoitettiin itä-länsi-suuntaisesti avoimen korttelin 
etelälaidalle. Vuonna 1938 valmistuneen toimitalon ulkoarkkitehtuuri edusti kansainvälistä tyyliä. Sisätiloissa ja 

sisustuksessa Lapin omaleimainen kulttuuri tuotiin vahvasti esiin. KUVA: Suomen kuvalehti 17/1938, 
kuvaaja P. Poutiainen.

Yleisölle tarkoitetussa palveluaulassa asiakkaita palveltiin palveluluukkujen kaut-
ta. Palveluaulan sisustus on pelkistetty. KUVA: Suomen kuvalehti 17/1938

Peräpohjola-aiheisen salin sisustusta. 
KUVA: Suomen kuvalehti 17/1938

Pääportaan muoto esiintyy myös uudessa lääninhallituksen rakennuksessa. Sei-
nävaate edustaa alueen sisustusperinnettä. KUVA: Suomen kuvalehti 17/1938.

Syyskuun 30. päivänä 
vuonna 1937 päi-
vätty asemapiirustus 
määrittää Lapin läänin-
hallituksen toimitalon 
sijainnin Korkalonka-
dun varrella sijaitse-
valle tontille. Piirus-
tuksen on laatinut 
Rakennushallituksen 
piirtäjä Onni Ermala ja 
allekirjoittanut yliarkki-
tehti Martti Välikangas. 
KUVA: Kansallisarkisto, 
RakH II 
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vuonna 1935. Ylijohtaja arkkitehti Yrjö Sadeniemen johdolla tutkittiin kol-
mea eri vaihtoehtoa, joista laadittiin ehdotukset A, B ja C. Kaikissa vaih-
toehdoissa rakennus sijoitettiin itä-länsi-suuntaisesti avoimen korttelin 
etelälaidalle. Vuonna 1938 valmistuneen toimitalon ulkoarkkitehtuuri edusti kansainvälistä tyyliä. Sisätiloissa ja 

sisustuksessa Lapin omaleimainen kulttuuri tuotiin vahvasti esiin. KUVA: Suomen kuvalehti 17/1938, 
kuvaaja P. Poutiainen.

Yleisölle tarkoitetussa palveluaulassa asiakkaita palveltiin palveluluukkujen kaut-
ta. Palveluaulan sisustus on pelkistetty. KUVA: Suomen kuvalehti 17/1938

Peräpohjola-aiheisen salin sisustusta. 
KUVA: Suomen kuvalehti 17/1938

Pääportaan muoto esiintyy myös uudessa lääninhallituksen rakennuksessa. Sei-
nävaate edustaa alueen sisustusperinnettä. KUVA: Suomen kuvalehti 17/1938.

1937
Syyskuun 30. päivänä 
vuonna 1937 päi-
vätty asemapiirustus 
määrittää Lapin läänin-
hallituksen toimitalon 
sijainnin Korkalonka-
dun varrella sijaitse-
valle tontille. Piirus-
tuksen on laatinut 
Rakennushallituksen 
piirtäjä Onni Ermala ja 
allekirjoittanut yliarkki-
tehti Martti Välikangas. 
KUVA: Kansallisarkisto, 
RakH II 
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Pitkän uran ylihallituksessa tehnyt Sadeniemi jäi eläkkeelle marraskuussa 1936. Samana 
vuonna keskusvirasto muutettiin Rakennushallitukseksi ja sen johtoon nimitettiin arkki-
tehti Väinö Vähäkallio. 

Muutos merkitsi Sadeniemen edustaman uusklassisistisen suuntauksen vaihtumista puh-
daslinjaiseen funktionalismiin ja tämä tuli näkymään myös Lapin lääninhallituksen to-
teutukseen johtaneessa suunnitelmassa. Piirustukset viimeisteli Rakennushallituksessa 
piirtäjänä työskennellyt Onni Ermala sekä yliarkkitehti Martti Välikangas. Julkisivuista 
suunniteltiin tasakorkeat ja rakennukselle tehtiin osin maanpäällinen kellarikerros.

 
4.3 Lääninhallitustalo valmistuu, vaurioituu ja tuhoutuu

Tammikuun 4. päivänä vuonna 1937 Lapin kansa uutisoi lääninhallituksen talon valmistu-
misesta. Rakennuksen käyttöönottoa haittasi kalusteiden puuttuminen ja aluksi välttämät-
tömät kalusteet lainattiin läheisestä Hotelli Pohjanhovista.4 

4  Kalusteita tilattiin valmistajilta vielä vuoden 1937 lopulla. Kalustetyöselitys Lapin lääninhallituksen kalustosta 
päivättiin Rakennushallituksessa 20.10.1937 (Kansallisarkisto)

Juuri valmistuneen lääninhallituksen toimitalon kuva on tyypillinen 1930-luvun funktionalistisen rakennuksen edustuskuva, jossa korostettiin rakennuksen hohtavaa valkoisuutta. Kuvaaja on nimennyt 
kohteen Perä-Pohjolan lääninhallituksen taloksi.  KUVA: Museoviraston historia kuvakokoelma, Matkailun edistämiskeskuksen kokoelma, Otso Pietinen, Otso 1939

Vuonna 1939 lääninhallituksen rakennukseen kytkettiin viisikerroksinen virastotalo. Virastotaloon sijoitet-
tiin piirihallinnon toimitiloja sekä asuntoja virkamiehille. Kuva: Lapin maakuntamuseon kokoelma

Virastotalo kytkettiin kulmittain lääninhallituksen toimitalon länsipäätyyn. Virastotalon 
julkisivupiirustukset on laatinut 30.4.1937 Rakennushallituksen Onni Ermala. KUVA: 
Kansallisarkisto, RakH III
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VASEMMALLA: 
Maaherra Uuno Han-
nula ja lääninneuvos 
Gideon Nyholm 
maaherran työhuo-
neessa. Lääninhal-
litusrakennuksen 
valmistuttua siitä  
puuttuivat kalus-
teet. Niitä lainattiin 
muun muassa Hotelli 
Pohjanhovista. KUVA: 
Lapin aluehallintovi-
raston arkisto

OIKEALLA: Maaher-
ran residenssikerros 
valmistui myöhem-
min. Kuvassa Ruot-
sin ulkoministeri 
Sandler vierailulla 
maaherra Hillilän 
luona 10.1.1940. 
KUVA:  SA-kuvat

Yläkerran edustusasunnon valmistuminen viivästyi vuodella ja maaherra Kaarlo Hillilä 
pääsi muuttamaan residenssiinsä vasta helmikuussa 1938.

Jo lääninhallitusrakennuksen suunnitteluvaiheessa samaan kortteliin päätettiin sijoit-
taa myös piirihallinnon toimitilat. Sitä varten käynnistettiin keväällä 1937 viisikerrok-
sisen virastotalon suunnittelu. Kaikki eri ministeriöiden alaisuuteen kuuluneen virastot 
suopuivat saman katon alle lukuun ottamatta Metsähallitusta, joka oli jo varannut 
tontin Koskenrannan alueelta.

Talvisodan vauriot ja evakuointi Pallakselle

Lapin lääninhallitus ehti toimia rauhan ajan olosuhteissa vain vajaat kaksi vuotta. Mar-
raskuussa 1939 käynnistyi talvisota, ja Rovaniemi muiden suurten taajamien tavoin 

joutui Neuvostoliiton ilmapommitusten kohteeksi. Lääninhallituksen talo vaurioitui 
sirpaleista, mutta säilyi korjauskelpoisena. Myös tuolloin keskeneräinen virastotalo 
säilyi kohtuullisin vaurioin.

Helmikuussa 1940 Lapin lääninhallitus evakuoitiin Hotelli Pallaksen suojiin, jossa se 
toimi talvisodan päättymiseen asti.

Lapin lääni saksalaisten sotanäyttämönä

Talvisotaa seurannut välirauhan aika nosti Lapin odottamattomalla tavalla maailman 
tapahtumien polttopisteeseen. Petsamon Liinahamari oli Portugalin Lissabonin ohella 
ainoa vapaa satama Euroopassa, ja sitä käyttivät suomalaisten lisäksi myös ruotsalai-
set ja norjalaiset.5

5 Ahvenainen op.cit. s 515 ja 517

VASEMMALLA: Lapin läänin-
hallituksen toimitalo kärsi 
vaurioita jo talvisodan pom-
mituksissa. Vasemmalla näkyy 
rakenteilla olevan virastotalon 
työmaata. Virastotalo valmis-
tui lokakuussa 1940. KUVA: 
Lapin maakuntamuseon ko-
koelma, kuvaaja tuntematon

OIKEALLA: Talvisodan loppu-
aikana 2.2.-19.3.1940 Lapin 
lääninhallitus toimi evakuoi-
tuna Pallas-hotellissa. KUVA: 
Lapin aluehallintoviraston 
arkisto
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VASEMMALLA: Lapin läänin-
hallituksen toimitalo kärsi 
vaurioita jo talvisodan pom-
mituksissa. Vasemmalla näkyy 
rakenteilla olevan virastotalon 
työmaata. Virastotalo valmis-
tui lokakuussa 1940. KUVA: 
Lapin maakuntamuseon ko-
koelma, kuvaaja tuntematon

OIKEALLA: Talvisodan loppu-
aikana 2.2.-19.3.1940 Lapin 
lääninhallitus toimi evakuoi-
tuna Pallas-hotellissa. KUVA: 
Lapin aluehallintoviraston 
arkisto

Syksyllä 1940 ilmestyivät ensimmäiset Saksan vuoristoarmeijan joukot Lappiin. Kaut-
takulkusopimus takasi heille aluksi reitin miehitettyyn Norjaan, mutta itärintaman 
avauduttua saksalaiset ottivat Lapissa rintamavastuun. Asukkaille saksalaisten ilmes-
tyminen Rovaniemen katukuvaan tuli täytenä yllätyksenä.6

Rovaniemen kautta kulki suuri määrä sotamateriaalia ja kauppalassa majoittui enim-
millään jopa 15 000 saksalaista.7 Saksalaisten toimeliaisuus näkyi myös rakentamise-
na, kun kauppalan harvaan rakennettu keskusta tiivistyi lukuisilla parakkirakennuksilla.

Aseveljeys päättyy ja lääninhallituksen rakennus tuhotaan

Syksyllä 1944 Suomi teki erillisrauhan Neuvostoliiton kanssa. Tämä merkitsi samalla 
aseveljeyden päättymistä maassa olevien saksalaisjoukkojen kanssa.  Tilanne muuttui 

6 ibid s. 520
7 ibid ss 522-525

erityisen kiperäksi Lapissa, joka oli sotilaallisesti saksalaisten hallinnassa.

Taistelujen edetessä kohti pohjoista, koko Rovaniemen kauppala evakuoitiin. Lapin 
lääninhallitus oli jo aiemmin siirtynyt Kokkolaan. Se onnistui kokoamaan mukaansa 
arkistot, asiakirjat ja jopa osan huonekaluista.8 Tämä oli onnekasta, koska parin viikon 
kuluttua lääninhallituksen talo sekä sen viereen sodan aikana viimeistelty virastotalo 
tuhoutuivat täydellisesti. 

Hieman ennen tuhoutumista lääninhallituksen rakennus toimi suomalaisiin evakuoin-
tiviranomaisiin ja kunnallisvirkamiehiin kohdistuneen panttivankitilanteen näyttämö-
nä. Tilanne laukesi kuitenkin ilman uhreja.9 

Rovaniemen kauppala siirtyi suomalaisten hallintaan 17.10.1044.

8 Lapin kansa 3.10.1944
9 Lapin läänin Maaherran kertomukset vv. 1944 ss. 43-44, Kansallisarkisto Oulu
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VASEMMALLA: Suomalai-
nen sotilas katsoo palavaa 
Rovaniemen kauppalaa 
lokakuussa 1944. KUVA: 
Lapin aluehallintoviraston 
arkisto

OIKEALLA: Perheenäiti 
tuhoutuneen kodin rau-
niolla. Lapin maaseudun 
jälleenrakennus annettiin 
paikallisen maanviljelys-
seuran vastuulle. KUVA: 
Lapin aluehallintoviraston 
arkisto

Jälleenrakennus valtion johdolla
Pohjois-Norjaan vetäytyvät saksalaiset toteuttivat poltetun maan taktiikkaa. Sen seu-
rauksena lähes 45% Lapin rakennuskannasta tuhoutui. Valtion osalta tuhoutuneiden ra-
kennusten arvon laskettiin nousevan 215 miljoonaan markkaan.1 Pahimman iskun koki 
Rovaniemen kauppala, jonka keskustaan jäi vain parikymmentä taloa.2

Jälleenrakennuksen painopiste muodostui Lappiin, jolla ei ollut edellytyksiä toipua omin 
avuin. Rakennustöiden johto ja rakennustarvikkeiden jakelu keskitettiin kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön alaisen rakennusasiaintoimisto KYMROn vastuulle. Kaupunke-
ja varten perustettiin arkkitehti Ferdinand Salokankaan johtama Lapin rakennuspiiri, jo-
ka loi rakentamisen kiireellisyysjärjestyksen. Rovaniemen uuden asemakaavan laatiminen 
annettiin Suomen Arkkitehtiliiton jälleenrakennustoimiston tehtäväksi.

Sodan jaloista evakuoitu siviiliväestö alkoi palata Rovaniemelle keväällä 1945. Hallinto ja 
viranomaiset toimivat vielä pitkään tämän jälkeen puutteellisissa tiloissa. Ensimmäisiä jäl-
leenrakennuskohteita olivat sähkölaitos, koulut, palolaitos ja sairaala. Hallintorakennuk-
sista ensimmäinen oli Lapin Lääninhallituksen toimitalo.3

Maaliskuussa 1947 Lapin jälleenrakennuksen saavutuksia ja järjestelyjä voitiin jo esitellä 
Helsingissä järjestetyssä "Lappi nousee"-näyttelyssä.

1 Suomen  Virallinen  XVI Tilasto valtion rakennushallinto, Rakennushallituksen  kertomus vuodelta  1945, 
Helsinki 1947 ja Lapin läänin Maaherran kertomukset vv. 1946 s. 36, Kansallisarkisto Oulu
2 Ahvenainen op.cit. s 538 
3 ibid ss 340-550

VASEMMALLA: Lapin Kansa uutisoi lää-
ninhallituksen evakuoinnista Lapin sodan 
alkaessa. Osa Rovaniemelle jääneistä 
virkamiehistä joutui myöhemmin niin 
kutsuttuun ”lääninhallituksen mottiin” 
KUVA: Lapin aluehallintoviraston arkisto

OIKEALLA: Lapin lääninhallitus toimi 
19.9.-15.11.1944 Kokkolan Grand-hotelliin 
evakuoituna. KUVA: Lapin aluehallintovi-
raston arkisto

VASEMMALLA: 
Lapin läänin sivii-
liväestö evaku-
oitiin syyskuussa 
1944 Pohjanmaal-
le ja Ruotsiin. 
Kuvassa täyteen 
lastattu evakuoin-
tijuna lähdössä 
Rovaniemen 
asemalta kohti 
Kemiä. KUVA: SA-
kuvat

OIKEALLA: 
Vetäytyvien 
saksalaisjouk-
kojen tehtävänä 
oli tuhota kaikki 
valtion raken-
nukset. Etualalla 
lääninhallituksen 
toimitalon raunio 
ja sen takana 
kappale virastota-
lon seinää. KUVA: 
SA-kuvat
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VASEMMALLA: Suomalai-
nen sotilas katsoo palavaa 
Rovaniemen kauppalaa 
lokakuussa 1944. KUVA: 
Lapin aluehallintoviraston 
arkisto

OIKEALLA: Perheenäiti 
tuhoutuneen kodin rau-
niolla. Lapin maaseudun 
jälleenrakennus annettiin 
paikallisen maanviljelys-
seuran vastuulle. KUVA: 
Lapin aluehallintoviraston 
arkisto
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VASEMMALLA: 
Lapin läänin sivii-
liväestö evaku-
oitiin syyskuussa 
1944 Pohjanmaal-
le ja Ruotsiin. 
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lastattu evakuoin-
tijuna lähdössä 
Rovaniemen 
asemalta kohti 
Kemiä. KUVA: SA-
kuvat

OIKEALLA: 
Vetäytyvien 
saksalaisjouk-
kojen tehtävänä 
oli tuhota kaikki 
valtion raken-
nukset. Etualalla 
lääninhallituksen 
toimitalon raunio 
ja sen takana 
kappale virastota-
lon seinää. KUVA: 
SA-kuvat
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5 Lapin lääninhallituksen uuden toimitalon suunnittelu ja rakentaminen 1945-1947 VASEMMALLA: VI rakennuspii-
rissä laadittiin 12.6.1945 signee-
raamaton luonnos Rovaniemen 
hallintokeskuksen vaiheittaisesta 
rakentamisesta. Luonnoksessa 
lääninhallituksen rakennus on 
sijoitettu Hallituskadun päätteel-
le. Rakennuksen edessä olevaa 
aukiota rajaa etelässä läänin 
maanmittauskonttorin rakennus. 
Hallituskadun varrelle on sijoitettu 
Metsähallituksen, sotilasläänin 
sekä Suomen Pankin rakennukset. 
KUVA: Kansallisarkisto, RakH VI 
rakennuspiirin arkisto

1945

1

2

3

4

5

6

1 Lääninhallituksen toimitalo
2 Maaherran väliaikainen asunto
3 Virastorakennus
4 Poliisitalo
5 Kaupungintalo
6 Yritysten hallintorakennuksia

OIKEALLA: Ote Alvar Aallon asema-
kaavaluonnoksesta vuodelta 1945, 
jonka mukaisesti hallintokeskuksen 
rakennusten muodot ja sijainnit 
varsin pitkälle myös toteutuivat. 
Viitenumerot ovat tekijän kuvaan 
lisäämiä. KUVA: Arkkitehti-lehti 11-
12/1945, s. 139

Lääninhallituksen uuden toimitalon rakentaminen oli Lapin jälleenraken-
nusohjelman kiireellisyysjärjestyksen kärkipäässä. Rakennushallitus käyn-
nisti suunnittelun kesällä 1945 ja lopputarkastus voitiin pitää joulukuus-
sa 1947. Lapin lääninhallitus oli valmistuessaan Rovaniemen hallinto- ja 
kulttuurikeskuksen ensimmäinen rakennus.

5.1 Virastokortteli sijoitetaan Koskenrantaan
Rovaniemen jälleenrakentamista ohjaava yleis- ja asemakaavasuunnit-
telu aloitettiin pian lokakuussa 1944 tapahtuneen hävityksen jälkeen. 
Kaavan suunnittelusta vastasi arkkitehti Alvar Aallon johdolla toiminut 
Suomen Arkkitehtiliiton jälleenrakennustoimisto. Poronsarvikaavaksi 
nimitetty Rovaniemen asemakaava valmistui vuonna 1945 ja se vah-
vistettiin vuonna 1946.

Alvar Aallon asemakaavassa virastokorttelit sijoitettiin kokonaan uu-
den Hallituskadun varrelle. Lapin lääninhallitus sai paikan Hallitus-
kadun päätteeltä, Ounaskoskeen rajautuvan Koskenrannan alueelta. 
Paikalla aiemmin sijainnut yhteiskoulu oli tuhoutunut. Rannassa sijain-
nut Uittoyhdistyksen talo oli yksi harvoista Rovaniemen keskusalueella 
säilyneistä rakennuksista.

Syyskuun 25. päivänä 1945 Rakennushallituksessa päivätyssä asema-
piirroksessa lääninhallituksen toiminnot on sijoitettu neljään erilliseen 
rakennukseen. Päärakennus piirrettiin Valtakadun varrelle, jossa se 
myöhemmin rakennettavan poliisitalon kanssa tulisi muodostamaan 
keskeisen kaupunkitilan. Maaherran residenssi sai paikan lähempää 
rantaa, ja rakennusten väliselle puistomaiselle vyöhykkeelle sijoittuivat 
sauna sekä talousrakennus.

Aallon kaavassa Hallituskatu päättyi juhlavaan aukioon, jota reunusti 
lääninhallituksen toimitalon lisäksi L-kirjaimen muotoinen virastotalo. 
Tältä osin suunnitelma ei toteutunut, ja aukio jäi hahmottomaksi piha-
alueeksi.

Virastojen sijoittelua pohdittiin myös VI rakennuspiirin Oulun kont-
torissa, jossa kesäkuussa 1945 laadittiin kolmivaiheinen luonnos. Sii-
nä lääninhallituksen rakennus oli nelikerroksinen ja tarjosi tilat myös 
Yleisradiolle sekä Tie- ja vesihallituksen Lapin piirille. Pihan eteläreu-
naa rajasi Maanmittauskonttori. 

Sodan päätyttyä ja uuden 
toimitalon valmistumis-
ta odottaessaan Lapin 
lääninhallitus toimi kolmen 
vuoden ajan Kemissä, Toi-
volan talossa. KUVA: Lapin 
Aluehallintoviraston arkisto
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Alvar Aallon asemakaavassa virastokorttelit sijoitettiin kokonaan uu-
den Hallituskadun varrelle. Lapin lääninhallitus sai paikan Hallitus-
kadun päätteeltä, Ounaskoskeen rajautuvan Koskenrannan alueelta. 
Paikalla aiemmin sijainnut yhteiskoulu oli tuhoutunut. Rannassa sijain-
nut Uittoyhdistyksen talo oli yksi harvoista Rovaniemen keskusalueella 
säilyneistä rakennuksista.

Syyskuun 25. päivänä 1945 Rakennushallituksessa päivätyssä asema-
piirroksessa lääninhallituksen toiminnot on sijoitettu neljään erilliseen 
rakennukseen. Päärakennus piirrettiin Valtakadun varrelle, jossa se 
myöhemmin rakennettavan poliisitalon kanssa tulisi muodostamaan 
keskeisen kaupunkitilan. Maaherran residenssi sai paikan lähempää 
rantaa, ja rakennusten väliselle puistomaiselle vyöhykkeelle sijoittuivat 
sauna sekä talousrakennus.

Aallon kaavassa Hallituskatu päättyi juhlavaan aukioon, jota reunusti 
lääninhallituksen toimitalon lisäksi L-kirjaimen muotoinen virastotalo. 
Tältä osin suunnitelma ei toteutunut, ja aukio jäi hahmottomaksi piha-
alueeksi.

Virastojen sijoittelua pohdittiin myös VI rakennuspiirin Oulun kont-
torissa, jossa kesäkuussa 1945 laadittiin kolmivaiheinen luonnos. Sii-
nä lääninhallituksen rakennus oli nelikerroksinen ja tarjosi tilat myös 
Yleisradiolle sekä Tie- ja vesihallituksen Lapin piirille. Pihan eteläreu-
naa rajasi Maanmittauskonttori. 

VASEMMALLA: VI rakennuspii-
rissä laadittiin 12.6.1945 signee-
raamaton luonnos Rovaniemen 
hallintokeskuksen vaiheittaisesta 
rakentamisesta. Luonnoksessa 
lääninhallituksen rakennus on 
sijoitettu Hallituskadun päätteel-
le. Rakennuksen edessä olevaa 
aukiota rajaa etelässä läänin 
maanmittauskonttorin rakennus. 
Hallituskadun varrelle on sijoitettu 
Metsähallituksen, sotilasläänin 
sekä Suomen Pankin rakennukset. 
KUVA: Kansallisarkisto, RakH VI 
rakennuspiirin arkisto
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1 Lääninhallituksen toimitalo
2 Maaherran väliaikainen asunto
3 Virastorakennus
4 Poliisitalo
5 Kaupungintalo
6 Yritysten hallintorakennuksia

OIKEALLA: Ote Alvar Aallon asema-
kaavaluonnoksesta vuodelta 1945, 
jonka mukaisesti hallintokeskuksen 
rakennusten muodot ja sijainnit 
varsin pitkälle myös toteutuivat. 
Viitenumerot ovat tekijän kuvaan 
lisäämiä. KUVA: Arkkitehti-lehti 11-
12/1945, s. 139
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5.2 Uuden toimitalon suunnittelu

Lääninhallituksen toimitalo suunniteltiin Helsingissä, Rakennushallituksen suunnitteluosastol-
la S. Suunnittelijana toimi viraston entisen pääjohtajan Väinö Vähäkallion arkkitehtitoimistos-
sa ansioitunut nuori arkkitehti Olli Saijonmaa. Hänen lisäkseen pääpiirustuksissa on pääjohtaja 
Erkki Huttusen sekä rakennusneuvos Antero Pernajan allekirjoitukset.

Suunnittelu eteni ripeästi ja rakennuslupaa haettiin 27. heinäkuuta 1945 päivätyllä piirustus-
sarjalla. Lopullinen asemapiirros päivättiin kaksi kuukautta myöhemmin 25.9.1945, jolloin Alvar 
Aallon johtama asemakaavatyö oli saatu päätökseen ja odotti vahvistamista.

Suunnitelmaa tarkennetaan syksyllä 1946

Syksyllä 1946 toimitalon rakennustyö eteni kohti joulukuussa saavutettavaa harjakorkeutta. Si-
tä ennen Rakennushallituksessa laadittiin vielä muutama tarkentava piirustus.

Koukistettua käsivartta muistuttavan siipirakennuksen muoto oli ilmeisen vaikeasti hahmotet-
tava. Syyskuun 14. päivänä 1946 nimimerkin RR laatimassa piirustuksessa esitetään siipiraken-
nuksen julkisivut ja kattomuodot eri projektioista. 

Olli Saijonmaa tarkensi suunnitelmaansa marraskuun 25. päivänä 1946, jolloin hän oli viimeisiä 
viikkoja Rakennushallituksen palveluksessa. Hän laati pohjoisjulkisivua koskevan muutospiirus-
tuksen, joka täsmensi etupihan jäsentelyä sekä päätyjulkisivun yksityiskohtia. Räystäät saivat 
lopullisen typistetyn muodon ja pohjoispäädyn suuret käytäväikkunat vaihtuivat ranskalaisiin 
parvekkeisiin. 

Pääsisäänkäynnin ympäristön julkisivumateriaaliksi määriteltiin keltainen klinkkeri, kun se ai-
emmissa suunnitelmissa oli merkitty tehtäväksi graniitista. Siipirakennuksen eteen Saijonmaa 
sijoitti lipputankorivin sekä Lapin läänin vaakunassa esiintyvää nuijamiespatsaan. Päätyyn kiin-
nitettiin vuoden 1938 rakennuksesta säästynyt kiviaineinen Lapin lääni vaakuna.

Rakennushallituksen arkkitehti Olli Saijonmaan 
25.9.1945 signeeraama asemapiirros esittää 
lääninhallituksen päärakennuksen osana Hallitus-
kadun päätteelle muodostettavaa aukiosommitel-
maa.  
Kivettyä aukiota reunustaa pohjoisessa L-kirjaimen 
muotoinen virastotalo. Maaherran asuin- ja talous-
rakennukset sijoittuvat terassoidulle rantatörmälle. 
 Asemapiirros noudattaa Alvar Aallon tuol-
loin juuri valmistunutta asemakaavaa. KUVA: 
Kansallisarkisto,RakH III

 
UUDISRAKENNUS 1947 

Rakennuttaja: Rakennushallitus

ARK suun: Rakennushallitus, arkkitehti Olli Saijonmaa

RAK suun: Oy Constructor Ab

Pääurakoitsija:  Oy Constructor Ab

Vastaava:  Rakennusmestari E. Villman

Valvoja:  Rakennusmestari Viljami Kaltio

LVI suun:  Oy Putkisto Ab

SÄH suun: Keskusosuusliike Hankkija r.l. 

Valvonta:  Rakennushallinnon VI rakennuspiiri,  
   Rovaniemen asiamieskonttori
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Ensimmäisen kerroksen pohjapiirros ja julkisivu pohjoiseen. KUVA: Kansallisarkisto, RakH III
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Kellarikerroksen pohjapiirros ja leikkaus pääaulan kohdalta. KUVA: Kansallisarkisto, RakH III
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5.3 Tilaohjelma

Lääninhallituksen toimitalon tilaohjelmassa painottui ajan hengen mukaisesti ra-
kennuksen palvelutehtävä, joka näkyi edustuksellisten tilojen monikäyttöisyydessä. 
Lääninhallituksen virkamiesten työtiloissa painotettiin työrauhaa ja henkilökunnan 
sosiaalisia tarpeita. Merkittävin poikkeama rakennustyypin traditiosta oli maaher-
ran residenssin sijoittaminen erilliseen rakennukseen. 

Päärakennus

Pääaula toimi asiakaspalvelutilana, jossa asiakkaita palveltiin palveluluukkujen kaut-
ta. Tilaan luotiin juhlavuutta ja paikallista identiteettiä rakennushankkeeseen nime-
tyn taiteilija Eino Kaurian ohjauksessa.

Toinen ja kolmas kerros muodostuivat keskuskäytävän varrelle sijoitetuista huone-
konttoreista. Toisen kerroksen suuret salit toimivat puhtaaksikirjoittajien kanslioina. 
Kolmanteen kerrokseen tehtiin työhuoneet maaherralle ja esittelijöille. Edustuksel-
lisesta tehtävästä huolimatta ne poikkesivat vain vähän tavanomaisista toimistoista.

Rakennukseen eteläpäätyyn tehtiin virka-asuntoja vahtimestareille. Asunnoilla oli 
oma porraskäytävä, josta oli yhteys sekä kadulle että pihalle. Asunnot olivat poh-
jakaavaltaan identtisiä kolmen huoneen, keittiön ja kylpyhuoneen muodostamia 
huoneistoja.

Kellarikerroksen käyttö määriteltiin vasta vuonna 1946 laaditussa suunnitelmassa, 
jossa kellariin tehtiin väliaikaiset tilat omaa toimitaloaan odottavalle poliisille. Kel-
larin pohjoispäässä sijaitsi lääninarkisto ja eteläpäädyssä asukkaiden talouskellarit, 
autovaja sekä kellarivarastot.

Siipirakennus ”Lapinlisä”

Siipirakennus niveltyi ensimmäisessä kerroksessa osaksi pääaulaa. Sen alapuolella 
oli toinen aulatila, joka toimi kokoussalin lämpiönä. Siipiosan suurin tila oli kahden 
kerroksen korkuinen kokoussali, joka suunnitelmissa nimettiin ruokasaliksi ja jota 
käytettiin myös Yleisradion konserttisalina.

Siipirakennuksen päädyssä oli Yleisradion tilat, josta tehtiin näkö-, ääni- ja porras-
yhteys kokoussaliin. Salia palveleva keittiö rakennettiin studion alapuoliseen tilaan.

Lääninhallituksen rakentaja Oy Constructor AB

Lapin lääninhallituksen rakennusurakoitsijana toimi helsinkiläinen 
Oy Constructor Ab. Yritys perustettiin Helsingin Hotelli Kämpissä 
marraskuussa 1917 ja siitä tuli 1900-luvun alkupuoliskon merkittä-
vin suomalainen insinöörirakentamiseen erikoistunut yritys.

Oy Constructor Ab aloitti venäläisten linnoitus- ja puolustuslaittei-
den rakentajana ja kohtasi heti ensimmäisinä vuosina rakentamisen 
lamavuodet. Yhtiö erikoistui rautabetonirakenteiden rakentami-
seen ja saavutti mainetta siltojen sekä teollisuusrakennusten ura-
koitsijana. Yrityksen työluetteloon kuuluu myös vesivoimalaitoksia. 

Rovaniemellä Constructor toimi ennen toista maailmansotaa muun 
muassa vuonna 1938 Rakennushallituksen rakennuttaman virasto-
talon urakoitsijana. Lapin lääninhallituksen uusi toimitalo oli yksi 
merkittävimmistä yhtiön jälleenrakennusvaiheen hankkeista.

Yksi yhtiön perustajista sekä alkuvaiheen toimitusjohtaja oli diplo-
mi-insinööri ja rakennusneuvos Manne Muoniovaara. Hän teki mo-
nipuolisen uran rakennusalan ja rakennustekniikan kehittäjänä sekä 
virkamiehenä. Lisäksi hän opetti Teknisessä korkeakoulussa ja jul-
kaisi useita sementtirakennusta ja rakennustarvikkeita käsitteleviä 
kirjoja. Muoniovaara kuoli vuonna 1958 ja Consturctor lopetti toi-
mintansa vuonna 1977. 
 
LÄHTEET: 
Elinkeinoelämän keskusarkisto ELKA 
kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/5770

Julkisivu länteen sekä toisen ja 
kolmannen kerroksen  pohjapiir-
rokset. KUVA: Kansallisarkisto, 
RakH III
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Julkisivu länteen sekä toisen ja 
kolmannen kerroksen  pohjapiir-
rokset. KUVA: Kansallisarkisto, 
RakH III

35



1946

36



VASEMMALLA: De-
taljipiirros pääaulan 
lattiasta, johon 
arkkitehti suunnitteli 
harmailla laatoilla to-
teutetun Lapin läänin 
vaakunan. Vaakunaa 
kehystää seppeleet 
ja sen päällä on 
kruunu.  Piirustuksen 
on laatinut 3.4.1947 
nimikirjaimia RR käyt-
tänyt suunnittelija. 
KUVA: Kansallisarkis-
to RakH III

OIKEALLA: Vaakuna 
pääportaan suunnasta 
katsottuna. Kuvion 
toteutus on karkea ja 
sen aihetta on vaikea 
tunnistaa, ellei tunne 
kuvion taustaa.

5.4 Arkkitehtuuri, materiaalit ja rakenteet

Lapin lääninhallitusrakennus edustaa jälleenrakennuskaudelle tyypillistä jälkifunktio-
nalistista arkkitehtuuria. Siinä toteutuvat aikakauden kaupunkiarkkitehtuurille tyypil-
liset piirteet kuten suoralinjaiset lamellit, rapatut julkisivut, lyhyträystäiset harjakatot 
sekä tasarytminen aukotus. Rakennuksessa on myös ajalle tyypillisiä sisä- ja ulkotilo-
jen yhteyttä korostavia rakenteita.

Sodan jälkeisen pulan vallitessa arkkitehtuurin tyylikysymykset jäivät toissijaisiksi. 
Myös monet 1930-luvulla toteutetut kansainvälisen tyylin mukaiset ratkaisut olivat 
osoittautuneet toimimattomiksi ja niistä luovuttiin käytännön syistä.

VIEREINEN SIVU: Nimikirjaimilla RR 14.9.1946 signeerattu 
piirros esittää siipirakennuksen julkisivut ja kattomuodon eri 
projektioista. Alkuperäisissä lupapiirustuksissa esitetyt lyhyet 
räystäät on typistetty lähes kokonaan pois. KUVA: Kansallisar-
kisto RakH III

Lapin lääninhallituksen rakentamisessa näkyi samanaikaisesti materiaalipula sekä pyr-
kimys ensiluokkaiseen lopputulokseen. Rakennuksessa haluttiin käyttää ensisijaises-
ti kotimaassa valmistettuja rakennustarvikkeita1, joskin vaihtoehdot olivat heti sodan 
jälkeen varsin vähäiset. 

Kokonaisuus muodostui kolmesta rakennusmassasta. Päärakennus oli kolmikerrok-
sinen ja yhdestä suorakulmaisesta lamellista muodostuva osa. Matala siipirakennus 
avautui loivassa kulmassa pääoven edessä olevasta aukiosta poispäin. Siipirakennus 
oli pihan puolelta yhden, ja puiston suuntaan kahden kerroksen korkuinen.

Kolmas rakennusmassa oli yksikerroksinen lämpökeskus, johon alun perin liittyi pu-
natiilinen savupiippu. Rakennus liittyi päärakennukseen maanalaisen kanaalin välityk-
sellä.

1 Rakennusselostus 
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Detaljipiirustus ilmanvaihtokanavien linjauksista ullakkotilassa ja katolle nousevissa hormeissa. Piirustus on laadittu rakennushallituksessa lokakuussa 1946. KUVA: Kansallisarkisto, RakH III

Ulkovaippa ja rakenteet

Lääninhallituksen toimitaloon tehtiin sekarunko, jossa kantavina rakenteina toimivat 
muuratut ulkoseinät sekä keskikäytävää reunustaneet betonipilarit. Välipohjat tehtiin 
paikalla valettuina yläpalkkilaattoina, joiden holvit täytettiin kuivalla turvepehku- ja 
kutterilastutäytteellä.

Maanvarainen alapohja ja perusmuurit valettiin säästöbetonista sorapohjan päälle. 
Kellarin arkistoissa, kokoussalissa ja keittiössä alapohjaksi tehtiin kivihiilikuonalla täy-
tetty kaksoislaatta

Rakennus salaojitettiin neljän ja kuuden tuuman saviputkilla. Perusmuurin ja alapoh-

jan vesieristeenä käytettiin bitumihuopaa ja bitumisivelyä. Perusmuurin näkyvä osa 
päällystettiin pesubetonilaatoilla.

Rakennusta kattoi räystäätön satulakatto. jonka katemateriaali oli aluksi päre ja myö-
hemmin tiili. Vesikaton kannatus toteutettiin ruotsalaismallisilla kattotuoleilla ja vi-
notuilla, jotka mahdollistivat laajan käyttöullakon. Ullakon lattiaksi valettiin sivuille 
viettävä palopermanto.

Kantavina rakenteina toimineet ulkoseinät muurattiin rauniotiilistä, joita Rovaniemellä 
oli tuolloin runsaasti saatavilla. Muurin 450 mm kokonaisvahvuus muodostui kolmes-
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Vasemmalla on painovoimaisen ilman-
vaihtohormin katos. Oikealla hormien 
keskelle on sovitettu asuntojen puuliesien 
savuhormit. KUVA: Lapin Maakuntamuse-
on kokoelma

Detalji-piirroksessa on esitetty ilman-
vaihtohormikatoksen rakenne.  Katokset 
katettiin aluksi tiilillä, mikä osoittautui liian 
raskaaksi ja kate vaihdettiin peltiin. KUVA: 
Kansallisarkisto, RakH III

Poistoilmanvaihtokanavat koottiin ullakol-
la vesikatolle nouseviksi hormipilareiksi. 
Muutoin painovoimaisen ilmanvaihdon 
apuna käytettiin poistoilmatuuletinta. KUVA: 
Kansallisarkisto, RakH III

Nykytilassa hormikatokset on säilytetty 
paikoillaan, vaikka niiden toiminnallinen 
merkitys on päättynyt. Kotelot on muutettu 
eristämättömiksi umpirakenteiksi.

ta toisiinsa sidotusta kerroksesta. Sisäpuolella oli kahden kiven ja uloimpana yhden 
kiven vahvuinen tiilimuuraus. Näiden väliin muurattiin 50 mm kevytbetonilaatat. Jul-
kisivut rapattiin kalkkilaastilla.

Päärakennukseen tehtiin tasajakoinen ja pääosin yhdellä ikkunatyypillä toteutettu 
aukotus. Kadun ja etupihan puolella sokkeliin tehtiin matala ikkunalinja. Siipiraken-
nuksen aukotus on monimuotoisempi. Siinä rannan puolelle sijoittuvaan kokoussaliin 
tehtiin kahden kerroksen korkuiset ikkunat.

Vuoden 1945 suunnitelmassa pääsisäänkäynnin pilarit ja ovikehykset oli määrä tehdä 
graniitista. Vuonna 1946 päivitetyssä suunnitelmassa materiaali vaihdettiin keltaiseen 
klinkkerilaattaan, josta tuli myös pääaulan lattiamateriaali. 

Tätä ennen keltaista klinkkeriä oli käytetty näkyvästi muun muassa Helsingin vuonna 
1938 valmistuneen pääpostin julkisivuissa sekä myöhemmin vuonna 1952 valmistu-
neessa Helsingin Olympiaterminaalissa. Rovaniemellä materiaali esiintyy muun muas-
sa vuonna 1950 valmistuneen postitalon takajulkisivussa.

Sisärakenteet ja materiaalit

Myös sisärakenteissa pyrittiin säästäväisyyteen, erityisesti pintojen alle jäävien raken-
nusmateriaalin osalta.  Muurattuja väliseiniä tehtiin kellariin, saniteettitiloihin ja keitti-
öön. Missä vain mahdollista, tiili muurattiin lappeelleen. Muut ohuet väliseinät tehtiin 
puusta tai sahapurusementtitiilistä muuraamalla.

Puisia väliseiniä tehtiin niin sanotulla Cloisson-menetelmällä, jonka lopputuloksena 
oli kiviaineista seinää muistuttava pinta. Rikotuilla hylkylaudoilla jäykistettyjen runko-
puiden päälle tehtiin rappaus, jonka alustana toimi ristikkäin naulatut päreet tai rap-
pausverkko.

Kaksinkertaiset ääntä vaimentavat väliseinät tehtiin nekin pula-ajan ohjeella: toinen 
puoli tehtiin syrjälleen muuratuista tavallisista tiilistä ja toinen puoli sahanpuruse-
menttitiilistä. Näiden väliin ripustettiin 20 mm vahvuinen aaltopahvi.

Portaat tasoineen tehtiin teräshiotusta sementistä. Kulutuspinnan vahvuudeksi mää
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rättiin 40 millimetriä ja laatta määrättiin jaettavaksi sinkkilistoilla kahden neliön suu-
ruisiin ruutuihin. Kylpyhuoneisiin, vessoihin, keittiöön ja pumppuhuoneisiin tehtiin 
Pukkilan kuusikulmaisia laattapermantoja. 

Toimistokerrosiin tehtiin puulattiat 1 ½ kuusilankuista, joiden kulutuspinta hiottiin ja 
vahattiin. Maaherran huoneeseen asennettiin talon ainoa koivuparketti. Lääninneu-
voksen ja maaherran sihteerin sekä poliisitarkastajan huoneiden lattiat tehtiin kuusi-
puisesta sauvaparketista. 

Vastaavaa hierarkiaa noudatettiin seinien tapetoinnissa. Maaherran huoneen tapetin 
hinnaksi määrättiin 100 mk. Maaherran sihteerin, lääninneuvoksen ja poliisitarkasta-
jan huoneissa hintaluokka oli 50 mk. Muissa huoneissa tapetti sai maksaa 20 mk. Poh-
jakerroksessa ja porrashuoneissa seinien alaosaan maalattiin viivalla erotettu paneeli.

Sisäovia ja kiintokalusteita tehtiin tavanomaisen männyn lisäksi myös loimukoivusta 
ja tammesta. Ovissa ja sisäikkunoissa käytettiin ”reflattua” Shauvell-erikoislasia.2

 
5.5 Toimitalon rakentaminen

Rakennusurakkasopimus solmittiin syyskuussa 1945 helsinkiläisen Oy Constructor 
Ab:n kanssa. Työmaan vastaavaksi mestariksi nimitettiin rakennusmestari E. Villman. 
Rakennustöiden valvonnasta vastasi Oulussa toiminut VI rakennuspiiri, jolla oli Rova-
niemellä asiamieskonttori.

Rakennusluvasta päätti Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön rakennusasi-
an osasto KYMRO. Materiaalipulan vallitessa luvat myönnettiin jaksotettuina. Lapin 
Lääninhallituksen päärakennukselle ja lämpölaitokselle 7.11.1945 myönnetty ensim-
mäinen rakennuslupa salli vain kellarikerroksen rakentamisen. Vuodelle 1945 myön-
netystä 6 352 363 markasta kyseisenä vuonna käytettiin vain 3 600 000 markkaa.3

Rakennustyö aloitettiin kesäkuun 1946 lopussa 40 työmiehen voimin. Elokuussa pää-
rakennuksen kellarikerros oli tehty, mutta töiden jatkaminen ei ollut työmaan vas-
tuuhenkilöiden tiedossa. Töitä tehtiin tuolloin toimitalotyömaan vieressä, jonne 
rakennettiin maaherran väliaikaista asuin-, sauna- ja talousrakennusta.4

2 Lapin lääninhallituksen päärakennuksen rakennusselitys on päivätty urakkasopimuksen perusasiakir-
jaksi 8. syyskuuta 1945. Selityksen nimi on harhaanjohtavasti ”Yleinen aine- työselitys Rovaniemen virasto-
talon rakentamisesta Rovaniemelle”. Sitä säilytetään Kansallisarkistossa, Rakennushallituksen kokoelmaan 
kuuluvan Valtion virastotalon asiakirjojen joukossa.
3 Suomen  Virallinen  Tilasto XVI Valtionrakennushallinto 24 rakennushallituksen kertomusvuodelta 1945
4 Lapin kansa 27.6.1946

Arkistot Poliisi

1946
Marraskuun 25. vuonna 1946 Rakennushalli-
tuksen yliarkkitehti Antero Pernajan allekirjoit-
tamassa työpiirustuksessa esitetään kellarin 
tilanjako lääninhallituksen arkistojen ja poliisin 
kesken. Valtatien puolella on pitkä rivi putkati-
loja. KUVA: Rovaniemen kaupungin rakennus-
viraston arkisto
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Marraskuun 25. vuonna 1946 Rakennushalli-
tuksen yliarkkitehti Antero Pernajan allekirjoit-
tamassa työpiirustuksessa esitetään kellarin 
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Syksyllä työt päärakennuksen työmaalla jatkuivat, ja marraskuun alussa VI rakennus-
piiri raportoi toisen kerroksen kattoholvin valun valmistuneen ja kolmannen kerroksen 
seinämuurauksen alkaneen. Päärakennuksen harjannostajaisia päästiin viettämään 
14.12.1946.5 

Lääninhallitus muutti uuteen rakennukseen marraskuun lopulla 1947. Lopputarkastus 
pidettiin joulukuun 2. päivänä 1947 piiriarkkitehti Gustaf Strandbergin johdolla. Läsnä 
olivat urakoitsijan edustajien lisäksi Rakennushallituksen insinöörit Muhonen, Ranta-
kari ja Salonen sekä rakennusmestari U. Kaltio. Lääninhallitusta edusti poliisitarkasta-
ja A. Alhava.

Työ todettiin hyvin ja asiallisesti suoritetuksi. Juhlasali todettiin keskeneräiseksi, mutta 
sen permanto päätettiin siitä huolimatta tehdä valmiiksi. Pula aika ei ollut ohi: ullakon 
neljään suureen ikkunaan ei ollut saatavilla riittävän pitkiä laseja, joten ratkaisu kehi-
tettiin käytävien väliovien ylijäämälaseja jatkaen.6

5 RakH VI rak.piirin Rovaniemen asiamieskonttorin arkisto, Lapin kansa 9.8.1946 ja 15.12.1946
6 RakH VI rakennuspiirin Rovaniemen asiamieskonttorin arkisto Fa:1

Tarvikepula koetteli Lapin lääninhallituksen työmaata. Marraskuussa 1946 VI 
rakennuspiirin piirikonttori ei saanut KYMROlta ostolupaa putkihankintoihin. 
KUVA: Kansallisarkisto, RakH VI rakennuspiirin arkisto
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1946
Arkkitehti Olli Saijonmaa tarkensi etupihan pihajärjes-
tystä 25. marraskuuta 1946. Hän laajensi istutusaluei-
den kokoa ja lisäsi siipirakennuksen edustalle lippu-
tankojen rivistön. Pääsisäänkäynnin kiviseen jalustaan 
hän sijoitti Lapin vaakunassa esiintyvän nuijamiehen 
patsaan. Räystäs lyhennettiin ja päätyikkunat saivat 
lopullisen muotonsa. KUVA: Kansallisarkisto, RakH III
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Kuvassa on Lapin lääninhallituksen toimitalo juuri valmistuneena.  Rakennuksen päreellä katettu vesikatto odottaa vielä tiilikatetta.  KUVA: Lapin maakuntamuseon kokoelma, kuvaaja tuntematon
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Elokuussa 1945 tehdyssä suunnitelmassa lämpölaitos suunniteltiin raken-
nettavaksi kiinni päärakennuksen eteläpäätyyn. KUVA: Kansallisarkisto, 
RakH III

Voimalan eteläpäädyssä oli rata, jota 
pitkin halot vieritettiin kattilahuoneeseen. 
KUVA: Lapin maakuntamuseo, Aatto Aho

Vuonna 1966 laadittu peitepiirros aluelämpöverkostosta. Piirrokseen on mer-
kitty neljä öljysäiliötä. Lääninhallituksen lämpökeskuksen lämmitettävänä on 
kymmenen rakennusta. KUVA: Senaatti-kiinteistöt arkisto

5.6 Lämpö- ja voimakeskus

Päärakennuksen eteläpäätyyn rakennettiin koko Koskenrannan aluetta palveleva 
aluelämpölaitos. Ensimmäisessä 9.8.1945 päivätyssä suunnitelmassa lämpö- ja voi-
makeskus muodosti matalan siiven päärakennuksen eteläpäätyyn kytkettynä. Vuonna 
1946 päivitetyssä suunnitelmassa se esitettiin erillisenä rakennuksena, josta lämmi-
tysputket johdettiin alueen rakennuksiin maanalaista kanavistoa pitkin.

Lämpölaitoksen tilat jakautuivat pituussuunnassa kahteen paloseinällä erotettuun 
osastoon. Kattilahuone rakennettiin maantason alapuolelle ja polttoaine toimitettiin 
kattiloiden ääreen kapearaiteisia kiskoja pitkin kulkevalla halkovaunulla. Lämpölaitok-
seen kuului päärakennuksen harjan yläpuolelle kohoava punatiilinen piippu. 

Palomuurin taakse sijoitetut pumppu- ja korjaushuone tehtiin neljä askelmaa kattila-
huonetta ylemmälle tasolle. Niiden väliin jäi muuntajahuone. Lämmönsiirto tapahtui 
kiertovesipumpulla rakennusten patteriverkkoihin. Lapin olosuhteissa kun oltiin, jär-
jestelmä mitoitettiin -40 °C:n ulkolämpötilan mukaan.

Vuonna 1954 aluelämpölaitokseen kytkettiin myös Valtatien toisella puolelle raken-

1946Vuonna 1946 Rakennushallituksessa 
laadittiin uusi suunnitelma, jossa 
lämpölaitos erotettiin päärakennuk-
sesta. KUVA: Kansallisarkisto, RakH III

netut poliisitalo ja virastotalo. Lääninhallituksen rakennuksiin johtava lämpökanaali 
kulki päärakennuksen alapohjassa, pihan puolella.

Kiinteää polttoainetta tarvittiin paljon. Vielä 1960-luvun alun valokuvissa laitoksen pi-
halla on pitkät halkorivit. Vuonna 1966 kiinteä polttoaine vaihdettiin öljyyn ja pihan 
puolelle sijoitettiin neljä 50 m3 öljysäiliötä. 

Rakennukset kytkettiin kaukolämpöön vuonna 1979 ja tarpeettomaksi käynyt 
maanalainen yhteys virastotaloihin katkaistiin. Lämpökeskuksen tiilipiippu purettiin 
1980-luvun puolivälissä.7 Vuoden 2000 peruskorjauksessa lämpölaitos muutettiin au-
totalliksi.

Lämpölaitoksen perustukset ja maanvarainen pohjalaatta valettiin teräsbetonista. 
Kantavat ulkoseinät ja välisenä muurattiin tiilestä. Yläpohja on paikalla valettu massii-
vilatta. Sen yläpuolella on tilava ullakko, jonne kulku tapahtui katon kautta. Voimalaan 
tehtiin tiilikate joka myöhemmin vaihdettiin rivipeltiin. 

7 Parikka Pertti, haastattelu 29.6.2022
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1946Vuonna 1946 Rakennushallituksessa 
laadittiin uusi suunnitelma, jossa 
lämpölaitos erotettiin päärakennuk-
sesta. KUVA: Kansallisarkisto, RakH III
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5.7 Palveluaulan seinämaalaus 

 
Prosenttitaidetta taiteilijan valvonnassa

Rovaniemen lääninhallituksen rakennushankkeessa noudatettiin taidehankintojen 
prosenttiperiaatetta. Tämä eduskunnan vuonna 1939 hyväksymä ponsi oli jäänyt 
sodan vuoksi toteutumatta ja se virallistettiin valtion kohteita koskevaksi käytän-
nöksi vasta vuonna 1956.8

Periaatteen mukaisesti Rakennushallitus edellytti, että urakoitsija varaa 1% raken-
nuskustannuksista koristemaalauksia ja muita koristetaiteellisia töitä varten. Raken-
nushallitus määräsi myös taiteellisten töiden suorittajan ja hyväksyi luonnokset.

Lapin lääninhallituksen valvovaksi taiteilijaksi nimitettiin helsinkiläinen kuvataiteili-
ja Eino Kauria, joka oli 1930-luvulta lähtien tehnyt yhteistyötä useiden arkkitehtien 
kanssa rakennusten maalaustöiden ja värien suunnittelijana.9 Lapin lääninhallituk-
sessa hänen tehtäviinsä kuului muun muassa värien ja maalipintojen kiiltoasteiden 
määrittäminen.10

Moniosainen monumentaalimaalaus

Lapin lääninhallituksen pääaulaan maalattiin pian valmistumisen jälkeen suuriko-
koinen Lappi-aiheinen seinämaalaus. Se muodostui toistuvista kuva-aiheista, joissa 
esiintyi Lapin perinneasuihin pukeutuneita ihmishahmoja, poroajureita, poroja sekä 
perinteisiä Lapin rakennelmia.

Maalaus täytti koko pitkän takaseinän, jonka pohjaväri oli sävytetty kattoa tum-
memmaksi. Hahmojen välissä oli lumihiutaleita, tähtiä ja sydänkuvioita. Kuvien lo-
maan maalauksen tekijä nimesi kirjaamon ja lähettämön palveluluukut.

Maalauksen tekijästä ei ole varmaa tietoa. Aihetta tutkinut Johanna Ruohonen pi-
tää mahdollisena, että tekijä oli edellä mainittu Eino Kauria, vaikka maalausta ei ole 
erikseen mainittu hänen työluettelossaan. Kauria maalasi Rovaniemelle muun mu-
assa vuonna 1948 valmistuneiden Osuusliike Lapinmaan ravintoloiden kolme suurta 
seinämaalausta, joiden aihemaailma oli samankaltainen kuin lääninhallituksessa.11

8 prosenttitaide.ouka.fi/tietoa/prosenttiperiaatteen_historia.php
9 Monumentaalimaalaukset Lapin jälleenrakennuksessa, Johanna Ruohonen RAITO 2010 ss. 29-34
10 Rakennusselitys 8.9.1945
11 Ruohonen Johanna op.cit

Vastavalmistuneen lääninhallituksen palveluaulan seinämaalaus portaiden 
suunnasta kuvattuna. Maalauksessa korostuu paikallisuus, joka oli epä-
tyypillistä valtionhallinnon rakennuksille. Maalaus maalattiin myöhemmin 
peittoon. KUVA: Lapin maakuntamuseon kokoelmat, kuvaaja Pekka Kyytinen

Lähikuva maalauksen vasemmasta reunasta. Jokaisessa hahmossa on pieni yksilöivä yksityiskohta. 
KUVA: Lapin maakuntamuseon kokoelmat, kuvaaja Pekka Kyytinen 
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erikseen mainittu hänen työluettelossaan. Kauria maalasi Rovaniemelle muun mu-
assa vuonna 1948 valmistuneiden Osuusliike Lapinmaan ravintoloiden kolme suurta 
seinämaalausta, joiden aihemaailma oli samankaltainen kuin lääninhallituksessa.11

8 prosenttitaide.ouka.fi/tietoa/prosenttiperiaatteen_historia.php
9 Monumentaalimaalaukset Lapin jälleenrakennuksessa, Johanna Ruohonen RAITO 2010 ss. 29-34
10 Rakennusselitys 8.9.1945
11 Ruohonen Johanna op.cit

Vastavalmistuneen lääninhallituksen palveluaulan seinämaalaus portaiden 
suunnasta kuvattuna. Maalauksessa korostuu paikallisuus, joka oli epä-
tyypillistä valtionhallinnon rakennuksille. Maalaus maalattiin myöhemmin 
peittoon. KUVA: Lapin maakuntamuseon kokoelmat, kuvaaja Pekka Kyytinen

Lähikuva maalauksen vasemmasta reunasta. Jokaisessa hahmossa on pieni yksilöivä yksityiskohta. 
KUVA: Lapin maakuntamuseon kokoelmat, kuvaaja Pekka Kyytinen 
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Palveluaulan seinämaalaus pääoven 
suunnasta nähtynä. Kuvassa näkyy myös 
alkuperäistä valaistusta ja kalustusta. 
KUVA: Lapin maakuntamuseon kokoel-
mat, kuvaaja Pekka Kyytinen 

Johanna Ruohosen mukaan Lapissa ei juurikaan ollut julkisen maalauksen perinnettä 
ennen toista maailmansotaa. Vaikka perusteellisesti tuhotun läänin jälleenrakentami-
nen kuormitti Lapin asukkaiden, kuntien, valtion ja kirkon taloutta, julkisia maalauk-
sia teetettiin jälleenrakennuksen alkuvaiheessa useita sekä julkisiin että kaupallisiin 
tiloihin.

Taiteen korkeaa hintaa vastaan myös protestoitiin. Lennart Segerstrålen Rovaniemen 
kirkkoon suunnittelemaa Suomen suurinta freskoa vastustettiin, koska maalaukseen 
kuluvalle rahalle nähtiin tärkeämpiä käyttökohteita kauppalan jälleenrakentamises-
sa.12

12 ibid

Taideteollisessa keskuskoulun koristemaalauslinjalla opiskelleen Eino Kaurian13 (1903 
- 1997) työluettelo sisältää lukuisia seinämaalauksia muun muassa kirkkoihin, koului-
hin ja osuusliikkeiden ravintoloihin. Kaurian tunnetuimpiin värisuunnittelukohteisiin 
lukeutuvat Paimion parantola sekä Helsingin Lasipalatsi, jonne hän toteutti myös ko-
ristemaalauksia.14

Lääninhallituksen palveluaulan seinämaalaukset on sittemmin maalattu peittoon eikä 
niiden säilyneisyydestä ole tietoa. Saman  kohtalon ovat kokeneet myös ravintola La-
pinmaan seinämaalaukset.

13 Eino Kaurian alkuperäinen sukunimi oli Fagerlund. Hän suomensi nimensä vuonna 1930.
14 ibid

Näkymä kirkon tornista lääninhallituksen suuntaan vuonna 1958. Lämpölaitoksen ja Uittoyhdistyksen välinen kenttä toimii puuvarastona. Puupinon takana on vanha autotalli. KUVA: Lapin maakuntamu-
seon kokoelma, Aatto Aho
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14 ibid

Palveluaulan seinämaalaus pääoven 
suunnasta nähtynä. Kuvassa näkyy myös 
alkuperäistä valaistusta ja kalustusta. 
KUVA: Lapin maakuntamuseon kokoel-
mat, kuvaaja Pekka Kyytinen 

Näkymä kirkon tornista lääninhallituksen suuntaan vuonna 1958. Lämpölaitoksen ja Uittoyhdistyksen välinen kenttä toimii puuvarastona. Puupinon takana on vanha autotalli. KUVA: Lapin maakuntamu-
seon kokoelma, Aatto Aho
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Lääninoikeus koolla maaherran työhuoneessa vuonna 1956. KUVA: Lapin aluehallintoviraston 
arkisto

Lääninhallituksen kokoussali on ollut Lapin asukkaille merkittävä tilaisuuksien ja juhlien tapahtu-
mapaikka. Kuvassa on Lääninhallitusten liiton vuosikokous vuodelta 1965. Eturivissä vasemmalla 
on Lapin läänin maaherra Martti Miettunen. KUVA: Lapin aluehallintoviraston arkisto

6. Rakennuksen käyttö ja muutosvaiheita

Lapin lääninhallituksen tiloissa järjestettiin useita merkittäviä tilaisuuksia. Erityisen vilkasta toiminta oli maaherra Uuno 
Hannulan ja hänen rouvansa Elli Hannulan kaudella. Suomen Punaisen Ristin Lapin piiri perustettiin ensimmäisessä lää-
ninhallitusrakennuksessa vuonna 1938. Uudessa toimitalossa on perustettu muun muassa Lapin Ensikoti-yhdistys vuon-
na 1953 sekä maaherra Hannele Pokan koolle kutsuma Lapin Lottaperinneyhdistys vuonna 2002.

Maaherran arvovieraista tunnetuin lienee Yhdysvaltain presidentin leski Eleanor Roosevelt, joka kesällä 1950 teki yllätys-
vierailun Rovaniemelle tutustuakseen Lapin jälleenrakentamiseen. Vierailuohjelmaa koordinoi maaherra Uuno Hannula.

Vaikka maaherra oli suuresti kunnioitettu henkilö, asukkaana hän oli osa lääninhallituksen korttelin tiivistä virkamiesyh-
teisöä. Muistona tästä ajasta on säilynyt edustustiloihin johtava koivukuja, joka on Elli Hannulan istuttama.1

1 Ainasoja Kaisa haastattelu 21.9.2020 ja Leila Honkalan kokoama esittelyaineisto ”Lapin lääninhallituksen rakennukset”

Kokoussali toimi aluksi myös ruokasalina. Vuonna 1953 otetussa kuvassa näkyy salin alkuperäistä sisustusta. Lattian ka-
lanruotoparketti on tehty 1 1/2 tuuman kuusilankusta. Peräseinä on sivuseinää tummempi. Vasemmalla näkyvä ovi johtaa 
studion portaikkoon. Keskellä on ovi varastoon ja oikealla pariovi keittiöön. KUVA: Lapin aluehallintoviraston arkisto

Poliisitalon ja Lapin lääninhallituksen välinen kaupunkitila on 
toiminut lukuisten paraatien ja marssien kuvauspaikkana. KUVA: 
Lapin maakuntamuseon kokoelma

Lapin läänin maaherrat 1938-2009 
 
1938-1947 Kaarlo Hillilä
1947-1958 Uuno Hannula
1958-1973 Martti Miettunen
1974-1994 Asko Oinas
1994–2008 Hannele Pokka
2008-2009 Timo E. Korva
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1 Ainasoja Kaisa haastattelu 21.9.2020 ja Leila Honkalan kokoama esittelyaineisto ”Lapin lääninhallituksen rakennukset”

Lääninoikeus koolla maaherran työhuoneessa vuonna 1956. KUVA: Lapin aluehallintoviraston 
arkisto

Lääninhallituksen kokoussali on ollut Lapin asukkaille merkittävä tilaisuuksien ja juhlien tapahtu-
mapaikka. Kuvassa on Lääninhallitusten liiton vuosikokous vuodelta 1965. Eturivissä vasemmalla 
on Lapin läänin maaherra Martti Miettunen. KUVA: Lapin aluehallintoviraston arkisto

Kokoussali toimi aluksi myös ruokasalina. Vuonna 1953 otetussa kuvassa näkyy salin alkuperäistä sisustusta. Lattian ka-
lanruotoparketti on tehty 1 1/2 tuuman kuusilankusta. Peräseinä on sivuseinää tummempi. Vasemmalla näkyvä ovi johtaa 
studion portaikkoon. Keskellä on ovi varastoon ja oikealla pariovi keittiöön. KUVA: Lapin aluehallintoviraston arkisto

Poliisitalon ja Lapin lääninhallituksen välinen kaupunkitila on 
toiminut lukuisten paraatien ja marssien kuvauspaikkana. KUVA: 
Lapin maakuntamuseon kokoelma

Lapin läänin maaherrat 1938-2009 
 
1938-1947 Kaarlo Hillilä
1947-1958 Uuno Hannula
1958-1973 Martti Miettunen
1974-1994 Asko Oinas
1994–2008 Hannele Pokka
2008-2009 Timo E. Korva

6.1 Ylläpitokorjauksia 
Ennen vuosituhannen vaihteen peruskorjausta, lääninhallituksen päärakennuk-
sissa tehtiin lähinnä vuosikorjauksia. Niissä parannettiin rakennuksen energiata-
loutta ja kohennettiin sisätilojen ulkoasua. Tilamuutokset keskittyivät etupäässä 
kellariin. 

Ylläpitokorjauksista vastasi lääninarkkitehti Väinö Hirvelän johtama Lapin lää-
ninrakennustoimisto, jonka ensimmäiset toimitilat sijaitsivat lääninhallitustalon 
kellarissa. Vuonna 1971 virastosta tuli Lapin piirirakennustoimisto, jossa suunnit-
telijoina toimivat rakennusarkkitehti Vuokko Ruumensaari sekä rakennusmestarit 
Osmo Kivilahti ja Lasse Luomajoki ja myöhemmin arkkitehti Erkki Salo.2

2 Annanpalo Heikki, Valtion rakentajasta koko Lapin palvelijaksi, Rakennushallitus 1994

Korjauksia ja muutoksia vuosina 1975-1993

1975  Käyttövesi-, viemäri- ja lämmitysverkoston täydennyksiä ja uusimisia.
1983  Päärakennuksen ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen.
1987  Kokoussalin sähköasennusten uusiminen. Maaherran työhuoneen kunnostus.
1988  Henkilöstökahvion kunnostus. Toimistohuoneiden pintaremontti.
1989  Taideteoksen sijoittaminen virastotalon edustalla olevalle nurmikentälle.
1993  Vesikalusteiden uusiminen vettä säästäviksi.
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Lääninhallituksen puis-
to- ja puutarhasuunnitel-
ma valmistui 10.5.1954. 
Suunnitelman on laatinut 
myöhemmin merkittä-
vän uran muun muassa 
apulaisprofessorina tehnyt 
maisema-arkkitehti Katri 
Luostarinen. Lääninhalli-
tuksen etupihan kivetystä 
aukiosta on luovuttu ja sen 
paikalla on nurmikenttä. 
Takapihalle on osoitettu 
istutuksia ja asuntoihin 
liittyviä toimintoja. KUVA: 
Senaatti-kiinteistöt arkisto

1954
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1960-luvun valokuvassa rakennuksen edustalla on kellarin ikkunoita suojaava pensasaita. 
Katulinja kulki tuolloin nykyistä etäämmällä rakennuksesta. KUVA: Lapin aluehallintoviras-
ton arkisto

1980-luvun näkymä etupihalta päädyn ja itäjulkisivun suuntaan. Julkisivurappaus on 
kulunut. KUVA: Lapin aluehallintoviraston arkisto

1960-luku

1980-luku

1970-luku

1980-luku

Todennäköisesti 1970-luvun alussa otettu valokuva lääninhallituksen etupihasta. 
Alkuperäisissä suunnitelmissa keskeisen roolin saanut aukiosommitelma on jäänyt 
toteutumatta. KUVA: Museoviraston arkisto, kuvaaja P.O. Wellin

1980-luvun näkymä kolmannen kerroksen ikkunasta siipirakennuksen suuntaan. 
KUVA: Lapin aluehallintoviraston arkisto
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Vuonna 1962 Ounaskosken yläpuolelta otetussa ilmavalokuvassa näkyy Rovaniemen hallinto- ja kulttuurikeskuksen ensimmäinen rakennusvaihe. Edessä oikealla on 1970-luvulla lääninhallituksen käyt-
töön hankittu Uittoyhdistyksen talo. Lääninhallituksen rakennus on kuvassa keskellä ja sen länsipuolella on vuonna 1951 valmistunut poliisitalo. Kuvan vasemmassa laidassa näkyvä virastotalo valmistui 
vuonna 1954. KUVA: Lapin maakuntamuseon kokoelma, kuvaaja Lauri Alanänrä
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6.2 Yleisradio Lapin lääninhallituksen talossa

Yleisradion lähetysstudio toimi lääninhallituksen 
siipirakennuksen päädyssä vuoteen 1971 saakka. 
Kuvassa Lapin alueradion toimitus vanhan toimi-
tilansa ”kiinninaulajaisissa”. KUVA: Yleisradio, Esko 
Rannan kokoelma

Yleisradion tilat olivat osa lääninhallituksen toimitalon suunnitelmaa jo ensimmäistä 
luonnoksista alkaen. Yleisradio sijoitettiin siipirakennuksen päätyyn, jonne rakennet-
tiin puhestudio, odotustila ja tarkkaamo. Studiosta avautui tarkkailuikkuna kokoussa-
liin, jonne johti myös erillinen porrashuone.

Tiloja muokattiin tarpeiden mukaan. Toinen tarkkailuikkuna tehtiin vuoroaan odotta-
vien esiintyjien odotustilan ja studion välille. Kun tarkkaamosta tehtiin äänitevarasto, 
studiotekniikka siirrettiin odotushuoneeseen.

Lääninhallituksen kokoussalissa oli flyygeli ja Yleisradio sai luvan käyttää sitä lähe-
tyksissään. Salissa taltioitiinkin useita paikallisten orkestereiden ja soittajien mu-
siikkiesityksiä. Studiotekniikka ei ulottunut saliin asti, joten sinne piti rakentaa aina 
tapauskohtaisesti tilapäinen tarkkaamo. 

Lähetystekniikasta vastasi telelaitos, minkä vuoksi lääninhallituksen rakennukseen ei 
tarvinnut sijoittaa omaa antennikalustoa.3

3 Tolonen Esko, haastattelu 13.1.2021
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Lapin maakuntaradion aikana toimitus kokosi viikon aikana eri puolilta Lappia ke-
räämäänsä materiaalia, joka ajettiin ulos sunnuntaisin kahden tunnin mittaisessa lä-
hetyksessä. Teknikolla vahvistettu toimitus liikkui laajalla säteellä ja ohjelmia tehtiin 
jokivarsilla, poromiesten parissa sekä myös saamenkielisillä alueilla.

Vuonna 1968 Yleisradion pääjohtaja Eino S. Repo vieraili Rovaniemen studiolla ker-
tomassa maakuntaradion lopettamisesta ja alueradion perustamisesta. Samalla hän 
lupasi, että studiotiloissa tehdään perusteellinen saneeraus. Pian tämän jälkeen koko-
ussalin ja studion välille rakennettiin kiinteä ääni- ja monitorointiyhteys. Lapin ensim-
mäiset alueuutiset lähetettiin lääninhallituksen talosta 1.9.1968.

Alueradion toiminta laajeni ja televisiotoiminnan mukana tuli runsaasti uutta tekniik-
kaa. Lääninhallituksen toimitila kävi pieneksi ja YLElle tehtiin uudet studiotilat Lappia-
taloon. Toimitus muutti Koskikadulle Maamiesseuran taloon. Lääninhallituksen taloon 
ei jäänyt YLEn toimintaa ja studion ovi naulattiin symbolisesti kiinni vuonna 1971.4

4 Ranta Esko, haastattelu 13.1.2021
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Vuonna 1972 piirretty muutospiirustus kellarikerroksesta kertoo tilojen käytöstä poliisin lähdettyä ja ennen 1990-luvun lopulla alkanutta peruskorjausta. Poliisilta vapautuneita tiloja muutet-
tiin arkistohuoneiksi. Kellarissa toimi aluksi myös Lapin lääninrakennustoimisto. KUVA: Senaatti-kiinteistöt, Rovaniemen arkisto

 
 KELLARIN TOIMINNOT VUONNA 1972

1  Ensimmäisen kerroksen studioon johtavat portaat
2  Henkilökunnan taukotila
3  Keittiö
4  Uusi teräksinen kierreporras vahtimestarin huoneeseen
5  Arkistohuone
6  Toimistohuoneita
7  Entiset putkahuoneet (uutta käyttötarkoitusta ei nimetty)
8  Porrashuone
9  WCt
10 Autotalli
11 Asukkaiden kellarivarastot
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Automaattisen tietojenkäsittelyn käyttöönotto muutti toimistotyötä. Konekirjoittajien ammat-
tikunta katosi ja tietokoneet tulivat työhuoneisiin. Kuvassa vs. toimistosihteeri Jorma Vihrilälä 
vuonna 1990. KUVA: Lapin aluehallintoviraston arkisto

Lääninhallituksen henkilökunta koolla maaherra Mauri Miettusen huoneessa. Huoneen perällä näkyy 
siirtoseinä, joka poistettiin vuoden 1987 muutoskorjauksessa. KUVA: Lapin aluehallintoviraston arkisto

VASEMMALLA: Ko-
piokone oli aulatilassa 
naulakoiden alla. 
Taustalla näkyvä pilari 
oli tuolloin maalattu 
tummaksi. Kuvassa 
työnsuunnittelija Päivi 
Tervahauta vuonna 
1990. Kuva: Lapin 
aluehallintoviraston 
arkisto

Ennen peruskorjausta

Kun pelastusylitarkastaja Seppo Lehto vuonna 1997 tuli taloon, rakennus odotti alkavaa 
peruskorjausta. Lehto muistelee, että talo näytti ulkoapäin harmaalta ja ankealta, mutta 
pääaula oli hieno jo tuolloin.

Lehdon työhuone sijaitsi rakennuksen eteläpäädyssä, jossa vahtimestareiden asunnot 
oli otettu toimistokäyttöön sellaisinaan. Tila oli entinen lastenhuone, jonne mahtui juuri 
ja juuri työpöytä sekä hylly. 

Pelastustoimelle kuului toinen rakennuksen kellarissa olleista autotalleista. Seppo Lehto 
muistelee, että ajo luiskaa pitkin kapeasta ovesta vaati taitoa.5

5 Lehto Seppo Lehto haastattelu 22.9.2020
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6.3 Äiti-Lappi, pronssiveistos 1989

Vuonna 1989 Lapin lääninhallituksen pääsisäänkäynnin edus-
talla olevalle nurmikentälle pystytettiin seitsemän metriä 
korkea veistos. Ajatus patsaasta esiintyi jo vuoden 1945 luon-
noksissa, joissa arkkitehti Olli Saijonmaa piirsi pääsisäänkäyn-
nin yhteyteen Lapin vaakunassa esiintyvän nuijamieshahmon.

Veistoksen nimi on ”Äiti-Lappi” ja sen on luonut kuvanveistäjä 
Hannele Kylänpää. Tilaajana toimi Valtion taideteostoimikunta, 
Lapin läänin taidetoimikunnan aloitteesta. Toimikunta antoi te-
kijälle vapaat kädet teoksen toteuttamiseen.

Veistoksen päämateriaali on pronssi ja sen jalustana toimii laa-
kea maahan upotettu laatta. ”Äiti-Lappi” liittyy aihepiiriltään ja 
muotokieleltään läheisesti Kylänpään aikaisempiin veistoksiin, 
joissa hän kuvaa liikettä, lapsia ja eläimiä eri tilanteissa.6 

Hannele Kylänpää (s.1948) opiskeli Taideteollisessa korkea-
koulussa ja Kuvataideakatemian koulussa. Äiti-Lappi on hänen 
ensimmäinen julkinen veistoksensa. Kylänpään myöhemmistä 
veistoksista tunnetuimpia ovat Hämeenkyrössä sijaitseva ”Sil-
ja” (1988), Heinäveden kirjaston edessä sijaitseva ”Lintupoi-
ka” (1990) sekä Helsingin Pasilassa sijaitseva ”Vedet” (2006). 
Hannele Kylänpää on suunnitellut myös Helsingin kaupungin 
450-vuotismitalin.

6 http://julkisetteokset.rovaniemi.fi/teokset/aiti_lappi.htm

 Äiti-lappi pronssiveistos kesällä 2020.
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6.4 Lapin kartta kokoussalin seinällä
Kokoussalin eteläpäädyssä oli kookas, kolmiulotteinen Lapin läänin 
maastoa ja tiestöä esittävä kartta. Kartan mittakaava oli huomattavan 
suuri jopa kahden kerroksen korkuiseen tilaan suhteutettuna. 

Peruskorjauksen yhteydessä vuonna 2000 kartasta pyydettiin Aineen 
taidemuseon konservaattorin arvio. Kartta oli tehty puupohjalle ja siitä 
irtosi osia. Saadussa lausunnossa kartalla todettiin olevan lähinnä tun-
nearvoa, joten sen säilyttämistä tai palauttamista paikoilleen ei edel-
lytetty.7

Kartta irrotettiin osina eikä kappaleita säilytetty. Sen jättämä aukko 
seinässä tasoitettiin ja maalattiin. Kartasta ei ole tiettävästi säilynyt 
suunnitelmaa tai muuta dokumentaatiota.

7 Aineen taidemuseon lausunto 19.5.2000

Suurikokoinen Lapin kartta hallitsi kokoussalin eteläistä päätyseinää. KUVA: Lapin aluehallintoviraston arkisto

Kartta poistettiin seinältä 1990-luvun lopussa. Kiinnityskoola-
uksen kohdalla näkyy punatiilistä muurattu seinä. KUVA: Lapin 
aluehallintoviraston arkisto

Puupohjalle tehty kartta hajosi kappaleiksi irrottamisen yhteydessä. 
Kappaleita ei säilytetty. KUVA: Lapin aluehallintoviraston arkisto

Kuva kertoo kokoussalin värityksen ennen peruskorjausta. Perällä 
näkyvä ovi johtaa takapihalle. KUVA: Lapin aluehallintoviraston 
arkisto
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Kuvassa on peruskorjauksen valmistuvan lääninhallituksen pääaula kesällä 1999. pe-
ruskorjausta. Asiakaspalvelut hoidettiin tuolloin aulan perällä näkyvän luukun kautta. 
Aulaan on kerätty muuttoa odottavia kalusteita. KUVA: Lapin aluehallintoviraston 
arkisto

Rakennuttaja: Valtion kiinteistölaitos, Pohjois-Suomen kiinteistöalue
RAK konsultti: Engel Rakennuttamispalvelut Oy
Käyttäjä: Lapin lääninhallitus
ARK suun: Arkkitehdit Oy Janne Lehtipalo 
RAK suun: Rovaniemen Insinööritoimisto Oy
Pääurakoitsija:  Levi-Rakennus Oy
IV urakoitsija LVIS-Kähkönen
LVI urakoitsija Vesijohtoliike P. Marjamaa
SÄH urakoitsija Primatel
RAU urkaoitsija Atmostech
Vast. mestari: Rkm Kaarlo Kari
LVI suun: LVI-toimisto Viden Oy
SÄH suun: Sähköinsinööritoimisto Esko Laakso Oy
RAU suun: Insinööritoimisto Ylitalo Oy

6.5 Peruskorjaus 1999-2000

Lapin lääniviraston perusparannushankkeen ensimmäinen suunnittelukokous jär-
jestettiin Rovaniemellä 11.11.1998. Sitä ennen rakennukselle oli tehty kuntotutki-
muksia ja laadittu hankesuunnitelma.

Rakennuttajana toimi Valtion kiinteistölaitos ja rakennuttajakonsulttina niin ikään 
valtion omistama Engel. Pääsuunnittelijaksi oli valittu rovaniemeläinen Arkkiteh-
dit Oy Jan Lehtipalo. Lapin lääninhallituksen kansliapäällikkö Osmo Kurola edusti 
hankkeessa tilaajaa.

Peruskorjauksen kustannusarvio oli 16,2 miljoonaa markkaa. Museovirasto antoi 
suunnitelmille puoltavan lausunnon edellyttäen, että rakennuksen lähtötilanne 
inventoidaan.8 Peruskorjaus sai rakennusluvan 28.5.1999.

Säilyttävä korjaus 1940-luvun hengessä

Lehtipalon arkkitehtitoimistossa työskennelleen rakennusarkkitehti Ari Harjun 
mukaan tavoitteena oli palauttaa talon alkuperäinen 1940-luvun henki ja tehdä 
rakennuksesta ”teknisesti sekä arkkitehtonisesti nykyaikaisen toimiva”. Suunnitte-
lun kantava idea oli, että olevaa ei rikota eikä tehdä tarpeettomia tilamuutoksia 
tai uusimisia.9

Värityksen suunnittelusta vastasi Janne Lehtipalo. Hän suosi rauhallisia kerman ja 
hiekan sävyjä, joista valkoiset listat ja uudet puupintaiset väliovet hienovaraises-
ti erottuivat. Lattioiden vinyylilaatat korvattiin punaruskealla linoleumilla. Ylempi-
en kerrosten käytävien lankkulattiat otettiin esiin ja ennallistettiin. Niiden lakkaus 
poistettiin ja lattiat saivat kuultokäsittelyn myötä lämpimän sävyn.

Esteettömyyttä parannettiin sekä sisällä että ulkona. Sen osalta merkittävin pa-
rannus oli hissin rakentaminen. Hissi voitiin toteuttaa rakennusvaiheessa tehtyyn 
kuiluun, joka oli odottanut valmiina jo viisikymmentä vuotta. Kellariin rakennettiin 
kokonaan uusi väestönsuoja, jonka paikalta poistettiin autotallit sekä asukkaiden 
varastotilat.

Suurimmat talotekniset ratkaisut liittyivät koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon 
rakentamiseen. Konehuone sijoitettiin ullakolle ja kanavat käytävien alakattoihin. 
Uutta tekniikkaa toivat tullessaan myös atk-järjestelmä ja kulunvalvonta.

8 Rovaniemi, Lapin lääninvirastotalon kunnostustyön luonnossuunnitelma, Maire Mattinen 10.5.1999
9 Lapin kansa 24.5.2000 ja Harju Ari haastattelu 21.9.2020

Lapin Kansa uutisoi lääninhallituksen toimi-
talon peruskorjauksen alkamisesta 24.7.1998. 
Lehtikuvassa näkyy lähtötilanne, jossa etupiha 
on jäsentymätön pysäköintikenttä ja rakennuk-
sen julkisivurappaus kulunut. KUVA: Lapin kansa, 
lehtileike Lapin aluehallintoviraston arkisto

Lapin lääninhallitus siirtyi peruskorjauksen ajaksi 
läänin johtokeskukseen, joka sijaitsi maanalai-
sessa tilassa kadun vastakkaisella puolella. Tilaa 
oli puolet vähemmän kuin toimitalossa ja lisäksi 
huoneet olivat ikkunattomia. Välttämättömyy-
destä tehtiin hyve, kun väistötilajakso nimettiin 
poikkeusolojen kokemuksia kartoittavaksi harjoi-
tukseksi. KUVA: Lapin kansa, lehtileike 14.7.1999 
Lapin aluehallintoviraston arkisto

60



6.5 Peruskorjaus 1999-2000

Lapin lääniviraston perusparannushankkeen ensimmäinen suunnittelukokous jär-
jestettiin Rovaniemellä 11.11.1998. Sitä ennen rakennukselle oli tehty kuntotutki-
muksia ja laadittu hankesuunnitelma.

Rakennuttajana toimi Valtion kiinteistölaitos ja rakennuttajakonsulttina niin ikään 
valtion omistama Engel. Pääsuunnittelijaksi oli valittu rovaniemeläinen Arkkiteh-
dit Oy Jan Lehtipalo. Lapin lääninhallituksen kansliapäällikkö Osmo Kurola edusti 
hankkeessa tilaajaa.

Peruskorjauksen kustannusarvio oli 16,2 miljoonaa markkaa. Museovirasto antoi 
suunnitelmille puoltavan lausunnon edellyttäen, että rakennuksen lähtötilanne 
inventoidaan.8 Peruskorjaus sai rakennusluvan 28.5.1999.

Säilyttävä korjaus 1940-luvun hengessä

Lehtipalon arkkitehtitoimistossa työskennelleen rakennusarkkitehti Ari Harjun 
mukaan tavoitteena oli palauttaa talon alkuperäinen 1940-luvun henki ja tehdä 
rakennuksesta ”teknisesti sekä arkkitehtonisesti nykyaikaisen toimiva”. Suunnitte-
lun kantava idea oli, että olevaa ei rikota eikä tehdä tarpeettomia tilamuutoksia 
tai uusimisia.9

Värityksen suunnittelusta vastasi Janne Lehtipalo. Hän suosi rauhallisia kerman ja 
hiekan sävyjä, joista valkoiset listat ja uudet puupintaiset väliovet hienovaraises-
ti erottuivat. Lattioiden vinyylilaatat korvattiin punaruskealla linoleumilla. Ylempi-
en kerrosten käytävien lankkulattiat otettiin esiin ja ennallistettiin. Niiden lakkaus 
poistettiin ja lattiat saivat kuultokäsittelyn myötä lämpimän sävyn.

Esteettömyyttä parannettiin sekä sisällä että ulkona. Sen osalta merkittävin pa-
rannus oli hissin rakentaminen. Hissi voitiin toteuttaa rakennusvaiheessa tehtyyn 
kuiluun, joka oli odottanut valmiina jo viisikymmentä vuotta. Kellariin rakennettiin 
kokonaan uusi väestönsuoja, jonka paikalta poistettiin autotallit sekä asukkaiden 
varastotilat.

Suurimmat talotekniset ratkaisut liittyivät koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon 
rakentamiseen. Konehuone sijoitettiin ullakolle ja kanavat käytävien alakattoihin. 
Uutta tekniikkaa toivat tullessaan myös atk-järjestelmä ja kulunvalvonta.

8 Rovaniemi, Lapin lääninvirastotalon kunnostustyön luonnossuunnitelma, Maire Mattinen 10.5.1999
9 Lapin kansa 24.5.2000 ja Harju Ari haastattelu 21.9.2020
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Etupiha ja julkisivut arvoiseensa kuntoon

Peruskorjauksen yhteydessä rakennuksen laiminlyöty etupiha haluttiin saattaa ra-
kennuksen arvon mukaiseen asuun. Toiminnallisia tavoitteita olivat jalankulun erot-
taminen autoliikenteestä ja esteettömyys. Pääsisäänkäynnin eteen suunniteltiin myös 
katos, jota ei kuitenkaan toteutettu.

Julkisivuihin arkkitehti Janne Lehtipalo määritti lähes valkoisen kalkkimaalin. Hän ha-
lusi selkeyttää hallintokorttelin alkuperäistä värihierarkiaa, jossa kolmen jälleenraken-
nuskauden virastotalon julkisivut tummentuivat länteen päin mentäessä.

1980-luvulla uusitut ikkunat huollettiin ja tiivistettiin. Vesikattoa ei peruskorjauksen 
yhteydessä uusittu.

Sisustus samaa korkeaa tasoa

Rakennushankkeelle myönnettiin kahden miljoonan markan lisämääräraha kaluste-
hankintoihin. Rahalla voitiin saattaa sisustus peruskorjauksen tasoiseksi.

Sisustuksen suunnitteli rovaniemeläisen Aslak Oy:n Birgitta Kuusela. Edustustiloihin 
hankittiin muun muassa Aptero Oy:n pituussuuntaan liimatusta kuusiviilusta tehdyt 
kalusteet, joiden suunnittelija oli rovaniemeläislähtöinen arkkitehti ja muotoilija Sep-
po Koho. Sisustussuunnitelmaan kuului myös tekstiilit ja verhoilut, jotka alimmissa 
kerroksissa olivat sävyltään sinisiä ja ylemmissä vihreitä.10

Yleisiin tiloihin muodostettiin talon rakennusaikakauteen liittyviä kalusteryhmiä sekä 
lääninhallituksen historiaa kuvastavia kalusteasetelmia. Työhuoneiden kalusteet uusit-
tiin kokonaisuudessaan.11

Urakka valmistuu 2000

Urakoitsijana toiminut Levi-Rakennus Oy aloitti työt lokakuussa 1999. Ne etenivät ai-
kataulussa siten, että harjannostajaisia voitiin viettää 23.5.2000. Sisustustöihin päästin 
syyskuun alussa ja ulkotyöt saatiin päätökseen samaisen kuun loppuun mennessä.12  
Muutto uudistettuihin tiloihin toteutui suunnitelman mukaisesti vuoden 2000 lopulla.

Lopputulosta luonnehdittiin ”rauhallisen tyylikkääksi sekä 1950-luvulta tuoksuvaksi, 
mutta viimeisen päälle atk-laitteistoin varustetuksi yksiköksi”.13

10 Lapin kansa 6.1.2001
11  ibid
12  Lapin kansa 3.9.2000
13  Lapin kansa 6.1.2001

Peruskorjauksen jälkeisiä korjauksia

Peruskorjauksesta on kulunut yli 20 vuotta ja se muodostaa edelleen rakennuksen 
arkkitehtuurin vallitsevan kerrostuman. Peruskorjauksen jälkeen sisätiloissa on teh-
ty lähinnä paikallisia korjauksia. Niistä näkyvimpiä ovat vuosina 2013-2017 suorite-
tut lattiarakenteiden tiivistykset, joiden yhteydessä uusittiin myös yksittäisten tilojen 
lattiamateriaaleja.

Suurin ulkovaippaa koskeva korjaushanke oli vuonna 2017 toteutettu vesikatteen 
uusiminen. Katemateriaalina käytettiin entiseen tapaan vihreää konesaumattua rivi-
peltiä ja alkuperäinen pärekate säilytettiin sen aluskatteena. Kattomuoto toteutettiin 
muuttumattomana, mutta katolle lisättiin huomattava määrä kattoturvatuotteita. 

Vesikattokorjauksen suunnittelijana toimi vuoden 2000 peruskorjaukseen keskei-
sessä roolissa osallistunut rakennusarkkitehti Ari Harju.

Vesikaton korjauksen yhteydessä katolta puretuista päreistä tehtiin 
taulu lääninhallituksen käytävään.
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Maaherra Hannele Pokka esittelee uudistetun kokoussalin tekstiilejä Lapin Kansassa 6.1.2001.
KUVA: Lapin kansa, kuvaaja Ilkka Koskinen

Arkkitehti Janne Lehtipalo itse totesi lopputuloksen olevan varsin hyvin onnistuneen 
huolimatta rakennusajan kiireisestä aikataulusta. Hänen mukaansa rakennuksesta 
huokui ylpeä henki.14

Maaherra Hannele Pokka korosti, että ulkoasua tärkeämpää on, että talo palvelee en-
tistä paremmin yleisöä. Siksi muun muassa sosiaali- ja terveysosasto sijoitettiin päära-
kennukseen, kun se aiemmin oli toiminut viereisessä Uittoyhdistyksen talossa.15

Peruskorjauksen valmistuttua rakennuksessa pidettiin avoimet ovet-tapahtuma, joka 
sai rovaniemeläiset runsain joukoin liikkeelle. Monille tämä käynti lääninhallituksen 
rakennuksessa oli ensimmäinen. Sittemmin vastaava tilaisuus on uusittu muun muas-
sa joulukuussa 2017, jolloin talo täytti 70 vuotta.16

14 ibid
15 ibid
16 Lapin kansa 15.12.2017

Toinen peruskorjauksen keskeinen henkilö oli kansliapäällikkö Osmo Kurola. Kuvassa Kurola uudis-
tetussa vastaanottoaulassa. KUVA: Lapin kansa, kuvaaja Ilkka Koskinen
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7 Nykytila

Lääninhallituksen toimitalon pohjoispääty ja 
siipirakennuksen rajaama etupiha.

7.1 Kaavatilanne ja suojelu

Lääninhallituksen korttelin kaavahistoria on esitetty yksityiskohtaisesti vuonna 2017 tehdyssä 
korttelitason selvityksessä eikä kaavatilanne ole sen jälkeen muuttunut. 

Suojelu lailla

Entinen lääninhallituksen alue on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelua koskevalla 
asetuksella 480/1985 (Ympäristöministeriön päätös 8.6.1995). Toimitaloa koskeva merkintä V2 
velvoittaa varjelemaan rakennuksen osittain. Korttelia koskeva suojelumerkintä S4 tarkoittaa, että 
alueella on suojeltavien rakennusten ohella muitakin rakennuksia ja sille voidaan uudisrakentaa 
Museoviraston hyväksymällä tavalla.1

Asetuksen nojalla tehdyt suojelupäätökset pysyvät voimassa omistuksesta riippumatta, vaikka 
asetus kumottiin, kun uusi laki rakennusperinnön suojelemisesta säädettiin (498/2010).

Maakuntakaava

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksessa vuodelta 2016 kohde on osa valtakun-
nallisesti merkittävää rakennettu kulttuuriympäristöä (RKY 2009) ”Rovaniemen hallinto- ja kult-
tuurikeskus”. Merkinnällä SR 3164 osoitetun suunnittelumääräyksen mukaan suunnittelussa on 
turvattava alueen kohteiden kulttuurihistorialliset arvot. Uudis- ja lisärakentaminen tulee sovittaa 
sijainniltaan, mittakaavaltaan ja rakennustavaltaan arvokkaaseen rakennuskantaan ja rakennet-
tuun kulttuuriympäristöön.”2 

Yleiskaava

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa (hyväksytty 12.11.2012) läänin-
hallituksen kortteli on merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY/s), jolla ympäristö 
säilytetään. Asemakaavaa muutettaessa tulee turvata rakennuskannan ja tontinkäytön ympäris-
tökuvaan soveltuva kehittäminen sekä varmistaa kaupunkikuvallisten ja kulttuurihistoriallisten 
arvojen säilyminen.

Korttelin likimääräinen aluetehokkuusluku e=1.5 määrittää kerrosalan suhteen alueen pinta-
alaan. Erityisistä toiminnallisista ja kaupunkikuvallisista syistä asemakaavassa voidaan osoittaa 
yleiskaavamääräyksenä esitettyjä korkeampia korttelitehokkuuksia, mikäli pihat, asukkaiden oles-

1 Valtion rakennusten suojeluluokitus 21.11.1987
2 Rovaniemen keskustan kulttuuriympäristökohteet, Lapin liitto 10.11.2014

Voimassa oleva osayleiskaava vuodelta 2012. KUVA: Rovaniemen karttapalvelu

Voimassa oleva asemakaavamuutos on vahvistettu vuonna 1975 KUVA: Rovanie-
men karttapalvelu
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Näkymä Valtakadun eteläpäästä kaupungin keskustan suuntaan. Vasemmalla on poliisitalo ja oikealla 
lääninhallituksen talo.  Alkuperäistä katua on levennetty. 1950-luvulla bussipysäkin paikalla oli lehtikioski.

kelualueet, autopaikoitus ja muut toiminnot ja ympäristön kannalta keskeiset vaati-
mukset voidaan osoittaa toteutettaviksi. 

Rakennuksille on osoitettu likimääräinen enimmäiskorkeus on 13-15 metriä viereisen 
kadun pinnasta mitattuna.  Korttelin poikki kulkee rantaa kohti pintavalunnan hallin-
taan varattava alue.3

RKY-merkinnän lisäksi osayleiskaavassa on suojelumerkintä sr-5. Sen mukaisesti ky-
seessä on kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti ar-
vokas rakennus, jota MRL 43 § 2 momentin nojalla ei saa purkaa ilman MRL 127 §:n 
mukaista lupaa. Suoritettavissa korjaus- ja muutostöissä rakennuksen ominaispiirteet 
tulee säilyttää. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vas-
taavia materiaaleja.

3 Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava 2012

Asemakaava

Voimassa oleva asemakaavamuutoksessa 698 25.364 ”Hallitus-Valtakadun ympäristö” 
(vahvistettu 5.6.1975) kortteli 38 on merkitty hallinto- ja virastorakennusten kortteli-
alueeksi (YH). Kortteli muodostuu yhdestä tontista, jolla on rakennusoikeutta 32 300 
m2. 

Korttelin suurin sallittu kerrosluku on ilmaistu muodossa 1/2 IV. Roomalainen numero 
osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Sen 
edessä olevan murtoluku osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman ker-
roksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten alapuolella olevasta 
tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.4

4 Kaavamääräykset, Asemakaavamuutos 698 25.364

7.4 Liittyminen rakennettuun ympäristöön
Lääninhallituksen toimitalo on osa Koskenrannan korttelia, joka on ajallisesti ehyt 
1940-luvun kokonaisuus. Päärakennuksen lisäksi siihen kuuluvat maaherran asunto, 
sauna- ja talousrakennus sekä kolme virkamiesten pienkerrostaloa. Niiden lisäksi kort-
telissa on vuonna 1938 valmistunut Uittoyhdistyksen talo. Pysäköintialueen laidalla on 
yksi apurakennus. Lämpökeskukseen liittyneet ulkorakennukset on purettu. 

Kaupunkikuvallisesti lääninhallituksen toimitalo liittyy Valtakadun länsipuolella olevan 
virastotalon 1950-luvulla valmistuneiden osien arkkitehtuuriin. Lääninhallitus ja entinen 
poliisitalo muodostavat visuaalisen portin kaupungin ytimeen. Kaupungin suunnasta 
katsottuna tähän kaupunkitilaan kuuluu myös Rovaniemen kirkko.

Ounaskosken ylittävässä kaukomaisemassa lääninhallituksen päärakennus kätkeytyy 
täysikasvuisen puuston katveeseen.

Näkymä Ounasvaarantieltä pohjoiseen. Puistossa on kuvanveistäjä Urpo Kärrin teräsveis-
tos ”Raivaten ja rakentaen” vuodelta 1990.

Toimitalon siipiosa polveilee rannan puolella maaston mukaisesti. Korkeuseroja on korostettu kivipengerryk-
sillä ja rintamuureilla.
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Näkymä pohjoisesta Koskenrannan suuntaan. Lääninhallituksen toimitalo erottuu kuvan kes-
kellä muita valkoisempana. Vasemmalla on virkamiesten asuintalot ja kirkon oikealla puolella 
virastotaloon kuuluva poliisitalo.
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7.2 Omistus ja käyttö
Lapin lääninhallituksen toimitalon omistaa valtionvarainministeriön alainen liikelai-
tos Senaatti-kiinteistöt. Myös maapohja on valtion omistuksessa. Rakennuksen pää-
käyttäjä on Lapin aluehallintovirasto, jonka lisäksi kiinteistössä toimii Turvallisuus- ja 
kemikaliovirasto TUKES. Entinen lämpökeskus on autotalli ja sitä käyttää poliisi.

7.3 Arkeologia, maaperä ja luonto

Koskenrannan alue sijaitsee säännöstellyn Kemijoen rantatörmällä. Maasto laskeu-
tuu terassoituna kohti rantaa. Maaperän pintakerrokset ovat rakentamisen myötä 
kauttaaltaan muuttuneet. Lääninhallituksen korttelissa 38 ei tunneta muinaismuis-
tolain nojalla suojeltuja kiinteitä muinaisjäännöksiä tai irtainten muinaisesineiden 
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Vanhimmat puut ja pensaat ovat 1950-luvun istutuksia.
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sillä ja rintamuureilla.
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sauna- ja talousrakennus sekä kolme virkamiesten pienkerrostaloa. Niiden lisäksi kort-
telissa on vuonna 1938 valmistunut Uittoyhdistyksen talo. Pysäköintialueen laidalla on 
yksi apurakennus. Lämpökeskukseen liittyneet ulkorakennukset on purettu. 

Kaupunkikuvallisesti lääninhallituksen toimitalo liittyy Valtakadun länsipuolella olevan 
virastotalon 1950-luvulla valmistuneiden osien arkkitehtuuriin. Lääninhallitus ja entinen 
poliisitalo muodostavat visuaalisen portin kaupungin ytimeen. Kaupungin suunnasta 
katsottuna tähän kaupunkitilaan kuuluu myös Rovaniemen kirkko.

Ounaskosken ylittävässä kaukomaisemassa lääninhallituksen päärakennus kätkeytyy 
täysikasvuisen puuston katveeseen.

Näkymä Valtakadun eteläpäästä kaupungin keskustan suuntaan. Vasemmalla on poliisitalo ja oikealla 
lääninhallituksen talo.  Alkuperäistä katua on levennetty. 1950-luvulla bussipysäkin paikalla oli lehtikioski.

Näkymä pohjoisesta Koskenrannan suuntaan. Lääninhallituksen toimitalo erottuu kuvan kes-
kellä muita valkoisempana. Vasemmalla on virkamiesten asuintalot ja kirkon oikealla puolella 
virastotaloon kuuluva poliisitalo.
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Pohjoiseen avautuva etupiha puiston suunnasta katsottuna. Etualalla on  
vuonna 1989 pystytetty ’Äiti Lappi’ -veistos. 

Näkymä puiston suunnasta 
etupihalle nouseviin portai-
siin. Portaat ja tukimuurit on 
tehty harmaasta graniitista. 
Vasemmalla  on lääninhallituk-
sen talon siipirakennus ja sen 
keittiöön johtava ovi.

7.5 Pihat ja ulkotilat

Siipirakennuksen polveileva muoto ja muurirakenteet luovat mittakaavaltaan 
vaihtelevia ulkotiloja. Pihojen luonnetta on myöhemmissä korjauksissa koros-
tettu istutuksilla ja maanpinnan käsittelyillä.

Päärakennuksen pohjoispäädyn pääsisäänkäynnin edustalla on siipiraken-
nuksen rajaama moderni kunniapiha, joka samalla muodostaa Hallituskadun 
päätteen. Se oli 1980-luvulle asti sorastettu, heikosti jäsennetty ja pääosin py-
säköintikäyttöön varattu alue. Myöhemmissä korjauksissa piha on merkittävästi 
kohentunut. Alkuperäiseen suunnitelmaan kuulunut patsas pystytettiin vuon-
na 1984.

Nykyisin lääninhallituksen toimitalon sisäänkäyntiympäristö ja pihan pysäköin-
tialue on erotettu toisistaan. Pääsisäänkäynnin jalustaa on laajennettu ja sille 
nousee esteetön luiska. Etupihalla on harmaalla luonnonkivellä verhoiltu kivi-
muuri, jonka yhteyteen on sijoitettu aikaisemmin siipirakennuksen edustalla ol-
leet lipputangot.

Etupiha on kivetty harmaalla betonikivellä, joka on 
jaettu kenttiin punaisella betonikivellä. Sisäänkäynnin 
edustalla on harmaasta graniitista tehty jalusta.

Sisäpihalla syöksyt johtavat sadevedet suoraan maan-
alaiseen hulevesijärjestelmään. Rakennuksen seinustat 
on sorastettu. Sora on erotettu nurmesta puulistalla.

Uusittu pihavalaistus va-
laisee epäsuorasti puiston 
puiden kautta.

Henkilökunnan taukopiha on päällystetty harmaalla 
betonikivellä.

Siipirakennuksen edusta on päällystetty harmailla luon-
nonkivilaatoilla.

Valtakadun asfaltoitu jalkakäytävä kulkee pääsisään-
käynnin sivuitse. Sisäänkäynnille johtaa harmaalla 
kivilaatalla päällystetty jalusta.

Taukopihaa reunustaa lohkokivistä ladotut tukimuurit. Istuinalue on pihlajien varjosta-
maa siimestä.
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Piha on päällystetty harmaalla betonikivellä, joka on jäsennetty ruutuihin punaisilla ki-
vinauhoilla. Sisäänkäyntien ympäristöissä on käytetty myös luonnonkivilaattoja. Etu-
pihalta laskee graniittisen portaat siipirakennuksen taakse.

Takapiha on puistomainen ja siellä kulkee päällystetty pihatie. Valtakadun puolella ei 
ole pihaa, vaan rakennus rajautuu nykyisin katualueen jalkakäytävään. 

7.6 Liikenne ja pysäköinti

Lääninhallituksen toimitalo sijaitsee liikenteellisesti keskeisellä paikalla kaupunkikes-
kustan lounaiskulmalla. Sen sivulla kulkee Valtakatu, joka korvasi aikaisemmin Rova-
niemen kauppalan pääkatuna toimineen Maantiekadun. Rakennuksen eteläpuolella 
kulkee joen itäpuolelle johtava Ounasvaarantie. Etupihalta länteen suuntautuva Halli-
tuskatu johtaa Valtatie E75:lle.

Julkiset liikennemuodot ovat hyvin saavutettavissa. Rakennuksen edustalla on pai-
kallisliikenteen pysäkki. Linja-autoasema ja rautatieasema sijaitsevat 1,5 kilometrin 
päässä. Rovaniemen kansainväliselle lentokentälle on matkaa kymmenen kilometriä. 

Siipirakennus ’Lapinlisä’ on joen suuntaan kaksikerroksinen. Ominaisuutta on korostettu kokoussalin vertikaalisilla ikkunoilla.  Etupihalla sen rakennusmassa on upotettu loivasti polveilevaan maastoon.

Päärakennuksen kellarissa sijainneet kaksi autotallia poistettiin 
vuoden 2000 peruskorjauksessa. Poistettujen ovien paikat 
näkyvät pyöräkatoksen takana syvennyksinä seinässä.

Entisten autotallien oville johtanutta luiskaa rajaa luonnonkivi-
lohkareista tehty tukimuuri.

Ulkoterassi on luonnonkivimuureilla rajattu allasmainen tila. Sille on suo-
ra pääsy kokoussalista sekä henkilökunnan kahvihuoneesta.
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Näkymä virkamiestaloille johtavan pihatien alkupäästä pääsisäänkäynnille. Jalankul-
kualueet on erotettu asfaltoiduista ajoradasta betonikivetyksellä.

Sisäänajo etupihalle tapahtuu Valtakadulta. Ajopiha ja pääsisäänkäynnin saattoalue on päällystetty 
betonikivellä. Harmaalla graniitilla verhoiltu kivimuuri erottaa jalankulkualueen ajopihasta.

Näkymä korttelin eteläpuolella kulkevalta Uitonkadulta lääninhallituksen toimitalon suuntaan. Etualalla on entinen lämpökeskus ja sen takana toimitalon päärakennus ja siipiosa.
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Lääninhallituksen toimitalolla on käytössä yhteensä 36 pysäköintipaikkaa, jotka sijaitse-
vat autotallin takana olevalla asfalttikentällä. Autopaikat on varustettu lämmityspisteil-
lä. Polkupyörien pysäköinti on sijoitettu päärakennuksen taakse.

Etupihalla jalankulku ja autoliikenne on erotettu puolikorkealla, graniitista tehdyllä kivi-
muurilla. Pääsisäänkäynnin edustalla on saattoalue ja kuusi autopaikkaa. Siipirakennuk-
sen takana kulkevaa pihatietä pitkin voi ajaa pysäköintikentälle. 
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VIEREINEN SIVU: Näkymä Hallituskadun ja Valtakadun 
risteyksestä. Ajotie lääninhallituksen etupihalle jatkuu 
suoraan risteyksen yli.

7.7 Massoittelu, julkisivut ja aukotus

Näkymä Valtakadulta etelään. Etualalla on lääninhallituksen toimitalon siipiosa ja pääsisäänkäynti. Lääninhallituksen toimitalo pysäköintipaikalta katsottuna. Vasemmalla on entinen lämpökeskus. 
Pysäköintipaikan pohjoisreunalla on piharakennus.

Rakennuksen ulkoinen hahmo on säilynyt muuttumattomana. Se muodostuu kolmen 
kerroksen korkuisesta päämassasta, joka on katettu räystäättömällä harjakatolla. Sisä-
pihan puolella matala siipirakennus avautuu loivassa kulmassa päämassasta poispäin. 
Sipiosa on etupihan puolella yksikerroksinen ja puiston suuntaan kaksikerroksinen.

Kolmas rakennukseen kuuluva rakennusmassa on erillinen autotallirakennus, joka oli 
alun perin alueen lämpövoimala. Sen punatiilisen savupiipun purkaminen 1980-luvun 
puolivälissä oli suurin rakennuksen hahmoon tehty muutos. Vähäisempiä muutoksia 
ovat autotallien poistaminen sekä kellarin ikkunoiden peittäminen.

Rakennuksen kaikki julkisivut on rapattu ja maalattu valkoisiksi. Pääsisäänkäynti on si-
säänvedetty ja sen yläpuolista osaa kannattelee neljä vankkaa pilaria. Sisäänkäyntiym-
päristö on verhoiltu keltaisella klinkkerilaatalla. 

Päämassan aukotus on sotilaallinen - tasarytminen ja muodostettu yhdenmukaisella 
ikkunatyypillä. Ikkunoiden lisäksi pitkiä julkisivuja rytmittävät kantikkaat sadevesisyök-
syt. Pihan puolella perusmuodosta poikkeaa rappukäytävän pystysuora ikkunalinja.

Rakennuksen pohjoispäädyssä on kolme päällekkäin sijoitettua korkeaa ikkunaa, jois-
ta kaksi alinta toimivat ranskalaisina parvekkeina keskuskäytävän päässä. Ylimmäise-
nä on ullakon ikkuna, jonka lasi korvattiin vuonna 2000 ilmanvaihtosäleiköllä.

75



Näkymä päärakennuksen takaa, jossa kellarin ikkunat ovat täyskorkeat. Takajulkisivun tasarytmisestä aukotuksesta poikkeavat porraskäytävän pystysuora ikkunalinja sekä siipiosan liittymäkohdan ikkunat.
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Julkisivu länteen. KUVA: Senaatti-kiinteistöt

Julkisivu itään. KUVA: Senaatti-kiinteistöt
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Päärakennuksen ja siipirakennuksen liittymäkohta takapihan puolelta 
katsottuna. Ovi johtaa ala-aulaan.

Rakennuksen pääfasadi Valtakadun suuntaan. Horisontaalista sommitelmaa rytmittävät vankkatekoiset syöksytorvet.

Julkisivuissa on karkea harjarappaus, joka on maalattu 
valkoisella kalkkimaalilla. 

Kadun puolella kellarin ikkunat on muurattu umpeen. 
Vaalea sauma ja sävyltään tummempi rouhepinta tekevät 
fragmentin näkyväksi.
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Julkisivu koilliseen.

Julkisivu itään (Lapinlisä rannan puolelta ) Julkisivu länteen (Lapinlisä Valtakadun puolelta)

Julkisivu etelään (Lapinlisä)

Julkisivu pohjoiseen Julkisivu etelään

KUVAT: Senaatti-kiinteistöt
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Päärakennuksen ja siipirakennuksen liittymäkohta etupihan puolelta katsottuna. Pohjoispäädyssä oleva Lapin läänin 
vaakuna on peräisin vuoden 1938 
lääninhallitusrakennuksesta.

Rakennuksen eteläpäädyssä on yksinäinen ikkunarivi. Ikkunat olivat alun perin 
vahtimestareiden asuntoihin kuuluvia makuuhuoneiden ikkunoita.

Siipirakennuksen aukotus on monimuotoisempi. Pystysuorista ikkunoista muodostetut rivistöt korostavat siipirakennuksen pää-
massasta poikkeavaa muotoa. Kokoussalista puistoon avautuvat ikkunat ovat kahden kerroksen korkuisia pystynauhaikkunoita. Sii-
piosan kivijalkaan sijoitetut kellari-ikkunat ovat lähes maanpinnan tasolla. 

Kellarin ikkunat ovat lähellä maan pintaa. Entisen studion porrashuoneen ikkunarivi. Ikkunan alareunaa suojaa alumiinilista. Vesipelti 
on maalattu ruskeaksi.

Etupihalle avautuva pääaulan ikkunarivistö.
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Päädyssä on kolme korkeaa ikkuna-
aukkoa. Ullakon ikkunan paikalle on 
tehty ilmanvaihtosäleikkö.

Pääportaan suuri yhdeksänruutuinen 
ikkuna poikkeaa rakennuksen sään-
nöllisestä aukotuksesta.

Perusikkunatyyppi on kaksiosainen. 
Tuuletusikkuna on vasemmalla, kun se 
alkuperäisessä mallissa oli alhaalla.

Keittiön oven ja ikkunan paikkoja 
vaihdettiin vuonna 2000. Muutosjälki 
näkyy ikkunan alla.

Kokoussalin korkeat pystyikkunat.

Valtakadun puoleisessa julkisivussa on paikalla sijainneen Rovaniemen yhteiskoulun muistolaatta. Valtakadun puoleisen julkisivun sotilaallista aukotusta.
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Sisäänvedetty pääsisäänkäynti on päällystetty keltaisella lasittamatto-
malla klinkkerilaatalla, joka on alkuperäinen materiaali. Ovelle johtava 
jalusta on päällystetty harmaalla luonnonkivilaatalla.
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Metallirunkoinen pääovi on uusittu 1980-luvulla ja kunnostettu vuonna 2000. Eteinen ja pääaulaan johtava väliovi. Portaan molemmille puolille on tehty esteettömät luiskat.

Eteisen seinässä on säilytetty entinen 
vahtimestarin palveluluukku.

7.8 Sisäänkäynnit, esteettömyys ja ulko-ovet

Rakennuksessa on kahdeksan sisäänkäyntiä, joista pääoven ja keittiön sisäänkäynnit ovat es-
teettömiä. Pääovelle nousee kattamaton luiska, joka jatkuu eteisessä kaksiosaisena luiskana 
pääaulaan. Pääaulasta on esteetön reitti hissille.

Keittiön ja autotallin ovia lukuun ottamatta, ovet ovat alkuperäisillä paikoillaan. Pääsisään-
käynnin ja Valtakadun puoleisen sisäänkäynnin teräsrunkoiset ulko-ovet ovat vuodelta 1983. 
Ne on maalattu tummanruskeiksi ja lasitusta kehystää messinginvärinen listoitus. Puiset ulko-
ovet on uusittu vuoden 2000 peruskorjauksessa. Niissä on kuultokäsitelty vaakapanelointi.

Ulko-ovia kehystää keltaisella klinkkerillä verhoiltu sisäänkäyntialue- tai kehys. Sisäänkäynte-
jä suojaavia, vapaasti kantavia betonikatoksia on säilynyt useita. Pääsisäänkäynti on sisäänve-
detty ja korostettu keltaisella seinälaatoituksella. Pääoven ympäristössä seinien ulkonurkat on 
pyöristetty.7.9 Vesikatto

Väliovien pitkäripaiset vetimet ovat 
alkuperäiset.
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Pääoven, laatoitetun julkisivun ja katon liittymäkohta.

Sisäänkäyntisyvennyksessä on sileä valkoiseksi rapattu 
alakatto. Kattoon on upotettu suuret pyöreät valaisimet.

Pääovelle johtava luiska on tehty vuonna 2000.

Pääovessa on puupintaiset vetimet.

Talvisodan muistolaatassa kerrotaan ruotsalaisten vapaa-
ehtoisten avusta Rovaniemen ilmatorjunnassa.

Lapin sodan muistolaatta vuodelta 1975.

Vuonna 2000 lisätty kiiltävästä graniitista tehty muuraus.
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Takapihalta keittiöön johtavaa ovea on 
siirretty ja sille on tehty uusi laattakehys.

Takapihalta kokoussaliin johtava sisään-
käynti. Oven yllä on vanha betonikatos.

Siipirakennuksen sisäkulmassa on sisään-
käynti kellarikerroksen ala-aulaan.

Siipirakennuksen päädyssä on sisäänkäynti entiseen Yleisradion studioon, joka toimii nykyisin 
toimistokäytössä.

Takapihalta eteläiseen porrashuoneeseen 
johtava sisäänkäynti.

Valtakadulta eteläiseen porrashuoneeseen 
johtava sisäänkäynti.

Takapihalta ala-aulaan johtava sisään-
käynti.
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Rakennuksessa on räystäätön satulakatto, joka on aumattu taitekohdista. Katemateriaalina on konesau-
mattu ja vihreäksi maalattu rivipelti. Kattolinjaa kehystää suorakulmainen vesikouru, josta laskeutuu val-
koiset suorakulmaiset syöksyt. 

Vesikatto on uusittu vuonna 2017, jolloin katto varustettiin kaksin- tai kolminkertaisilla lumiesteillä, kul-
kusilloilla ja lapetikkailla. Uusi kate tehtiin ensimmäisenä vesikatteena toimineen päreen päälle. Alkupe-
räiset ilmanvaihtokotelot säilytettiin päärakennuksen katon harjalla, vaikka niiden alkuperäinen tarkoitus 
on loppunut. Katolle nousee myöhemmin lisättyjä tuuletusputkia ja siipiosassa myös harjatuuletusvent-
tiilejä. Rakennuksen savuhormit on poistettu.

Päärakennuksessa on sivuilta tuulettuva ullakko, jossa vesikattoa kannattavat puiset kattorakenteet ovat 
alkuperäiset. Siipiosan kattomuoto on monimuotoinen. Sillä on matala ullakko, jonne ei ole porrasyh-
teyttä sisätiloista. 

Rakennus on räystäätön. Sadevesikouru 
on kiinnitetty julkisivun yläreunaan.

Siipirakennuksen taitekohdissa on säilytetty alkuperäinen monimuotoinen kattomuoto. 
Siipirakennuksen ullakkotila on matala.

Kattoa reunustavat kantikkaat räystäskourut kiertyvät kulman 
ympäri. Myös syöksyt ovat suorakulmaisia.

Etualalla on entisen lämpövoimalan kattoa ja kattovarusteita.
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Katon harjalle sijoitetut ilmanvaihtokotelot ovat osa rakennuksen 
arkkitehtuuria. Ne on myöhemmin koteloitu umpeen.

Jäiden putoaminen on estetty kolminkertaisilla lumiesteillä.

Näkymä itälappeen tarkastusluukusta takapihan suuntaan.

Vesikaton sisänurkka.

Siipiosan kattomaisemaa.
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8 Rakenteet, rakennusosat ja talotekniikka

 8.1 Rakenteet 

Lääninhallituksen toimitaloon tehtiin sekarunko, jossa kantavia rakenteita olivat pak-
sut, kolmena kerroksena muuratut ulkoseinät sekä teräsbetonista paikalla valetut 
pilarit. Välipohjat toteutettiin paikalla valettuina alalaattapalkistona ja siipiosassa kak-
soislaattana. Kellarikerroksen rakenteet valettiin pääosin säästöbetonista.

Rakennuksen rakennejärjestelmä on alkuperäinen ja osoittautunut varsin joustavak-
si tilamuutoksia tehtäessä. Kantavia rakenteita koskevat muutokset ovat olleet väli-
seiniin tehtyjä aukotuksia tai välipohjalaattoihin tehtyjä läpivientejä. Rakennukseen ei 
ole tehty laajennuksia tai lisäosia.

Näkyvimmät rakenneosia koskevat muutokset ovat ikkunoiden ja ulko-ovien uusimi-
nen. Sisätiloissa näkyviä muutoksia ovat aiheuttaneet talotekniikan lisääntyminen, es-
teettömien kulkuteiden rakentaminen sekä hissiin liittyvä tekniikka. Uusia rakenteita 
on tehty myös väestönsuojaan.

Paloturvallisuutta on parannettu tiloja osastoimalla. Rakenteita on korjattu myös pai-
kallisesti tiivistämällä ja materiaaleja vaihtamalla. Lisäeristystä on tehty ullakolla, jossa 
palopermannon päälle on lisätty eristekerros.

Suurimmat rakenteelliset muutokset on tehty kellarikerroksessa. Kuvassa vuo-
den 1946 tilajärjestys, joka suunniteltiin omaan toimitaloaan odottavan poliisin 
käyttöön.  Hissille tehtiin varaus, mutta hissiä ei rakennettu. KUVA: Rovanie-
men kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

Vuoden 2000 peruskorjauksen valmistuttua putkahuoneiden väliseinät on 
purettu ja niiden tilalla on arkistohuoneita. Hissin ja koneellisen ilmanvaihdon 
uudet rakenteet ovat muuttaneet kuvan vasemmassa laidassa näkyviä tiloja. 
Henkilökunnan taukohuoneesta on tehty avoin tila.  KUVA: Senaatti-kiinteistöt
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Julkisivurappaus sai 2000-luvun peruskorjauksessa lähes 
valkoisen värin.  Se noudattaa Rovaniemen virastokes-
kuksen alkuperäistä väristyssuunnitelmaa, jossa raken-
nusten rappaus tummenee länteen päin siirryttäessä.
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8.2 Ikkunat
 
Rakennuksen ikkunat on uusittu vuonna 1983 ja kunnostettu vuoden 2000 peruskor-
jauksessa. Nykyiset ikkunat ovat sisäänpäin aukeavia, kolmipuitteisia ja kolmilasisia 
MSK-ikkunoita. Ikkunapuitteet ovat puusta ja ulkopuitteen vaakaosia suojaa alumii-
nilista.

Yleisin ikkunatyyppi on kaksiosainen tuuletusikkunalla varustettu ikkuna. Alkuperäi-
sessä mallissa puitejako oli vaakasuuntainen ja tuuletusikkuna sijaitsi ikkunan ala-
osassa. Nykyisessä pystymallissa avattava tuuletusikkuna on ulkoa katsottuna ikkunan 
vasemmassa reunassa. 

Käytävien päätteelle sijoitetut ikkunat toimivat 
ranskalaisina parvekkeina.

Yleisin ikkunatyyppi on kaksiosainen pystyik-
kuna, jossa tuuletusikkuna on vasemmalla.

Kellarikerroksen ikkuna siipiosassa.

Ikkunan alareunan liittyminen julkisivuun. Kolmannen kerroksen porrashuoneessa on suuri 
yhdeksänruutuinen erikoisikkuna.
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Toimiston ikkunan verhokappa.

Kolminkertainen ikkuna suljettuna. Sama ikkuna avattuna. Ikkunapenkki on päällys-
tetty linoleumilla ja reunustettu puulistalla.

Muita ikkunatyyppejä edustavat siipiosan kapeat pystyikkunat ja kivijalan pienet vaa-
kaikkunat. Erikoisikkunoita on porrashuoneiden kohdalla sekä käytävien päädyissä. 
Ullakon sivuseinillä ei ole ikkunoita.

Ikkunat on sijoitettu lähelle julkisivupintaa ja ulkopuolinen ikkunapenkki on pellitet-
ty ruskeaksi maalatulla vesipellillä. Sisäpuolinen ikkunapenkki on yleensä linoleumilla 
päällystetty ja puulistalla reunustettu taso.  Kellarissa ikkunapenkit on tehty betonista 
ja ne viettävät jyrkästi sisäänpäin.

Toimistohuoneissa ikkunat on varustettu säleverhoilla. Ikkunan yläpuolella on tavalli-
sesti leveä kappalauta.

Kulmaraudalla vahvistettu ulkopuite.

Arkiston umpeen muurattu ikkuna.

Sisäpuitteen liittyminen ulkoseinään.
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8.3 Lattiat 
Rakennuksen peruskorjauksessa lattioita on uusittu ja osin myös ennallistettu alkuperäinen hiearkia säilyttäen. 
Pääaulassa on käytetty lasittamatonta keltaisen eri sävyjä sisältävää klinkkerilaattaa. Porrashuoneissa lattiat ja 
askelmat ovat mosaiikkibetonia. Entisessä asukasrapussa on palautettu alkuperäinen sementtipintainen lattia.

Toimistoissa ja käytävillä tyypillinen lattiapäällyste on punaruskea linoleum. Poikkeuksen muodostavat ennallis-
tetut ylijohtajan huoneen parketti sekä esittelijöiden huoneiden puulattiat. Näitä kuultokäsiteltyjä kuusilattioita 
on myös toisen ja kolmannen kerroksen käytävillä. Kokoussalin vanha kuusiparketti on ennallistettu.

Saniteettitiloissa ja keittiöissä lattiamateriaali on tyypillisesti vinyylimatto. Asiakkaiden wc:ssä ja kellarissa latti-
oissa on käytetty ruskeaa keraamista laattaa.  Alkuperäisiä laatoituksia ei ole säilynyt.

WC:n karheapintainen muovimatto.

Tyypillisin lattiamateriaali on ruskeasävyinen linoleum.

Kellarin aputiloissa on eri ikäisiä muovimattoja.

Paikallisen korjauksen yhteydessä toimistohuoneen lattia-
pinnoite on vaihdettu puukuvioituun vinyylilattiaan.

Kunnostettu puulattia. Kuultokäsitelty kuusi.

Siipirakennuksen neuvottelutilan 2018 uusittu lattialaatta.

Toisessa korjatussa tilassa on uusi vinyylimatto.
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Uusittu puulattia. Kuultokäsitelty kuusi.

Keittiön karheapintainen muovimatto.

Pääaulan klinkkerilattia ja siihen tehty vaakunakuvio.

Kokoussalin parketti on ennallistettu. Sen kalanruotokuvio 
on ladottu kuusilaudasta.

Märkätiloissa on vaaleanruskea lasitettu klinkkerilaatta.

Oikealla alkuperästä aulan lattiaa ja vasemmalla uutta.

Ylijohtajan huoneen parketti on myös ennallistettu. 
Se edustaa lattiahierarkian ylintä tasoa.

Entisen asukasrapun lattia on betonipintainen. Sen pin-
nassa näkyy koiran tassun jäljet 70 vuoden takaa.

Porrasaskelmissa on alkuperäinen mosaiikkibetoni.
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Kokoussalin alakaton keskiosassa on vaahteraviilupintaiset akustiikkalevyt. 
Reunoilla on valkoinen kipsilevyvyöhyke.

Kattopalkkien päät on jätetty näkyviin.  Kellarin henkilöstökahvion alakatto on keskeltä reunoja korkeammalla.

8.4 Sisäkatot

Sisäkatot on tehty paikalla valettujen teräsbetonisten alalaattojen alapintoihin. Toi-
mistoissa kattojen alaslaskut tehty yleensä toispuoleisina siten, että huonekorkeus 
säilyy tilan keskiosassa.

Toimistohuoneissa alakatot on tasoitettuja ja valkoisiksi maalattuja betonikattoja, 
joihin on kiinnitetty valkoisia akustiikkaelementtejä. Alaslasketuissa osissa sisäkat-
tomateriaalina on tyypillisesti käytetty akustoivaa reikäkipsilevyä, joka on asennettu 

 Ala-aulan tasoitettu ja maalattu betonikatto. Akustiikkalevyt teräksisessä asennusjärjestelmässä.  Pääaulan tasoitettu ja maalattu levykatto.
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Toimistohuoneen betonikatto. Keskellä on ala-
katon pintaan kiinnitettyjä akustiikkalevyjä.

Toimistohuoneen oven yläpuolella on levyra-
kenteinen alaslasku.

teräsprofiilijärjestelmään. Pukuhuoneiden ja wc-tilojen alakatot on tyypillisesti pane-
loitu ja maalattu valkoisiksi. Kellarin arkistoissa, aputiloissa ja teknillisissä tiloissa be-
tonikatot on rapattu tai vain maalattu.

 Kellarin arkistohuoneen ruiskurapattu betonikatto..  WC:n maalattu sormipaneelikatto.

Käytävässä on ripustettu levykatto, jonka keski-
osa on tehty akustiikkalevyistä.

Toimistohuoneen tasoitettu ja maalattu beto-
nikatto.

Näyttävin alakatto on kokoussalissa, jonka keskiosa on päällystetty vaahteraviilupintai-
sella akustiikkalevyllä. Salin kattoa reunustaa valkoinen levykattovyöhyke, jonka sivuilla 
kattoa kannattavaa palkistoa on jätetty näkyviin.

 Pukuhuoneen maalattu kourupaneeli
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Porrashuoneen muuratut seinät ullakkokerrok-
sen tasanteelta katsottuna.

Keskuskäytävien muuratut väliseinät on tasoitet-
tu ja maalattu. Listat ovat seiniä vaaleampia.

Saniteettitiloissa on sävyltään lämmin laatoitus.

8.5 Seinät

Ulkoseinät ovat 450 mm vahvoja, kiviaineisella eristeellä halkaistuja 
muureja. Sisäpuolella on kahden kiven vahvuinen muuraus. Kellariker-
roksen ulkoseinät on valettu teräsbetonista ja riveerattu sisäpuolelta 
tiilellä. Ulkoseinien sisäpinnat on tasoitettu ja maalattu.

Myös väliseinät ovat pääosin muurattuja, tasoitettuja ja maalattuja. 
Tyypillinen toimistojen välinen tai käytävän vastainen seinä on 100 mm 
ei-kantava tiiliseinä. Niiden joukossa on 200 mm ilmaraolla toisistaan 
erotettuja puolenkiven vahvuisia väliseiniä. Alkuperäisissä väliseinissä 
tiili on usein muurattu syrjälleen materiaalin säästämiseksi.

Osa toimistohuoneiden välisistä seinistä on rankarakenteisia levysei-
niä. Alkuperäisessä rakennuksessa oli myös molemmin puolin rapat-
tuja Cloisson-seiniä, joiden runko tehtiin puusta. Tämän seinätyypin 
säilyneisyydestä ei tässä selvityksessä saatu lisätietoa.

Alkuperäisiä seinätapetteja ei ole säilynyt. Seinät on maalattu viimek-
si vuoden 2000 peruskorjauksessa harmaaseen ja ruskeaan sävytetyil-
lä vaaleilla sävyillä. Pääaulan pilareiden alkuperäinen keltainen väri on 
säilytetty.  Myös rappukäytävien seinien viivalla erotettu puolipaneeli 
on toteutettu alkuperäisen tapaan.

Lattialistat ovat suoralinjaisia lakattuja puulistoja. Ovilistat ovat yleensä 
valkoisia. Alkuperäiset kattolistat olivat niin kutsuttuja lyijykynäholkke-
ja. Alkuperäisiä listoja on säilynyt vain vanhimpien väliovien yhteydes-
sä.

Märkätilojen seinissä ja keittiöiden välitiloissa on laatoitus. Tyypillisin 
laatta on vaaleanruskea 100x100 neliölaatta. Kellarissa muuratut seinät 
on pääosin tasoitettu ja maalattu.

Seinän ja katon rajapintaan on maalattu valkoi-
nen lyijykynäholkki.

Kahden käytävän osan värisävyissä on hienova-
raista vaihtelua.

Lattian rajassa on matala suoralinjainen puulista.
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 Pääaulan puolihimmeä seinä. Toimistohuoneen käytävän vastaiseen 
seinään on rakennettu koteloita.

Kellarissa ulkoseinät ovat betonia ja väliseinät muurattuja. Kaikki seinät on 
tasoitettu ja maalattu valkoisiksi.

Vanhan väliseinän syrjälleen muura-
tut tiilet on jätetty näkyviin kolman-
nen kerroksen käytävällä.

Korjattu halkeama entisen asuinhuo-
neen seinässä.

Toimistohuoneiden 114 ja 133 välisessä kevyessä rankaseinässä on säilytetty 
1960-luvule tyypilliset levyraot.

Vanha vaatekomero on säilytetty toimistohuoneen oviseinällä. Komeron sisä-
puoli on paperoitu 1950-luvun tapetilla.
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8.6 Väliovet 
Lääninhallituksen väliovet uusittiin lähes kokonaan 2000 peruskorjauksessa. Toimisto- 
ja kokoontumishuoneissa on tammiviilutettuja ja huullettuja laakaovia. Aputiloissa, 
kuten pesuhuoneissa ja varastoissa, on käytetty harmaita tai valkoisia mdf-levypintai-
sia laakaovia. Eri puolilta rakennusta löytyy myös yksittäisiä liukuovia.

Osastoivat porrashuoneiden ovet ja käytäville sijoitetut väliovet ovat lasitettuja te-
räsovia, joissa on rst-potkulevyt sekä koivurimoitus. Käytävässä ja pääportaissa ovet 
ovat kaksilehtisiä ja väriltään harmaita.

Keskuskäytävien metallirunkoiset osastoivat väliovet on uusittu vuo-
den 2000 peruskorjauksessa.

Yksityiskohta välioven alaosasta.

Alkuperäinen puurunkoinen välio-
vi johtaa ala-aulasta etupihalle.

Oven heloitusta.

Oven alkuperäinen vedin ja heloi-
tus ovat säilyneet.

Yksityiskohta oven yläosasta.

Ala-aulaan johtavat pariovet ovat 
alkuperäiset.
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Alkuperäisiä väliovia on säilynyt vain muutamia, mutta ne on ennallistettu alkuperäis-
tä vastaaviksi. Näitä tummaksi petsattuja tai valkoiseksi maalattuja ovia on säilynyt 
pääsisäänkäynnin, sivusisäänkäynnin ja ala-aulaan laskeutuvan portaan yhteydessä.

Välioven heloitusta.

Alkuperäinen pääsisäänkäynnin puurunkoinen väliovi.

Väliovia kehystää valkoiseksi 
maalattu ovilista.

Juhlasaliin johtavat peräkkäiset 
pariovet.

Huulletun oven yksityiskohta.

Virastomestarin taustatiloja 
rajaava liukuovi.

Yksityiskohta oven ulkopuolelta.

Aputiloissa käytetty tyypillinen 
laakapintainen väliovi.

Ovipielen varustusta käytävällä.

Kellarin palo-ovi.
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Kokoussalin puheenjohtajan pöytä on Aptero-mallistoa. Yksityiskohta pystysuuntaisesta kuusiviilusta. Aptero-tuoli Yksityiskohta pöydän rakenteesta.

8.7 Kalusteet

Ensimmäisen lääninhallitustalon kalusteet onnistuttiin evakuoimaan ennen rakennuk-
sen tuhoutumista. Niitä on säilynyt yksittäisinä kappaleina sekä yleisiin tiloihin si-
joitettuina kalusteasetelmina. Nykyisen rakennuksen aikakautta edustavat pääaulaan 
sijoitetut Alvar Aallon suunnittelemat Artek-istuinryhmät.

Kalustus uusittiin pääosin vuoden 2000 peruskorjauksessa. Tuolloin hankittiin muun 
muassa Aptero Oy:n kuusiviilusta tehtyjä kalusteita, jotka on sijoitettu rakennuksen 
kokoustiloihin. Malliston on suunnitellut rovaniemeläissyntyinen arkkitehti ja muotoi-
lija Seppo Koho.

Arvokkain kalustus on sijoitettu ylijohtajan huoneeseen. Myös muissa kolmannen ker-
roksen huoneissa on eri ikäisiä arvokalusteita. Tavanomaisesta virastoympäristöstä 
poikkeavalla tavalla on kalustettu myös porrashuoneisiin liittyvät odotushuoneet, joi-
hin on luotu lappilaista kodikkuutta.

Tyypillinen toimistohuoneen kalustus muodostuu 2000-luvun toimistokalusteista. 
Yleisten tilojen kalustuksessa on suosittu vaaleaa puuta. Tekstiileissä ja kalusteiden 
verhoilussa on suosittu sinisen ja vihreän sävyjä.

Alvar Aallon E46-tuoli aulan 
istuinryhmässä. 

Ala-aulan naulakko.Alvar Aallon X800B-pöytä 
pääaulassa.

Historiallinen kalustease-
telma pääaulassa.

Vanha arkistokaappi kol-
mannessa kerroksessa.

Historiallisia kalusteita 
toimistohuoneessa.

Kassakaappi toimistohuo-
neen syvennyksessä.
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Ylijohtajan huoneen kalustus on tummaa puuta. Ylijohtajan neuvotteluryh-
mään kuuluva Inno-istuin.

Ylijohtajan huoneessa on Antti Evävaaran suunnitte-
lema Pesä-nojatuoliryhmä.

Kolmannen kerroksen entisessä kansliapäällikön huonees-
sa on vaalea kiintokaappi ja tummat toimistokalusteet.

Henkilöstökahvilan uusitut keittiökalusteet. Alkuperäinen kiintokaluste kolmannesta kerroksesta.

Toimistohuone tarjoaa mukavat nojatuolit vieraille. Tyypillinen pienen työhuo-
neen kalustus.

Videoneuvotteluhuoneen 
kalusteet ovat vaaleaa puuta.

Käytävän odotus-
huoneen kodin-
omaista kalustusta. 
Raanu seinällä 
edustaa lappilasta 
käsityöperinnettä.
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8.8 Valaistus, valaisimet ja sähköjärjestelmä

Sähköjärjestelmä uusittiin kokonaisuudessaan vuoden 2000 peruskorjauksessa.  Samassa yhte-
ydessä uudistettiin myös valaistus ja kunnostettiin vanhat arvovalaisimet.

Rakennuksen sähköpääkeskus sijaitsee kellarin pohjoispäässä. Jokaisessa kerroksessa sekä sii-
pirakennuksessa on omat alakeskukset. Sähkön lisäksi järjestelmään kuuluu tietotekninen kaa-
pelointi, antennit, turvajärjestelmät sekä rakennusautomaatio. 

Johdotus kulkee pääosin käytävien alakattojen suojissa. Toimistohuoneissa ja neuvottelutilois-
sa johdot ja pistorasiat on sijoitettu ikkunoiden alle johtokouruihin. Painikkeet ovat tyypillisesti 
oven sisäpuolella kotelossa tai roilotuksessa.

Toimistojen valaistus on tehty työympäristön vaatimusten mukaisesti. Toimistoissa ja käytävillä 
on suosittu epäsuoraa valaistusta. Pää- ja ala-aulan suora valaistus mukailee alkuperäistä. Ko-
koussalissa alkuperäisten kattovalaisimien valaistusta on täydennetty uppovalaisimilla.

Rakennuksen alkuperäiseen sisustukseen kuuluu 1950-luvun arvovalaisimia, jotka ovat edel-
leen käytössä. Vaikka niitä on määrällisesti vähän, ne ovat olennainen osa rakennuksen koko-
naistaideteosta.

Ylijohtajan kattovalaisin on Taito 
Oy:n UN, jollaisia toimitettiin myös 
YK:n pääsihteerin huoneeseen.

Aulassa on Lisa Pape-Johansonin 
suunnittelema pöytävalaisin.

Ylijohtajan huoneen lattiavalaisin on 
Paavo Tynellin tuotantoa.

Juhlasalin näyttävät kattovalaisimet on entisöity. Kookkaat heijastinlasit on ripus-
tettu katosta ohuilla vaijereilla. Malli on Paavo Tynellin suunnittelema.
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Toimistohuoneissa kaapeloinnit ja pistorasiat on sijoitet-
tu ikkunoiden alle johtokouruihin.

Yksiosainen 1990-luvun 
valaisinpainike.

Sähkökalusteet on sijoitet-
tu ovipielen koteloon.

Valokatkaisin himmenti-
mellä ja merkkivalolla.

Juhlasalissa sähkökalusteet on sijoitettu puisen patte-
risuojan taakse.

Toimistohuoneen epäsuora kattovalaistus. Valo suun-
tautuu sekä ylös että alas.

Käytävän seinävalaisin. Käytävän epäsuora valais-
tus jonovalaisimilla.

Kirjastohuoneessa on upo-
tetut loisteputkivalaisimet.

Keskeisiä väliovia on valais-
tu tauluvalaisimilla.

Pääaulan kupuvalaisimet.

Kellarissa ja aputiloissa 
käytetty seinävalaisin.

Neuvotteluhuoneen 
alakattoon upotettu koh-
devalaisin.

Kellarin arkistotiloissa on 
jonovalaisimilla toteutettu 
suora kattovalaistus.

Käytävän odotustilassa on 
pintaan asennetut kattova-
laisimet.

Videoneuvotteluhuoneen 
epäsuora valo heijastetaan 
katon kautta.

Saniteettitiloissa on yhdis-
tetty peili- ja kattovalai-
simien valo.

Aputilan suora kattova-
laistus
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Kellarikerroksen alapohjarakenteessa kulkeneet lämpöputket 
on tulpattu ja korvattu pintaan asennetuilla putkilla.

Näkyvillä paikoilla on käytetty vanhaa muotoilua jäljittele-
viä putkipattereita.

Kokoussalissa lämpöpatteri on verhoiltu puisella rimasuojalla.

8.9 Lämmitys, ilmanvaihto ja vesikalusteet

Lääninhallituksen toimitalo liitettiin kaupungin kaukolämpöverkkoon vuonna 1979. 
Siihen asti lämpö tuotettiin viereisessä aluelämpökeskuksessa, josta se siirrettiin put-
kikanaalia pitkin patteriverkkoon. Vuonna 2000 toimitalo sai oman alakeskuksen.

Lämpö jaetaan edelleen vesikiertoisen lämpöpatteriverkon kautta. Termostaateilla va-

rustetut patterit on sijoitettu ikkunoiden alle ilman seinäsyvennystä. Lämpöpatterit on 
uusittu vuoden 2000 peruskorjauksessa. Alkuperäisiä pattereita ei ole säilynyt.

Alkuperäinen ilmanvaihto toimi pääosin painovoimaisesti poistoilmapuhaltimien 
avustamana. Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä uudistettiin koko-

Yleisöwc:n etuhuoneen 
varustusta.

Siivouskomeron vesikalus-
teita ja putkituksia.

Yleisöwc:n tyypillistä vesikalustusta. Toispuoleinen inva-wc. Sosiaalitilan suihkukalusteita.
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Kokoussalissa poistoilmaventtiilit ovat sijoitettu alakattoon 
keskiosaan. Tuloilmaventtiilit ovat seinien vierustoilla.

Toimistohuoneissa tulo- ja poistoilmaventtiilit on sijoitettu käy-
tävän vastaiselle seinälle.

Toimistohuoneiden tyypillinen poistoilmaventtiilityyppi.

naisuudessaan vuoden 2000 peruskorjauksessa, jolloin kerrosten välisiä pystyroiloja 
laajennettiin ja sisäkattojen alaslaskuja lisättiin. Ullakkokerrokseen rakennettiin uusi 
ilmanvaihtokonehuone. Ilmanvaihtojärjestelmään liitettiin myös lämmön talteenot-
to ja myöhemmin jäähdytys. Jäähdytyksen lauhdeyksikkö on sijoitettu autotallin nur-
kalle.

Vesikalusteet uusittiin ensimmäisen kerran vuonna 1987. Nykyiset kalusteet ovat pää-
osin peräisin vuoden 2000 peruskorjauksesta, jolloin myös viemärit ja vesijohdot uu-
sittiin liittymästä asti. Alkuperäisiä vesikalusteita tai välivaiheiden kerrostumia ei ole 
säilynyt.

Ullakon pohjoispäätyyn rakennettiin 2000-luvun peruskorjauk-
sessa kokonaan uusi ilmanvaihtokonehuone.

Kellarikerroksessa on myöhemmin rakennettu lämpökeskus. 
Rakennus on liitetty kaukolämpöverkkoon.

Kokoussaliin saa kolmivaihevirtaa tilan perällä olevan varaston 
mittaritaulusta.
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Kaavio tilojen käyttötarkoituksista huhtikuussa 2020 

9 Sisätilat - Päärakennus

9.1 Tilojen käyttötarkoitukset - päärakennus ja siipirakennus

Toimitalon päärakennuksen alkuperäinen tilaohjelma perustui keskuskäytäviin ja nii-
den varrelle sijoitettuihin konttorihuoneisiin. Tämä perusratkaisu on säilynyt, vaikka 
huoneiden keskinäisessä tilajaossa on tehty runsaasti muutoksia. Päärakennuksessa 
on kaksi porrashuonetta ja siipiosassa yksi. Hissi sijaitsee päärakennuksen keskellä.

Siipiosan tilojen muoto poikkeaa rakennuksen peruskaavasta ja tekee siitä ainutlaa-
tuisen. Siihen kuuluvat kolmiomainen pääaula sekä vastaavalla kohdalla kellarikerrok-
sessa oleva aulatila. Ala-aula johtaa suureen kokoustilaan.

Pääosa huonetiloista on edelleen perinteisessä toimistokäytössä. Myös alkuperäiseen 
tilaohjelmaan kuuluneet asunnot ja Yleisradion entiset toimitilat on muutettu toimis-
toiksi. Myöhemmin rakennetut sosiaalitilat ja tekniset tilat on sijoitettu pääosin kel-
larikerrokseen.

2000-luvun digitalisaation käynnistämä toimistotyön murros näkyy jo tilojen käytössä 
mutta ei vielä ilmene rakennuksen tilajärjestyksessä.

K 1
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GSPublisherEngine 2303.0.17.100

Toimisto tai työhuone

Neuvottelu- ja kokoushuone

Virastomestari ja kopiohuone

Henkilökunnan tauko- tai sosiaalitila

Yleisöaula, käytävä tai eteinen

Varasto tai autotalli

Yleisö wc

Porrashuone / hissi

Arkisto / holvi / kirjasto

Tekniikkatila / palvelinhuone

Kokoontumis- ja juhlatila

Siivous

Väestönsuoja
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Kerrosopaste ala-aulasta.
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Asiakaspalvelu on 2000-luvun kerrostumaa. Näkymän päässä on entinen virastomestarin huone

Aulan tiililattia on alkuperäinen. Sisäänkäynnin edustalla on tummilla 
tiilillä tehty Lapin läänin vaakuna.

Asiakaspalvelutiskin takana tiililattiaa 
on jatkettu vaaleammalla laatalla.

9.2 Pääaula
Pääaula on toimitalon keskeisin yleisötila ja luonteeltaan puolijulkinen. Rakennuksen 
valmistumisen aikaan asiakkaita palveltiin aulaan avautuvien luukkujen kautta.

Aula on muodoltaan pitkänomainen viisikulmio, jonka keskellä on vapaasti tilaan si-
joitettu pääporras. Pääsisäänkäynti on aulan leveimmällä kohdalla. Portaiden lisäksi 
aulan alkuperäistä estetiikkaa edustavat kirkkaankeltaisiksi maalatut kiiltävät pilarit 
sekä lasittamattomasta keltaisesta tiililaatasta tehty lattia. 

Pääaulan väritys on kuvataiteilija Eino Kaurian suunnittelema. Alkuperäisestä aulanä-
kymää hallitsi takaseinän moniosainen Lappi-aiheinen seinämaalaus. Se on myöhem-
min maalattu peittoon ja seinän palveluluukut on muutettu kiinteiksi sisäikkunoiksi.

Aulaan on sijoitettu historiallisia kalusteasetelmia ensimmäisen lääninhallitustalon ai-
kakaudelta. Odotusaulan istuinryhmät edustavat rakentamisaikakautta.

Kokonaan uusi elementti pääaulassa on vuoden 2000 peruskorjauksessa rakennettu 
asiakaspalvelutiski. Se on tehty osittain puretun seinän rakenteisiin ja vuorattu vaale-
alla puulla siten, että syntyy vaikutelma vapaasti tilassa olevasta rakenteesta.

Näkymä asiakaspalvelutiskin edustalta ensimmäisen kerroksen käytävän suun-
taan. Seinän oikealla puolella on luiska, josta on esteetön pääsy hissille.

109



Näkymä pääaulan perältä portaan suuntaan.  Vasemmalla seinässä näkyy entisiä palveluluukkuja. Oikealla on pääsisäänkäynti. Uusi asiakaspalvelutiski jää kuvassa portaiden taakse.
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VASEMMALLA: Aulanä-
kymä kellariin johtavan 
portaan edustalta kohti 
pääsisäänkäyntiä.

OIKEALLA: Pääporras 
nousee avoimena toisen 
kerroksen keskuskäytävään. 

Billnäsin kirjoituspöytä ja 
vanha kirjoituskone aulassa.

Palvelutiskin yksityiskohtia. Tiskin yläpuolella on 
Lapin läänin vaakuna.

Alvar Aallon kalusteista muo-
dostettu istuinryhmä.

Billnäsin asiakirjakaappi ja 
vanha puhelinkone.

Ikkunaseinustalla on uudet ripapatterit. Ikkunanäky-
mä avautuu etupihalle.
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Pääporras on luonteeltaan ilmava ja koristeellinen.  Porrasnousun 
alapää kaartuu loivasti pääsisäänkäynnin suuntaan. Pilarissa käytetty 
kiiltävä, kirkkaankeltainen maali esiintyy myös Eino Kaurian Paimion 
parantolaan tekemässä värityksessä.
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Pääaulan alakatto on myöhemmin levytetty. Levysaumat 
ovat ratkeilleet ja niiden paikkaus on kesken.

Entisistä palveluluukuista on tehty sisäikkunoita. Aukkojen 
alkuperäiset pyöristykset on säilytetty. 

Eteisen puurunkoiset väliovet ovat 
alkuperäiset.

Pääaulan palvelutiski tehtiin osittain purettuun väliseinään. Tiskin takana on kulunvalvonnasta ja asiakaspalvelusta 
vastaavan vahtimestarin työtilat. 

Aulanäkymä palvelutiskin suunnasta. Etualalla on kellariker-
roksen ala-aulaan laskeutuva porras.

Käsijohteen leikkisä kulmaosa on 
tehty kupariputkesta.
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9.3 Vahtimestarin tilat
 
Lääninhallituksen vahtimestarit palvelivat asiakkaita aikaisemmin etei-
sen seinään sijoitetun palveluluukun kautta. Vahtimestarin toimistosta 
johti kellariin porrasyhteys, joka on sittemmin poistettu.

Vuoden 2000 peruskorjauksessa aulapalveluille rakennettiin uusi pal-
velutiski, jonka kaareva muoto ja paneloitu pinta erottuvat 2000-luvun 
kerrostumana aulan alkuperäisestä arkkitehtuurista.

Tilamuutos tehtiin purkamalla entisen lääninrahaston huoneen sei-
nää, jossa oli vastaavat palveluluukut kuin takaseinällä. Nyt tila jatkuu 
avoimena vahtimestarin työpisteelle, joka toimii myös kulunvalvonnan 
tarkkaamona. Viereisissä tiloissa on kopiohuone sekä konttoritarvike-
varasto. Rakennuksen pohjoispäädyssä sijainneet entiset vahtimestarin 
tilat ovat tällä hetkellä käyttämättömiä.

Näkymä entisestä vahtimestarin huoneesta pääaulaan.

Vahtimestarin työpiste ja valvomo sijaitsevat entisessä lääninrahaston huoneessa.  Alkuperäiseen tilaan on 
rakennettu uusi väliseinä, jossa on liukuovilla varustetut oviaukot.

Konttoritarvikevarasto. Kuvassa näkyvän sisäikkunan paikalla oli alun perin vahtimestarin 
palveluluukku. Asiakkaan käynnin tarkoitus selvitettiin jo eteisessä.

Taustatiloihin kuuluva kopio-
huone on entinen holvi.
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Hissi on lisätty vuonna 2000 valmistuneen 
peruskorjauksen yhteydessä rakennusvai-
heessa tehtyyn hissikuiluun. 

Hissin ovi avattuna. Kori on ulkopinnaltaan 
ruostumatonta terästä ja sisältä valkoinen.

Oikealla näkyvä hissi sijoittuu pääaulan tun-
tumaan. Sen liikennettä voi seurata palvelu-
tiskin suunnasta.

Sisätilojen esteettömyys on ratkaistu teke-
mällä pyörätuoliluiska pääaulasta ensimmäi-
sen kerroksen käytävään ja hissille.

9.4 Hissi

Hissille tehtiin varaus jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa, jolloin myös valettiin 
teräsbetoninen hissikuilu. Rakennus sai ensimmäinen hissikoneen kuitenkin vasta 
vuoden 2000 peruskorjauksen yhteydessä. RST-pintainen hissikori on sijoitettu kes-
kuskäytävän alkupäähän tunnistettavasti oman aikakauden kerrostumana.

Hissi yhdistää kerrokset kellarista kolmanteen kerrokseen asti. Hissille on esteetön 
kulkuyhteys ensimmäisen kerroksen pääaulasta sekä kellarista. Hissin maksimikapasi-
teetti on viisi henkilöä tai 450 kiloa. Hissikori avautuu yhteen suuntaan. 

Hissi on sijoitettu pääraken-
nuksen ja siipirakennuksen 
nivelkohtaan. Hissikuilu raken-
nettiin jo vuonna 1947, mutta 
hissikoneistoa saatiin odottaa 
vuoteen 2000 saakka.

115



Toisen ja kolmannen kerroksen porrashuonee-
seen liittyy odotus- ja taukotila. Molemmissa 
kerroksissa porrashuone on erotettu keskuskäy-
tävästä teräsrunkoisilla palo-ovilla. 
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Porrassyöksy ensimmäisestä kerroksesta pääau-
laan.

9.5 Pääporras
Pääporras nousee pääaulasta avoimena. Toisessa ja kolmannessa kerrokses-
sa se sijoittuu porrashuoneeseen, joka on erotettu keskuskäytävistä teräs-
runkoisilla palo-ovilla. Porrashuoneeseen liittyy kerroskohtainen odotus- ja 
taukotila, jossa on naulakko, keittokomero sekä wc:t. Kolmannen kerroksen 
odotustila on alkuperäinen, toiseen kerrokseen se on lisätty myöhemmin.

Pääportaan askelmat on valettu mosaiikkibetonista. Koristeellinen porras-
kaide on muotoilu terästangosta ja sen pyöreisiin muotoihin taivutettu kä-
sijohde on tehty koivusta. Porrastasanteilla on käytävän lattiamateriaali.

Kellariin laskeutuva porras on erotettu ala-aulasta alkuperäisellä lasiseinällä 
ja lasitetulla pariovella. Alhaalla sijaitsevalta välitasanteelta on kulku kellari-
tiloihin. Ala-aula on neljä askelmaa tätä alempana.

Ylhäällä pääporras päättyy kaksiosaisen ullakon pohjoispäätyyn. Ylimmät 
porrasaskelmat on maalattua betonia ja koristeellinen kaidemuoto vaihtuu 
pelkistetyksi pinnakaiteeksi.

Pääaulasta kellariin johtava porrasaukko. Porras päättyy ala-aulan 
lasioviin.

Kellarikerroksessa porras haa-
rautuu ala-aulaan ja henkilökun-
nan taukotilaan.

Pääportaan porrasvarren muotoilussa on pyritty kevey-
teen. Askelmien mosaiikkibetoni on toteutettu ohuena 
pintavaluna.

Porrasaskelmat on valettu mosaiikkibetonista. 
Metallikaiteessa on koivupuinen käsijohde.

Ullakolle johtava porras on 
maalattua betonia.

117



Sivuporras oli alun perin asuntorappu. Sa-
malla se on toiminut varatienä toimistoille.

Sivuporras laskeutuu Valta-
kadun puolelle.

Paikalla valettu porrasvarsi on hoikka. Myös askelmien pintavalu. 
on ohut. Porrasvarren sivut ja alapinta on maalattu valkoisiksi.

9.6 Sivuporras

Rakennuksen eteläpäässä on kellarista ullakolle nouseva sivuporras, joka on kerrosta-
soilla erotettu keskuskäytävästä ja päätyhuoneistoista palo-ovilla. Porrashuone toimi 
alun perin asuntojen rappukäytävänä ja toimistojen varapoistumistienä. Pääportaa-
seen verrattuna sivuporras on selkeästi arkisempi.

Porras laskeutuu takapihalle 
avautuvalle sisäänkäynnille.

Ensimmäisen kerrostason pintavaluun on tallentunut rovanieme-
läisen koiran tassunjäljet 70-vuoden takaa.
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Kolmannen kerroksen porrastasanne. Vasemmalla näkyvän lasioven takana on enti-
nen vahtimestarin asunto. Edessä on wc ja oikealla toimistokäytävään johtava ovi.

Valtakadun puoleinen sisään-
käynti ulko-oven suunnasta.

Puinen käsijohde on maalattu mustaksi. Pinnakaide on harva.

Sivuportaan alkuperäisyyttä on palautettu vuonna 2000 valmistuneessa peruskorjauk-
sessa. Porrasaskelmien ja kerrostasojen matot ja listat on poistettu ja betonipinta on 
hiottu esiin. Porraskaide on alkuperäinen. Harvaan sijoitettujen metallipinnojen  kan-
nattama puinen käsijohde on maalattu mustaksi. 

Porrasaskelmien ja tasanteiden pinnasta on poistettu pintaker-
rokset ja alkuperäinen teräshierretty betonipinta on hiottu esiin.

Kellariin laskeutuva porras.
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Kellarikerroksessa on kaksi lyhyttä käytävää, 
Kuvassa näkyvä käytävä on nimetty arkisto-
käytäväksi..

Ensimmäisen kerroksen keskuskäytävänäkymä 
pääaulan suunnasta. Käytävässä on epäsuora ja 
epäsymmetrinen valaistus.

Toisen kerroksen käytävä porrashuoneen koh-
dalla. Teräsrunkoinen palo-ovi ja puulattia on 
uusittu vuoden 2000 peruskorjauksessa.

Kolmannen kerroksen käytävänäkymä pää-
aulan suuntaan. Alkuperäinen puulattia on 
ennallistettu.

9.7 Keskuskäytävät

Keskuskäytävät muodostavat päärakennuksen toiminnallisen selkärangan. Ne ovat 
säilyneet perusilmeeltään lähes alkuperäisinä. Suurin muutos on porrashuoneiden 
kohdalle lisätyt palo-ovet, jotka kahdessa ylimmässä kerroksessa jakavat käytävän 
kahteen osaan. Toinen näkyvä muutos on tehty alakattoihin.

Keskuskäytäviä on kolmessa kerroksessa. Ensimmäisen kerroksen käytävä alkaa pää-
aulasta ja päättyy eteläiseen porrashuoneeseen. Toisen ja kolmannen kerroksen käy-
tävät ulottuvat rakennuksen pohjoispäätyyn asti.

Pääporras ja hissi sijoittuvat keskuskäytävän kolmanneksen kohdalle. Toisessa ja 
kolmannessa kerroksessa porrastasanteen yhteyteen on tehty odotustila, jonka va-
rusteita ovat minikeittiö, naulakko sekä asiakkaiden wc:t. Odotustilat on sisustettu ko-
dikkaiksi. Kolmannen kerroksen odotustila on alkuperäisellä paikallaan.

Toimistohuoneet ja neuvottelutilat on sijoitettu keskuskäytävän molemmin puolin. 
Toimistoista ei avaudu sisäikkunoita käytävään, vaan käytävä saa luonnonvaloa aino-
astaan porrashuoneista ja rakennuksen päädyistä. Käytävissä on alas lasketut, akus-
toidulla kipsilevyllä tai akustiikkapaneeleilla päällystetyt alakatot. Alakattojen suojiin 
on sijoitettu talotekniikkaa.
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Kolmannen kerroksen aulan odotustila portaan suunnasta kuvattuna. Vasemmalla on minikeittiö ja sen seinän takana asiakas-wc:t Tila on sisustettu kodikkaasti.
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Tilahierarkian arvokkainta aluetta edustaa kolmannen kerroksen pohjoispääty. Materiaalien 
osalta käytävä ei poikkea muista kerroksista. Arvokkuutta on luotu maaherrojen muotoku-
villa. Käytävän päässä on ranskalaiselle parvekkeelle johtava pariovi.

Käytävien valaistus on toteutettu epäsuorana ja epäsymmetrisenä. Heijastinpintana 
on käytetty sivuseinää tai alakaton korkeampaa osaa. Valaistusta on täydennetty sei-
nävalaisimilla.

Kerrosten ja huonetilojen hierarkia näkyy käytävissä hienovaraisesti. Toimistokäytä-
villä on yhdenmukaiset puuviilutetut väliovet.  Sekundaaritilojen ovet ovat harmaita.

Ensimmäisen kerroksen lattiamateriaalina on linoleum. Toisessa ja kolmannessa ker-
roksessa on ennallistettu lankkulattia. Lattiamateriaalina on kuultokäsitelty kuusilank-
ku.

Kolmannen kerroksen pohjoispääty on viraston ylimmän johdon aluetta. Siellä käy-
tävään on luotu arvokkuutta sijoittamalla seinille entisten maaherrojen muotokuvat.

Käytävän värimaailma muodostuu vaalean puun, messingin ja sävytet-
tyjen seinäpintojen yhdistelmästä. Valkoista väriä on käytetty listoituk-
sissa ja alakatoissa.

Käytävän seinään on avattu alue, jossa 
voi nähdä alkuperäistä väliseinämuu-
rausta. Tiili on muurattu syrjälleen.

Toisen kerroksen odotustila porrashuoneen suuntaan kuvattuna. Istuinryhmän taus-
talla on lappilainen seinäraanu. Haitarioven taakse kätkeytyy vaatenaulakko.
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Toisen kerroksen tyypillinen työhuone. Nykyisin lähes kaikkien toimistojen varustukseen kuu-
luu kuvassa näkyvä säädettävä työpöytä.

Tyypillinen yhden hengen toimistohuone. 
Peruskalustuksen lisäksi huoneeseen on mah-
dutettu pieni neuvotteluryhmä.

Toimistohuone käytävän suuntaan kuvattuna. 
Käytävän vastaisella seinälle, oven molemmille 
puolille on koteloitu tekniikkaa.

9.8 Toimistohuoneet

Päärakennuksen maanpäällisissä kerroksissa on rakennuksen pääkäyttötarkoituksen 
mukaisia toimistohuoneita. Ne ovat pääosin yhden hengen työhuoneita, joissa on ta-
vanomainen 2000-luvun toimistokalustus: työpöytä, kirjakaappi ja työtuoleja. Suurim-
missa toimistohuoneissa on myös neuvottelupöytäryhmä.

Toimistojen alkuperäistä tilajakoa on muunneltu sivusuunnassa eli olevia väliseiniä 
siirtämällä tai rakentamalla uusia. Huonetilojen muotoa ovat muuttaneet myös ilman-
vaihtokanavia varten rakennetut koteloinnit ja alaslaskut, jotka sijoittuvat tavallises-
ti käytävän puoleisille seinille.  Huoneiden alkuperäiset sisäkorkeudet ovat säilyneet.

Lattiamateriaalina on pääosin linoleum. Kolmannen kerroksen johdon huoneissa lat-
tiamateriaalina on parketti tai lattialankku. Toimistojen seinät on tasoitettu tai levytet-
ty ja maalattu. Alkuperäisiä tapettipintoja ei ole säilynyt.

Toimistohuoneissa on huoneen kokoon nähden kookkaat ikkunat. Luonnonvalon li-
säksi ikkunat tarjoavat näkymiä puistoon tai kadulle. Suurimmissa huoneissa ikkunoi-
ta on kaksi. Toimistot on valaistu tyypillisesti kattoon ripustetuilla valaisimilla, joista 
valo heijastetaan epäsuorasti alakaton kautta tai vaihtoehtoisesti suoraan alas. Valais-
tusta on täydennetty pöytävalaisimilla sekä sisustuksellisilla jalkavalaisimilla.
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Toimistohuone 203 on toisen kerroksen suurin yhden hengen huone. Toimisto sijaitsee siipirakennuksen kohdalla, minkä vuoksi sen ikkunajako on poikkeuksellinen.
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Ensimmäisen kerroksen asunnon paikalle on tehty neljän toimistohuoneen muo-
dostama solu. Huoneiston keskiosa on avattu kokoontumistilaksi.

Puretun väliseinän paikalle on jätetty 
kantavat pilarit.

Toimistohuone 324 on tehty entisen keittiön paikalle. Huonetta on myöhem-
min laajennettu.

9.9 Eteläpäädyn toimistot (entiset asuinhuoneistot) 

Eteläpäädyssä oli kolme yhden perheen asuntoa, yksi kussakin kerroksessa. Ne toimivat vahtimesta-
reiden virka-asuntoina. 

1990-luvulla huoneistot otettiin sellaisenaan toimistokäyttöön. 2000-luvun peruskorjauksessa niiden 
tilajakoa muutettiin paremmin käyttötarkoitukseen sopiviksi ja asunnoista muodostettiin toimisto-
soluja.

Konttorihuoneiden väliin jäänyt keskitila on yhteiskäytössä ja sitä hyödynnetään myös neuvottelu-
tilana. Alkuperäisistä asunnoista ei ole säilynyt fragmentteja eikä asuinhuoneistojen alkuperäinen 
muoto ole enää tunnistettavissa.

Toimistohuoneiden välissä olevan yhteistilan alakatto on laskettu ja vuorattu 
aukustoidulla kipsilevyllä.
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Kolmannen kerroksen vahtimestarin asunnon alkuperäinen huonejärjestys on muutettu kokonaisuudessaan. Keskellä olevan yhteistilan paikalta on purettu kylpyhuone ja väliseiniä. Tilaan on 
rakennettu avokeittiö.
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 Ylijohtajan huone perältä katsottuna.
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9.10 Ylijohtajan huone
Nykyinen aluehallintoviraston ylijohtajan huone on alkuperäinen maaherran työhuo-
ne. Se sijaitsee kolmannen kerroksen pohjoispäädyssä. Huoneen muotoa on muutettu 
vuonna 1988, jolloin perällä ollut siirtoseinä poistettiin. Vuoden 2000 peruskorjauk-
sessa tila pyrittiin saattamaan muilta osin lähemmäs alkuperäistä asuaan.

Huone poikkeaa rakennuksen muista toimistohuoneista suuren koon ja sisustuksen 

osalta. Tilan arvokkuutta luovat lattian ennallistettu parketti, tummasta puusta tehdyt 
kalusteet sekä taide, joka on osaksi Rovaniemen taidemuseon kokoelmista.

Valaistus on toteutettu epäsuorana katon kautta. Sitä on täydennetty vitriinejä valai-
sevilla kohdevaloilla. Huoneen keskeisin esine on Paavo Tynellin UN-mallistoon kuu-
luva kattovalaisin.

Katon ja seinän rajapintaa on korostettu hienovaraisella 
valkoisella viivalla.

Ennallistettu parketti on kolmiosainen. Keskellä on kalan-
ruotokuvio ja laidoilla sauvakuvio. Ikkunanurkkaan on sijoitettu Antti Evävaaran suunnittelema Pesä-nojatuoliryhmä. Kalustesarjaa on käytetty yleisesti Suomen 

suurlähetystöissä. eri puolilla maailmaa.
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Näkymä ylijohtajan huoneen takanurkasta ikkunaseinän suuntaan. Huoneen keskeisin esine on Paavo Tynellin suunnittelema messinkinen UN-kattovalaisin. Valaisimen valmistaja Taito Osake-
yhtiö toimitti niitä YK:n pääsihteerin toimistoon. Myös taustalla näkyvä jalkavalaisin on Paavo Tynellin tuotantoa.
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Näkymä ylijohtajan työpöydän takaa oven suuntaan. Epäsuora valaistus käyttää heijastepintana valkoista alakattoa. Vitriineihin on kohdistettu kohdeva-
lot. Toisin kuin muissa huoneissa, ylijohtajan kalusteet ovat tummaa puuta.

Huoneen perällä on pukeutumishuone.

Suomalaisia sotilaita esittävä pienoispatsas.
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9.11 Päärakennuksen kokoustilat
Alkuperäisessä virastotalossa ei ollut tarkoitukseen erikseen nimettyjä neuvottelu- tai 
kokoustiloja, vaan tapaamiset järjestettiin virkahuoneissa.  

Vuoden 2000 peruskorjauksessa kokoushuoneita tehtiin siipirakennukseen sekä toi-
mistohuoneiden lomaan päärakennuksen kolmanteen kerrokseen. Kokoushuoneet 
eivät poikkea kooltaan suurimmista toimistohuoneista.

Kokoushuoneet on varustettu videoyhteydellä. Pienimuotoisia tapaamisia järjeste-
tään edelleen myös virkahuoneissa, joiden kalustukseen kuuluu usein pieni neuvotte-
lupöytäryhmä. Ylijohtajan ja kolmannen kerroksen johtajien huoneissa neuvottelutilaa 
on enemmän.

Kokoustilojen sisustus on yhdenmukainen ja se jatkaa käytävien ja työhuoneiden ma-
teriaali- ja värimaailmaa. Kalusteissa on suosittu vaaleaa puuta sekä tummaa verhoi-
lua. Valaisimina on käytetty riippuvalaisimia sekä alaslaskuihin upotettuja kohdevaloja.

Kokouskäytännöt muuttuivat 2010-luvulla, kun tapaamisten ja matkojen sijaan vi-
rastoissa alettiin suosia kuva- ja ääniyhteyksien mahdollistamia etäkokouksia. Tämä 
näkyy kokoushuoneiden varustuksessa ja kalusteiden sijoittelussa. 2020-luvulla yhä 
useampiin kokouksiin osallistutaan omasta työpisteestä käsin, mikä vuoksi neuvotte-
lutilojen käyttö on vähentynyt.

Videoneuvotteluhuone 4 eli tila 331B sijaitsee kolmannessa kerroksessa. Näkymä ikkunaseinältä 
oven suuntaan.

Peräseinällä on alkuperäinen kiintokomero. Tila 333 on esimerkki neuvotteluryhmällä varus-
tetusta toimistohuoneesta.
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Videoneuvotteluhuone 5 eli tila numero 319 on varustettu neuvottelupöydällä sekä erillisellä työpisteellä. Huoneen sisustukseen kuuluu lappilainen seinävaate.
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9.12 Saniteettitilat ja pukuhuoneet
Vuoden 2000 peruskorjauksessa kaikki rakennuksen saniteettitilat uudistettiin ja ker-
roksiin rakennettiin lisää wc-tiloja. Jokaisessa kerroksessa on nyt myös esteetön wc. 
Saniteettitiloissa on yhdenmukainen materiaalimaailma ja kalustus. Lattiamateriaali-

na on vaaleanruskea laatta tai karhea muovimatto. Seinämateriaalina on keraaminen 
laatta tai maalattu levyseinä. Alakatot on paneloitu. Tilojen värimaailma on lämmin ja 
pukuhuoneissa lämpöä lisäävät myös oranssit pukukaapit.

Käytävän odotustilassa on asiakas-wc miehille ja naisille. Tyypillinen asiakas-wc.

Miesten pukuhuone kellarin sosiaalitiloissa. Naisten pukuhuone.

Wc:n alakatto on poimutettua puupaneelia.

Pukuhuoneen ikkunapenkki.

Inva-wc.

Pukuhuoneen alakatto on kourupaneelia.
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9.13 Henkilökunnan kahvihuone
Vuonna 1945 päivätyssä rakennuslupasarjassa päärakennuksen kellarin oli avoin ja 
käyttötarkoitukseltaan nimeämätön tila. Seuraavana vuonna laadituissa työpiirustuk-
sissa tilaan sijoitettiin arkistoja sekä poliisin toimitiloja. Avoin tila jaettiin muuratuilla 
väliseinillä sokkeloiseksi tilasarjaksi.

Poliisin lähdettyä tila on ollut muun muassa Lääninrakennustoimiston ja tietohallin-
non toimitilana. Vuoden 2000 peruskorjauksessa se uudistettiin henkilöstön käyttöön. 
Tilaa avattiin väliseiniä purkamalla ja varustettiin keittiöllä. Kahvion viereen sijoitettiin 
henkilöstön sosiaalitilat.

Henkilökunnan kahvio (tila 30) portaiden suunnasta katsottuna. Perällä näkyy keittiö sekä pukuhuoneisiin johtava käytävä. Ala-
katon keskiosa on jätetty alkuperäiseen huonekorkeuteen. Alas lasketuissa sivuosissa on ilmanvaihtotekniikkaa..

Näkymä ikkunaseinän suunnasta. Takana näkyvän seinän takana on 
hissi ja käytävä, joka jatkuu teknisiin tiloihin..
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Kahvihuoneen täyskorkeat ikkunat avautuvat Koskenrannan puistomaiselle takapihal-
le. Kahvihuoneen alakatto on keskeltä korkea ja sivuilta laskettu. Tilan poikki kulkee 
kaksi kantavaa pilaririviä.

I-mallinen keittiö on varustettu henkilökunnan omatoimista ruokailua ja kahvittelua 
varten. Keittiökalusteet edustavat 1990-luvun kotikeittiöiden sisustustyyliä.

Näkymä hissin suunnasta. Etualalla näkyvät betonipilarit jatkuvat ylempiin kerroksiin. Alun perin poliisin käyttöön tehdystä tilan 
väliseinät on purettu.

Kahvihuoneen keittiön varustusta. Keittiökalusteet edustavat 1990-lu-
vun tyyliä.
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Arkistohuoneet on varustettu kiskoja pitkin siirrettävillä arkistokaapeilla. Näkymä entisestä putkasta entiseen varastoon. Valtakadulle suuntautuvat ikkunat on muurattu 
umpeen.

9.14 Kellarin arkistot ja varastot

Kellarin Valtakadun puoleiset tilat toimivat nykyisin arkistohuoneina. Niistä osa on en-
tisiä putkatiloja, joiden väliseiniä on purettu. Valtakadulle aiemmin suuntautuneet ik-
kunat on muurattu umpeen. 

Arkistohuoneissa on harmaaksi maalatut betonilattiat sekä tasoitetut ja valkoisiksi 
maalatut seinä- ja kattopinnat. Kalustus muodostuu pääosin kiskoille sijoitetuista ar-
kistokaapeista. Arkistot on valaistu kattoon asennetuilla jonovalaisimilla.

Näkymä arkistosta.
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9.15 VSS-tilat (entinen autotalli)
 
Päärakennuksen kellarissa oli 1990-luvun lopulle asti kaksi auto-
tallia, joista toisessa säilytettiin hälytysajoneuvoa. Ajo autotallin 
kapeasta ovesta ja jyrkästä ajoluiskasta vaati taitoa.

Autotalleista luovuttiin vuoden 2000 peruskorjauksessa ja nii-
den tilalle tehtiin väestönsuoja. Autotallin ovet muurattiin tuol-
loin umpeen. 

Väestönsuojaa käytetään kalustevarastona. VSS-laitteet on ero-
tettu lautaseinän takaiseen tilaan, josta on myös hätäpoistu-
miskäytävä ulos. Väestönsuojassa kaikki pinnat ovat kiviaineisia. 
Seinät ja katot on maalattu valkoisiksi ja lattia siniharmaiksi.

Kellarin portaan alapäässä on kolme palo-
ovea. VSS-tilan ovi on oikealla.

Väestönsuojan panssariovi. Väestönsuojan tiloja käytetään kalustevarastona.

Väestönsuojan teräksinen suojaovi. Oikealla 
näkyy hätätilanteessa suljettavat venttiilit.

Entinen autotallin lattia on uusittu.
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9.16 Ullakko, eteläpääty
Rakennuksen ullakko muodostuu kahdesta erillisestä ja toisistaan palomuurilla erotetusta tilas-
ta. Kumpaankin on oma porrasyhteys.

Ullakoista pienempi on entisten asuntojen yläpuolella. Se on toiminut niiden käyttöullakkona, 
joka sai luonnonvaloa etelään avautuvasta päätyikkunasta. 

Suurempi ullakko on konttorisiiven yläpuolella. Sinne on vuoden 2000 peruskorjauksessa ra-
kennettu hissikonehuone sekä lämpö- ja äänieristetty ilmanvaihtokonehuone. Tämän ullakon 
suuri päätyikkuna on muutettu ilmanvaihtosäleiköksi.

Puiset kattotuolit rytmittävät sivuräystäiltä tuulettuvaa ullakkoa. Ruotsalaismalliset kattotuo-
lit ovat huomattavan hoikat ja niitä on myöhemmin vahvistettu. Vesikattorakennetta tukevat 
myös lappeiden keskellä kulkevat Y-pilareiden rivistöt sekä päätyjen vinotuet. Kattotuolien 
päällä on harvalaudoitus, jonka päällä on säilynyt ensimmäisenä vesikatteena toiminut päre.

140

Pääportaan (A) ylätasanteella 
on kolme ovea. Vasemmalla 
on hissikonehuone, suoraan 
edessä ovi ullakolle ja oikealla 
ilmanvaihtokonehuoneen ovi. 



9.17 Ullakko, pohjoispääty
Rakennuksen ullakkomaisema on kohtuullisen hyvin säilynyt. Sitä ovat muutta-
neet vapaasti tilassa kulkevat eristetyt ilmanvaihtoputket sekä betonista valetun 
palopermannon päälle ladottu lisäeriste. Lisäeristys on tehty 125 mm kivivillale-
vyillä, joiden päälle on tehty puiset kulkusillat.

Katon harjalla olevat harjakotelot ovat säilyneet muodoltaan alkuperäisinä. Harja-
kotelot ovat menettäneet alkuperäisen merkityksensä painovoimaisen ilmanvaih-
don kanavina ja lumen tulon estämiseksi ne on pellitetty umpeen.  Rakennuksen 
ulkoisen hahmon säilymisen kannalta kotelot ovat kuitenkin merkityksellisiä.

Sivuportaan (B) 
ylätasanteelta on 
pääsy entisten 
asuinhuoneistojen 
yläpuoliseen käyttö-
ullakkoon.

Ruotsalaismallisia kattotuoleja on myöhemmin vahvistettu. Räystäsrakenteita 
on vahvistettu kattovanerilevyillä.

Ristikoiden päälle on ladottu har-
valaudoitus, jonka väleistä näkyy 
aluskatteena toimivaa pärettä.

Eristetty ilmanvaihtokanava kulkee sivuseinällä ja nousee katonharjalle.
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Betonista valetun palopermannon päälle on ladottu tiiviisti 125 mm vahvoja kivivillalevyjä, jotka 
eristävät ja parantavat yläpohjan palonkestävyyttä yläpuolista paloa vastaan.

Ullakon päätyseinä on muurattu kalkkihiekkatiilistä täydenkiven vahvuisena. Ikkunan yläpuoli on 
holvattu.

Ilmanvaihtokonehuone on rakennettu vuonna 2000. Ullakkokerroksen ulkoseinämuurauksessa käytetty kalkkihiekkatiili. Lappeen keskellä kulkevaa palk-
kia tuetaan y-pilareilla.

Vesikattorakennetta ullakon 
eteläpäädystä.

142



 Harjakotelot on säilytetty osana katon alkuperäistä muotoa, vaikka niiden painovoimaisen ilmanvaihdon aikainen käyttötarkoitus on päättynyt. Kotelo on pellitetty umpeen sisäpuolelta.
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Siipirakennus asemoituu diagonaalisesti suhteessa 
päärakennukseen. Se rajaa etupihan ja antaa sille 
inhimillisen mittakaavan.
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10 Sisätilat - Lapinlisä

Toimitilarakennuksen päämassaan kytkeytyvä siipirakennus on saanut lisänimen La-
pinlisä. Liittymäkohdassa on pääaula, jossa rakennuksen kahden osan rajapinta su-
lautuu yhteen.

Siipirakennuksessa on rakennuksen suuri kokoustila sekä sen lämpiönä toimiva ala-
aula. Siipirakennuksen päädyssä ovat entiset Yleisradion studiotilat ja sen alapuolella 
talon aputilat keittiöineen.
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10.1 Ala-aula
Siipirakennuksen ala-aula toimii kokoussalin lämpiötilana. Se on muodoltaan kiila-
mainen ja päättyy etupihalle nouseviin sivuportaisiin. 

Pääaulasta ala-aulaan laskeutuvan portaan sivulle jää naulakot sekä yleisö wc:t miehil-
le ja naisille.  Toisella seinustalla on neuvotteluhuoneita, joista avautuu palveluluukku-
ja muistuttavia sisäikkunoita aulaan. 

Tila on hengeltään ja muodoltaan alkuperäinen. Myös pintamateriaalit ja valaistus on 
uusittu alkuperäisessä hengessä. Alkuperäisiä rakenneosia edustavat portaiden ala-
päässä olevat sisäikkunat sekä lasitetut puurunkoiset väliovet.

Näkymä wc:n ovelta aulan itäpäätyyn. Oikealla on ovet neuvotteluhuoneisiin. Päädystä nousee 
porras etupihalle. Tila saa luonnonvaloa yläikkunoista ja päätyikkunasta.

Porrassyöksy pääaulasta siipirakennuksen ala-aulaan. Sen yläpuolella oleva porrasvar-
si on saanut veistoksellisen muodon.
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Portaan alapäässä on alkuperäinen sisäikkuna, joka osastoi portaan ala-aulasta.

Etupihalle suuntautuvat yläikkunat antavat luonnonvaloa ala-aulaan. Seinällä on Norbottenin lääninhallituk-
sen Ruotsin kruunuprinssi Carl Gustafin vuoden 1970 Rovaniemen vierailulla lahjoittamia karttoja.

Ala-aulan wc:t ja naulakot. Ala-aulan naulakoita.
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Ala-aula itäpäädystä kuvattuna. Oikealla on kokoussaliin johtava pariovi.

Neuvotteluhuoneista avautuu ala-aulaan sisäikkunoita. 

Ala-aula toimii kokoussalin lämpiönä, johon voidaan liittää 
myös aulaan avautuvien neuvotteluhuoneiden tilat. Aula 
saa luonnonvaloa etupihalle suuntautuvien yläikkunoiden, 
päädyn porrasikkunan sekä neuvotteluhuoneen sisäikku-
noiden kautta.

Kupumaisilla kattovalaisimilla toteutettu valaistus on lähel-
lä alkuperäistä. Sitä on täydennetty seinävalaisimilla.

Ennallistetut pariovet pääportaan ja ala-aulan välillä.

Pääportaasta laskeudutaan kolmiosaista porrastasannetta 
pitkin. Askelmat on valettu mosaiikkibetonista.
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Ala-aulasta etupihalle nouseva porras.

Ala-aulan sävymaailmaa. Seinät ja alakatto ovat rapattuja.

Porrashuoneen betonipintojen veistoksellisia muotoja. Portaiden yläpäässä on entisöity väliovi.

Ala-aulan lattia on kehystetty keskiosaa tummemmalla 
linoleumilla.

Ala-aula on muodoltaan ja toiminnallisuudeltaan ra-
kennuksen omaperäisin tila. Se välittää liikennettä 
keskeisten sisätilojen ja myös ulkotilojen välillä. Tilan 
valeperspektiivi antaa sille erityisen luonteen. 

Ala-aula on säilynyt muodoltaan, käyttötarkoituksel-
taan ja hengeltään alkuperäisenä.
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10.2 Kokoussali
 
Kokoussali on lääninhallituksen toimitalon suurin yhtenäinen tila. Alkuperäisissä pii-
rustuksissa tila nimettiin myös ruokailusaliksi.

Vuoden 2000 peruskorjauksessa salin profiilia korotettiin ja siitä tehtiin näyttävä juh-
latila. Kalanruotokuvioinen kuusiparketti kunnostettiin ja tilaan tehtiin lämminsävyi-
nen akustoitu alakatto. Alakattoon sijoitettiin ilmanvaihtotekniikkaa sekä täydentäviä 
valaisimia. Alkuperäistä kattopalkistoa jätettiin näkyviin seinustoille.

Tilan näyttävimmät sisustuselementit ovat Paavo Tynellin suunnittelemat kookkaat 
kaksiosaiset kattovalaisimet, joita on ripustettu kattoon kuusi kappaletta. Kokoussalin 
kalusteet edustavat lappilaista muotoilua ja kotimaista puusepäntyötä. Aiemmin val-
koisia seiniä on sävytetty ruskealla. Ovet ja ikkunat on uusittu.

Respublica Finlandiae L Annos Libera Suomen 
Itsenäisyyden pronssinen 50-vuotisreliefi 
vuodelta 1966. Kuvanveistäjä Terho Sakki

Lapin lääninhallitukselle 
vuonna 1957 luovutettu 
kuudennen divisioonan 
muistoristi on kehystet-
tynä juhlasalin seinällä.

Näkymä aulasta kokoussaliin. Kaksinker-
taisten pariovien välissä on eteinen.

Näkymä kokoussalista ala-aulan suuntaan. Kokoussalin eteläpäädystä on suora 
yhteys puutarhaan.
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Näkymä kokoussalin eteläpäädystä. Vastapäisen seinän yläosassa näkyy entisen Yleisradion studion tarkkailuikkuna.
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Alkuperäiset Paavo Tynellin suunnittelemat kattovalaisimet ovat kokoussalin arvokkaim-
mat esineet. Valaistusta on täydennetty alakattoon asennetuilla uppovalaisimilla.

Salin seinälle on koottu entisen Lapin lääni kuntien vaakunat. Alakaton sivuilla näkyy betonisen yläpoh-
jan palkistoa.

Juhlasalin ennallistettu kalanruotoparketti on 
kuusta.

Lämpöpatterit on peitetty puuritilällä.
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Näkymä tarkkaamon ikkunasta alas saliin. Perä-
seinällä oli ennen suurikokoinen Lapin maasto-
kartta.
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Jatkosodan muistolaatan ovat lahjoittaneet Lapissa muodostettujen yksiköiden aseveljet.

Kokoussali on valoisa puutarhaan avautuvien korkeiden ikkunoiden ansiosta. 
Salini seinillä on entisen Lapin läänin kuntien vaakunat sekä useita maanpuo-
lustukseen tai isänmaallisuuteen liittyviä muistotauluja.

Päätyseinällä ollut suurikokoinen Lapin kartta poistettiin 1990-luvun lopulla. Se 
oli tehty puumateriaalista eikä sitä katsottu kyllin arvokkaaksi, jotta se olisi pa-
lautettu paikoilleen.

Pohjoispäädyssä on kaksi varastoa, joista toinen on tehty aikaisemmin yläkerran 
studion tarkkaamoon johtaneen portaan paikalle. Kolmas ovi johtaa keittiöön ja 
siivoustiloihin.  Eteläpäädyssä on suoraan ulos johtava ovi.
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Salin kalustejärjestys oli 
inventointihetkellä poikkeuk-
sellinen käynnissä olleen 
oikeudenistunnon vuoksi.



Kokoussalin pohjoispäädyssä on entisen studion tarkkailuikkuna.

Näkymä salin perältä. Vuoden 2000 peruskorjauksessa tilan valkoinen väritys vaihdettiin lämpimiin 
sävyihin ja materiaaleihin. Pimennysverhot ovat tummansiniset.

Kotimaisen kokouskalusteen yksityiskohta. Ikkunaseinällä on uudet ripapatterit.
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Neuvotteluhuone numero 35. Viereisessä neuvotteluhuoneessa on kuuden hengen kokouspöytä. Tilassa on epäsuora seinien kautta 
tuleva valaistus.

Näkymä aulasta neuvotteluhuoneeseen 36.

10.3 Siipirakennuksen neuvotteluhuoneet

Siipirakennuksen alemmassa kerroksessa on kolme neuvotteluhuonetta. Niissä toimi alun perin 
kanslia, lomakevarasto ja arkistonhoitaja.

Yksi neuvotteluhuoneista on maalattu vihreäksi. Tila on mahdollisesti Rovaniemen ensimmäinen 
videoneuvotteluhuone ja silloinen tekniikka edellytti toimiakseen joko sinistä tai vihreää taustaa.

Kaksi muuta neuvotteluhuonetta ovat sisustukseltaan tavanomaisia. Niissä on alaslasketut katot 
ja vaalean sävyillä maalatut levyseinät. Kahdessa neuvotteluhuoneessa on myöhemmin asennettu 
keraaminen laattalattia. Kolmannessa neuvotteluhuoneessa lattia on käytävän tavoin linoleumia.

156



Lääninhallituksen tiloihin rakennettiin kaupungin ensimmäinen videoneuvotteluhuone (tila 37).  Seinät maalattiin silloisen videotekniikan suositusten mukaisesti turkoosinvihreiksi. Huoneen 
valaistus on toteutettu epäsuorasti alakaton kautta.
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10.4 Kirjasto ja työhuone
Läänihallituksen asiakkaita palveltiin pääaulassa palveluluukkujen kautta. Luukkujen 
takana oli tuolloin lääninhallituksen lähettämö ja kirjaamo.

Vuoden 2000 peruskorjauksessa nämä taustatilat yhdistettiin. Uudistettuun tilaan siir-
rettiin kolmannessa kerroksessa sijainnut viraston henkilökunnan kirjasto.

Alkuperäisistä palveluluukuista tehtiin kiinteitä sisäikkunoita. Ratkaisu palveli toimin-
nan läpinäkyvyyttä ja lisäsi luonnonvaloa sekä aulaan että kirjastohuoneeseen. Kir-
jasto kalustettiin kirjahyllyillä, pehmustetuilla istuimilla ja kokouspöydällä. Sittemmin 
kirjastosta on luovuttu.

Myös lähettämön vieressä sijainneet postihuone ja entinen autoasioiden konttori yh-
distettiin ja niistä tehtiin viisikulmainen toimistohuone.

Toimistokäytävältä kirjastoon las-
keutuvat portaan.

Kirjasto lakkautettiin 2010-luvulla. Tila ei ole käytössä, mutta kirjaston kalustus 
on säilytetty paikoillaan.

Henkilökunnan kirjasto siirrettiin kolmannesta kerroksesta entisen lähettämön ja kirjaamon 
tiloihin. Palveluluukkuihin tehdyt ikkunat avautuvat pääaulaan.

Siipirakennuksen ulkokulman tilat on yhdistetty yhdeksi isoksi toimistohuo-
neeksi. Kahteen suuntaan avautuvat ikkunat tekevät tilasta valoisan.
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10.5 Keittiö ja aputilat
Siipirakennuksen pohjoispäädyssä, kellarikerroksessa, sijaitsee toimitalon keittiö-, 
vaatehuolto- ja siivoustoiminnot. Aputiloilla on oma takapihalle avautuva huolto-ovi, 
jonka alkuperäistä paikkaa siirrettiin vuoden 2000- peruskorjauksessa.

Keittiö palvelee kokoussalin toimintoja. Se on varsin pieni ja soveltuu lähinnä kahvi-
tarjoiluun ja jakelukeittiöksi. Aputiloihin kuuluu myös siivoustiloja, varastoja ja siivoo-
jien sosiaalitila.

Aputilojen pintakerroksia on uusittu vuoden 2000 peruskorjauksessa. Inventointihet-
kellä tiloissa korjattiin rakennuksen ulkopuolella syntyneen vesivahingon jälkiä.

Tilajärjestys on aikojen saatossa muuttunut merkittävästi. Suurin muutos on ensim-
mäisen kerroksen studiotiloihin nousseiden portaiden purkaminen vuonna 2000. Por-
taan tilalle on tehty tuolivarasto.

Keittiötä laajennettiin vuonna 2000.  Samalla ulko-oven ja ikkunan paikkoja vaihdettiin 
keskenään.  Keittiön sisustus on tyypillistä 1990-luvun tyyliä.

Studioon johtanut porras on poistet-
tu. Tilalle on tehty tuolivarasto.

Aputilojen käytävänäkymä. Siivouskomero Keittiön lattia on päällystetty 
kitkapintaisella muovimatolla, joka 
toimii samalla kosteussulkuna.

Aputiloista johtaa ovi takapihalle. Lat-
tiaa korjataan ulkopuolella syntyneen 
vesivahingon vuoksi.
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10.6 Läänineläinlääkintä - entinen Yleisradion lähetysstudio
 
Siipirakennuksen ylempään kerrokseen rakennettiin Yleisradion lähetysstudio, josta 
avautui suuri tarkkailuikkuna kokoussaliin. Lapin alueelliset radiolähetykset toimitet-
tiin studiosta 1970-luvulle saakka, jonka jälkeen toimitus muutti Lappia-talon tiloihin.

Myöhemmin studion tilat otettiin toimistokäyttöön. Vuoden 1996 peruskorjauksessa 
studiosta kokoussaliin johtava porrasyhteys suljettiin ja portaan paikalle tehtiin kol-
mas toimistohuone.

Nykyisin siipirakennuksen pääty on muista tiloista erillinen toimistokokonaisuus, jo-
hon kuuluu kolme toimistohuonetta, naulakkoeteinen ja wc. Tilat on uusittu samoilla 
periaatteilla ja materiaaleilla kuin päärakennuksen toimistohuoneet. Siipirakennuksen 
päädystä avautuu ikkunat kolmeen suuntaan, mikä tekee tilasta valoisan.

 Entinen odotushuone on tilanjakajalla jaettu kahden hengen toimistohuone.

Poistetun sisäportaan paikalle teh-
dyn toimiston ikkunat suuntautuvat 
etupihalle.

Päädyn toimistohuoneet ovat 
valoisia. Korkeat kirjahyllyt toimivat 
tilanjakajina.

Näkymä eteisestä. Perimmäinen toimistohuone toimi ennen tarkkaamona. Tarkkailuikkuna on säilytet-
ty ovien takana.
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Näkymä tarkkailuikkunasta alas kokoussaliin.
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Autotalli lääninhallituksen pysäköintipaikan suunnasta nähtynä. Rakennus toimi aiemmin alue-
lämpökeskuksena, jonka korkea tiilipiippu sijaitsi rakennuksen kaakkoiskulmalla. Autotallin ovien 
paikalla oli alun perin ikkunat.
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Autotallin päätyikkuna on alkuperäinen. Ikku-
nassa on puurunko ja kaksinkertainen lasitus.

Ulkopuitteet on vahvistettu kulmaraudoilla. Päätyikkuna sisäpuolelta. Ikkunan eteen on 
asennettu suojaverkko. Puitteet on kiinnitetty 
karmiin kääntöhakasilla.

Valtakadun puoleiset ikkunat ovat alkuperäisiä. 
Alaosan tuuletusikkuna on yläsaranoitu ja avau-
tuu ulospäin.

10.7 Autotalli
Entinen aluelämpökeskus on osa lääninhallituksen toimitalon kokonaisuutta, vaikka se rakennettiin erilliseksi rakennus-
massaksi päärakennuksen eteläpuolelle. Lämpökeskus muutettiin autotalliksi vuonna 2000. Koskenrannan taloihin ja vie-
reisen virastokeskukseen johtanut maanalainen lämpökanaali ei ole enää käytössä.

Rakennuksen hahmo on alkuperäinen lukuun ottamatta tiilipiippua, joka purettiin 1980-luvun alussa. Rakennuksen arkki-
tehtuuri noudattaa päärakennuksen muoto- ja materiaalikieltä.

Rakennuksen päädyt ja katujulkisivu ovat säilyneet muuttumattomina. Pihan puolella suuret ikkunat on muutettu pario-
viksi. Sisällä alkuperäinen tilajako on tunnistettavissa, vaikka viitteitä alkuperäiseen käyttötarkoitukseen ei ole säilynyt. 
Lattian korkoerot on tasattu, kattilat on viety pois ja sisäseinät levytetty. Autotallin betonilattia on käsitelty epoksimaalilla.

Nykyisin tila on vuokrattu Lapin poliisille, joka säilyttää rakennuksessa ajoneuvoja.
Ullakon päätyikkunat ovat muodoltaan pyöreät. 
Katossa ei ole päätyräystäitä.
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Vuonna 1996 laadituissa muutospiirustuksissa lämpökeskus muutettiin autotalliksi. 
Lattian korkoerot tasattiin ja pihan puolelle avautuvat ikkunat muutettiin autotallin 
oviksi. KUVA: Senaatti-kiinteistöt
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Autotallinäkymä tilan pohjoispäästä kuvattuna. Oikealla on kiviaineinen osastoiva väliseinä.

Autotallin alakatto on maalattua betonia.

Näkymä autotallin ovelta väliseinän suuntaan. Väliseinän takana olevat tilat toimivat nykyisin varas-
to- ja huoltotiloina. Oikealla näkyvä ovi johtaa entiseen muuntamohuoneeseen.

Etelään suuntautuvan päätyikkunan alareuna on lattian korotta-
misen jälkeen lähellä lattiapintaa.

Autotallin pariovien välistene seinäpilarien alaosat on pellitetty.
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Autotallin julkisivu Valtakadun suuntaan on lähes alkuperäinen. Näkyvin muutos 
on tiilipiipun purkaminen. Oikealla näkyvän bussikatoksen paikalla on ollut 
lehtikioski.

Valtakadun puolella on entinen pumppuhuone, johon on sijoitettu autotallin 
lämmönvaihdin. Laitteiston sivuilla näkyvät huoltoluukut johtavat kanaaliin.

Autotallin päätyjulkisivu etelään. 
Maan pintaa on nostettu ja halko-
vaunun kiskot on purettu.

Pumppuhuoneen lattia oli alun perin puoli metriä viereistä kattilahuo-
netta korkeammalla. Halkeama osoittaa porrasaskelmien paikan.

Päärakennuksen jäähdytyskoneen lauhdeyksikkö on sijoitettu autotallin kul-
malle. Laitteen ympärillä on metalliaita. Kylmäaineputki kulkee maanalaisessa 
kanaalissa.

Korjaushuoneen etuhuoneellinen wc on 
alkuperäisellä paikallaan.
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Kattilahuoneen paikalla on neljän ajoneuvon autotalli.  Kattilat on poistettu ja lattia korotettu pihamaan korkotasoon. Oviaukkoja on levennetty ja ikkunat on korvattu neljällä pariovella.
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11 Säilyneisyys

Lapin lääninhallituksen toimitalon säilyneisyyttä on tutkittu alkuperäisten piirus-
tusten, vanhojen valokuvien, muutoshistorian ja nykytilainventoinnin avulla. Säi-
lyneisyyttä esittävissä pohjapiirustuksissa käytetään uusimpia saatavilla olleita 
piirustuksia vuodelta 1999. Pohjapiirustukset vastaavat varsin hyvin nykytilannetta 
eikä niitä ole tässä yhteydessä päivitetty.

Säilyneisyyttä selvitettäessä on kiinnitetty huomiota alkuperäisten ominaispiirtei-
den säilymiseen seuraavien seikkojen avulla: 

•  Rakenteiden säilyminen
•  Tilajaon ja -hierarkian säilyminen 
•  Materiaalien ja väritysten säilyminen
•  Julkisivujen säilyneisyys
•  Rakennusosien kuten ovien ja ikkunoiden säilyneisyys
•  Kalusteiden säilyneisyys
•  Pihojen säilyneisyys

Yleisesti voidaan todeta, että rakennus on ulkoiselta olemukseltaan säilynyt lähes 
alkuperäisenä. Suurimmat ulospäin näkyvät muutokset ovat ikkunoiden uusimi-
nen, autotallien poistaminen päärakennuksesta sekä lämmityslaitoksen muutta-
minen autotalliksi. Uusittuja rakennusosia ovat ovet ja ikkunat sekä vesikatto.

Sisällä keskuskäytävään ja sen ympärille sijoitettujen toimistohuoneiden perus-
ratkaisu on säilynyt kaikissa kerroksissa. Huoneiden tilajakoa, pintamateriaaleja ja 
sisustuksia on uusittu alkuperäisessä hengessä. Kalustus on pääosin uutta. Suu-
rimmat tilamuutokset on tehty kellarissa, entisissä Yleisradion tiloissa sekä enti-
sissä asunnoissa. Alkuperäistä 1940-luvun autenttisuutta tapaa erityisesti aula- ja 
porrastiloissa. 

11.1 Säilyneisyyden asteet

 Alkuperäinen tai lähes alkuperäinen

Rakenteet, väritys, materiaalit ja tilajako ovat alkuperäiset tai noudat-
tavat alkuperäisiä suunnitteluperiaatteita. Materiaaleja ja rakennusosia 
on voitu korjata tai maalata alkuperäistä vastaavalla tavalla. Alkuperäi-
siä ikkunoita ja ovia on säilynyt. Kalustusta on voitu uusia.

 Keskeiset ominaispiirteet säilyneet

Alkuperäiset suunnitteluperiaatteet ovat havaittavissa ja rakennejär-
jestelmä on alkuperäinen. Tilajakoa on vähäisessä määrin muutettu ja 
materiaaleja, rakennusosia sekä kalusteita on uusittu. Uudistuksissa on 
noudatettu pääosin alkuperäisiä suunnitteluperiaatteita sekä materi-
aali- ja väripalettia. Tyyli on säilynyt pääosin alkuperäiselle uskollisena, 
mutta yksittäinen rakennusosa tai sisustus voi olla aikakaudelle vieras.

 Tila tai sen ominaispiirteet muuttuneet

Tilajako on muuttunut, mutta tilan pääasiallinen käyttötarkoitus on säi-
lynyt. Alkuperäiset suunnitteluperiaatteet ja alkuperäiset osat ovat ero-
tettavissa myöhemmistä vaiheista. Materiaaleja, väritystä, rakennusosia 
ja kalustusta on voitu uusia alkuperäisille suunnitteluperiaatteille vie-
raalla tavalla. Ovia on uusittu ja niiden tyyliä tai väritystä on voitu muut-
taa. 

 Kokonaan muuttunut tai uusi tila

Kokonaan uusi laajennus tai suuri muutos. Muuttunut osa edustaa 
muuta kuin alkuperäisen osan tyyliä ja suunnitteluperiaatteita. Alkupe-
räisistä ominaispiirteistä suurin osa on kadonnut. Materiaalit on suu-
relta osin vaihdettu alkuperäiselle tyylille vieraiksi. Ovet on uusittu ja 
niiden tyyliä tai väritystä on voitu muuttaa. Kalustus on muutettu. Tilan 
käyttötarkoitus on muuttunut.
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Koilliseen

Länteen (Lapinlisä) Itään (Lapinlisä)

Etelään (Lapinlisä)

Pohjoiseen Etelään

1 Vesikatto on uusittu 2017
2 Ikkunat on vaihdettu kolmilasisiin
3 Katon ilmanvaihtokotelot on poistettu käytöstä
4 Kellarin ikkunat on muurattu umpeen
5 Autotallin ovet on poistettu ja uusi jätekatos rakennettu
6 Uusi esteetön luiska rakennettu
7 Uusi ilmanvaihtosäleikkö lisätty

8 Parvekkeen kaidetta on korotettu
9 Puurunkoiset ulko-ovet on uusittu
10 Uusi pihamuuri ja lipputangot
11 Porrashuoneen ikkunasäleikkö on uusittu
12 Ulko-oven ja ikkunan paikat on vaihdettu keskenään
13 Teräsrunkoiset ulko-ovet uusittu vuonna 1983
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13 Suunnittelijat

Lapin lääninhallituksen rakennusten suunnittelusta vastasi Rakennus-
hallitus, joka toimi tuolloin arkkitehti Erkki Huttusen johdolla. Suunni-
telmat laati arkkitehti Olli Saijonmaa, joka pian tämän jälkeen siirtyi 
yksityisen arkkitehdin uralle.

13.1 Vilho Olavi Saijonmaa, Rakennushallitus

28.11.1908, Mikkeli  -  6.7.1999, Helsinki

Vilho Olavi Saijonmaa (Olli) kirjoitti ylioppilaaksi kotikaupunkinsa Mikkelin lyseosta 
vuonna 1927. Saijonmaa jatkoi opintojaan Teknillisestä korkeakoulussa, josta hän val-
mistui arkkitehdiksi vuonna 1935. Olli Saijonmaan diplomityönä laatima suunnitelma 
Mikkelin Valistustaloksi esiteltiin Arkkitehti-lehdessä 2/1935. 

Nuorena arkkitehtina Saijonmaan teki useita opintomatkoja, jotka suuntautuivat Poh-
joismaiden lisäksi Hollantiin, Sveitsiin ja Italiaan. Alfred Kordelinin säätiön vuonna 
1939 myöntämän stipendin avulla hän pääsi vierailemaan myös Tanskassa, Itävallas-
sa, Tšekkoslovakiassa, Puolassa, Baltian maissa sekä Saksassa.

Heti valmistuttuaan vuonna 1935 Olli Saijonmaa pääsi töihin Väinö Vähäkallion arkki-
tehtitoimistoon, jossa hän työskenteli vuoteen 1941 saakka. Jatkosodan aikana Saijon-
maan arkkitehdin ura jatkui rintamalla, jossa hän toimi sotataiteilijana sekä korsujen ja 
kenttärakenteiden suunnittelijana. Hänet ylennettiin kapteeniksi vuonna 1942.

Sodan päätyttyä Saijonmaa työskenteli Rakennushallituksessa, jonka pääjohtajaksi
oli nimitetty hänen entisen työnantajansa Väinö Vähäkallion jälkeen arkkitehti Erkki
Huttunen. Saijonmaa luopui virkaurasta vuonna 1946, jolloin hän perusti oman ark-
kitehtitoimiston. Kaksi vuotta myöhemmin hän avioitui toimistossa työskennelleen
arkkitehtiylioppilas Eija Äyhön kanssa.

 
 

 

Vuonna 1951 Olli ja Eija Saijonmaa perustivat yhteisen arkkitehtitoimiston, joka suun-
nitteli rakennuksia pääasiassa pääkaupunkiseudulle, Hämeenlinnaan ja Mikkeliin. 
Asuinrakennusten lisäksi Saijonmaat saavuttivat tunnettuutta kirkkojen, koulujen, lii-
kerakennusten sekä vanhainkotien suunnittelijoina. He suosivat arkkitehtuurissaan 
laajoja aukottamattomia tiilipintoja ja epäsymmetriaa.1

1 https://www.mfa.fi/kokoelmat/arkkitehdit/olli-saijonmaa/ Arkkitehti Olli Saijonmaa toimi Rakennushallituksen palveluksessa vuosina 1945-1946. 
KUVA: Arkkitehtuurimuseo
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Asuntoyhteistalo Oy Mannerheimintie 93, Helsinki 1953. KUVA: 
Helsingin kaupunginmuseo, H. Havas

Olli ja Eija Saijonmaan tunnetuimpiin töihin lukeutuvat 
Tikkurilan keskustassa sijaitseva Vantaan kaupunginta-
lo (1957) sekä Pitäjänmäen (1959) ja Puistolan (1960) kir-
kot. Pohjois-Suomessa toimiston töitä olivat muun muassa 
Pohjois-Pohjanmaan keskusammattikoulun 2. ja 3. raken-
nusvaihe vuodelta 1962.2

Olli Saijonmaa oli aktiivinen toimija myös toimistotyön ul-
kopuolella. Hänen harrastuksiinsa kuuluivat muun muassa  
soitinmusiikki ja valokuvaus. Saijonmaa kuului Sotainvali-
dien Veljesliiton rakennustoimikuntaan, oli Filmiteknillisen 
lautakunnan arkkitehtijäsen sekä Suomen Teknillisen Seu-
ran ja Suomen Arkkitehtiliiton jäsen. 

Olli ja Eija Saijonmaan piirustuskokoelma on lahjoitettu 
Arkkitehtuurimuseon kokoelmiin. Luovutettuun aineistoon 
kuuluu myös Olli Saijonmaan kuvaamien rakennusten va-
lokuvakokoelma. Rovaniemen lääninhallituksesta Saijon-
maan kokoelmissa ei ole säilynyt valokuvia.3 

2 Oulun kulttuuriympäristöohjelma s. 150
3 Arkkitehtuurin museo, kuvakokoelmat

Vantaan kaupungintalo, Vantaa 1957. KUVA: 
Vantaan kaupunginmuseo, Antti Yrjönen.

Pitäjänmäen kirkko, Helsinki 1959. KUVA: Kirkko Helsingissä, ku-
vaaja Markku Pihlaja

13.2 Muut suunnittelijat

Arkkitehdit Oy Janne Lehtipalo

Vuoden 1999-2000 peruskorjauksen suunnittelusta vastasi vuonna 1991 Rovaniemellä perustettu Arkkiteh-
dit Oy Janne Lehtipalo. Arkkitehti Jan Göran Lehtipalon tunnetuin työ Rovaniemellä on Ounasjoen partaal-
le vuonna 1997 valmistunut museo ja tiedekeskus Arktikum, jonka suunnitteluun hän osallistui yhteistyössä 
tanskalaisen arkkitehti Claus Bonderupin kanssa. Uudisrakennusten ohella Janne Lehtipalon toimisto suun-
nitteli vuosina 1996-2016 useita korjaus- ja muutostöitä Rovaniemen hallintokeskuksen rakennuksiin.

Lapin läänin piirirakennustoimisto (ent. Lapin lääninrakennustoimisto) 

Lääninhallituksen ylläpitokorjaukset ja pienehköt muutostyöt suunniteltiin Läänin piirirakennustoimistossa. 
Lääninhallituksen muutossuunnitelmat ovat useimmiten rakennusmestari Lasse Luomajoen tekemiä.

Arkkitehtisuunnittelu Voutilainen Oy

Rovaniemeläinen arkkitehtitoimisto Voutilainen Oy:n merkittävin suunnittelutyö lääninhallitusrakennuksessa 
on ollut vuonna 2017 toteutettu vesikaton korjaus. Sen pääsuunnittelijana toiminut rakennusarkkitehti Ari 
Harju oli keskeisessä roolissa jo vuoden 2000 peruskorjaushankkeessa.
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sijoitettiin uuteen paikkaan Ounaskosken terassoidulle rantatörmälle, 
jossa maaherran residenssi ja edustustilat tehtiin erillisiin rakennuksiin.

Päärakennuksen arkkitehtuuri edustaa jälleenrakennuskaudelle tyypil-
listä jälkifunktionalismia, jossa taitava suunnittelu yhdistyi niukkuuden 
rajaamiin mahdollisuuksiin. Vuosituhanteen vaihteen peruskorjaukses-
sa näitä ominaispiirteitä säilytetiin ja osin myös palautettiin.

Lapin lääninhallituksen hankkeessa noudatettiin prosenttitai-
teen periaatetta. Taiteelliseksi valvojaksi nimitetyn Eino Kaurian 
kädenjälki näkyy muun muassa koristeellisessa porraskaiteessa 
ja keltaisten pilareiden värityksessä.
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14 Yhteenveto

Lapin lääninhallituksen vuonna 1947 valmistunut toimitalo oli järjes-
tyksessään toinen läänin dramaattisella ensivuosikymmenellä. Sen 
edeltäjä muuttui kiviraunioksi Lapin sodan tuhoamisvaiheessa.

Jälleenrakennusvaiheessa Lappi oli valtakunnallinen painopistealue ja 
lääninhallituksen toimitalo sijoittui kiireellisyysjärjestyksen kärkipää-
hän. Alvar Aallon suunnitteleman asemakaavan mukaisesti rakennus 

sijoitettiin uuteen paikkaan Ounaskosken terassoidulle rantatörmälle, 
jossa maaherran residenssi ja edustustilat tehtiin erillisiin rakennuksiin.

Päärakennuksen arkkitehtuuri edustaa jälleenrakennuskaudelle tyypil-
listä jälkifunktionalismia, jossa taitava suunnittelu yhdistyi niukkuuden 
rajaamiin mahdollisuuksiin. Vuosituhanteen vaihteen peruskorjaukses-
sa näitä ominaispiirteitä säilytetiin ja osin myös palautettiin.

Lapin lääninhallituksen hankkeessa noudatettiin prosenttitai-
teen periaatetta. Taiteelliseksi valvojaksi nimitetyn Eino Kaurian 
kädenjälki näkyy muun muassa koristeellisessa porraskaiteessa 
ja keltaisten pilareiden värityksessä.

14.5 Eheys ja integriteetti

Jälleenrakennuskauden julkiset rakennukset ovat koristeettomia ja niiden arkkiteh-
tuurin vivahteet perustuivat rakenteellisuuteen. Nämä piirteet menetetään usein 
peruskorjauksissa, joissa tiloihin lisätään talotekniikkaa ja tilajärjestystä muutetaan. 
Samalla katoavat yksityiskohdat, jotka ovat usein käsityönä tehdyissä rakennusosissa 
ja pinnoissa.

Lapin lääninhallituksen toimitalo on säilyttänyt autenttisen 1940-luvun virastotalon 
olemuksen. Sen toistaiseksi ainoa peruskorjaus tehtiin vuosituhannen vaihteessa, jol-
loin huonekonttorijärjestys katsottiin vielä toimivaksi tilaratkaisuksi. Peruskorjaus oli 
luonteeltaan säilyttävä ja alkuperäisyyttä pyrittiin myös palauttamaan. Jotkut muu-
tokset lisäsivät rakennukseen sellaista arvokkuutta, jota siinä ei alun perin ollut.

Myös ulkoarkkitehtuurin osalta rakennus on ehyt. Siihen ei ole tehty ulkoiseen hah-
moon kohdistuneita muutoksia kuten laajennuksia tai purkamisia. Vuosikymmeniä 
keskeneräisenä olleen etupihan saattaminen rakennuksen arvon mukaiseen asuun on 
parantanut kokonaisuuden eheyttä.

Integriteetin näkökulmasta lääninhallituksen toimitaloa tulee tarkastella yhtäältä osa-
na Koskenrannan aluetta ja toisaalta osana laajempaa Rovaniemen hallintokeskusta. 
Rakennuksen asema väljästi rakennetussa puistomaisessa ympäristössä, Hallituska-
dun päätteenä ja sekä Valtakatua rajaavassa kaupunkinäkymässä ovat osa sen perus-
olemusta.

14.1 Historiallinen liittyminen aikaan, paikkaan ja traditioon
Ruotsinvallan ajalta asti jatkuneen käytännön mukaisesti maaherra ja hänen alaisuu-
dessaan toiminut lääninhallitus edustivat hallitsijaa provinsseissa. Vastavuoroisesti 
maaherra ajoi läänin asukkaiden etuja valtakunnallisia päätöksiä tehtäessä.

Lääninhallitusrakennus edusti valtion arvokkainta arkkitehtuuria pääkaupungin ulko-
puolella. Se sai kaupunkirakenteessa keskeisen sijainnin torin tai aukion reunalta ja 
usein rakennukseen liittyi myös puisto.

Ennen toista maailmansotaa lääninhallituksen rakennustyyppi perustui arkkitehti C.L. 
Engelin 1800-luvun puolivälissä luomaan traditioon. Sen mukaisesti ylin kerros toimi 
maaherran edustusasuntona ja alemmat kerrokset lääninhallituksen työtiloina. 

Lapin lääninhallituksen dramaattinen alku

Vuonna 1938 Oulun läänistä erotettu Lapin lääni koki lyhyessä ajassa paljon. Läänin 
pääkaupungiksi valittu Rovaniemen kauppala oli tuolloin kasvuvaiheessa, jota siivitti-
vät erityisesti metsäteollisuus sekä kaupan sekä liikenteen vilkastuminen. Uuteen lää-
niin liitettiin myös Petsamo, jonka liikenne kulki Rovaniemen kautta.

Marraskuussa 1939 puhjennut talvisota toi Rovaniemelle pommituksia ja rajaseutujen 
taisteluja pakenevia ihmisiä. Välirauhan aika täytti Jäämerentien Liinahamarin sata-
maan suuntautuneella liikenteellä ja pian Lapin maantiet ruuhkautuivat Saksan ar-
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Lapin Lääninhallituk-
sen rakennukseen 
on liitetty lukuisia 
monumentteja, joissa 
vaalitaan Lapin sodan 
ja jälleenrakennuksen 
muistoa. Kuvassa on 
Rintamamiesveteraani-
en liiton vuonna 1975 
kiinnittämä muistolaat-
ta pääsisäänkäynnin 
yhteydessä.

meijan marssirivistöistä. Sodan viimeisessä vaiheessa käyty Lapin sota tuhosi alueen 
infrastruktuurin ja Lapin läänistä muodostui jälleenrakennuksen painopistealue.

Lapin lääninhallituksen toimitalojen historia heijastaa edellä kuvattua kehityskulkua. 
Ensimmäinen vuonna 1938 valmistunut rakennus selvisi talvi- ja jatkosodan vauriois-
ta, mutta raunioitui täysin saksalaisten vetäytymisvaiheessa lokakuussa 1944. Lapin 
lääninhallitus toimi evakuoituna vuoteen 1947 asti.

Suunnittelu: itsenäinen rakennus osaksi Alvar Aallon hallintokeskusta

Lapin lääninhallituksen uusi toimitalo oli ensimmäinen sodan jälkeen valmistunut vi-
rastotalo Suomessa. Sitä voi pitää suunnannäyttäjänä rakennustyypin 1950-luvulle 
ajoittuneen kultakauden virastotaloille.

Rakennuksen suunnittelusta vastasi Rakennushallitus, jossa suunnittelijana toimi ark-
kitehti Olli Saijonmaa uuden pääjohtajan Erkki Huttusen alaisuudessa. Kumpikaan ei 
ollut osallistunut vuoden 1938 toimitalon suunnitteluun, joten työ aloitettiin puhtaal-
ta pöydältä. 

Lääninhallituksen toimitalo suunniteltiin vuosina 1945-1946. Siitä tuli ensimmäinen 
osa Rovaniemelle rakennettavaa hallintokeskusta, jonka suunnittelusta vastasi arkki-
tehti Alvar Aalto osana laajempaa asemakaavatyötä. Rinnakkain kehittyvien luonnos-

ten perusteella voi todeta, lääninhallituksen rakennusryhmän muotoa ja sijoituksia 
pohdittiin samanaikaisesti useassa eri toimistossa.

Edeltäjästään poiketen uusi lääninhallitusrakennus sijoitettiin lähes rakentamattomal-
le puistomaiselle rantavyöhykkeelle. Uutta oli myös se, että maaherran asuintilat ja 
edustustilat sijoitettiin erillisiin rakennuksiin.

Kolmannen kerroksen 
käytävän seinälle on 
koottu Lapin läänin 
maaherrojen muoto-
kuvat. Rivistön ensim-
mäisenä on maaherra 
Kaarlo Hillilän muoto-
kuva sekä kasvoreliefi.

Rakentaminen: kiireellinen jälleenrakennushanke

Lapin Lääninhallituksen toimitalo oli Rovaniemen jälleenrakennuksen kiireellisyysjär-
jestyksessä ensimmäinen hallintorakennus. Rakentamaan päästiin vuonna 1946, mut-
ta jaksottainen lupa ja materiaalien säännöstely hidastivat sen valmistumista.

Urakoitsijana toimi helsinkiläinen Constructor Oy, joka oli ennen sotaa urakoinut lää-
ninhallituksen kortteliin rakennetun valtion virastotalon. Suunnitelmia tarkennettiin 
vuoden 1946 lopulla, jolloin pääsisäänkäynnin ympäristö sai lopullisen muotonsa.

Rakennus valmistui vuonna 1947, jolloin lääninhallituksen monivaiheinen evakkomat-
ka päättyi. Tiloihin sijoittui väliaikaisesti myös poliisi, joka odotti oman toimitalonsa 
valmistumista Valtakadun vastakkaiselle puolelle. Yleisradion studio toimi rakennuk-
sessa 1970-luvulle asti.
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14.2 Arkkitehtuurin ominaispiirteet ja niiden säilyneisyys
Lapin lääninhallituksen toimitalohanke tasapainoili sodan jälkeen vallinneen ilma-
piirin edellyttämän tarkoituksenmukaisuuden ja rakennustyypin tradition vaati-
man edustavuuden välillä. Ankara pula rajoitti käytettävissä olevien materiaalien 
määrää ja laatua. Toisaalta suuri käsityön osuus mahdollisti yksityiskohtien toteut-
tamisen myös niukkuuden oloissa.

Arkkitehtuuri: kurinalaista jälkifunktionalismia Lapin lisällä

Valmiin toimitalon päämassa on jälkifunktionalistisille rakennuksille tyypillinen 
suorakaiteen muotoinen lamelli, jossa on lyhyträystäinen satulakatto. Muita aika-
kaudelle tyypillisiä piirteitä ovat valkoiseksi rapatut julkisivut, tasarytmiä noudat-
tava aukotus sekä korostetut sisäänkäyntiympäristöt.

Ankaraa perusmuotoa täydentää rantatörmän muotoja mukailleva siipirakennus 
”Lapinlisä” sekä luonnonkivistä tehdyillä rintamuureilla rajatut ulko-oleskelutilat. 
Kolmas rakennukseen kuuluva osa on päärakennuksen jatkeelle tehty erillinen 
lämpölaitos. 

Rakennuksen merkittävyys korostuu pohjoispäädyssä, jonka sisäänkäyntiympäris-
tö on vuorattu keltaisella klinkkerilaatalla. Suuret päätyikkunat ja läänin vaakuna 
suuntautuvat siipirakennuksen ja lippurivistön rajaamalle pienelle kunniapihalle.

Rakenteet: sekarunko pula-ajan materiaaleista

Rakennuksessa on aikakauden kivirakennuksille tyypillinen sekarunko, jonka kan-
tavat rakenteet muodostuvat ulkoseinämuureista, betonipilareista sekä paikalla 
valetuista alalaattapalkistoista.

Pula-aika kätkeytyy rakenteisiin. Betonivaluissa suosittiin säästöbetonia ja muu-
rauksissa hyödynnettiin rauniotiiliä sekä halpoja sahajauhosementtitiiliä. Välisei-
nissä tiili aseteltiin usein syrjälleen. Vesikatteena pitkään toimineet päreet ovat 
edelleen nähtävissä nykyisen vesikatteen alla. Rakennukseen tehtiin myös puu-
runkoisia ja rappauspintaisia Cloisson-väliseiniä.

Rakennuksen ulkoinen hahmo ja kantavat rakenteet ovat säilyneet muuttumat-
tomina. Kaikki ikkunat ja ulko-ovet on uusittu, mutta aukotus on pääosin säilynyt 
alkuperäisenä. Sisällä vanhat lattiat, portaat ja vanhat säilyneet väliovet edustavat 
talon alkuperäisyyttä.

Rakennuksen valai-
simet muodostavat 
arvokkaan esine-
kokonaisuuden. 
Kuvan valaisin on 
Lisa Johansson-Pa-
pen suunnittelema.  
Rakennuksessa on 
lisäksi useita Paavo 
Tynellin valaisimia.
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Sisäänkäyntien yhteydessä käytetty keltainen klinkkeri korvasi 
alkuperäiseen suunnitelmaan merkityn graniitin.  Samaa materi-
aalia on käytetty myös pääaulan lattiassa.

Tilat: huonekonttoreita ja kokoontumistiloja

Lääninhallituksen toimitalon vuosina 1998-2000 toteutettu peruskorjaus säilytti ja osin 
myös palautti rakennuksen alkuperäisyyttä. Peruskorjaus on edelleen rakennuksen sisäti-
lojen vallitseva kerrostuma eikä välivaiheen kerrostumia ei ole säilynyt. 

Päärakennuksen keskusaula on rakennuksen keskeisin asiakastila. Sen muotoon on teh-
ty muutoksia, mutta keskeiset osat kuten klinkkerilattia, entiset palveluluukut, keltaiseksi 
maalatut pilarit sekä näyttävä sisäporras ovat säilyneet alkuperäisinä.

Ylempien kerrosten tilajärjestys muodostuu edelleen keskuskäytävän kaksin puolin ryh-
mitellyistä huonekonttoreista. Niiden hierakia on matala: käytännössä vain ylimpään 
kerrokseen sijoitettu ylijohtajan työhuone poikkeaa perusmallisen konttorihuoneen mit-
tasuhteista ja materiaaleista. 

Siipirakennuksen suuri kokoussali ja kellarikerroksen aulatila ovat säilyttäneet alkuperäi-
sen muotonsa. Kokoussaliin on peruskorjauksessa lisätty arvokkuutta, jota alkuperäisessä 
salissa ei ollut. Suurimmat muutokset on tehty asuntopäädyssä sekä entisissä Yleisradion 
tiloissa, jotka molemmat on muutettu toimistoiksi. Kellarikerroksen tilat ovat olleet muu-
tostilassa koko rakennuksen käyttöhistorian ajan.

Kokonaisteos

Lapin lääninhallituksen rakennuksen taidehankinnassa noudatettiin 1930-luvulla luotua 
prosenttiperiaatetta, joka sodan vuoksi oli jäänyt toteutumatta. Hankkeeseen palkattiin 
taiteilija Eino Kauria, joka suunnitteli ja valvoi interiöörien värimaailman toteutumista. Hä-
nen käsialaansa olivat mahdollisesti myös pääaulan Lappi-aiheiset seinämaalaukset.

Rakennukseen sijoitettu taide on aihepiiriltään lappilaista ja myös lappilainen käsityö on 
näkyvästi esillä. Peruskorjauksen yhteydessä hankitut kokouskalusteet edustavat alueen 
muotoiluosaamista. Myös isänmaallisuus ja sota-aikojen muisto on keskeinen teema.

Rakennuksessa on säilynyt varsin vähän alkuperäisiin interiööreihin kuuluneita kalusteita. 
Ensimmäisestä toimitalosta evakuoiduista kalusteista on tehty historiallisia asetelmia ylei-
sötiloihin. Nykyisen rakennuksen aikakautta edustavat Alvar Aallon suunnittelemat kalus-
teryhmät. Arvokkaimman esinekokonaisuuden muodostavat valaisimet. Yleisissä tiloissa 
esineistö on harkittua, eikä kohteen luonteelle vieraita elementtejä ole tuotu tiloihin.

Pääaulan seinämaalausten kadottaminen voidaan katsoa sisätilojen suurimmaksi mene-
tykseksi Selvityksen aikana ei saatu tietoa, miksi maalaukset peitettiin ja ovatko ne säily-
neet nykyisen seinäpinnan alla.
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Jälleenrakennuskau-
den virastokeskus oli 
pitkään Rovaniemen 
ylpeyden aihe. Vasem-
massa laidassa näkyvä 
kuva julkaistiin 3. 
joulukuuta 1950 osana 
Talouselämä-lehden 
koko aukeaman laa-
juista kuvareportaasia 
Rovaniemeltä. KUVA: 
Lehtileike, Museoviras-
ton arkisto

14.3. Kaupunkikuvallinen asema

Lapin lääninhallituksen talo on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympä-
ristöä, johon kuuluvat Koskenrannan rakennusten lisäksi viereinen virastotalo sekä 
Aalto-keskuksen hallinto- ja kulttuurirakennukset. Tässä kokonaisuudessa jälkifunk-
tionalistiset rakennukset muodostavat edelleen ehyitä jälleenrakennuskauden kau-
punkinäkymiä.

Asemakaavassaan Alvar Aalto loi Koskenrannasta puistomaisen alueen, jossa raken-
nukset sijoittuivat väljästi Ounasjoen terassoidulle rantatörmälle. Valtakadun suun-
taan lääninhallituksen päärakennus muodostaa puistoa suojaavan muurin. Maastoa 
mukaileva siipirakennus ja rintamuureilla rajatut ulkoalueet liittävät rakennuksen ym-
päristöönsä.

Sekä Alvar Aallon asemakaavassa että Rakennushallituksen asemapiirustuksissa lää-
ninhallituksen edustalla on juhlava hallintoaukio. Sen toteutus jäi puolitiehen vuo-
sikymmenien ajaksi. Vasta 1980-luvun lopun patsashanke ja vuosina 1999-2000 
peruskorjauksen yhteydessä toteutetut parannukset nostivat sen rakennuksen arvon 
mukaiseen asuun.

Lääninhallituksen päärakennuksella on merkittävä kaupunkikuvallinen rooli Valtaka-
dun alkupään kaupunkitilassa, jossa se toimii yhdessä vastapäisen poliisitalon kanssa 
porttina kaupungin keskustaan. Vastaavasti ne reunustavat reittiä keskustasta pois-
päin, jolloin Rovaniemen kirkko liittyy osaksi kaupunkinäkymää.

14.4. Yhteiskunnallinen merkitys

Lapin erottaminen Oulun läänistä omaksi lääniksi ja Rovaniemen nimittäminen läänin 
pääkaupungiksi olivat alueen asukkaiden kannalta merkittävä muutos. Valtion palve-
lut tulivat pitkien välimatkojen seudulla aikaisempaa helpommin saavutettaviksi. Kos-
ka Lapin lääni poikkesi elinkeinojen, ilmaston ja asukastiheyden osalta merkittävästi 
muista maamme lääneistä, oli oma maaherra alueen tärkeä puolestapuhuja. 

Lapin lääninhallitus on ollut merkittävä työllistäjä, joka toi pohjoiseen koulutettua 
väkeä. Se on tarjonnut työpaikkoja myös Lapin yliopistosta valmistuneille nuorille. 
Nykyinen käyttö Aluehallintoviraston toimitalona vastaa rakennuksen alkuperäistä 
käyttötarkoitusta, joskin etätyö, etäkokoukset ja palveluiden digitalisoituminen ovat 
vähentäneet tilojen käyttöä.

Lääninhallitus on toiminut myös kokoontumispaikkana, joka kokosi suojiinsa ar-
vovieraat sekä lukuisat kokoukset. Se on luonut arvovaltaiset puitteet maaherran 
edustustilaisuuksille sekä yhteiskunnallisesti merkittävien järjestöjen tapahtumille. 
Siipirakennuksessa toiminut Yleisradion studio välitti Lapin asioita ja kulttuuria valta-
kunnan tietoisuuteen.

Vuosituhannen vaihteen peruskorjauksen yhteydessä korostettiin yhteisöllisyyttä. 
Lääninhallituksen rakennuksen toivottiin muodostuvan lappilaisten yhteiseksi kult-
tuuriomaisuudeksi. Kansalaisille järjestetyt avoimien ovien päivät ovat olleet suosittu-
ja todentaneet rakennukseen kohdistuvaa kiinnostusta.
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