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Kannen kuva: Siltavuorensatama, Signe Brander, 1911. HKM
Rakennuksen asu ennen vuoden 1919 laajennusta mansardin taakse ullakolle. Laajennuksen yhteydessä purettiin Siltavuorenrannan (nyk. Kirjatyöntekijänkadun) puoleinen päätykolmio.

Kruununhakalaiset kutsuvat taloa hedelmätaloksi poikkeuksellisen komean räystäslistansa vuoksi
– vaikka hedelmien joukossa näyttää olevan muutama herneenpalkokin.
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P E R U S T I E D O T K O H T E E S TA
Asunto Oy Välikatu 2
00170 Helsinki

syytä hävittää eikä sen kadunpuoleista julkisivua tai vesikaton perusmuotoa tyylillisesti muuttaa.”

Sijainti

Rakennus

Kristianinkatu 7, Välikatu 2, Kirjatyöntekijänkatu 2d (aiemmin Siltavuorenranta ja -katu), korttelissa Lammas

Kiinteistötunnus
091-001-0023-0007

Kaupunginosa 1 Kruununhaka
Kortteli 23, Lammas (Fåret)
Tontti no. 7
Tontin pinta-ala 942 m2

Pysyvä rakennustunnus
ratu 190

1883
Vanhin osa, 2–3 kerrosta Kristianinkadun, pihan sekä Kirjatyöntekijänkadun varrella, Byggnadskontor Kiseleff & Heikel.
1910
Uusi osa Välikadun, Kristianinkadun ja Kirjatyöntekijänkadun varrella
sekä vanhojen osien muutos ja korotus viisikerroksiseksi,
arkkitehtitoimisto von Essen, Kallio & Ikäläinen,
pääpiirustusjulkisivut allekirjoittanut Oiva Kallio,
pääpiirustuspohja ja leikkauspiirustukset allekirjoittanut E. Ikäläinen.
1919
Mansardin takana sijaitsevan ullakon käyttöönotto,
muutos esitetty vuoden 1910 suunnitelman kopioiden päälle,
rakennusmestari Jalmari Wesurin allekirjoittamat.

Laajuustiedot kiinteistörekisterin mukaan
tilavuus 15513 m3
kokonaisala 4291 m2
kerrosala 3557 m2
huoneistoala 2525 m2

Asemakaava

no. 7664
vahvistettu vuonna 1978
Rakennus on suojeltu asemakaavassa so-merkinnällä.
Kaavan so-merkinnän teksti:
”Rakennusala tai sen osa, jolla sijaitsee kaupunkikuvan säilymisen kannalta arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman pakottavaa
Viereinen sivu: Ote voimassa olevasta asemakaavasta. 1:1000.
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Välikadun ja Kristianinkadun kulma ennen ikkunoiden
vaihtoa vuonna 1964. HKM, Järvelä Raija

6

JOHDANTO
Tämä rakennushistoriallinen selvitys käsittelee Kruununhaan Lammaskorttelissa sijaitsevaa asuinkerrostaloa osoitteessa Kristianinkatu 7,
Välikatu 2, Kirjatyöntekijänkatu 2d. Selvityksen on tilannut Asunto Oy
Välikatu 2 julkisivun kunnostussuunnittelun yhteydessä. Vaikka selvitys on suppea, se on julkisivukorjausta varten vaadittavaa huomattavasti
laajempi runsaan ja helposti käyttöön saadun lähtömateriaalin ansiosta.
Liikkeellepanevana apuna on toiminut Juha Ilosen Kolmas Helsinki
-kirja, jossa on selvitetty rakennuksen vaiheikkaan historian pääpiirteet.
Tutkimustyön kuluessa on itse tontista ja sen varhaisemmista rakennusvaiheista löytynyt poikkeuksellisen paljon tietoa. Nämä nykyistä rakennusta edeltävät monipuoliset vaiheet ovat niin kiinnostavia, että niitä ei
haluttu ohittaa, vaikka selvityksen pääpainon oli tarkoitus olla nykyisin
olemassaolevassa rakennuksessa ja sen julkisivuissa.
Rajaavien katujen linjaukset ja itse tontin rajat ovat muodostuneet Ehrenströmin 1810-luvun asemakaavassa, joka vahvistettiin Helsingin tultua Suomen pääkaupungiksi. Katujen sijainti on säilynyt alkuperäisenä,
vaikka niiden nimet tai kirjoitusasut ovat muuttuneet.
Tontin omistajakaari selviää Helsingin kaupungin kiinteistökortistosta. Digitoidusta kortistosta selviävät omistajat tontin muodostamisesta
1830-luvulta lähtien nykypäivään asti.
Maistraatin arkistossa löytyvät digitoituina rakennuslupapiirustukset
1800-luvun puutaloista vuoden 1883 kivirakennukseen asti sekä lisäksi
toteutumaton Elia Heikelin ja nuoren Selim A. Lindqvistin suunnitelma
vuodelta 1890. Rakennusvalvonnan arkistossa ovat nykyisen rakennuksen vuoden 1910 pääpiirustusten lisäksi lukuisten muutossuunnitelmien
piirustukset sekä toteuttamatta jäänyt ehdotus ullakon käyttöönotosta
vuodelta 1917.
Kaupunginmuseon arkistosta löytyvät monipuolisesti tonttia, tontin
lähiympäristöä sekä tontin eri rakentamisvaiheita kuvaavia valokuvia.

Puutalovaihetta kuvaa lisäksi myös yksi Siltavuorenrannan, nykyisin
Kirjatyöntekijänkadun, ja Välikadun kulmausta esittävä maalaus.
Tontin rakentumisen historiaa voidaan siis seurata poikkeuksellisen
monipuolisesti, ja sen kehitys kuvaa hyvin Helsingin nopeaa kasvua
ja kasvun kiihdyttämiä muutoksia 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun
alkuvuosikymmeninä. Muutokset tontilla osoittavat, kuinka puutalot vähitellen väistyivät ensin matalampien ja myöhemmin yhä korkeampien
kivirakennusten tieltä ja miten nopeasti tämän jälkeen kivirakennuksia
ryhdyttiin laajentamaan ja korottamaan.
Käynnissä olevan kunnostussuunnittelun yhteydessä on löytynyt vielä
yksi mahdollisuus laajentaa rakennusta pihasiivessä, jossa terassin tilalle voisi rakentaa asunnon. Rakennus ei siis välttämättä vieläkään ole
valmis vaan se saattaa vieläkin laajentua ja muuttua.
Laajennusmahdollisuutta selvitettiin, koska sen toivottiin tuovan yhtiölle tuloja. Takoitus oli palauttaa rakennuksen alkuperäistä ilmettä
uusimalla kadunpuoleiset ikkunat alkuperäisin ikkunajaoin ja detaljein
julkisivujen korjauksen yhteydessä. Laajennusta ja siihen liittyvää Cportaan varustamista hissillä ei kuitenkaan tässä yhteydessä päätetty
toteuttaa, mutta kadunpuoleisten ikkunoitten uusiminen alkuperäisten
kaltaisilla kyllä.
Julkisivuremonttiin ja ikkunoiden uusimiseen ryhdyttiin alkuvuonna
2018, ja työ valmistui jouluun mennessä. Työmaan aikaiset havainnot
ja niiden dokumentointi on liitetty tämän selvityksen loppuun. Lisäksi
loppuun on lisätty kuvat Oiva Kallion ja E. Ikäläisen alkuperäisistä piirustuksista, jotka urakoitsija löysi kaapiston takaa kansioon taltioituina
järjestäessään työmaatoimistoa rakennuksen kellariin (katso sivu 100).
Taloyhtiön hallitus päätti kaupunginmuseon suosituksesta lahjoittaa alkuperäispiirustukset Suomen arkkitehtuurimuseolle Oiva Kallion kokoelman yhteyteen. Piirustusten luovutus ja luovutussopimuksen allekirjoittaminen tapahtui 28.5. 2019.
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ALUEEN KEHITYS
Kruununhaka sijaitsee Vironniemellä, jonne vuonna 1550 perustettu
Helsinki siirrettiin vuonna 1640 Vantaanjoen suulta. Niemen itärannalla
toimi jo satama, mutta asutus oli vähäistä. Pohjoisosa toimi kruunun
laitumena, mistä kaupunginosan nimi juontuu.
Vuonna 1812 keisari määräsi Helsingin pääkaupungiksi. Ehrenström

Nouveau Plan de la Ville de Helsingfors 1814–15, ns. ”Ehrenströmin kaava”, HKM
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laati ruutukaavan, jonka perusteella kaupunkia alettiin rakentaa. Kruununhaan nykyiset kadut ovat tuon kaavan mukaiset. Kadut nimettiin vähitellen asutuksen levitessä yhä laajemmalle alueelle 1820- ja 1830-luvuilla. Välikatu sai nimensä 1836. Kadun toteutusajankohta ei tämän
selvityksen yhdeydessä ole tullut esille.






Asunto Oy Välikatu 2:n tontti sijaitsee Lammas-nimisessä
korttelissa.
Vuoden 1838 kartassa on esitetty korttelien tonttijaot sekä katujen nimet
Vuoden 1820 kartassa Lammas-kortteli sekä Välikatu esiintyvät nykyiruotsinkielisinä. Meritullinkatu on nimeltään Constantinsgata ja rantasillä paikoillaan. Katuja ei ole tähän karttaan vielä nimetty.
kadun nimi on Brobergs Quaien. Lammas-kortteli ja sen lähikadut ovat
Rantaviiva ja korttelin lähialueet on tarkasti esitetty, ja ne säilyvätkin
säilyneet alkuperäisillä paikoillaan. Joidenkin korttelien rajauksia on
jokseenkin muuttumattomina aina 1920-luvulle asti.
tarkennettu. Meritullinkadun päässä olevaa kalliota ei ole enää kartassa
esitetty. Kivestä rakennetut talot on merkitty erikseen tonteille.

Kartta vuodelta 1820, 1:7500, Helsingin kaupunki, karttapalvelu, kartta.hel.fi

Kartta vuodelta 1838, 1:7500, Helsingin kaupunki, karttapalvelu, kartta.hel.fi
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Vuoden 1878 kartta esittää paitsi tonttijaon myös yksittäiset talot. Tässä
vaiheessa Välikatu 2:n tontilla on kaksi puutaloa, toinen rannan puolella
ja toinen naapuritontin rajaa vasten.
Lähikorttelit on jo rakennettu tasaisesti täyteen taloja.

1900-luvulle tultaessa kaupunki kasvaa rajusti ja tiivistyy. Tonttien hinnat nousevat ja puutalot saavat väistyä kivisten kerrostalojen tieltä. Uudenmaan kasarmin rakennukset Maurinkadun varrelle ovat valmistuneet
1883. Kasarmin tontti ulottuu rantaan asti.

Ote kartasta vuodelta 1878, 1:7500, Helsingin kaupunki, karttapalvelu, kartta.hel.fi

Ote opaskartasta vuodelta 1900, 1:7500, Helsingin kaupunki, karttapalvelu, kartta.hel.fi

1920-luvulla rantaa täytetään ja rantakatu rakennetaan kiertämään myös
kasarmirakennusten tontin. Rannan rajaus säilyy tällaisena aina 1960-luvun alkuun asti, kunnes Hakaniemen silta rakennetaan.

Hakaniemen sillan rakentaminen on Välikatu 2:n ympäristön rajuimpia
yksittäisiä muutoksia tontin olemassaolon aikana.

Ote opaskartasta vuodelta 1925, 1:7500, Helsingin kaupunki, karttapalvelu, kartta.hel.fi

Ote opaskartasta vuodelta 1962, 1:7500, Helsingin kaupunki, karttapalvelu, kartta.hel.fi
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K R U U N U N H A A N P O H J O I N E N R A N TA
Ranta säilyi 1900-luvun vaihteesta 1920-luvulle jokseenkin muuttumattomana. Tuolloin rantaa täytettiin ja rakennettiin rantatie kiertämään
Uudenmaan kasarmin tontti. Tämä vaihe on huonosti dokumentoitu. Siitä ei löytynyt kuvia, vaikka tämä vaihe kesti aina vuoteen 1961, jolloin
Hakaniemen uusi silta valmistui.
Seuraava murros tapahtuu lähitulevaisuudessa, kun silta puretaan ja korvataan vähemmän tilaa vievällä ja matalammalla. Vastapäisen rannan
rakentamisesta ja Kruununhaan rannan kehittämisestä järjestetään ideakilpailu, joka käynnistyi vuoden 2017 syksyllä.

Siltavuorenranta Signe Brander, 1907. HKM

Siltavuorensatama. Signe Brander, 1907. HKM
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Siltavuorenranta Signe Brander, 1907. HKM

Hakaniemen silta. Kari Hakli 1970–1973. HKM

13

L Ä H I Y M P Ä R I S T Ö N P U U TA L O VA I H E
Vaikka valokuva Välikadulta on vasta vuodelta 1900, se kuvaa hyvin
puutalovaihetta. Tätä vaihetta edustaa vuoden 1878 kartta (sivulla 10),
johon yksittäiset rakennukset on merkitty. Ainoa lisä karttaan nähden on
Meritullinkadulla numerossa 33 sijaitseva kivinen rakennus. Se esiintyy
kuvassa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti toteutettuna. Vuoteen
1929 mennessä ulkoasua muutettiin, ja se on säilynyt sellaisena tähän
päivään asti.

Näkymä puutalovaiheesta Välikadulta rantaan päin. 1900. HKM

Välikatu kohti Kristianinkatua, taustalla Meritullinkatu 33. A.E. Rosenbröijer, 1900. HKM
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Näkymä pitkin Kristianinkatua. Signe Brander, 1907. HKM

T O N T I N O M I S TA J AT J A Y H T I Ö N S Y N T Y
Kiinteistökortisto löytyy kaupunginarkistosta. Kortiston tiedot osoittavat, että Helsingin kaupunki möi tontin ensimmäisen kerran vuonna
1830. Sen jälkeen tontti vaihtoi omistajaa useita kertoja. Kaikki omistajat ovat olleet yksityishenkilöitä.
Pitkäaikaisen omistajan Aug. W. Blomqvistin aikana rakennettiin nykyisen rakennuksen osana säilynyt kivitalo. Blomqvist näyttää päätyneen
konkurssiin, ja tontti on siirtyi Sparbanken i Åbon haltuun.
Vuonna 1910, kun nykyinen rakennus oli rakennettiin, perustettiin yhtiö
niemltään As Oy Siltavuori, joka kuitenkin jo vuonna 1917 myytiin Toivo ja K. V. Packalénille ja K. J. Rautajoelle. Samana vuonna syntyivät
ensimmäiset suunnitelmat rakennuksen laajentamiseksi ullakolle. Nämä
eivät kuitenkaan toteutuneet.
Vuonna 1918 Toivo Packalénin perilliset myivät osuutensa muille osakkaille, ja vuonna 1919 rakennusta laajennettiin ullakolle muutettujen
suunnitelmien perusteella.
Kiinteistö säilyi pitkään K.V. Packalénin ja K.J. Rautajoen omistuksessa. Vasta vuonna 1930 he myivät tontin AOY Välikatu 2:lle, nykyiselle
Asunto Oy Välikatu 2:lle. Isännöitsijätoimiston tietojen mukaan yhtiö
on merkitty kaupparekisteriin 18.11. 1930.
Rakennuksen historia on siten nykyistä asunto-osakeyhtiötä huomattavasti vanhempi.

Ote kiinteistökortistosta. HKA

15

Maalaus Rolf Åkerblom, 1909. HKM (kivirakennus puuttuuu taustalta)
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T O N T I N R A K E N TA M I S E N A L K U VA I H E E T
Tontin ensimmäisen omistajan ajoilta ei ole löytynyt mitään tietoja rakentamisesta tai tontilla sijainneista rakennuksista.
Mutta jo toisen omistajan ajoilta löytyy piirustuksia. Säilyneissä piirustuksissa on mainitaan värjärimestari Mathias Samuelssonin nimi
”Ritning till Sten och Trädhusbyggnader att uppföras å tomten No 1
vid Mellangatan i qvarteret Fåret af 1sta Stadsdelen ...... Färgarmästaren Mathias Samuelsson”. Suunnitelmat löytyvät kaupunginarkistosta,
nykyään myös sähköisessä muodossa. Piirustuksia on kolme (vieressä
sekä seuraavalla aukeamalla).
Ensimmäisen piirustuksen päiväyksen vuosiluvusta on vaikea saada selvää. Päätellen siitä, että kiinteistökortistoston mukaan Samuelsson on
omistanut tontin (yhdessä Anna E. Dahlgrenin kanssa) vuosien 1859–
1862 välisen ajan, vuosiluku saattaa olla 1860, päivämäärä on 20. huhtikuuta. Toisesta lähes samansisältöisestä piirustuksesta ei löydy lainkaan
päivämäärää.
Molemmissa piirustuksissa Kristianin- ja Välikadun sekä Väli- ja Kirjatyöntekijänkadun (Brobergs Quaien) kulmaan on piirretty puutalo. Ne
ovat asuinrakennuksia, mutta Kristianinkadun varrella on myös yksi
huone, jossa lukee butik eli myymälä.
Kristianinkadun puolella, naapurin vastaisella rajalla ja rajan suuntaisena on kapea yksikerroksinen kivirakennus, joka on ilmeisesti ollut värjärimestarin työtila, ”färgeri”, aputiloineen. Lisäksi lähes sen jatkeena
sijaitsee toinen samansuuntainen talousrakennus.
Molempien piirustusten vasemmassa yläkulmassa olevassa asemapiirustuksessa Kirjatyöntekijänkadun puolelle on merkitty suorakaide
suunnitellun talon kohdalle. Tontilla on siis ehkä jo aiemmin sijainnut
rakennus, joka tässä yhteydessä on ollut tarkoitus purkaa.
Färgarmästare Mathias Samuelssonille suunnitellut rakennukset. Noin 1860. HKA
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Signe Brander, Siltavuorenrantaa 1907. HKM
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Färgarmästare Mathias Samuelssonille suunnitellut rakennukset, 1862. HKM

Vuonna 1862 on laadittu suunnitelma työtilarakennuksen korottamiseksi kaksikerroksiseksi. Todistetta siitä, että tämä suunnitelma olisi toteutunut, ei löydy. Oletettavasti kivirakennus on kuitenkin ollut vähintäänkin yksikerroksisena olemassa.

Färgarmästare Mathias Samuelssonille suunnitellut rakennukset. Ei vuosilukua, HKA

Kivirakennuksen perustusten ja tiilimuurien osia saattaa olla jäljellä
myöhemmin vuonna 1887 toteutetussa suuremmassa kivirakennuksessa. Tämä arvelu voitaisiin vahvistaa vain tarkemmilla tutkimuksilla.
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P U U TA L O T A L K AVAT V Ä I S T Y Ä 1 8 8 3
Samuelssonin kuoltua tontin omistajaksi jäi Anna E. Dahlgren yksin ja
sitten hänen tyttärensä (?) Emilia ja Amalia Dahlgren, kunnes vuonna
1881 tontti myytiin konstförvanten Aug. W. Blomqvistille. Hän suunnittelutti vuonna 1883 tontille ensimmäisen säilyneen tiilirakennuksen
arkkitehtitoimisto Kiseleff & Heikelillä. Vaikka tontin rakennushistoria
kuvastaa hyvin Helsingin rakentumista, se ohittaa kokonaan vaiheen,
jolloin rakennustyyppinä oli talo, jossa alin kerros tehtiin kivestä ja
ylemmät kaksi kerrosta puusta.

Valokuvassa naapuritontti Kristianinkadulta päin nähtynä. Oikealla näkyy myös vielä korottamaton
As Oy Välikatu 2 tontin ensimmäisen kivitalon palomuuri. Signe Brander, 1910. HKM

Heikelin suunnitelmassa oli kaksikerroksinen siipi Kristianinkadun
puolella sekä kolmikerroksinen siipi Siltasaarenkadun puolella. Näitä
yhdisti kapea rakennusrunko pihalla. Täysin kivirakenteinen rakennus
sijoittui pitkänomaisena naapurin rajaan. Asemapiirustuksesta päätellen
Välikadun ja rantakadun kulmassa sijaitseva puutalo oli vielä olemassa.
Tämän vahvistaa myös vuodelle 1909 päivätty Rolf Åkerblomin maalaama taulu, joka esittää Siltavuorenrannan ja Välikadun kulmassa sijaitsevaa puutaloa (sivu 16). Vaikka Heikelin rakennus oli jo olemassa,
maalauksessa taustana on vain taivas. Ehkä maalari halusi dokumentoida nimenomaan katoavan puutalokaupungin mittakaavaa.
Kaikissa kolmessa rakennusosassa oli oma porrashuoneensa. Niihin oli
pääsy pihalta, rannan puoleiseen myös Siltavuorenrannasta (Brobergskajen, nyk. Kirjatyöntekijänkadulta). Tämän porrashuoneen kattona oli
suuri lasilyhty, joka näkyy mm. Signe Branderin kuvissa sivuilla 25 ja
26 sekä leikkauspiirustuksessa sivulla 22.
Kristianinkadun puoleisen rakennusrungon rajan puoleisessa päädyssä
saattaa olla jäljellä osia värjärimestari Samuelssonin kivisestä työtilarakennuksesta, mutta tämä selviäisi vain tarkemmissa tutkimuksissa.
Kokonaisuus on säilynyt, tosin osittain muutettuna ja vuoden 1910 rakennukseen sisällytettynä. Vanhimmat osat on tunnusvärein merkitty
säilyneisyyttä kuvaaviin julkisivu- ja pohjapiirustuksiin tämän selvityksen loppupuolella.
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1:400
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Leikkauksessa on esitetty pääporrashuoneen (nykyisen C-portaan alaosaan) yläpuolella komea sisätila sekä kattolyhty eli lanterniini, joka näkyy mm. viereisen sivun valokuvassa. HKM. 1:200
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Kristianinkatu murrosvaiheessa, kivitalot ovat syrjäyttämässä puutalot. Oikealla etualalla arkkitehtitoimisto Kiseleff & Heikelin suunnitteleman talon Kristianinkadun puoleinen kakasikerroksinen siipi. Valokuva Signe Brander, 1907. HKM
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1:400
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Välikatu 2:n rakennus
vuoden 1883 asussa

Ote valokuvasta, jossa Välikatu 2:n rakennus näkyy vuoden 1883 asussa. Leikkauspiirustuksessa (viereinen sivu) esitetty lasilanterniini näkyy selvästi kolmikerroksisen osan päällä. Välikadun ja nykyisen
Kirjatyöntekijänkadun kulmassa puutalo. Rantaa ei ole vielä täytetty. Kuvaaja tuntematon, 1907–1910. SLS
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MUUTOKSIA RAKENNUKSESSA 1887
Tontille vuonna 1883 toteutettuun tiilirakennukseen haettiin jo vuonna
1887 muutosrakennuslupaa. Sen piirustukset löytyvät kaupunginarkistosta ”Ritning till Byggnadsförändring å Tomten no. 1 vid Mellangatan
–Quarteret fåret i Helsingfors”. Lupahakemukseen liittyvät pohjapiirustukset, osaleikkaus sekä julkisivu Kristianinkadulle.
Piirustuksissa muutokset kohdistuivat Kristianinkadun varrella sijaitsevaan kellariin. Se oli alunperin ollut varastotilaa, mahdollisesti halkovarasto. Rakennusluvan mukaan pihalle sijoitettiin puurakenteinen liiteri
selkä Kristianinkatua vasten.
Muutoksessa kellari otettiin käyttöön. Porrashuoneen kellariin johtava
porrassyöksy purettiin. Porrashuoneeseen pääsyä varten rakennettiin ulkoporras pihalta ensimmäiseen kerrokseen, kuten se on säilynyt tähän
päivään asti. Kellariin tehtiin sisäänkäynti suoraan pihalta.
Julkisivupiirustuksissa kellarin ikkunat esitettiin suurennettaviksi. Nykyisiä kivijalan harkkoja tarkasteltaessa voi nähdä jälkiä tästä muutoksesta.
Pohjapiirustuksen kopio on hieman epätarkka, eivätkä tekstit ole lukukelpoiset. Mutta huonejaosta voi silti päätellä, että kellari sisustettiin
suureksi saunaksi, jossa oli kaksi puku- ja kaksi löylyhuonetta. Saunan
tiedetään toimineen talossa vielä 1900-luvun loppupuolella. On siten
mahdollista, että sauna on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1887 aina
vuoteen 1988, jolloin tilat muutettiin ensin toimistoksi ja myöhemmin
asunnoksi. Vuoden 1910 pääpiirustuksissa näiden tilojen käyttötarkoituksia ei ole nimetty (sivu 31). A-portaalle rakennettiin käynti Kristianinkadulta. Tämä muutti kellarin tiloja. Käynti pihalta kellariin säilyi.
Pohjapiirustuksissa näkyy neliömäiset tulisijat, jotka voi tulkita suuriksi
kiukaiksi, mutta laude- tms. saunan rakenteita ei ole esitetty.
Valokuva Kristianinkatu 9:n pihalta kohti Välikatu 2:n ensimmäisen vaiheen kivitalon palomuuria.
Muurin yläpuolella, hieman puun oksiston takana näkyy nykyisen C-portaan katolla ollut lanterniini. Signe Brander, 1907. HKM
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Suunnitelmapiirustukset HKM. 1:400
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T O T E U T U M AT O N S U U N N I T E L M A 1 8 9 0
Vielä vuonna 1890 tontin silloinen omistaja Blomqvist suunnitteli rakentavansa tontin tehokkaammin. Hän teetti Kiseleff & Heikelin toimistolla täydennyssuunnitelman. Tontilla jo sijaitseva talo oli tarkoitus
säilyttää, mutta sen julkisivuja esitettiin tässä suunnitelmassa muokattaviksi, niin että ne olisivat sulautuneet täysin uuteen rakennukseen.
Pohjapiirustukset ovat Elia Heikelin allekirjoittamat ja julkisivut nuoren
Selim A. Lindqvistin käsialaa ja hänen allekirjoittamat.
Suunnitelma jäi kuitenkin tuntemattomista syistä toteutumatta.
Vuonna 1890 tehty ehdotus esitti ensimmäistä kertaa kivitalon laajentamista koko tontin kokoiseksi. HKM. Pohjapiirustukset 1:500
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NYKYISEN RAKENNUKSEN SUUNNITELMA
Omistajaluettelon (sivu 14) mukaan tontti siirtyi vuonna 1894 Sparbanken i Åbon omistukseen ja myöhemmin pankilta tilanomistaja G.A.
Vikströmille ja tältä edelleen Professori J.H. Vennolalle. Näiden omistajamuustosten jälkeen vuonna 1910 muodostetaan AOY Siltavuori.
Elettiin Helsingin rakentamisen kiihkeintä aikaa. Kaupunki kasvoi, tonttien hinnat nousivat, rakentaminen kannatti. Ensimmäisen asuntoyhtiön
perustamisvuonna alkoi uuden rakennuksen suunnittelu. Piirustuksissa
on suunnitelmat laatineen Arkkitehtuuri- ja Rakennustoimisto von Essen–Ikäläinen–Kallio -leima ja pohjapiirustukset on allekirjoittanut rakennusmestari E. Ikäläinen ja julkisivut arkkitehti Oiva Kallio.
Kaupungin kasvu oli kiihtynyt 1800-luvun lopulla. Rakennuksista tehtiin yhä korkeampia, vaikka kerroskorkeus pyrittiin rajoittamaan neljään. Myös Välikatu 2:n rakennus tehtiin niin korkeaksi kuin mahdollista. Siltavuorenkadun puolen ensimmäinen kerros on nimetty kellariksi
ja kerrosluvut on laskettu kerrosta korkeammalla sijaitsevan Kristianinkadun mukaan. Katto on näyttävä, korkea mansardi – ehkäpä alun
perinkin oli ajatus, että sen taakse vastaisuudessa voisi rakentaa lisää
asuntoja?
Vaikka kaupungin kasvu oli kiihkeimmillään, ei kaikille tonteille vielä
rakennettu kivitaloja. Ensimmäisen kerroksen pohjapiirustuksessa on
esitetty osa naapuritonttia (viereinen sivu), ja siinä sijaitsivat vielä kaksi
puista asuinrakennusta sekä ulkohuone.
Välikatu 2:n uudisrakennussuunnitelmat koskivat myös tontilla jo sijainnutta vanhaa kivirakennusta, joka joutui suuren, uuden osan nielemäksi.
Vanhan osan pohjaratkaisuja muutettiin, porrashuoneita jatkettiin ylöspäin ja vanhaa rakennusta korotettiin kauttaaltaan kahdella kerroksella,
sen julkisivuja muutettiin osaksi uutta rakennusta. Kristianinkadun puolella A-portaalle rakennettiin uusi sisäänkäynti suoraan kadulta. Kaikkien porrashuoneiden sisäänkäynnit saivat uudenlaiset, yhdenmukaiset
graniittiportiikit koristeellisine kuparisine katoksineen.
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Pihan puolella vanha käynti A-portaaseen sekä kellarissa sijaitsevaan
saunaan säilyivät. Saunatilat säilyivät hieman muutettuina. Huoneiden
käyttötarkoituksia ei pohjapiirustuksiin ole merkitty, eikä siten ole varmuutta niiden aiotusta käyttötarkoituksista. Tilojen nurkkiin on esitetty
suuret neliöt, jotka voi tulkita kiukaiksi.
Siltavuorenkadun puolelle (Kirjatyöntekijänkadun) maantasokerrokseen (kellariin) oli suunniteltu kaksi pienempää liiketilaa sekä leipomo,
jossa oli leivonta- ja valtavalla uunilla varustettu paistinhuone. Välikadun nurkassa sijaitsi leipämyymälä.
Välikadun ja Kristianinkadun varrelle ei esitetty liikehuoneita. Toteutuksen aikana lienee tehty muutos, sillä Rakennustaito-lehdessä julkaistussa valokuvassa näkyy Välikadun varrella ovella varustettu liiketila
Kristianinkadun kulmassa.
Uuden osan asuinhuoneistot sijoitettiin ja suunniteltiin aikakauden ihanteiden mukaisesti. Suuremmat huoneistot ja niiden päätilat sijoitettiin
kadun varrelle. Huoneistot varustettiin kylpyhuoneilla. Pääportaan huoneistoihin johti pihan puolella myös kapea piianporras, josta oli pääsy
keittiöihin. Paitsi suurten huoneistojen aputilat ja keittiöt, sijoitettiin
pihan puolelle sekä pihasiipeen pienemmät ja vaatimattomammat asunnot. Ne oli varustettu vesikloseteilla, muttei kylpyhuoneilla. Suunnitelmassa myös vanhan osan huoneistoja muutettiin ja modernisoitiin sekä
varustettiin sijainnin mukaan kylpyhuoneilla tai vesiklosetein.
Keskuslämmitys ei ollut vielä yleistynyt, vaan koko talo on suunniteltiin lämmitettäväksi puulla. Kaikki asuin- ja liikehuoneet on varustettiin
nurkissa sijaitsevilla kakluuneilla ja keittiöit puuliesillä.
Rakennukseen tehtiin kellari, joka oli Siltavuorenkadulle päin osittain
maanpäällinen. Lisäksi se rakennettiin myös pihan alle. Sienne sijoitettiin huoneistokohtaiset halkovarastot sekä klosettikaivot, joiden peritaateluonnos esitettiin kellarin pohjapiirustuksen yhteydessä.

Vuoden 1910 pääpiirustus, kellari (Kristianinkatu) ja 1.kerros (Siltavuorenkatu). RAKVV. Huomionarvoista on, että viralliset piirustukset on ensimmäisen kerran nimetty Suomen kielellä. 1:200
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Vuoden 1910 pääpiirustuspohjapiirustuksia, RAKVV. 1:500
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Vuoden 1910 pääpiirustusleikkauspiirustukset, RAKVV. 1:400

Vuoden 1910 pääpiirustusjulkisivupiirustukset, RAKVV. 1:400
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Uusi julkisivu Kirjatyöntekijänkadulle 1910. RVVA 1:200
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N Y K Y I N E N TA L O R A K E N N E TA A N 1 9 1 0 – 1 9 11
Pääpiirustukset on päivätty 8. maaliskuuta 1910, ja julkisivupiirustuksissa on leima ”Fasadipiirustus tarkastettu ja hyväksytty, Helsingissä,
Yleisten rakennusten Ylihallituksessa, maaliskuun 8. päivänä 1910.”
Kun suunnitelmat oli hyväksytty, rakennustöihin ryhdyttiin viipymättä. Rakennus valmistunui seuraavana keväänä. Siitä on todisteena, että
rakennus esiteltiin valokuvan kera 1.4. 1911 ilmestyneessä rakennusmestarien julkaisemassa Rakennustaito-lehden numerossa 7, otsikolla
’Uusia rakennuksia Helsingissä’. Tuolloin E. Ikäläinen oli lehden päätoimittaja. Myös Helsingin Kaiku-lehden kesäkuun 10. p. 1911 numerossa julkaistiin tieto uudesta rakennuksesta Kristianinkatu 7 – Välikatu
2 – Siltavuorenkatu 2d ja mainittiin, että ”piirustukset laaditut arkkitehtitoimistossa v. Essen, Kallio & Ikäläinen”.
Näistä päivämääristä päätellen Helsingin suurimpiin lukeutuva rakennus toteutettiin noin vuodessa. Näin lyhyttä rakennusaikaa on vaikea
uskoa todeksi, saati kuvitella, kuinka työ on voinut edistyä tuolloin näin
nopeasti. Rakentamiseen oli käytössä vain vähän koneita. Tiilet ja rakennusosat on vinssattu tai kannettu nais- ja miesvoimin telineille.
Vaikka tontin eri vaiheiden rakennuksista on lukuisia valokuvia, ei
rakennustyömaa-ajasta ole löytynyt yhtään valokuvaa. Siksi viereiset
valokuvat ovat aikakauden muilta helsinkiläistyömailta. Ne kuvaavat,
kuinka rakennustyö tuolloin sujui vähäisin konein ja vaati paljon ihmistyövoimaa. Laastinkantajina toimivat naiset, miehet muurasivat.
Julkisivupiirustukset koristeineen ja puhtaaksimuurattuine tiiliosineen
vastaavat pitkälti toteutuneita julkisivuja. Sen sijaan vanhoihin osiin
Kristianinkadun ja Kirjatyöntekijänkadun räystäille esitetyt päätykolmiot toteutuivat suunniteltua vaatimattomammin. Ikkunat toteutettiin
jugendtyylisinä, joissa oli pieniruutuiset yläosat, vaikka suunnitelmissa
oli esitetty ylintä kerrosta lukuunottamatta kuusiruutuiset ikkunat. Kadunpuoleiset parvekkeet ovat alkuperäiset, vaikkei niitä kaikkia ole julkisivupiirustuksissa esitetty. Parvekkeet näkyvät Signe Branderin varhaisissa valokuvissa.
Varhaisia valokuvia helsinkiläistyömailta vuodelta 1904. HKM
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Näkymä Konstantinkatua (nyk. Meritullinkatua) pitkin kohti Välikatu 2:n uutta rakennusta. Kivirakennukset ovat valtaamassa kaupungin. Signe Brander 1913. HKM
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UUDISRAKENNUS JULKAISUISSA
Heti valmistuttuaan vuonna 1911 kohde esitellään lyhyellä selostuksella
Rakennustaito-lehden numerossa 7. Rakennusmestareita oli alettu kouluttaa 1800-luvun loppupuolella, ja vuonna 1905 rakennusmestariliitto
ryhtyi julkaisemaan Rakennustaito-nimistä ammattilehteä. Julkaisuajankohtana päätoimittajana toimi E. Ikäläinen.

Yllä selostusteksti Rakennustaito-lehdessä. Alla Helsingin Kaiku - kuvallinen viikkolehden n:o
20/21 sivu, jolla juuri valmistunut Välikatu 2 myös julkaistiin 11.6.1911. KK

Kuva juuri valmistuneesta rakennuksesta sekä Rakennustaito- että Helsingin Kaiku-lehdessä antaa
viitteitä värien tummuusasteista ja rajauksista. KK
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Näkymä Hakaniemen rannasta kohti Siltavuorensatamaa. Välikatu 2 näkyy juuri valmistuneena. Rakennusta ei vielä ole laajennettu ullakolle. Suurennetussa kuvassa komea kaareva päätykolmio mansardissa
näkyy selvästi. Se on hieno vastapari Välikatu 1:n päädylle. Ote valokuvasta, Signe Brander, 1911. HKM
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T O T E U T U M AT O N L A A J E N N U S S U U N N I T E L M A
Vuosi 1917 oli rauhaton Suomen historiassa. Välikatu 2:n asuntoyhtiö
Siltavuori myytiin kolmelle yksityishenkilölle. He teettivät suunnitelmat rakennuksen korkean, mansardin takana sijaitsevan ullakon ottamiseksi asuinkäyttöön.
Suunnitelijaksi otettiin alkuperäinen toimisto von Essen–Ikäläinen–
Kallio. Suunnitelmissa on E. Ikäläisen leima. Näiden mukaan vain osa
ullakkoa esitettiin otettavaksi asuntokäyttöön, kuten viereisestä pohjapiirustuksesta voi nähdä.
Huoneistojen uudet ikkunat ryhmiteltiin mansardin peltipintoihin ja
päätykolmion ovaali ullakkoikkuna esitettiin korvattavaksi isommalla
ikkunalla. Mansardissa alun perin ollut kaupunkikuvassa tärkeä, kaareva päätykolmio on tässä suunnitelmassa säilytetty.
On sääli, ettei laajennusta toteutettu tämän mukaisesti.

Pohjapiirustus, leikkaus ja julkisivu Siltavuoren rannan suuntaan, RAKVVA. Rakennuslupaa on
haettu, mutta suunnitelmaa ei toteutettu. 1:400
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TOTEUTUNUT LAAJENNUSSUUNNITELMA
Vuonna 1919 laadittiin uudet suunnitelmat ullakon käyttöönottamiseksi.
Erityisesti julkisivupiirustukset vaikuttavat kiireessä laadituilta. Pohjana olivat alkuperäisten julkisivujen kopiot, joista muutettavilta alueilta
on yritetty poistaa viivat raaputtamalla ja tilalle on piirretty uudet rakennettavat osat.
Mansardiin tuli kaikkiin suuntiin uudet suuret ikkunat. Kristianinkadun
puolen päätykolmion ovaalinmuotoisen ullakkoikkunan sijaan tehtiin
kaksi uutta suurempaa ikkunaa. Siltavuorenkadun päätykolmion kohtalo oli tylympi: se esitettiin purettavaksi. Tämä ehkä olikin kohtalaisen
helppoa, sillä kolmio saattoi olla puurakenteinen. Vuoden 2018 julkisivutyömaan aikana tämä arvelu osoittautui ainakin Kristianinkadun osalta vääräksi: päätykolmion seinä oli muurattu tiilestä ja siinä oli jäykistäviä puurunko-osia.
Vastapäisen talon, Välikatu 1:n, pääty menetti tasavahvan vastaparinsa
ja kaupunkikuva kiinnostavan taloparin hienon tasapainon.

Pohjapiirustus, leikkaus ja kadunpuoleiset julkisivut kaikkiin suuntiin 1:400, kopioina RAKVVA,
punakynämerkityt originaalit (?) AVA.
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Jalmari Wesurin allekirjoittama julkisivu Siltavuorenkadulle. Piirustuksen pohjana oli käytetty alkuperäistä julkisivua, josta päätykolmio oli pyyhitty pois ja tilalle oli piirretty uudet ikkuna mansardiin.
Hedelmäfriisiä on täydennetty päätykolmion kohdalla. Piirustukset vaikuttavat kiireessä tehdyiltä. Helsinkiin saatiin lisää asuntoja, mutta kaupunkikuva koki menetyksen. Julkisivupiirustus 1:200 AVA.
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Rannan puoleinen julkisivu ilman päätykolmiota. Kuva vuodelta 2016.
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Päätykolmio komeili naapuripäädyn vastaparina. Ote Signe Branderin kuvasta vuodelta 1911.
HKM

A L K U P E R Ä I S E T S U U N N I T T E L I J AT
ELIA HEIKEL (1852–1919) oli suomalainen rakennusmestari–arkkitehti, joka perusti toimiston arkkitehti Konstantin Kiseleffin kanssa.
Vuonna 1888 Kiseleffin kuoltua Heikel tarjosi yhtiökumppanuutta opintojaan päättävälle nuorelle Selim A. Lindqvistille. Kiseleff & Heikelin
käsialaa ovat muun muassa alun perin 1867 rakennetun Helsingin Esplanadin kappelin muutostyöt, joissa rakennus sai nykyisen asunsa. Aluksi rakennusmestari
Heikel allekirjoitti pohjapiirustukset ja leikkaukset, arkkitehti Lindqvist
julkisivut. Heikelin ja Lindqvistin yhteistyö jatkui pitkään senkin jälkeen, kun Lindqvist perusti oman toimiston vuosisadan vaihteessa.
SELIM A. LINDQVIST (1867–1939) valmistui arkkitehdiksi Polyteknillisestä opistosta (myöh. Teknillinen korkeakoulu, nyk. Aalto–yliopisto) 1888. Opiskeluaikanaan hän piirsi uusrenessanssijulkisivuja rakennusmestari Elia Heikelin konstruoimiin rakennuksiin, esimerkkinä
muun muassa Merkuriuksen liiketalo Pohjoisesplanadilla Helsingissä,
mutta myös lisärakentamisehdotus Välikadun tontille vuonna 1890.
Hän oli jo varhain kiinnostunut rakennusteknisistä uutuuksista. Vuosisadan vaihteen kansallisromantiikasta poiketen hänen arkkitehtuurinsa
edustaa alusta alkaen rationalistista suuntausta. Hän käytti ensimmäisenä Suomessa monia teknisiä uutuuksia: betonipalkkien kannattamaa
vaakasuoraa betonilaattaa, pyöröterästä betoniraudoituksessa, asfalttihuopaa betonin päällä vesieristyksenä, massalattiaa ja rikkakuiluja
asuintaloissa. Suunnitteluapuna hänellä oli insinööri Jalmar Castrén,
joka Elia Heikelin jälkeen toimi konstruktöörinä ja oli perehtynyt uusiin
teräsbetonirakenteisiin.
Teollisuusrakennusten lisäksi Lindqvist suunnitteli yksityistaloja Helsinkiin - m.m. Villa Johannan, Villa Ensin (alun perin sairaala) ja Villa
Rivieran sekä useita kerrostaloja. Mainittakoon myös Töölön raitiovaunuhallit ja Hietalahden sekä Kasarmitorin (purettu) kauppahallit.

OIVA KALLIO (1884–1964) valmistui arkkitehdiksi Polyteknillisestä
opistosta (myöh.. Teknillinen korkeakoulu, nyk. Aalto–yliopisto) 1908.
Kallio sai ensimmäisen työpaikkansa isoveljensä Kauno S. Kallion toimistossa v. Essen, Kallio, Ikäläinen, joka lopetti toimintansa vuonna
1913. Oman toimiston Oiva Kallio perusti 1912. Tätä ennen hän oli jo
piirtänyt ensimmäisen suuremman rakennustyönsä, Karkun kirkon, jonka suunnittelu oli tullut arkkitehtikilpailun perusteella. Veljesten Kallio
yhteistyö jatkui myös 1910-luvulla, ja he osallistuivat moniin arkkitehtuurikilpailuihin. Yhdessä he suunnittelivat kilpailun tuloksena SOK:n
toimitalon Helsinkiin sekä Imatran voimalaitoksen julkisivut.
Oiva Kalliosta tuli 1920-luvun lopulta lähtien yksi suomalaisen funktionalismin varhaisista edustajista. Hänen tunnetuin funkisrakennuksensa
on vuonna 1930 valmistunut henkivakuutusyhtiö Pohjan liikerakennus
Helsingin Kaisaniemessä.
Oiva Kallio myös teki myös laajoja opintomatkoja Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Matkoilta on säilynyt skissikirjoja, joista käy ilmi Oivan
kiinnostus arkkitehtuurin historiaan, luontoon sekä mm. ornamentteihin.
EMANUEL IKÄLÄINEN (1869–1947) oli Helsingissä urakointiin ja
suunnitteluun erikoistunut rakennusmestari. Esimerkiksi Helsingissä
vuonna 1909 valmistuneesta 85 rakennuskohteesta peräti 34 oli rakennusmestarien suunnittelemia, niistä 21 käsitti suuria asuintaloja.
Ikäläinen on suunnitellut 25 rakennusta Eirassa, keskustassa ja TakaTöölössä. Hän toimi grynderinä ja mm. Rakennustaito-lehden perustajana ja toimittajana. Hän oli osakkaana toimistossa von Essen–Kallio–
Ikäläinen.
JALMARI WESURI (myös Vesuri), rakennusmestari. Suunnitellut Helsingissä vuonna 1913 mm. Iso Roobertinkatu 26, Juhani Ahon tie 1 sekä
Chydeniuksentie 3–5.
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ESIKUVIA
Välikadun rakennuksen tunnusomaiselle räystäslistassa olevalle hedelmäfriisille ei löydy esikuvia Helsingistä. Sen sijaan esikuva saattaisi olla
Wienistä, missä samoihin aikoihin toteutettiin (1909–1911) arkkitehti
Josef Hoffmannin (1870–1956) Villa Eduard Ast sekä hieman myöhemmin Villa Primavesi.Täkäläisten arkkitehtien, jotka tiivisti seurasivat
kansainvälistä kehitystä, ovat hyvinkin voineet tuntea projektit, olihan
Wien jälkijugendin aikana tärkeä vaikuttaja. Oiva Kallio teki opintomatkan Saksaan, Wieniin ja Unkariin vuonna 1912.
Villa Astissa on voimakas räystäslista ja ikkunoitten yläpuolella hedelmäkoristeita. Seinäpinta on aaltoilevaa rappausta, kuten Välikadun rakennuksen päätykolmioissa sekä rannan puoleisten erkkerien välissä.
Myös Tukholmassa Kungsträdgårdenissa on arkkitehti Erik Lallerstedtin suunnittelema vakuutusyhtiö Thulen talo (1915), jossa on voimakas, koristeinen räystäslista. Aihe oli siis laajemminkin levinnyt.

Josef Hoffman Villa Primavesi 1913 (-15), photo Johanna Fiegl 1966
© Austrian Archives / Imagno / picturedesk.com
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Vakuutusyhtiö Thulen talo Kungsträdgården, Tukholma, arkkitehti Erik Lallerstedt, 1915

Josef Hoffman Villa Ast 1909 (-11), photo Johanna Fiegl 1970
© Austrian Archives / Imagno / picturedesk.com

45

MUUTOKSIA JA KORJAUKSIA 1919 JÄLKEEN
Ullakon käyttöönottoa seuraava lupahakemus rakennusvalvonnan arkistossa on 30-luvun alusta, pian sen jälkeen, kun AOy Välikatu 2 vuoden
1930 lopussa perustettiin (nykyisin Asunto Oy Välikatu 2) .
Koska tämä rakennushistoriaselvitys on tehty julkisivuremonttia palvelemaan ja sitä on vain osittain laajennettu koskemaan myös rakennuksen
sisätiloja, ei tässä luettelossa ole listattu lukuisia yksittäisten huoneistojen sisäisiä muutoslupia eikä yksittäisiä huoneistojen yhdistämisiä tai
jakamisia, joita on tehty jatkuvasti.
Näiden tässä mainitsemattomien, luvalla tehtyjen muutosten tiedot löytyvät arkistoista olevien piirustusten luettelosta tämän selvityksen lopussa.

1931 Keskuslämmitys

Muutoslupa koski siirtymistä keskuslämmitykseen. Pihakannen alla
sijaitsevaan kellariin rakennettin pannuhuone. Pihan eteläsivulle muurattiin keskuslämmityspiippu, joka on säilynyt näihin päiviin asti. Nykyisin piipussa sijaitsee entiseen saunatilaan rakennetun asunnon ilmanvaihtokanava.
Keskuslämmityksen myötä huoneistoihin tuli patterit eikä kakluuneja
tai liesiä enää tarvittu lämmittämiseen. Osittain ne saattoivat vielä tässä
vaiheessa jäädä käyttöön, erityisesti liedet.

1935 Huoneistomuutoksia

Rakennusvalvonnan sekä taloyhtiön arkistoissa on lukuisia Arvo A.
Elon laatimia pohjapiirustuksia asuntojakojen muutoksista. Suunnitelmat ovat koskeneet osaa talosta, erityisesti Kristianinkadun varrella,
mutta myös Välikadun ja Kirjatyöntekijänkadun kulmassa. Ei ole tiedossa missä määrin suunnitelmat ovat toteutuneet tai missä määrin ne
mahdollisesti ovat olleet jo tehtyjen muutosten virallistamista.

1950 Pannuhuonemuutos

Kaukolämpöä alettiin vasta 1950-luvulla rakentaa kaupunkiin, eikä siihen vielä voitu liittyä. Haettiin vielä lupaa keskuslämmityksen pannuhuoneen muutokselle ja sen varustamiselle uusilla kattiloilla.

1956 Hissin uusiminen

Taloyhtiön arkistossa on suunnitelma sekä lasku hissin uusimisesta
Kone Oy:n suunnitelmien mukaan. Hissikuilun ’aitaus’ uusittiin tuolloin
vanhaan runkoon, hissimonttua syvennettiin ja hissikonehuonetta laajennettiin vastaamaan sen aikaisia määräyksiä. Hissikorista tehtiin ”uusi
koivuvanerikori, honkakehyksineen, vaneroidaan ulko- ja sisäpuolelta
tammella, kovapuunataan”.

1955 Putkiremontti

Urakkakilpailutuskirje, toteutukseen liittyviä laskuja yms. löytyvät taloKeskuslämmitykseen siirtyminen 1931, kellarin pohjapiirustus 1:400. RAKVV
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yhtiön arkistosta. Remontti viivästyi asiakirjojen mukaan ammattityövoiman heikon saatavuuden vuoksi. Vastaanotto pidettiin vasta vuonna
1957. Putkiurakoitsija W. Sundmanin konkurssin vuoksi viimeisimmät
remonttiin liittyvät selvitysasiakirjat on päivätty vasta vuonna 1959.

1958 Sähköremontti

Taloyhtiön arkiston mukaan teetettiin ”virranmuutoksesta johtuvat sähköjärjestelmän ja puhelinlinjojen uusiminen” Turusen Sähköliike Oy:llä.

on mm. merkitty puretuiksi pihakannen alla olleet vesiklosettikaivot
sekä Kirjatyöntekijänkadun puolella sijainneen leipomon suuri uuni.
Vanhimman osan kohdalla sijaitsevassa kellarissa, johon on merkitty
pesutupa, saattaa olla virhe. Osa tilasta on edelleen olemassa, mutta viitteitä siitä, että siitä olisi joskus ollut käynti numeroimattomaan porrashuoneeseen, kuten piirustuksessa on esitetty, tai että tila olisi ollut suurempi, ei ole näkyvissä. Vasta tarkempi tutkimus toisi lisävaloa tähän.

1962 Kaukolämpöön siirtyminen

As Oy Välikatu liitettiin kaukolämpöön. Suunnitelmat löytyvät taloyhtiön arkistosta. Samana vuonna haettiin myös lupaa korvata neljän huoneiston lämmitysuunit avotakoilla.

1968 Mittauspiirustukset

Ilmeisesti 1930-luvun huoneistojen yhdistämiste ja jakamisten jälkeen
oli tapahtunut lisää muutoksia, joita ei ollut merkitty pohjapiirustuksiin,
sillä taloyhtiön arkistosta löytyy rakennusmestari Virtasen päiväämätön
kirje, jossa hän ehdottaa rakennuksen mittaamista ja piirustusten hyväksyttämistä maistraatissa.
Ilmeisesti tämän ehdotuksen seurauksena Arkkitehtuuritoimisto Touko Neronen laatii vuonna 1968 koko talosta mittauspohjapiirustukset.
Yhteen kopiosarjaan on punakynällä merkitty huoneistojen rajat (AVA).
Piirustuksista näkee, että on tehty paljon muutoksia, mm. monia oviaukkoja on muurattu umpeen, joitakin avattu.
Hämmentävä yksityiskohta on, että piirustuksien merkintöjen mukaan
Välikadun puolella yhden ikkunarivin aukkoja olisi kavennettu muuraamalla. Jälkiä tällaisesta muutoksesta ei kuitenkaan voi havaita julkisivussa.
Piirustukset on leimattu noudatettaviksi 2.9. 1968 maistraatissa ja rakennustarkastusviraston katselmus on pidetty 8.10. 1968. Piirustuksiin
Kellarin pohjapiirustus, mittauspiirussarjasta 1968 1:400. AVA
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Uudet ikkunat 1971, pääpiirustusjulkisivu Välikadulle 1:400. RAKVV

Uudet ikkunat 1971, julkisivu Kristianinkadulle 1:400. RAKVV

Uudet ikkunat 1971, urakkasarjan julkisivu Kirjatyöntekijänkadulle. AVA

Uusien ikkunoiden detaljit urakkaspiirustuksissa (AVA) ja toteutunut detalji.

1971 Ikkunoiden uusiminen

Taloyhtiö haki lupaa vaihtaa rakennuksen ikkunat uusiin Arkkitehtuuritoimisto Touko Nerosen suunnitelmien mukaan. Pääpiirustuksiin kuuluivat kadunpuoleiset julkisivut sekä ikkunan periaatesovitusdetalji.

Ote vuoden 1887 kellarin muutospiirustuksesta.
Tilat muutettu mahdollisesti jo tuolloin nimenomaan saunaksi.

Ikkunat olivat jaoltaan vanhahtavan tyylisiä, mutta eivät kuitenkaan rakennukseen alun perin asennettujen kaltaisia. Ne eivät myöskään olleet
alkuperäisissä pääpiirustuksissa esitettyjen ikkunoiden kaltaisia.
Pihan puolen ikkunoita ei rakennusluvassa esitetty, vaikka nekin uusittiin. Taloyhtiön arkistosta löytyy urakkasopimus Rakennusliike Takuurakenne Pehko & Hautalan kanssa ja siihen liittyvät urakkapiirustukset.
Niihin kuuluvat myös pihajulkisivut sekä tarkemmat ikkunadetaljit.
Urakkapiirustuksiin oli merkitty ikkunoitten avautumissuunnat. Vaikka
ikkunoissa oli osajakoja, ne pääosin avautuivat yhtenä yhtenäisenä puitteena alajakoineen.

Ote vuoden 1910 kellarin pohjapiirustuksesta.
Uunit näkyvät vuoden 1887 paikoilla, mutta lauteita ei ole esitetty. Ei ole tiedossa, mihin käyttöön tilat tuolloin suunniteltiin, kun huonemerkintöjä ei ole.

1988 ja 2005 Yleisen saunan muutos

Vuoteen 1988 asti talossa toiminut yleinen sauna lopetetti toimintansa, ja tilat muutettiin toimistotilaksi. Muutoksen yhteydessä tehtiin uusi
ikkuna pihajulkisivuun luukun tilalle. Toimistotila muutettiin vuonna
2005 asuinhuoneistoksi. Katso kuvat myös sivulla 73 .

1988 Sähköremontti

Rakennuksessa tehtiin sähköasennusten peruskorjaus. AVA

Ote vuoden 1968 mittauspiirustuksista. Sauna on
esitetty tarkasti.

1999 Putkiremontti

Talossa tehtiin putkiremontti. Talotekniten piirustusten kopiot ovat rakennusvalvonnan arkistossa. Märkätilat uusittiin tuolloin vakiintuneille
paikoilleen.
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T I L A N N E E N N E N 2 0 1 9 J U L K I S I V U K O R J A U S TA
Vaikka rakennus ensi silmäyksellä näyttää yhtenäiseltä, se kätkee, kuten
tämän selvityksen sivuilla on osoitettu, sisäänsä lukuisia rakennusvaiheita.
Tärkeimmät muutos- ja lisärakentamisvaiheet on värikoodein merkitty
seuraavilla sivuilla esitettyihin julkisivuihin havainnollistamaan eri rakennusosien ikää ja säilyneisyyttä.
Vaikka rakennuksen julkisivujen rappausta oli korjattu ja osittain uusittu
ja monet koristeet olivat huonossa kunnossa, oli yksityiskohdista säilynyt riittäviä osia tai niistä oli tietoa vanhoissa valokuvissa. Näin ollen
julkisivujen rappaus voitiin vuoden 2018 julkisivuremontissa yksityiskohtia myöten uusimaan alkuperäiseen asuun.
Signe Branderin valokuvasta on mm. löytynyt tieto, että Kirjatyöntekijänkadun puolella, vanhimman osan julkisivussa, oli rapattu kerroslista. Lista oli uudisosan tiililistan jatkeena ja siten visuaalisesti liittänyt
vanhemman ja uuden osan toisiinsa. Lista on olemassa vielä 1960-luvulla otetussa mustavalkoisessa valokuvassa, mutta myöhemmin se oli
purettu. Lista oli mahdollisesti tiilen sävyyn tai ainakin yhtä tummaksi
maalattu.
Listan merkityksen voi selkeästi nähdä Signe Branderin Hakaniemen
rannasta käsin otetussa valokuvassa (katso kansikuva). Vanhempi osa
vahvemmin liittyi uuteen, niillä oli osittain yhteinäinen sokkelikerros.
Muun muassa tämä purettu lista päätettiin suunnitellun korjauksen yhteydessä palauttaa julkisivun alkuperäisen jäsentelyn aikaansaamiseksi.
Muitakin tällaisia kadonneita tai korjauksissa epätarkasti tehtyjä yksityiskohtia palautettiin ja täsmennettiin. Siten rakennuksen alkuperäinen
arvokkuus ja huoliteltu ulkoasu palautuivat.

Näkymä Kristianinkadulle 2016.
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S Ä I LY N E I S Y Y S K A AV I O T - J U L K I S I V U T

Välikatu

Kir
jan
työ
nt.
kat
u

Purettu ikkuna vuonna 1919

Kristianinkatu

1883
1887
Ikkunat uusittu 1971

1910
1919
1931
1971
AJOITTAMATTOMIA
MUUTOKSIA

Porrashuoneiden ovet uusittu,
ajankohta ei tiedossa

Julkisivu Kristianinkadulle. 1:200
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Julkisivu Kristianinkatu

1:200

Välikatu

Kir
jan
työ
nt.
kat
u

Muutokset ullakkokerroksessa 1919

Kristianinkatu

1883
1887
Ikkunoiden uusiminen 1971

1910
1919
1931
1971
AJOITTAMATTOMIA
MUUTOKSIA

Julkisivu Välikadulle. 1:200

ulkisivu Välikatu
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1:200

Välikatu

Kir
jan
työ
nt.
kat
u

Päätykolmio ja ikkunat
purettu 1919

Kristianinkatu

1883
1887
1910
1919
1931
1971
AJOITTAMATTOMIA
MUUTOKSIA

Julkisivu Kirjatyöntekijänkadulle (ent. Siltavuorenkatu tai Siltavuorenranta). 1:200

kisivu Kirjatyöntekijänkatu

1:200
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Välikatu

Kir
jan
työ
nt.
kat
u

Kristianinkatu

2008

1883
1887

Pulpettikatto
purettu
(ajoittamaton)

1910
Sisäpihan ikkunat uusittu
katujulkisivujen ikkunoiden yhteydessä 1971

1919
1931
1971
AJOITTAMATTOMIA
MUUTOKSIA

ihajulkisivu etelään Pihajulkisivu etelään. 1:200
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1:200

Välikatu

Kir
jan
työ
nt.
kat
u

Kristianinkatu

ulkisivu itään

1883
1887
Vuoden 1883 porrashuoneen
lanterniini purettu

1910
1919
1931
1971

Ikkunat uusittu

AJOITTAMATTOMIA
MUUTOKSIA

Uusi ikkuna
1983

Pihajulkisivu itään 1:200

1:200
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Välikatu

Kir
jan
työ
nt.
kat
u

Kristianinkatu

1883
1887
1910
1919
1931
1971
AJOITTAMATTOMIA
MUUTOKSIA

Pihajulkisivu länteen
Pihajulkisivu länteen. 1:200
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1:200

Välikatu

Kir
jan
työ
nt.
kat
u

Kristianinkatu

1883
1887
1910
1919
1931
1971
AJOITTAMATTOMIA
MUUTOKSIA

Pihajulkisivu pohjoiseen

Pihajulkisivu pohjoiseen. 1:200

1:200
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I K K U N AT ( m y ö s s i v u 7 4 )
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Ote vuoden 1910 julkisivun yläosasta. Suunniteltu ikkunajako oli 1.–4. kerroksessa kuusiruutuinen
ja vain 5. kerroksessa pieniruutuinen. Mansardissa oli vain ullakkoikkuna. 1:100

Vasemmalla toteutuneet ikkunat. Alemmissa kerroksissa nelijako, jossa yläosa pieniruutuinen ja
ylhäällä pienemmät jaot. Oikealla vuonna 1971 toteutunut ikkunajako.

ULKO-OVET
Rakennuksen alkuperäiset ulko-ovet eivät ole säilyneet. Parvekkeiden
ovet uusittiin ikkunoiden uusimisen yhteydessä. Portaiden ja liikehuoneistojen sekä maantasokerroksen asuntojen ulko-ovet uusittiin tuntemattomana ajankohtana ennen vuotta 1966, jolloin ne ensimmäisen kerran näkyvät valokuvassa (sivu 76).
Porrashuoneiden alkuperäiset, todennäköisesti tammiset ovet oli korvattu teräsrakenteisilla.
Liikehuoneistojen vuoden 1910 kuvissa osittain lasiosilla varustetut peiliovet korvattiin pystypaneloiduilla ovilla osittain myös ennen vuotta
1966, jolloin nekin näkyvät valokuvassa.
Vuoden 2018 julkisivujen korjauksessa kadunpuoleiset portaiden, liikehuoneistojen ja asuinhuoneistojen ovet uusittiin alkuperäistä mallia
mukailevilla tammi- ja mäntyovilla.

Vas. ote vuoden 1910 pääpiirustuksesta Välikadulta, 1:100. Oikealla toteutunut graniittiportiikki ja
myöhemmin alkuperäisen oven korvannut metalliovi.

Yllä kuparikatoksen alapinta. Alla vasemmalla 2017 suunniteltu uusi porrashuoneen tammiovi ja
oikealla vanhimman osan vuonna 1910 toteutettu sisäänkäynti Kristianinkadulla.
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JULKISIVUJEN YKSITYISKOHTIA
Rakennuksen kadunpuoleiset julkisivut ovat rikkaasti jäsennellyt ja
niissä on paljon yksityiskohtia. Niissä vuorottelevat rapatut ja puhtaaksimuuratut pinnat. Useissa ikkuna-aukoissa on koristeelliset tiilireunukset. Julkisivuissa on kerroslistan sijaan osittain puhtaaksimuuratut tiilinauhat. On sekä sileitä että roiskerapattuja pintoja.
Kivijalka on pääosin graniittia, paitsi vanhimmissa osissa Kirjatyöntekijänkadulla ja pihalla, missä alkuperäinen kivijalka on vajonnut kohonneen maanpinnan taakse ja uusi sokkeli on tehty betonista. Graniitti
ulottuu kadun puolella osittain puoleenväliin kerrosta. Sitä rajaa julkisivupinnasta kerroslista.
Sileissä pinnoissa on erilaisia koristeita. Erityisesti talo on tunnettu
hedelmäfriisistään, joka kiertää koko vuonna 1910 rakennetun osan
räystään alla, myös Kristianinkadun päätykolmiossa, kuten aiemmin
myös Kirjatyöntekijänkadun puolella. Friisiä on täydennetty vuonna
1919 syntyneen uuden räystäslinjan mukaiseksi puretun päätykolmion
kohdalla. Friisi tutkittiin alkutalvesta 2016, ja sen kunto sekä kiinnitys
osoittautuivat hyviksi, vain paikalliset korjaukset olivat tarpeen.
Friisin lisäksi on lukuisia muita rapattuja koristeita. Kristianinkadun
päätykolmioiden ja myös Kirjatyöntekijänkadun puoleisen puretun kolmion alapuolella sijaitsevien seinäpintojen rappaus on pystysuuntaan
leveästi aaltoilevaa, ja aallonharjassa on helminauhakoriste.
Vanhimpien osien matalissa päätykolmioissa on erilliset, pienemmät
hedelmäkoristeet. Koristeet olivat osittain huonossa kunnossa, mutta
rekonstruoitavissa. Rakennuksen nurkissa ja vanhojen osien päätykolmioita kannattamassa on pilasterit, joiden pinnoissa on peilit ja nurkissa
helmilista. Erkkerien ylimpiä palkkeja kannattavat konsolit, ja porttikäytävän yläpuolella on päätykolmioiden kaltaista pystysuuntaista aaltorappausta pienemmässä mittakaavassa.

Hedelmäfriisi sekä Kristianinkadun puolella olevat medaljongit, joissa rakennusvuosi 19 ja 10.
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Yllä hedelmäfriisi ja aaltorappaus helminauhoineen, alla vasemmalla vanhan osan päätykolmion
hedelmäkoriste sekä alla oikealla kulmapilasterin nurkan helminauhakoriste.

Yllä vanhan osan päätykolmion koriste, alla vasemmalla erkkerin konsoli sekä oikealla pilasteri
peileineen ja nurkkakoristeineen.
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S Ä I LY N E I S Y Y S – P O H J A P I I R U S T U K S E T
Vain aiemmin tässä selvityksessä mainitut muutokset on merkitty pohjapiirustuksiin.
Olisi tietenkin ollut mahdollista ottaa mukaan kaikkien rakennusluvan
alaisesti tehtyjen remonttien muutokset huoneistoissa. Erillisiä yksittäisiin huoneistoihin kohdistuvia muutoslupia on rakennuksen olemassaolon aikana haettu lähes 20 kappaletta.
Paitsi että näin monen pienen muutoksen merkitseminen pohjapiirustuksiin olisi ollut työlästä, se olisi myös antanut vääristyneen mielikuvan
siitä, että rakennuksen historia olisi näin yksityiskohtaisesti tunnettu.
Oletettavaahan on, että huoneistoissa on ilman virallista rakennuslupaa
tehty vähintäänkin yhtä paljon muutoksia kuin haettujen lupien perusteella. Näiden inventointi olisi erillisen tutkimuksen arvoista.
Siksi pohjapiirustuksiin on merkitty vain suurimmat muutokset ja niiden
toteuttamis-/suunnitteluajankohdat, eikä huoneistojen sisäisiä muutoksia ole kirjattu lainkaan.
Pohjapiirustuksina on käytetty Arkkitehtuuritoimisto Touko Nerosen
1960-luvun lopulla piirtämiä mittauspohjapiirustuksia, niiden originaaleista otettuja skannauksia. Nämä piirustukset ovat olleet siisteimmät ja
oletettavasti myös lähinnä nykytilannetta olevat versiot.
Uusien ajantasaisten pohjapiirustusten tekeminen saattaisi jälleen olla
paikallaan 1960-luvun jälkeen tehtyjen muutosten määrä huomioonottaen.
Kellarissa on tehty käyttötarkoituksen muutoksia, kuten pannuhuoneen
ottaminen pyörävarastokäyttöön, kun lämmönjakohuoneeksi on riittänyt vain osa tilasta. Lisäksi Kirjatyöntekijänkadun puolella liiketila on
muutettu asunnoksi ja liiketiloissa on tehty sisäisiä muutoksia.
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Myös ensimmäisessä kerroksessa on tehty käyttötarkoituksen muutoksia, kun alun perin saunana toiminut tila muutettiin ensin toimistoksi ja
sittemmin asunnoksi.
Kerroksissa on muutoksia tapahtunut lähes kaikissa huoneistoissa vähintäänkin niiden märkätiloissa, mutta myös keittiöissä.
Lisäksi huoneistoja on sekä jaettu että yhdistetty 1930-luvulta lähtien.
Näiden jakamisien vuoksi on mm. syntynyt tilanne, että 5. kerroksessa
on huoneisto, jolla on osuus pitkästä parvekkeesta, muttei sinne johtavaa
ovea. Parveketta on käytetty ikkunan kautta kulkemalla. Vuoden 2018
julkisivukorjauksen yhteydessä ikkunan keskiosa varustettiin ovella.
Rakennuksen parvekkeita ja niiden kaiteita on korjattu ja uusittu tuntemattomana ajankohtana.
Ullakkokerroksessa on pihan puolelle tehty mansardiin ikkunoita, joiden toteutusajankohtaa ei ole pystytty selvittämään.
Vuoden 1910 suunnitelmissa terassin alue on ollut matalaa, pulpettikattoista ullakkoa. Pulpettikatto on esitetty leikkauspiirustuksessa. Ei ole
tiedossa, missä vaiheessa se on muutettu terassiksi. Terassin lattiassa
on lukuisia rakennekerroksia, jotka vihjaavat siihen, että se on ollut olemassa jo kauan. On mahdollista, että muutos on tehty jo työmaan aikana
vuonna 1910.

1883
1887
1910
1919
1931
1971
AJOITTAMATTOMIA
MUUTOKSIA

Pohjapiirros 0. krsPohjapiirustus kellari. 1:200

1:200
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Mahdollisesti jäänteitä
aikaisemman (ennen v. 1883)
leipomorakennuksen muurista

1883
1988

Osa purettu

1887
1910

Ulkoporras
rakennettu 1887

1919
1931
1971

AJOITTAMATTO
MUUTOKSIA

Pohjapiirros
1. krs
Pohjapiirustus
1. kerros. 1:200
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Mahdollisesti jäänteitä
aikaisemman (ennen v. 1883)
leipomorakennuksen muurista

1883
Porrasta jatkettu
2-vartisena

1887
1910
1919

Keskuslämmitys 1931

1931
1971
AJOITTAMATTOMIA
MUUTOKSIA

Pohjapiirros 2.Pohjapiirustus
krs
2. kerros 1:200

1:200
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1883
1887
1910
1919
1931
1971
AJOITTAMATTOMIA
MUUTOKSIA

Pohjapiirros
3. krs
Pohjapiirustus
3. kerros. 1:200
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1:2

1883
1887
1910
1919
1931
1971
AJOITTAMATTOMIA
MUUTOKSIA

Pohjapiirros 4.Pohjapiirustus
krs
4. kerros. 1:200

1:200
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Terassi

Pulpettikatto muutettu
terassiksi

1883
1887
1910
1919
1931
1971
AJOITTAMATTOMIA
MUUTOKSIA

PohjapiirrosPohjapiirustus
5. krs
5. kerros. 1:200
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1:20

1883
1887
1910
Ranskalainen parveke
v. 2008

1919
1931
1971
AJOITTAMATTOMIA
MUUTOKSIA

Ovaali-ikkuna
purettu 1919
Ullakkohuoneistot
rakennettu 1919

Ullakkoikkunat
purettu

Pohjapiirros 6. krs
Pohjapiirustus 6. kerros. 1:200

1:200
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PORRASHUONEET
Vanhan osan porrashuoneita, A-porrasta Kristianinkadun puolella ja Cporrasta Kirjatyöntekijänkadun puolella, jatkettiin vuoden 1910 korotuksen takia. A-portaan alaosa kiertää keskellä olevaa kannattavaa pilarimaista muuria. Ylempänä jatko-osassa porrassyöksyt tehtiin 1900-luvun
alun uusimman tekniikan mukaisesti ulokkeina porrasta kiertävistä
seinistä. Keskiosa on avoin, ilman pilaria. C-portaan vanhempi alaosa
on kolmivartinen. Syöksyt kiertävät keskellä olevaa aukkoa kolmella
sivulla. Alun perin tämän aukon yläpuolella oli lanterniini eli lasinen
lyhty katolla, jonka kautta luonnonvaloa johdettiin portaikkoon. Kun rakennusta korotettiin, porrasta jatkettiin kaksivartisena. Jatko-osa peittää
alkuperäisen valoaukon ja on kapeampi kuin alaosa.
B-porras on rakennuksen pääporras, ja sen takana pihan puolella sijaitsee palvelijoiden keittiöporras. Sen tunnus on D. B-portaassa on ollut
alusta lähtien hissi, mikä vielä 1900-luvun alussa oli harvinaisuus.
Pihasiivessä sijaitsee kirjaimeton, käytöstä jäänyt vanha keittiöporras.
Se on säilynyt 1910-luvun asussa ja voisi hyvin toimia museona.
Porrashuoneissa on tehty maalauskorjaus. 1980-luvun loppupuolella on
sitä varten suoritettu alkuperäisten värien esilleotto, jonka perusteella
väritys on suunniteltu. Väritystä ei kuitenkaan ole erikseen tutkittu A- ja
C-portaan vanhassa ja uudemmassa osassa. Ehkä tuolloin ei ole ollut
tiedossa rakennuksen vaiheittainen rakentuminen. Mitä todennäköisimmin vuoden 1910 muutokset olivat niin suuret, että niiden yhteydessä
porrashuoneet maalattiin yhdenmukaisesti.
Nyt portaissa nyt oleva väritys on toteutettu 1910-luvun yhdenmukaista
linjaa noudattaen eikä värityksestä voi tunnistaa eri aikoina syntyneitä
osia.
Olisi kiinnostavaa tietää löytyisikö pintojen alta vielä vanhempi 1800-luvulta peräisin oleva värikerrostuma – tämä vaatisi uuden, kohdistetun
väritutkimuksen.
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Yläkuvassa A-portaan vuoden 1910 askelmalankut, jotka on toteutettu ulokkeina, ja, joiden keskelle jää valoaukko. Alakuvassa myös 1880-luvun askelmat, jotka tukeutuvat seiniin ja keskipilariin.

B-porras, jossa talon alkuperäinen hissi. Portaan aulassa julkisivun kaltaista aaltorappausta.

C-porras, vasemmalla portaan vanhempaa, vuoden 1883 kolmivartista osaa, jossa keskellä aukko,
josta yläpuolella olleen lanterniinin valo tihkui portaikkoon. Oikealla vuoden 1910 osa.
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PORRASHUONEVÄRIT
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1980-luvun lopulla tehdyjä porrashuoneiden värien esilleottoja, joiden perusteella arkkitehti Tapio
Hangaslahti teki värityssuunnitelman porrashuoneiden kunnostuksen yhteydessä.

NIMEÄMÄTÖN PORRAS PIHALLA

YLEINEN SAUNA (myös sivu 49)

Aina vuoteen 1988 toimi talossa Kristianinkadun varrella yleinen sauna. Kuva vuodelta 1972.
HKM

Ajoittamaton kuva miesten pukuhuoneesta. HKM
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VUODEN 2018 JULKISIVUKORJAUS
Rakennuksessa on tehty lukuisia laajennuksia, muutoksia ja korjauksia
niin sisä- kuin ulkopuolellakin. Rakennuksen julkisivut ovat säilyneet
pääpiirteissään vuoden 1919 asussa, lukuunottamatta ikkunoiden uusimista, joka muutti julkisivujen luonnetta.
Julkisivujen yksityiskohtia on laajalti säilynyt, ja kadonneista yksityiskohdista löytyi tietoa vanhoista valokuvista. Siten rakennuksen alkuperäinen asu oli kadonneilta osiltaan palautettavissa, ulkonäköä muuttaneita yksityiskohtia voitiin korvata alkuperäisen kaltaisilla ja rikkoutuneita
osia korjata.
Pihan puolen rappaus oli ollut alun perinkin, vanhan tavan mukaan, yksinkertaista sileää rappausta ilman koristeita. Rappaus uusitiin samanlaiseksi.

I kkuna t

Suurin julkisivumuutos sitten alkuperäisen rakennuksen laajentamisen
oli ollut ikkunoitten korvaaminen uuden mallisilla vuonna 1971.
Vuoden 2018 korjauksessa kadunpuoleisten julkisivujen ikkunat uusittiin alkuperäistä – ei päääpiirustusten, vaan toteutuneiden – ikkunajakoa
noudattavilla. (valokuvat sivut 6, 58, 77)
Uusissa ikkunoissa on kolminkertainen lasitus, sisäpuitteisiin tuli kaksinkertainen umpiolasitus, ulkopuitteeseen yksinkertainen lasitus. Detaljointi oli vanhan kaltainen.
Alkuperäisen kaltaiset ruutujaot tehdiin vain ikkunoiden ulompaan puitteeseen. Ikkunat ovat sisään-sisään aukeavat. Ne avautuvat, kuten alun
perinkin, pääjaon mukaisissa osissa, eivät koko aukon kokoisina kenttinä kuten aiemmat.
Pihan puolen ikkunoiden alkuperäisestä ulkonäöstä on myös säilynyt
yksi valokuva (sivu 76) juuri ennen ikkunoitten uusimista vuodelta
Julkisivurappauksen sekä friisin tutkimus loppusyksyllä 2016.
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1970. Ne olivat kuitenkin paremmassa kunnossa kuin kadun puolella
olevat, eikä niitä tässä remontissa päätetty uusia.

P o r r a sh u oneiden ovet

Ma a la us

Rapattujen julkisivupintojen maalaus suoritettiin perinteisellä kalkkimaalilla.

Myös kadun puoleisten porrashuoneiden sisäänkäyntien ovet uusittiin
alkuperäisen kaltaisilla tammiovilla.

Joissakin säilytettävissä osissa käytettiin silikaattimaalia, mikäli pohja
ei ollu kalkkimaalille sopiva.

Ovet tehdiin alkuperäisistä poiketen yhdellä kulkuovella, jolla on kapeampi ns. vasikkaovi, eikä pariovina. Kulkuovi sijoitettiin aukon keskelle
symmetrian aikaansaamiseksi. Oven toiselle puolelle tuli vasikan levyinen kiinteä osa. Ovien ruutujako perustui alkuperäisiin pääpiirustuksiin
sekä B-portaan säilyneiden sisäovien jakoihin.

Vä r itys

L i i k e t i l ojen (asunnon) ovet

Tämän sekä muiden vanhojen valokuvien perusteella voitiin rekonstruoida alkuperäisen mukainen väritys.

Nykyiset paneelipintaiset ovet korvattiin peiliovilla, jotka tehtiin umpipuisina männystä.
Ovien jako ja ikkunaosat perustuivat alkuperäisiin pääpiirustusjulkisivuihin sekä vanhoihin valokuviin. Ovet maalattiin.

Ra p p a u s

Rappauspinnat jouduttiin uusimaan lähes kokonaan. Puurungolle muotoiltu, teräsverkkovahvisteinen rappauslaastista tehty hedelmäfriisi,
päätykolmion mahdollisesti puupohjalle tehty rappaus sekä joitakin pienempiä yksityiskohtia säilytettiin.

Rakennustaito-lehdessä julkaistu valokuva rakennuksesta heti sen valmistuttua vuonna 1911 antaa viitteitä eri pintojen värien voimakkuudesta ja tummuusaste-eroista sekä eri rakennusosien värityksen suhteestatoisiinsa. Väripintojen rajaukset näkyvät.

Vä r itutkimus

Alustava värityssuunnitelma perustui julkisivun kuntotutkimuksen yhteydessä tehtyihin alustaviin havaintoihin väreistä.
Varsinainen väritutkimus sekä dokumentointi suoritettiin telineiltä ennen rappauksen purkua. Lopulliset värit määriteltiin väritutkimuksen
sekä paikalla tehtyjen mallien perusteella.

Uusi rappaus kaikkine yksityiskohtineen tehdtiin alkuperäisen mukaisesti kalkkilaastilla kolmikerrosrappauksena.

Ti i l i p i n nat

Alkuperäisten tiilipintojen saumat käytiin läpi ja korjattiin. Korjaus pyrittiin tekemään huomaamattomasti työn aikaisten mallien perusteella.
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Ikkunat vaihdettiin taloon vuonna 1971, jotka edelleen olivat
paikallaan, kun vuoden 2018 julkisivukorjaus aloitettiin.
Valokuva vuodelta 1991. HKM.

Julkisivu vuonna 1966, jolloin alkuperäiset ikkunat ovat vielä säilyneet. Nämä alkuperäiset toteutuneet ikkunat olivat korjaussuunnitelman lähtökohtana. Oikeanpuoleinen liikehuoneiston ovi näyttää alkuperäiseltä tai ainakin vanhemmalta kuin muut ovet, jotka mahdollisesti ovat pystypaneeliovia. Porrashuoneen ovi ei ole enää
alkuperäinen puuovi, vaan on jo vaihdettu metallioveen. Valokuva B. Möller. HKM
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Kuvassa näkyy pihan alkuperäisiä ikkunoita, 1970. HKM
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Paksuus (min. 4 mm) määritellään RT 38-10316 mukaan.
Umpiolasit
Laatuvaatimukset RT 38-10133 ja lasitus umpiolasilla RT 41-10279.
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Pitkäsalpa: Primo 68

Avattava puite tiivistetään kahdella putkimaisella silikonikumitiivisteellä
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DET 12

Salpa, ikkunapainike: Primo
Forum, kromattu

Karmin kiinnitysreiät peitetään puutulpilla, jotka kitataan ja maalataan
näkymättömiksi, muovitulppia ei hyväksytä, tilkeraot täytetään tiiviisti
mineraalivillalla ja saumataan ympäriinsä, saumausta ei saa tehdä
ennen kuin työnvalvoja on tarkastanut raon täytön.

Pitkäsalvan painike sisäpuolella DH83
o/v K Ms/Cr

C 09.04.2018

Kiinteän ikkunan detaljit 21-22 lisätty

B 21.03.2018

Mittoja tarkennettu F2d,
leikkausote parvekeovesta
A 11.12.2017 Parvekeoven lisäys asunto Välikatu 2 B 26b

A S .O Y V Ä L I K A T U 2

KAUPUNGINOSA 1 KRUUNUNHAKA KORTTELI 23 TONTTI 7
Kristianink.7, Välikatu 2, Kirjatyönt.k.2d, 00170 H E L S I N K I

ERIKOISPIIRUSTUS
katujulkisivujen ikkunat ja
parvekeovet, kaaviot

1:20, 1:40, 1:1

Lankavedin ulkopuolella DP130/150 R
Ms/Cr

F 8a / 2kpl

F 8b / 1kpl

F 8c / 3kpl

F 8d / 1kpl

Korjaussuunnitelman kadunpuolen uudet, alkuperäisen toteutuksen mukaiset ikkunajaot .
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F 8e/ 1kpl

F8f/ 1kpl

LAATUVAATIMUKSET:
RT 42-11058,
Kts. myös rakennusselostuksen kohta
ovet.

HELSINKI, 18.9.17

Arkkitehtitoimisto R. Schnitzler
R a t a k a t u 1 b A 1 2 0 0 1 2 0 Helsinki

45C
/ 0 5 0 5 7 1 1 0 3 3 / arkkitehtitoimisto @ sc hni tz ler .fi

Julkisivukorjaus 2017–2018, julkisivu Kristianinkadulle uusin ikkunoin 1:200.
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Julkisivukorjaus 2017–2018, julkisivu Välikadulle uusin ikkunoin 1:200.
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Julkisivukorjaus 2017-–2018, julkisivu Kirjatyöntekijänkadulle uusin ikkunoin 1:200.
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JULKISIVUKORJAUKSEN TOTEUTUS
Julkisivukorjauksen teknisen työselostuksen on laatinut Mika Wanne /
Suunnittelu ja Valvonta Wanne Oy. Hän toimi myös työmaan valvojana.
Pääsuunnittelijana toimi Rosemarie Schnitzler sekä projektiarkkitehtinä
Karita Rytivaara / Arkkitehtitoimisto R Schnitzler.
Värityssuunnittelu ja väritutkimus oli arkkitehtien ja konservaattori
Pentti Pietarilan / Petapi yhteistyö.
Toteutuksen urakoitsijana toimivat Marko Mürkel ja Antti Räisänen /
Myrak Oy.
Valvovana viranomaisena rakennusvalvontavirastossa toimi lupa-arkkitehti Hannu Havas. Helsingin kaupunginmuseon edustajana toimi konservaattori Jaana Perttilä.
Taloyhtiön hallitus toimi aktiivisesti koko suunnittelu- ja toteutusprosessin aikana. Siten se loi edellytykset hankkeen onnistumiselle ja olimerkittävä toimija hankkeessa. Hallitukseen kuuluivat suunnittelun ja
toteutuksen ajan: puheenjohtaja Kai Hurri sekä jäsenet Staffan Lodenius, Marjukka Laine, Otto Mattsson ja Matti Spolander.
Työmaan aikana tehtiin lukuisia havaintoja. Oman kokonaisuutensa
muodostavat 1880-luvun julkisivujen koristeaiheiden jäljet tiilipinnoissa, jotka tulivat esille, kun rappaus oli poistettu. Keskeisimmät näistä
havainnoista on julkaistu valokuvin sivuilla 84-85. Jäljet peittyivät lopulta uudelleen 1910-luvun mukaisen rappauksen alle.
Lisäksi myös 1910-luvun koristeaiheitten korjaukset on esitetty valokuvin.

Piha huputettuna remontin aikana.
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Alkuperäisen rappauskuvion mukaan tehty vanerinen, pellillä vahvistettu sabluuna eli malline
yläkuvassa. Uuden kuvion teko kosteaan rappaukseen sabluunaa vetämällä (vas. alh.).

Telineitten purku alkamassa syksyllä 2018.
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V Ä R I T Y S J A R A P PA U S
Rakennusten värisuunnittelu Petapi.

27.3.2018

Välikatu 2, julkisivuvärien tutkimus 21.3.2018

Julkisivun eri pinnoista alimmaisena löytyi hyvin ohuita maalikerroksia, joiden sävyttämisessä oli mitä
ilmeisemmin käytetty Terra di Siena - maapigmenttiä.
Julkisivun terrapigmentillä sävytetyllä kalkkimaalilla on tavoiteltu kellanruskehtavan hiekkakiven
vaikutelmaa. Tähän mahdollisuuteen viittaa erityisesti räystään voimakkaasti muotoillun koristelistan
kellanruskea yksivärisyys.
Seinästä löytyvät alimmat väri- /maalikerrokset ovat kuluneita ja likaantuneita ja niiden sävyttämisessä
käytetyt ”luonnolliset” rautaoksidit ovat voineet raudan kemiallisen muutoksen –”ruostumisen” takia
voimistua ja tummentua jonkin verran.
Julkisivussa käytettyjen rappauskäsittelyiden – ”loivalla” roiskerappauksella ja sileäksi hierretyillä pinnoilla
valo nostaa värin eri tavoin esiin. Sileämmät pinnat näyttävät vaaleammilta, kuin roiskerapatut alueet.
Roiskerappauspinnat näyttävät aina hieman tummemmilta varjomuodostuksen takia.
Rakennuksen väritys näyttää maalikerrosten perusteella vaalentuneen jokaisessa uudelleen maalauksessa ja
muuttuneen myös keltaisemmaksi.
Ajan kuluessa ja julkisivun patinoituessa roiskerappausalueet tummuvat ja sileät pinnat säilyttävät värinsä ja
vaaleutensa pidempään.

Räystään kuviolista

Symphony V 400 ja Sax Sahara 5 väliltä

Perusseinäpinnat

Symphony

X 400

Erkkereiden pinnat / listat

Symphony

X 399

Käytettävien värien tarkat sävyt ja niiden vaaleusasteet on säädettävä mallilevyjen avulla.
Välimaalaus tehdään tulevassa katselmuksessa sovittavalla värisävyllä.
Myös ennen viimeistelymaalauskierroksen aloittamista tarkistetaan välimaalausvaiheen sävy.

84

Alakuvassa Pentti Pietarila ottamassa esiin alkuperäisiä värejä. Yläkuvassa jälkiä alkuperäisestä
väristä.

Pietarilan lausunto alkuperäisistä väreistä.

Värimallit seinässä katselmusta varten.

Roiskerappausmalli.
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JÄ L K I Ä 1880-L U V U N JU L KI SI VUDETALJEI STA

2.

3.
4.
1.

Vanhimman osan alkuperäinen julkisivupiirustus, jossa numeroituna kohdat, joista 1880-luvun rakennuksen yksityiskohtien jälkiä löytyi rappauksen alta.
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1.

Harkkoraidotukset kivijalkakerroksen ulkoseinässä.

2.

Kaarikoristeiden jäljet näkyvät ulkoseinässä ikkuna-aukon yläpuolella.

3.

1800-luvulla ikkunaholvaukset tehtiin vielä tiilistä muuraamalla.

4.

1910 poistetun kerroslistan sijainti näkyy ikkunoiden alla.
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1 9 1 0 - L UV U N Y K SIT Y IS K O HTI EN KORJAUKSET

5.

12.

6.
11.

7.

14.

13.

9.

10.

10.
8.

88

Piirustuksen numerot viittaavat sivuilla 89-91 esitetyjen valokuvien / detaljien sijainteihin. Vuoden 2018 julkisivukorjauksen julkisivupiirustus, jossa uusittujen ikkunoiden jaot sekä toteutuneen
värityssuunnitelman mukainen väritys. 1:200

5.

Julkisivun hedelmäfriisi oli pääosin hyvässä kunnossa. Parissa kohdassa friisiä jouduttiin uusimaan. Valokuva ennen korjausta ja friisin tukipuut näkyvissä korjausvaiheen aikana.

7.

Hedelmäpilarikoriste ennen korjausta ja korjauksen jälkeen.

6.

Hedelmäfriisi on tehty rappauslaastista puurungon päälle rappausverkon varaan.
Kuvan ennen korjausta ja kunnostusprosessin loppuvaiheessa.

Hedelmäpilarikoriste tehtiin säilytettyjä osia matkien sekä valokuvaa hyväksikäyttäen.
Oikealla korjatut korristeet.

89

90

8.

Remontissa palautettiin tiilisen 1910-luvun kerroslistan rappauksesta muotoiltu jatke, joka
oli purettu tuntemattomana ajankohtana 1950-luvun jälkeen.

9.

Hammaskuviointi ennen korjausta (vas.) ja kunnostamisen jälkeen (oik.). Koko pinta
uusittiin.

10.

1910-luvun ikkunaholvaus ratakiskolla aukkoikkunassa ja erkkerissä.

11.

Ote alkuperäisestä julkisivusta, jossa ikkunan pielen sekä tuuletusventtiilien reunukset on
mustattu. Mustauksesta löytyi jälkiä julkisivussa, joten se palautettiin remontissa.

12.

Munalista-aallokon korjausmalli (vas) ja toteutumassa oleva munalista-aallokko.

13.

Koristeet ennen korjausta (vas.) Oikealla vanhan mallin mukaan uudelleen tehdyt koristeet.

Munalista-aallokon korjausmalli (vas) ja toteuteutettua uutta munalista-aallokkoa.

14.

Konsoli ennen korjausta ja uusi konsoli korjauksen jälkeen.
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VA L M I ST U N E E T JU L K ISIVUT

Valmistunut julkisivu toukokuussa 2019 Hakaniemen sillalta katsottuna.
© photo Arno de la Chapelle
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Julkisivu Kirjatyöntekijänkadulle uusine, alkuperäisen kaltaisine ikkunoine.
© photo Arno de la Chapelle

Katse Kirjatyöntekijänkadulta kohti hedelmäräystästä.
© photo Arno de la Chapelle

Julkisivua Kristianinkadun ja Välikadun kulmasta.
© photo Arno de la Chapelle
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Välikadun julkisivutekstuureja.
© photo Arno de la Chapelle

Sisäpihalla rappaus ja väritys uusittiin. Pihan puolen rappaus oli ollut alun perinkin, vanhan tavan
mukaan, yksinkertaista sileää rappausta ilman koristeita
© photo Arno de la Chapelle
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© photo Arno de la Chapelle
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S U U N NIT E L MAT A R K IS TOI SSA
H e l si n gin maistraatti, kartat ja piir ustukse t, Kr uun u n h a k a, rakennuslupapiirus tuksia Vä lika tu 2:
https://yksa3.darchive.fi/YKSA3/public/archive/HELKA/
Resource.action?uri=https://yksa.darchive.fi/resources/collection/140898272394700/YAM100211&ref=results&prevSearch=1
Välikatu 2 osa 1, sisältö:
Ritning av sten och träbyggnader att uppföras på tomten no. 1 vid Mellangatan, 20.april 186? (piirustuksessa mainitaan Mathias Samuelsson,
joka oli yksi tontin omistajista vuosien 1859-1862 välillä – sen perusteella epäselvän vuosiluvun voisi arvella olevan 1860)
yksi arkki, jossa asemapiirustus pohjineen, julkisivu Välikadulle ja leikkauspiirustuksia
Ritning till sten och träbyggnader att uppföras å tomten no. 1 i qvarteret no. 23 Fåret, (ei päivämäärää, mutta piirustuksessa mainittu Mathias
Samuelsson)
yksi arkki, jossa asemapiirustus pohjineen, julkisivu Kristianinkadulle
ja leikkauspiirustuksia
Ritning till en stenhus byggnad att uppföras å tomten no. 1 vid Kristiansgatan i qvarteret Fåret i 1sta stadsdelen åt sökanden Färgarmästaren
Mathias Samuelsson, 20. kesäkuuta 1882 (vaikka kiinteistön omistajaluettelo väittää tässä vaiheessa Konstförvanten Blomqvistin olevan
omistaja)
yksi arkki, jossa asemapiirustus ja 1- ja 2-kerroksinen vaihtoehto (?)
Ritning till Nybyggnad af Sten att uppföras på Tomten no.1 vid Mellangatan qv:no 23 Fåret i Helsingfors, Kiseleff&Heikel, 1883
julkisivut Kristiansgatan ja Brobergskajen
asemapiirustus ja leikkaus pitkittäin
pohjapiirustukset kellari, 1–3 (osittain ullakko)
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Ritning till Byggnadsförändring å tomten n4 vid Mellangatan i Qvarteret Fåret i Helgingfors, piirustukset allekirjoittanut Elia Heikel, 1887
Fasad mot Kristiansgatan
asemapiirustus, jossa koko rakennuksen pohjapiirustus
2 kpl pohjapiirustuksia
leikkaus Kristianinkadun puoleisesta rakennuksesta ja julkisivua pihalle
leikkauspiirustus, jossa allekirjoistus Elia Heikel, 1890 (kuuluu osaan
2, kts. alla)
Välikatu 2 osa 2, sisältö:
Ritning till nybyggnad och byggnadsförändring å tomten no. 1 vid Mellangatan i kvarteret no. 23 Fåret, helmikuu 1890
julkisivupiirustukset allekirjoittanut Selim A. Lindqvist
pohjapiirustukset allerkirjoittanut Elia Heikel

Ra ke nnusvalv o n n a n s ä h k ö in e n a r k is to

https://asiointi.hel.fi/arska/map2.aspx?source=arska&raki=103027158
P&ratu=190&avain=190&x=6673664&y=25497676&katunimi=Kristi
aninkatu&numero=7&prop=091-001-0023-0007
1910 uudisrakennus ja muutos/korotus pääpiirustukset
asemapiirustus
pohjapiirustukset, 5 kpl, allekirjoitus E. Ikäläinen
leikkaus, 2 kpl
julkisivut, 3 kpl, allekirjoitus Oiva Kallio
1917 ullakon käyttöönotto, pääpiirustukset, allekirjoitus E. Ikäläinen
(jäänyt toteuttamatta)
1919 ullakon käyttöönotto, pääpiirustukset, Jalmari Wesuri

1931 keskuslämmitys
1935 huoneistomuutoksia, allekirjoitus Arvo Elo

1988 liikesaunatilat ja erillinen asunto muutettu toimistoksi, Arkkitehtitoimisto arkve

1935 huoneistomuutoksia, allekirjoitus Arvo Elo

1989 wc-muutos toimistotiloissa, Arkkitehtitoimisto arkve

1950 pannuhuoneen uudelleenjärjestely (kellari, pihakannen alla)

1999 putkiremontti (vain lvi-pohjapiirustukset)

1962 takat huoneistoihin 1. Kirjatyöntekijänkadun puolella sekä 2. kerroksessa Kirjatyöntekijänkadun ja Kristianinkadun puolella, Lauri Virtanen

2004 liikehuoneiston (ent. sauna) muuttaminen asunnoksi Kristianinkadun varrella

1966 huoneistomuutos huoneisto C 23c 4. kerroksessa, RKM K. Virtanen
1968 mittauspiirustukset, huoneistojen jako, muutoksia, Arkkitehtuuritoimisto Touko Neronen
1971 huoneiston ovimuutos, 3.krs Siltavuorenkadun puolella, Arkkitehtuuritoimisto Touko Neronen
1971 sauna huoneistoon C36 Siltavuorenkadun puolella sauna, Arkkitehtuuritoimisto Touko Neronen
1971 ikkunoiden uusiminen, Arkkitehtuuritoimisto Touko Neronen
1972 kylpyhuonemuutos, huoneisto B 52, 6.krs, Arkkitehtuuritoimisto
Touko Neronen
1979 huoneistojen 23 A ja B yhdistäminen 4. krs. Välikadun ja Kirjatyöntekijänkadun kulmassa, Arkkitehtuuritoimisto Touko Neronen
1980 asuntosauna huoneistoon B 53, 6.krs pihan puolella, Arkkitehtuuritoimisto Touko Neronen

2008 ranskalainen parveke huoneistoon B 53
2008 työtila asunnoksi Kirjatyöntekijänkadun varrella, C-portaan oikealla puolella, Arkkitehtitoimisto Arrak
2008 märkätila- ja keittiömuutos sekä parvi huoneisto 25
2010 märkätila- ja keittiömuutos huoneisto 26a
2013 uusi sauna ja kylpyhuone huoneisto 13a
2014 märkätila- ja keittiömuutos, B-/C-porras, 6. kerros

Ta loyhtiön a rk is to
PUNAINEN KANSIO:
Arkkitehti Tapio Hangaslahden kokoamat kopiot rakennusvalvonnan
arkistosta vuosilta 1910–1989:
Alkuperäinen lupasarja 8.3. 1910
- asemapiirustus
- pohja- ja leikkauspiirustukset
- julkisivut
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Muutoksia 1917–1950
- 1917 uuden osan ullakon käyttöönotto, pääpiirustukset
- ullakon pohja ja leikkaus,
- julkisivut
1919 uudemman osan ullakon käyttöönotto
- ullakon pohjapiirustus/asemapiirustus
- julkisivu Välikadulle ja leikkaus
1931 keskuslämmitys, O-Y Putkijohto A-B
- sijaintipiirustus
- kellarin pannuhuonejärjestelyt
1935 huoneistomuutoksia, Arvo Elo
- I, II kerros pohjapiirustus Kristianinkadun/Välikadun puolella
- I, III, IV kerros pohjapiirustus Kristianinkadun/Välikadun puolella
- I, III, IV kerros pohjapiirustus Kristianinkadun/Välikadun puolella
- IV ja V kerros pohjapiirustus Välikadun/Siltavuorenkadun puolella
- IV ja V kerros pohjapiirustus Välikadun/Siltavuorenkadun puolella
1950 pannuhuoneen uudelleenjärjestely
- pohjapiirustus
Muutoksia 1966–1989
1966 huoneistomuutos 4. kerroksessa, rkm. K. Virtanen
- asema- ja pohjapiirustus 2kpl (16.12. 1965)
1968 mittauspiirustukset, Arkkitehtuuritoimisto Touko Neronen
- asemapiirustus
- pohjapiirustukset kellari-ullakko
1971 huoneiston ovimuutos, 3.krs Siltavuorenkadun puolella, Arkkitehtuuritoimisto Touko Neronen
- asema- ja pohjapiirustus
1971 huoneistoon C36 Siltavuorenkadun puolella sauna, Arkkitehtuuritoimisto Touko Neronen
- asema- ja pohjapiirustus
pohjapiirustus (vahvistettu 16.9. 1971)
1972 kylpyhuonemuutos, huoneisto B 52, 6.krs, Arkkitehtuuritoimisto
Touko Neronen
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- asema- ja pohjapiirustus
1977 wc-purku ja kph rakentaminen 3. krs., Arkkitehtuuritoimisto Touko Neronen
- asema- ja pohjapiirustus
1979 huoneistojen 23A ja B yhdistäminen 4. krs. Välikadun ja Kirjatyöntekijänkadun kulmassa, Arkkitehtuuritoimisto Touko Neronen
- asema- ja pohjapiirustus
1980 asuntosauna B53 6.krs pihan puolella, Arkkitehtuuritoimisto Touko Neronen
- asema- ja pohjapiirustus
1988 liikesaunatilojen muutos toimistoksi, arkkitehtitoimisto arkve,
arkkitehti Jussi Vepsäläinen
- asema- ja pohjapiirustus sekä pihajulkisivu
1989 wc-muutos toimistotiloissa, arkkitehtitoimisto arkve, arkkitehti
Jussi Vepsäläinen
- asema- ja pohjapiirustus
ARKISTOKANSIO:
1955 vesi- ja viemäriverkoston uusiminen, asiakirjoja mm.:
tarjouspyyntö, W. Sundman Vesi- ja lämpöjohtoliike OY
- sopimus, lasku sekä tarkastusasiakirja
1955 sähköjen uusiminen
- sopimus, Turusen Sähköliike Oy
1956 hissin uusiminen, Kone Oy
- asiakirjoja (tarjous, hankintasopimus, lasku yms.) ja hissipiirustus,
1958 vedenlämmittimen apupumpun kytkentä
- kytkentäkaavio, Kiinteistöliiton Lämmöntarkkailu
1962 kaukolämpöön liittyminen
- kattilahuoneen kytkentäpiirustus, Kiinteistöliiton Insinööritoimisto
- kaukolämpöverkostoon liittäminen, kaavio, Kiinteistöliiton Insinööritoimisto
1962 lämmitysuunimuutos
- neljän huoneiston uunin muutos takaksi, rkm. Lauri Virtanen
1966 huoneistomuutos 4. kerroksessa, rkm. K. Virtanen

- asemapiirustus ja pohjapiirustus
1967 huoneistomuutos 3. krs, huoneisto 19
- hakemus ja pohjapiirustus
Ajoittamaton ehdotus, rkm. Lauri Virtanen
- rakennuksen mittaus ja piirustusten vahvistamiseksi maistraatissa
1968 mittauspiirustukset, huoneistojen jako, muutoksia, Arkkitehtuuritoimisto Touko Neronen,
- asema- ja pohjapiirustukset (leimattu 2.9. 1968 ja rakennustarkastusvirasto leimannut katselmuksen pidetyksi 8.10. 1968)
1971 ikkunoiden uusiminen, Arkkitehtuuritoimisto Touko Neronen
- pääpiirustukset, katujulkisivut ja ikkunan sovitusdetalji
- urakkasarja, kaikki julkisivut ja laajennettu ikkunadetaljipiirustus
- rakennusurakkasopimus Rakennusliike Takuurakenne Pehto&Hautala
1972 huoneistomuutos B 52, Arkkitehtuuritoimisto Touko Neronen
- lupahakemus, pohjapiirustus
1973 terassi, Arkkitehtuuritoimisto Touko Neronen
- kattoterassin kalustussuunnitelma kalusteineen,
PAHVINEN AVOMAPPI:
1910 kopiot 1:100
- pohjapiirustukset ja leikkaus
1935 huoneistomuutoksia, Arvo A. Elo
- I, II kerros pohjapiirustus Kristianinkadun/Välikadun puolella
- I, II kerros pohjapiirustus Kristianinkadun/Välikadun puolella 1:100
- I, II, II, IV kerros pohjapiirustus Kristianinkadun/Välikadun puolella
- I, III, IV kerros pohjapiirustus Kristianinkadun/Välikadun puolella
- I-V kerros pohjapiirustus Kristianinkadun/Välikadun puolella (vahvistettu)
- I-V kerros pohjapiirustus Kristianinkadun/Välikadun puolella 1:100
- IV ja V kerros pohjapiirustus Välikadun/Siltavuorenkadun puolella
- IV ja V kerros pohjapiirustus Välikadun/Siltavuorenkadun puolella
1950 pannuhuonemuutos
- kellarin pohjapiirustus
1967 huoneistomuutos

- huoneisto 19, 1:100
1968 mittauspiirustukset, Arkkitehtuuritoimisto Touko Neronen
- kopiot, joihin huoneistojaot esitetty punaisella
1989 numeroimattoman portaan purku ja asuntojen laajennuksia, arkkitehti Mikko Honkanen
- pohja- ja leikkauspiirustus
KOPIOITA RULLASSA:
1910 uudisrakennus – pohjapiirustukset ja leikkaus 1:100
1917 laajennus ullakolle – pohjapiirustus
1919 laajennus ullakolle – pohjapiirustus
1931 keskuslämmitys, O-Y Putkijohto A-B
– sijaintipiirustus sekä kellarin pannuhuonejärjestelyt 1:100
1935 huoneistomuutoksia, Arvo Elo
– kopioita huoneistomuutospohjapiirustuksista, 4 kpl
1950 pannuhuonemuutos – kellarin pohjapiirustus
1965 huoneistomuutos 23c – pohjapiirustus, rkm. K. Virtanen
1971 huoneistomuutos 36, Arkkitehtuuritoimisto Touko Neronen
– pohjapiirustus,
1972 huoneistomuutos 52, Arkkitehtuuritoimisto Touko Neronen
– pohjapiirustus
1988 liikesaunatilojen muutos toimistoksi, arkkitehtitoimisto arkve,
arkkitehti Jussi Vepsäläinen, pohjapiirustus
RULLA:
- mittauspiirustuspohjapiirustukset, muovioriginaalit, Arkkitehtuuritoimisto Touko Neronen
PAHVINEN KANSIO (työmaa-aikana löytynyt):
- 1910 uudisrakennus – von Essen, Kallio, Ikäläinen - originaalit
- 1919 laajennus ullakolle – julkisivut ja pohjapiirustus
- 19xx - 1967
sekalainen valikoima paperikopioita, jotka löytyvät myös
edellä mainituista muista kansioista
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ARKI STON A A RT E E T
Julkisivuremonttia aloitettaessa vuoden 2018 alussa urakoitsija ryhtyi
järjestämään itselleen työmaatoimistoa rakennuksen kellariin. Siinä yhteydessä arkistokaakaapin takaa löytyi pahvinen, 50 x 69 cm kokoinen
kansio. Sen kannessa oli teksti ”Asunto Osakeyhtiö Siltavuori” ja alempana pieni leima ”ARKKITEHTUURI- JA RAKENNUSTOIMISTO
von ESSEN, KALLIO, IKÄLÄINEN”.
Kansion hienoin sisältö on vuoden 1910 originaalipiirustukset: kolme
arkkitehti Oiva Kallion 8.3. 1910 signeeraamaa julkisivua sekä neljä
pohja- ja leikkauspiirustusta, joissa on rakennusmestari E. Ikäläisen signeeraus.
Kaikki kuvat ovat 49,5 x 64 cm kokoisille kartongeille tussilla piirtettyjä
ja laveerattu. Julkisivupiirustuksissa on leima ”Fasadipiirustukset hyväksytty Helsingissä, Yleisten rakennusten Ylihallituksessa, maaliskuun
8 päivä 1910” allekirjoituksineen.
Lisäksi kansiossa on eräänlaiset transparenttikopiot julkisivuista Välikadun ja Kirjatyöntekijänkadun puolelle (silloiselle Siltavuorenkadulle)
sekä ullakon pohjapiirustus. Kopioissa on esitetty vuoden 1919 toteutunut ullakon käyttöönoton suunnitelma. Se on esitetty punakynällä kopioiden päälle (katso sivut 40 ja 41).
Lisäksi kansiossa oli lukuisia paperikopioita eri piirustuksista ja muutosvaiheista, viimeisin vuodelta 1967. Ainakin siihen asti kansion olemassaolosta on siis tiedetty. Mitkään löytyneistä piirustuksista eivät
olleet tuntemattomia, vaan kaikista on kopiot rakennusvalvonnan ja/tai
taloyhtiön arkistossa ja siten niiden sisältämä tieto on ollut tämän selvityksen tekijöiden käytettävissä jo ennen kansion löytymstä.

Kellarista julkisivuremontin aikana löytynyt piirustuksia sisältänyt kansio.
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Kaupunginmuseo oli originaalipiirustusten löytämisestä kuultuaan
toivonut, että ne toimitettaisiin museon arkistoon. Taloyhtiön hallitus
päätti lahjoittaa originaalit Suomen arkkitehtuurimuseolle Oiva Kallion
muiden piirustusten oheen ja sai itselleen korkealaatuiset kopiot.
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K O H D E MU IS S A JU L K A IS UI SSA
Ju h a I l o nen, K olmas H elsinki

Helsingin kaupunginmuseon Finna-arkisto

As Oy Välikatu 2, Kristianinkatu 7 / Välikatu 2 / Kirjatyöntekijänkatu 2d

Arkiston kuvausteksti: Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Oiva
Kallio arkkitehtitoimisto von Essen, Kallio & Ikäläisessä. Tehtyjä muutoksia: Ullakon sisustaminen asunnoiksi 1919, rakennusmestari Jalmari
Wesuri. Keskuslämmitys 1931, Oy Putkihuolto Ab. Peruskorjaus mm.
tulisijojen purku ja yleinen sauna kellarissa 1968, arkkitehti Touko Neronen. Yleinen sauna muutettiin konttoriksi 1988, Jussi Vepsäläinen.
Rakennuksen julkisivumateriaalina on pääosin rappaus. Wieniläisvaikutteista jugendarkkitehtuuria edustava rakennus on massoittelultaan
jaettu useampaan osaan. Julkisivut on jäsennelty horisontaalisesti listoituksella, viidennen kerroksen punatiilivyöhykkeellä ja voimakkaalla
räystäslistalla. Vertikaalisesti julkisivut on jäsennelty useammalla erkkerillä. Koristelusta mainittakoon ikkunakehystykset, räystäslistoitus ja
punatiiliset pinnat viidennessä kerroksessa.

1883 		
1910-1911
		
1917		
1919		

Kiseleff & Heikel (Constantin Kiseleff)
Oiva Kallio, Emanuel Ikäläinen - von Essen, Kallio,
Ikäläinen / korotus, laajennus
Emanuel Ikäläinen / ullakkokerroksen muutokset
Jalmari Vesuri / ullakkokerroksen muutokset

Lammas-korttelin itäiseen reunaan rakennettiin 1880-luvun alussa korttelin läpi ulottuva, ajankohdalle tyypillisen matala kivitalo. Sen korottamiseksi ja jatkamiseksi Välikadun puolelle tehtiin v. 1890 suunnitelmat,
mutta laajennus toteutui vasta 20 vuotta myöhemmin uuslla suunnitelmilla. Vanhin osa erottuu korttelin molemmilla puolilla talon muusta
osasta poikkeavalla ikkunajaolla, jota on jatkettu korotetuissa kerroksissa.

Valokuva Kristianinkatu 7, Juha Ilonen
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Valokuva Kirjatyöntekijänkatu, HKM
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