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Eliel Saarisen signeeraama pituuSleikkaus
vuodelta I 916. KA

Johdanto

Kulnuurihiswriallisesri ja arkkitehtonisesti criuäin arvokas, vuonna 1918
valmi stun ut Marmoripalarsi sijaitsee Kaivopuiston lehmuskujan pohjois ~
päässä. Se oli 30 vuoden ajan yksiryiskorina ja tarjosi kehykset taiteelle ja
ku]nuurille sekä edusrusrilaisuuksille. Vuodesta i 947 1ährien se on ollur yli 60
vUOtta valtion oikeuslairosrcn käytössä. Marmoripalarsin eli Villa Keirknerin
rakennutti ruukinparru una Augus t N :5011 Keirkncr puolisonsa Lydian kanssa
kodikseen sekä huomat tavan taidekokoe lma nsa sijoituspaikaksi. Arkkitehti
Eliel Saarisen suunnineleman rakennuksen im eriöörejä täydentävät Gunnar
Finnen ja Em il W ibrrömin laideteokscr. Vuosina 1937-46 Marmoripalarsi oli
paperirchtailijan ja jatkosodan puolustusministerin Rudolf'X'aldenin perheen
kotina. Vuosina 1947-48 rakenn uksessa järj estettii n asekätkentäoi keuden käynti . Marmoripalarsi osrerri in 1949 valrio ll e Helsingin hovioikeurra varren.
Ennen kuin hovioikeuden roi mi ma 1952 alkoi, oli rakennukseen sij oitettu
Helsingin olymp ialaisren purjehd uskomirean tilat. Vuodesta 1984 kevääseen
2012 saakka rakennus oli Työruom ioistuimen käyrössä.
Marmoripalatsi on säästynyt kokonaisvaltaiselta peruskorjaukselra. Sirä
on kun nostenu rarpeen vaatiessa ja uus inu käyrtörarkoirusten muuttuessa.
Kunnosruksissa o n kuitenkin ymmärreny rakennuksen poikkeuksell in en
arvo. Ulkoasu ja päärilat ovat säilyneet hyvin, mur ta alkuperäiset keiniö-,
sanireerri- ja apurilat on muuretru toimistot il oiksi. Marmori palatsi on suojeltu
valtion omistamien rakennusten suojelusta annetull a asetukse ll a 18 .9. 1980.
Kaivopuisto rakennuks in een on myös MuseovirastOn määrinelemä vahaku n nallisesti merkittävä rakenneHu kulttuuriympäristö (RKY 2009) .
Rakennushistoriasclvitys teetettiin tila nteessa , jossa valrio o n myymässä
arvokasta kiinreistöään. Valöo-omisruksen päärryessä Ely-keskus käs ittelee
kiinte istö n suojel uas ian rakennusperinnön suoje lemisesta sääderyn lain
{498/20 1O} mukaisesti. Suojelupäätöksessä selvitetään yksityiskohtaisesd,
miten suojel u kohdemuu ulkoasuun ja varsinkin sisätiloihin .
Suojelu prosessin ja -pää rösvalm istdun pohja-aineisrona toim iva selvilYS
laad icci in syksyllä 2012 Arkkiteh titoim isto Schulman Oy:ssä, te ki jöinä arkk itehdir}ohanna Luhtala ja Markus Manninen sekä arkkiLYo Kerttu Loukma.
Selvityksen li itteenä on FT Liisa Lindgrenin kirjoitus Marmoripalatsin veisrokorisrelus ra. Konservaattor ir Ki rsi Karpio ja Eli na Järvelä (OSK Rot unda)
laadvat erillisen Marmoripala rsin väri rutkimu ksen. Irtokalusteinvenroinn in
reki arkkitehti Sari Schulman (Ark.tsro Schulman Oy). Selvityksen tilaajana oli
Senaani-kiinreisrö t ed ustajanaan myyntipää lli kkö Esa Pentikäinen. Museovirastoa edustivat erikoisrutkij aJarkko Sin isalo ja yli arkkitehti Pekka Lehtinen .
Rakennushisroriaselvirys koostuu rakennuksen eri vaiheiden tutkimuksesta ja
invencoinnisra. Ensimmäisessä osassa Marmoripaltttsi ennen käsitellään raken nuksen vaiheita. Tutkimu ksessa käyretry vanha piir usrus- ja asiakirjamateriaal i
on pääosin Kansallisarkistossa ja Senaani- ki iOleisröjen arkisrossa. Osa alkuperäisisrä pii rusruksista on Eliel Saarisen sukulaisten Martti ja Heikki Saarisen
omistuksessa. Valokuvalähteistä mainirrakoon Waldenien suvussa ja Helsingin hovi oi keudella säilyneer valokuvar sekä Helsingin kaupunginmuseon ja
Museovirasron kuva-arkisror. Selvityksen toisessa osassa Ma rmoripala.tsi nyt
käsitellään rakennuksen ulkoasun, sisä ti lojen sekä rakennus- ja talotekniikan
ominaispiirreirä. Kolmannessa osassa Marmoripalatsin sisätilat käydään läpi
tiloissa tapahtuneet muurokset ja niiden säilyneisyys.
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Asuinpalatsi

Miramaren linna Kaivopuistossa 1869-1916
K aivop uis ton huvilat
Kun Kaivohuoneen inrendenrri cversriluumanrri Waifrid Späre ryhtyi vuonna 1865 rakennu ttamaan valkoista huvilaansa, nykyisen marrnoripalarsin
edeltäjää, olivat Kaivopuisrol1 kylpylän loiswkkaimmar vuodet takana päin.
Ulw.nlinnan Kylpyld- ja kaivohuoneosakeyhtiii oli perusrcnu vuonna 1834, ja

sen tarko ituksena oli luoda syrjässä, Helsingin si ll oisen keskustan ulkopuolella sijain neeseen asemakaavoinamanomaan ja luonnomilaiseen nieme<.:n
ajan mukainen merikylpyläalue . Hankkeen oli ulkomaisten esikuvien mukaan
idco inm helsink iläinen tehtailija Henrik Borgström . l

.. . Och dock borde vor och en, som spekuleror
på en ov de nya tomtplotserna betönko, att hon
gör sig tili medhJölpare uti ett (6rstörelseverk,
som om det lönge får fortgå, har hela Brunnsporkens ruin tili slutresu/tot...
N im ime rkki "Nogra tankar om våra parkanläggningar",
Helsingfors -leht i 16. 10. 1880.

Osakeyhtiö sai kaupungilra 50 vuoden vuokraoikeuden alueeseen, joka
käsitti kaksi korkeampaa kallio n nyppylää ja ni iden välisen vet isen notkelman.
Karu maasro muuterriin apteekkari Conrad AppeLgrenin johdolla puisroksi
kymmenen vu Otta kestäneen ja valtaisan ka llii ksi osoirrauruneella työllä.
Saaristomaasroon istu tettiin suuri määrä puita ja pensaita, soisia paikkoja
ku ivatettiin ja vedet johdettiin tekolampiin. Aidalla ympäröidylle alueelle
luotiin polkuverkosto, jora pitkin kylpylävieraat saattoivat promencerata
tavallisen kansan häirirsemä((ä. Merenranraan
rakennerriin arkkirehri CL. Engelin suunnitelmien
mukaan kl'lpylärakennus ja keskelle puisroa mineraaJives iä ja terveysruokia rarjoillm ravinro la , joka
nimeniin Kaivohuoneeksi ja vihittiin käyttöönsä
vuonna 1838.
Seuraavan vuosikymmenen aikana Kaivopuis[Osta tuli erittä in suosirru eri tyisesri venäläisen
ylimystän keskuudessa, jolta oli N ikolai 1:n aikana
ki ellen y ulkom aanmatkat. Vuonna 1842 Helsingfors Morgonblad saanoi raportoida kylpylävicraiden määrän jyrkäs tä noususta; avajaisvuoden 7 5
vieraasta määrä oli noussut 292 vieraaseen, joista
lähes puole t tuli ulkomailta. 2
Kesäis in kylpylävieraar saarwi vat vuokrata
huone ita puiston itäosan kallioille 1840- luvun
aikana raken n etuista hu vilois ta. Huvi laronnien
vuokrakustannuks ill a katettiin osa puisron korkeista rakennuskuscannuks isra. Hu viloita sijaitsi
aluksi harvassa suhteellisen pieni ll ä ronreilla, joill e
niiden vuokralaisten ede llyrerriin tekevän kaunii ta
istutuks ia. Puiston polkuverkostO risfeili huviloiden välissä ja idyllinen aJue oli edelleen osa puistoa.
Seuraavan vuosikymmenen alussa ja varsinkin
Krimin sodan (1853-55) jälkeen Venäjällä alkoivat vapaammat ajat, mikä vaikurd KaivopuistO n
suosioon. Venäläiskävijäiden määrät romahtivat ja
Kaivopuistoon räyryi keksiä uusia vetOnauloja. Yksi
tällainen ol i vuonna 1859 perustettu p uistotearreri,
joka sijaitsi Ison Puis{Otien länsipuolella, vastapäätä
Marmoripalatsin nykyistä (On[(ia. ·~

Kaivopuiston kartta vuodelta 1837. johon on luonnosteltu
itäisen puistoalueen huvilatontteja. Kaivohuoneen pohjoispuolella näkyy tekolampi,josta johtaa kuivatuskanavia nykyisen leikkikentän paikalla olleeseen merenlahteen.Sen rannalla
näkyy pitkänomainen keilaratarakennus. H KA
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Miramaren linna Triestessä. Watwegs (public domain)
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Watfrid Spåren huvitatonuien t ja 2 asemapiirros ilmeisesti t 860-tuvulta. HKA
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Spåren huvila 1865
Ull an linnan Kylpylä- ja kaivohuoneyhriän imcndenriksi vuonna 1863 nimiterty \X'aJfri d Spåre sai joulukuussa 1864 yhtiäkokoukselra oikeuden vuo krara
rakenramisra varren mm in Ison Puisroric::n pohjo ispääsrä, sen itäpuolelta. Myöhemmin Iräiscksi PuisrDtieksi nimetty puismn jräosan huvila-alu eelle nouseva
tie haJkaisi tomin kahtia. Spåre rakennuni molemmille ronrinosille huvilar,
jorka myöhemmin (vuoteen 1872 mennessä) numero iliin huvi loi ksi 1 ja 2.~
Vuonna 1865 rakennen u länrinen huvila (n:o 1) tuli Spårcn omaan
käynöön ja se o li hänen itsensä suunn ittelema. Mallia oli orenu viisi vuorta
aiemmin Adrianmeren rannalle Triesten lähisrölle valrnisruneesra Iräyallan
keisarin pikkuveljen, arkkiherttua Ferdinand Maxim ili anin mcrenramahuvilasra, Miramnren linnasta. Spären paljon pienemmän minakaavan raparru
hirsihuvila koristeltiin romanrrissävyisin, goorril ais- ja rcncssanssivaikurreisin
pikkuw rn ein ja krcnel loinne in, parvekkein ja rerassein mar mori sen M irarnaren lapaan. Huvilan kahteen asuinkerrokseen tuli lähes idenrriser kahdeksan
huoneen asu inhuone isrot, joisra ylemmän kruunasi näköalarorn i.
Spåre tarjosi muiden Kaivopuiston huviloiden tapaan talon alakerran
huoneistoa vuokralle kesäksi, samoin kuin mmill itäpuoliskolle rakenne run ,
paljon vaar im arromamman huvilan (n:o 2) piemä kahden huoneen asumoa,
joila sijaitsi hevosrallin ja vaunu liirerin yläkerrassa. Tämän rakennuksen
ulkoasu heräni kylpyläyh d össä pahennusta ja si[å joudurriin kohenramaan
useaan o[(eeseen. ~
\X/aJfrid Spå re oli yksi Kaivopuiswssa vuonna 1876 pidetyn Yleisen suomalaisen teollimusnäytulyn järjesräneen yhdistyksen pe rustajista ja niinpä
hänen puisroalueen sisäänkäynnin luona sijain nu t huvilansa roim i näyttelyn
toimislona.('
Iräiselle puisroalueelle nousi yhä enemmän huviloira ja siirä muodostui
vähitellen yhä selvemmin aSllinalue. Kun kylpyläyhtiön vuokrasopimus Kaivopuiston alueeseen päättyi, se si irtyi kaupungin hallintaan. Vuonna 1886
kaup unki kaavoilt i puiston itäosan uudeksi kaupunginosaksi. Huvilanomistajat saarroivar lunastaa aiemm in vuokraamansa alueet, ja vuonna 1887 Spårc
osti 29 800 ncliöjaJan kokoisen rof1[rinsa 6977 markalla. ?

Pohjoisosa Kaivopuiston kartasla vuodelta 1873, jossa näkyy
mm.Spåren huvi!acontin (n:o 1) polkuverkostoa ja istutuksia.
Ison Puistotien länsipuolella on seura avana vuonna pu rettu puistoteatteri. Sen eteläpuolella näkyvä, Kaivohuoneen
edustaUa ollut "joutsenlampi" täytettiin, kun alueelle rakennettiin 1876 Yleisen suomalaisen teollisuusnäyttelyn kookas
näyttelyrakennus. HKA

•

Spåren huvila koiltisesta päin kuvattuna Yleisen suoma laisen
teollisuusnäyttelyn aikana 1876. H KM

Spåren huvila hoh taa valkeana T äh titorninmäeltä vuonn a
r 892 otetussa valokuvassa. O ikealla näkyvä katolinen Pyhän
Henrikin kirkko valmistui vuonna 1860. HKM

Yksityissairaalaksi 1895
Spåren h uvila wnr in alirranut, Merisataman ja Eteläsatam an yhdisräneen satamarada n tunneli valm istui vuonna 1894. Se uraayan vuoden marraskuussa
Spåre myi h uvilansa rouva Eva M. Basilierille 44 000 markalla. Basilier oli
pitänyt vuodesta 1893 läh tien hyvi n suos irr ua, ja siksi rilanahraudesra kä rsinynä yksityistä sairaskotia Helsingin Kaivokadulla. Hän katso i Spåren huv ilan
sopivan sijaintinsa puolesta hyvin hermosa irauksi en, "vercn\"ähäisyyden" yms .
hoiroo n erikoistunee n sai raskorinsa käyrröön ja toimecnpan i siellä täydellisen
peruskorjauksen. H
Eya Basil ierin sai raskOli avasi ovensa Ka ivopuistossa heinä ku un al ussa
1896. Raken nu sta oli laajcnnerru creläänpäin arkkirehli G.A. Su nde lin in
laatimien piirustusten mukaises ti. H uvil a kasvoi koo ltaan kol mannekse n,
muua sen "anglo- normandialain en" arkkitehtuuri oli sä il Ylctly emiscllään.
Rapattu hirsirakc nnus oli maalanu vaaJc in ja rummanha rm ai n sävyin ja sen
sisätilat o livat rilavia, valoisia ja ilmav ia, vaikkakin erityistä huomiota oli
kiinnil crry ulkoscin ien vedono miksi tekem iseen."
Sai raalassa oli yks i tavall inen sairasosasto ja yksi päivysrysosasro. Sairaspa ikkoja o li 24 ja potilailla ol i käytcrrävissään "kaikki mukavuudel, joita
ra ivoa saanaa", mm. kylpyhuonecc , säh köiset kut su nap i( ja kerrosrenväliset
puhelim et. Kellariin sijoiretusta keittiöstä ater iat toimitettiin yläkertaan ruokahi ss illä. Yläkerran uuteen osaan o li sisustettu le ikkaussali, jonka suurista
ikkun oista oli merinäkymäL Näköaloja tarj osivat myös usea t parvekkee t ja
näköalatorni. Ta lon ym päristöö n isrure rri in kukkia ja muita koristekasveja
ja (ontin cteläpäähän , nykyisen maakella rin kohdall e rake n neni in erilli nen
tiilinen pesur upa- ja käymälärakennus, joka noudarre!i arkki lch ruuriltaa n
päärakennusra.
Perus teel li nen remontti oli nostanut sai ras kodin pe rustam isku stan nukse t osrohinca mukaan luerruna 100 000 markkaa n. Eva Basil icr sai val ti olta
rahallista tu kea ja lainaa, muna ilm eisesti taloudellis ista syistä hän jourui
myymään sa iraskorinsa hel mikuussa 1899 merod isrisaarn aaja Al fre d H idenille. Tå rn än puoliso 8alha Hiden jatkoi sai raalan lOimimaa. Emi senlai se n
yksilyissai raa laroimi nnan li säksi, jossa poti laat saarroiva r saada hal uaman sa
helsinkiläislääkärin hoitoa, Hidcn perusti erityisen sy nnyrysosasron, josta hän
itse vasrasi. Sairas kodista oli myös tervei den mahdollista vu okrata räysihoirolahuoneila. Kevääl lä 1899 sairaskoda varten teh tiin uusi, enti stä mirravarnpi
laajennussuunnirclma, jota ei kuitenkaan tOlcurcnu. 1o
ENNEN
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Kaivopuiston sairas koti Itäisen Puistotien puolelta kuvat·
tuna Hulda Fröjdman in aikana t 902. HKM

Sa iraskodin ma inos Fa rmaciekandidatklubbenin M. D.S. albumissa vuodelta 190 1.

Bertha Hidens

I
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Kesällä 1901 Berrha Hiden riedustel i Suomen Merodisri~Epi skopaalikir
kon halukkuutta ostaa Kaivopuisron sairaskoIi ja muunaa se diakoniakodiksi,
muna seurakunta ei tarn un u( tarjoukseen. Seuraavana vuonna Hiden myi
rakennuksen sairaskotinsa johtajan arelIe Hulda Fräjdmanilte ja hänen puolisolleen ra ul atiev irkamies F.W. Fröjdmanille. Sai raskoIi jatkoi ro imi maansa,
muna rakennus ja sen ympäristö rapismivar vähil ellen, Vuonna 1904 nimimerkki "Blomstervän" pahcksui Lördagen-Iehdessä sairaalan hoiGlmanOman
piha ~a lueen siivorro mu u na ja narui ll a ro ikkuvaa pyykkiä, jotka pilasiva t
Kaivop ui swn sisäänkäynnin. ll
Kevää ll ä 19 10 Fröjdman tarjosi sairaalarakenn ustaan kaupungin lunastetravaksi 160000 markalla , Ehdocus hylä n iin, muna rakennuksen osri saman
vuoden heinäku ussa tilanomistaja C G. Avellan. Syksyllä 19 10 arkki(eht i
Waldema r Aspelin laati su un nitelmat, joidcn mukaisesti rakcnnus muutet tiin
taka isin asu inkäyrröön . Sisäriloissa (ch(iin laajoja porras~ ja huonerilamuuroksia ja rom in ympärille rakenneniin uusi jugend-tyylinen muuri, Vuon na
1916 Avellan myi (Omin rakennuksineen ru ukinpa uu u naAugus( Kcirknerille

335 000 markalla. "
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Walfrid Sp1ren huvilan
länsijulkisivu vuodelta

1876. HKA
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Villa Keirkner Helsingissä on nähtävyys. jonka
ei toISta ole. ja jokainen. jolle sen rautaportit kerran ovat avautuneet. ei hevin unohda
SItä nautintorikasto hetkeä. jonka sen suojissa
on saanut viettää.

Villa Keirknerin suunnitte lu ja rakentaminen 1916-18

veroista

Talo taitee ll e
Ruotsala issymy incn insinööri August N:sson Keirkner (5. 1856) oli muu([anu(
Suomeen vuonn a 1881 Taalinreh raan mukin ens immä iseksi insinööriksi ja
toimi sittemmin Högforsilla Karkkil assa. Vuonna 1884 hän os ti syrj äisessä
Ährärissä sija inneen tal o ud el lisissa vaikeuksissa o lleen Inhan ruukin . Äh tä rin kauna kulkenut Vaasan rata oli valmistunut edellisvuonna, ja sii rä ja
Keirknerin johdolla tehdyistä merki[(ävisrä laajc nn uks isra johtu en Inha alkoi
mcnesryä. 13
Inhan tehtaissa valm isn:: ttiin Ruotsista tuodusta laadukkaasra raudasta
erilaisia valssan uja ra ura- ja teräsruonci ta, myöhemmin mm. bcronirauroja,
sekä munereira, pulneia, niirrejä, rata kiskotarvikkeita yms. ruo ncita. Ensim mäisen maailmansodan aikana l nha hyötyi usean m uun suomalaisyriryksen
tapaan Venäjän a rmei jan ti lauksista , joista merkinävimpiä oli vuon na 19 15
solmittu hevosenkenkien roimilllssopimus.l ~
Kdrkner oli hankkinut Inhan tehtaan sekä omisrarniensa saha-yrityste n
avulla mittavan omaisuuden. Hän saattoi siksi kerätä h uo mattavan laajan
ja laadukkaan raidekokoelman, jossa o li er ityis en pa ljon Suomen tai teen
"kulta-ajan " merkittävimpien taiteili joiden töitä . Ähr äri in rakennunamansa
suuren ruukinkarranon lisäksi Keirkner oli vuodesta 1907 lähtien omistanut
Helsingin Katajanokalla sijaitsevan LUOlsi karu 1:n, eli Julius Tallbergin rakennuttaman talon, jonka Arkkitehtitoimisto Gesellius, Lindgren, Saarinen oli
suunnitell ut vuosisadan vaihteessa. Luotsikadu n kahd en kerroksen asunronsa
uudistuksen hän oli aman ur arkkitehti Eliel Saarisen tehtäväksi. ' '>
Ensimmäisen maailmansodan aikana kuu ttakymmcnrä ikävuonaan lähesryvä Augusr Keirkner pääni järrää leollisuustoim innan, m}ydä tehtaansa,
siirryä eläkkeell e ja muunaa Ähtäristä pysyväs ti Helsinkiin p uoli sonsa Lydian
(o.s. Bremer, s.1861) kanssa. Ka ivopuistosta ostamalIccn (Onrille Kcirkner ir
aikoivat raken nunaa uuden talonsa VilitJ Keirknerin, jonka su unnirrel ijaksi
palkatriin Eliel Saarinen. Saarisen roimistolla oli 1910-luvulla ollut Kaivopu iswn alueelle mu i(akin suunninelutehräv iä, kuten vuodelle 19 13 kaavail tu
taideceollis u usnäyrreJyalue puiston e teläosa an ja Kaivohuoneen laaj en nus
vuodelta 1915, jotka eivät kui ccnkaan roteurunceL 1(,

Heidi K ro hn "Villa Keirkner. Suomalainen ta iteen tyyssija ,", Aamu 811927.

Vå r a meeenater .

P:\tron Keirkner af Inha.
August Keirknerin karikatyyripiirros. Fyren-Iehti 19b/19 19.
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Villa Kcirkncrin suu nnirrelusra (ja rakenramisesta) on säilynYI hyvi n vähän asiak irjamarcriaa lia, mu[[a pääpiirusrusren luonn05- ja lopulliscl vers iot
vuodelta 19 16 sekä muutamia päiväämättömiä ryöpiirusruksia on säilynyr. 17
Kai, opuiswl1 itäisellä huvila-alueella voimassa olleen vuoden 1907 rakennusjärjestyksen mukaan tomille sai rakentaa kaksikerroksisen rakennuksen, johon
ei laskenu mukaan rintcessä olevaa kellari kerrosta. Lisäksi, koska J.. ·) 'seessä oli
kivi rakennus, sai myös ullakl<okerrokseen ja torniin sisusraa asuinhuoneira. 11I
Rakennus o li suun ninelutehtävänä jossain määrin eriko islaatuinen .
Suureen, pohjakerros mukaan luenuna nelikerroksiseen kivi rakennukseen
tulisi asuinriloja pääasiassa vain August ja Lydia Kei rkncrillc, joilla ei ollur
lapsia, sekä heidän pal veluskunnalleen. Suurimman osan talon huonealasra
veivät kookkaat halli- ja sa lirilar, joiden pääasiaJlinen tarkoirus oli majoirraa
Keirknerien raidekokoelmia. Talon ruokasali ja keirriöti lar miroireniin juhla-,
ja cdusrustarkoiruksia varren ja viin ikell arille vararriin yks i pohjakerroksen
suu rimmista t il o ista. Omistajapariskunnan makuuhuoneidcn yhtcytcen su un niteltiin suuret vaarchuoneer ja ylellinen kahdeksankul m ainen kylpyhuone.
Li säksi taloon suunniteltiin kaksi vie rash uonerra.
Luonnokset erosivat lopullisista piirustuksista lähin nä yksityiskohdiltaan ja ni issä on lyijykynällä tehtyjä korjauksia ja lisäyksiä. Merkiuävimmät
muurokset olivat yksi tyis issä asuinrakennuksissa hyvin harvinaisen hissin
lisääminen ja pohjake rroksen laajentaminen ylempien kerrosten kokoisek·
si. Tämä me rk itsi enemmän louhimatöitä rakennuspaikan korkeammissa
pohjois- ja itäosissa, muna näin saat iin lisää til aa taJoudcnhoidon tiloi ll e,
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Toisen kerroksen pohjapiirrosluonnos v. 19 16. Vierashuoneen nurkkaan on liSätty hissi ja länsipuolen huonetilojen
oviaukotusta o n muutettu. KA

Kellarin luonnos v. I 9 16.jossa sen pinta-ala on huomattavasti
pienempi kuin toteutettuna. KA
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Marmoripalatsin pituus leikkaus luonnos 1916. Toisen kerroksen kylpyhuoneeseen (talon oikeassa päässä) oli tässä
vaiheessa suunnitteilla toteutunutta enemmän kiinteää sisustusta. KA

-01

.,

1

~
(ql( ~
<!S. ~._~
..

leivin- ja pcsuruvan lisäksi myös mankdi- ja kuivarushuonei ll c. Julkisivujen
luonnoksissa es itetyt ullakkokerroksen soikeat ikkunat muuterriin lopullisissa
piirustuksissa kaari-ikkuJloiksi.
ViUa Keirknerin ulkoasun tuli rakennusjärjestyksen mukaisesti olla cyylikäs
ja huvila-alueelle sopiva. Julkisivumareriaaliksi va!inu marmori vaikutti todennäköisesti siihen, enä arvokkaan jyhkeät ja juhlalliset julkisivU[ ovat luonteeltaan ennemmin julkisen rakennuksen kuin yks iryisralon. Rakennuksen
'puolijulkisesra' luonteesta kerroi sekin, enä Villa Keirknerin suunnitteluun
osallistunut arkkitehti Frans Nyberg rinnasti talon muisrelukirjoiruksessaan
Saarisen toimiston si lJ oisiin julkisten rakennusten suunnineluröihin, kuten
Lahden ja Joensuun kaupunginraloihin, erilaisiin kou lu- ja liiketaloihin sekä
Helsingin rautatieasemaan, eikä muihin ybicyisten tilaamiin huviloihin yms. 1')

Rakentamine n
Keirkner oli myynyt omistamansa Kolhon sahan vuonna 1916 ja Inhan
rdHaar helmikuussa 1917. 10 Viimeistään näistä kaupoista saadut yli 4,5 mil joonaa markkaa mahdollistivat Villa Keirkncrin rakennustöiden aloirramisen.
Kaivopuiston vanha huvila purettiin todennäköisesti vuoden 1916 aikana ja
Marmoripalatsin rakennustöihin ryhdyrtiin vuoden 1917 alussa. Naapurihu vilatomin n:o 3 omistajan kanssa tehtiin tammikuussa J 917 rajajärjestelyitä,
joissa tomin itälaitaan saatiin 150 m l lisämaara. 21
Rakennusurakasra vastasi rakennusmestari Richard Willman apulaisensa
Thure Johanssonin kanssa. Perustankaivamistarkasrus (grundsyn) suoritcniin
ENNEN
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20. tammikuuta 1917 ja perusrukset oli saatu muu rarrua helmikuun alkuun
mennessäY Rakennuksen ulko~ ja sisäseinär muurarr iin perinteiseen tapaan
suurimmaksi osaksi tiiles tä, joka ulkosein issä verhoihiin graniirilla ja marm o~
rill a. 'V'å lipohj issa, portaissa ja su urta salia reunus tav issa pilarcissa käyteniin
ajanmukais ia rautaberon ira keme ira. Beronirakemeet suun niteltiin insi nööri
II. Packalenin rakennustoimisrossa tamm i~ ja helmikuussa 191:-'. Suurin osa
välipohjisra rotcuten iin a lalaa([a palkisroina, mu[{a pis immillä jänneväleilIä,
mm. suuren sali n kohdalla käyteniin laippapalkkien ja lähes :-'0 cm:n kor~
keiden primääripalkkien yhdistelmää. Li
Bctoniurakoitsijaksi vaJini in eriryisesri riillaisiin töihin erikoistunut Ttmm
Jnsinöiiritoimisro Oy. Yr itys urakoi parhaillaan myös Saarisen suun ninel emaa
Munkkiniemen pens ionaattia, jossa tosin beronin käyttö ei oll ut yhrä laaja ~
minaista. Inha n tehtaiden myymisopirnukseen oli kirjattu noin 20 ronnin
beronirauraerän wim irraminen Villa Keirkncrin rakennustöicä varren. Inhassa
valmisrcrriin lisä ksi tonnia ympäröivä a ita rauta isine keihäineen. H
Ensimmä inen maai lmansOTa vaikuni todennäköisesti myös Vil la Keirknerin rakennustöiden kulkuun. Venäjän maal iskuun vallankumouksesta 191 7
oli seu rauksena työläisten oloja ja palkkausta paranravia yhteisku nnallisia
muutoksia. Huhtikuun 18. päivänä oteuiin teollisilla aloilla käynöön 8 t un~
nin työaika päiväpalkkojen piene nrymänä. Lakkojen ja ryömiesren pa lkkojen
pa rant umisen lisäksi rakcnnuskustannuksien kasvu un ja töiden vcnymiseen
va ikuni va t myös joidenkin rakennusmareriaalien va ikea saaravuus ja suuret
hinnannousuL
Villa Keirknerin ulkonäköön hyvin paljon vaikurranur tekijä oli ju l kisivu~
pi irustusten rati onaaJ iseen, wieniläisjugendin sävyttämään tyyliin kuuluneiden

~_.-'

Itäj ulkisivun lopullinen piirustus v:lta 191 6.Toteutusvaiheessa
suurin osa eSitetyistä koristeveistoksista jätettiin pois. KA
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koristeiden poisjänäminen. Suunnitelluista koristeista wreurerriin vain kivi jalan yläreunassa kiertävä koristeellinen lista, joka muisturtaa esim. Gesellius,
Lindgren, Saarisen wimiswn suunnitteleman Pohjoismaiden Osakepankin
talon (I 903-04) vuolukivikoristeita. Ullakkokerroksen ikkunoiden alareunan
rasolla kiertävästä listasta samancyyppinen koristelu jäterriin kuitenkin pois.
Myöskään ensimmäisen kerroksen ikkuna -a ukkojen päälle ja parvekkeille
suunniteltuja koristeita, pääsisään käynnin yläpuolista reliefiä (ai romin veiscoshahmoja ei IOteuretru. Viimeksi mainitut olivat Saarisen arkkitehtuurille
tyypillisiä , m urra ne ko rvani in rakennusvaiheessa laadittuj en muurospiirustusten mukaisesti klassistisvaikuneisin p ilasterein. Myös räysräslisra sai
piirustuksissa esiterryä klassisemman ilmeen.
Koristeiden poisjärrämiscen ja pelkistämiseen on voinut vaikunaa rakennuskustannusten nousu , murta syynä on voinut olla myös ko timaisen, vaaleanharmaan Förbyn marmorin vaikea lyöstcrrävyys. Helposri halkeavaa Förbyn
marmoria oli vaikea käyrrää esimerkiks i ohuina levyinä. Vi lla Keirknerin
seinissä käytetryinä pak~umpina lohkareina se pysyi kuitenkin hyvin koossa .15
Samaan aikaan kun Villa Keirknerin muuraustöitä vuonna 191 7 tehtiin,
valmistui Kaivopuisron ereläisemmälle huvilaronri ll e n:o 8 arkkiteht i Jarl
Eklundin pi irtämä huvila. Sen julkisivujen symmetrinen barokkiklassismi
emeili jo tulevan vuosikymmenen hyvin erilaisia virrauksia. c6 Villa Ke irlmerin
muuraus- ja runkotyör saa tiin suorirerrua vasta tammikuun puoleenväliin
1918 mennessä.r Saman kuun lopussa punakapinalliset kaappasivat val lan
Helsingissä, mikä pääsäänröisesd keskeyni ryöt rakennus cyö mailla, esim.
Munkkiniemen pensionaatissa, aina huh tikuuhun asti.

August Keirknerin hauta Marmoripalatsin pohjoispuolella
I 920-luvulla. Graniittiperustan päälle lisättiin myöhemmin
Gunnar Finnen veistämä hautamuistomerkki. Hauta siirrett iin Hietaniemeen lydia Keirknerin myytyä Marmoripalatsin
vuonna 1937. Sundström I MV

V iimeistely ja sisus t ami nen 19 18
Jo pidemmän aikaa sairastellut August Keirkner kuoli kapinan aikana 22 .
helmikuuta. Rakennunajan kuolemasra huo li marra Villa Keirknerin viimeistely- ja sisustustyÖt kuitenkin jatkuivat viimeistään toukokuun 1918 aikana ja
Lydia Keirkn erin päämääränä oli päästä muuttamaan sinne syyskuun alussa. 2M
Taloon asennettiin Oy Vesijohtoliike Ab:n roimesta ves ikierto inen keskuslämmirys. Pohjakerroksen pannuhuoneeseen sij oiteniin tätä varten kolme halkolärnmitre islä karrilaa, kaksi lämmitykseen ja kolmas lämmintä käynövc((ä
varren. Päätiloihin tuli tämän lisäksi myös tu nn elmaa luovia takkoja, joiden
kaakelit roimini Turun Kaakelitehdas. Kaakcleita roimirci myös helsinkiläincn
Andsthlin kaakelitehdas, ainakin alakerran wc-tilaan [113- 114]. Sisäämulokerroksesta torniin ulonuva hissi tilatt iin tukholmalaiselra Graham Brothersilta. 29
Sörnäisten Halko- ja Puuravaraliike Oy valmisti talon ovet ja ikkunal sekä
muut rakennuspuusepämyö r ja ilmeisesti myös sisustustö itä. jO Rakennuksen
laajimman ja rikkaimmin koristelIun sisätilakokonaisuuden muodostivat suuri
sali [ 102J sekä siihen välittömästi liittyvät, muutaman askelman alempana
sijaitseva eteishalli [1 01 J ja puoli kerrosta ylempänä sijaitseva välihalli [2001.
joiden seinät ja karot verhoilriin kauttaaltaan mmmaksi käsitellyllä tammella
ja seinien yläosissa käytetyllä ns. kultanahkatapet illa. Eliel Saarinen suunnine!i
pääosan puupylväiden ja -pilastereiden, kaite iden ja ovien taidokkaasti veistctyistä koristeista. Sen sijaan salin takan yläpuolell a olevan leveän puufriisin ja
välihallin pylväiden ihmisfiguurit teht iin taitei lija Gunnar Finnen työpajassa.
Finne suunnitteli myös pääoven pronssiset verim er sekä suuren salin puiset
kattokruunur , joiden rinakoristeissa kuvarriin metsästys- ja ka lastusaiheisia
ja humorisrisia kohtauksiaY
Suuren salin ed ustama, jugend-tyylille ominainen ajarus kokonaistaideteoksesta, jossa myös rakennusten sisustukset kalusteineen olivat ka uuaa haan
arkkitehdin suunnirrelemia, ei juurikaan näy Villa Ke irknerin muissa tiloissa.
Saarinen ei rierrävästi suunnitellut rakennubeen lainkaan irrokalustcita.
Sisusrussuunnirrelun läh(ökohtana olikin luoda sopivat puittee r, rakennuttajan merkirrävän ta idekokoelman lisäksi, jo olemassa oleville kalusteille.
Taloon siirrerriin Kcirknerien Luotsikadun asumoon aiemmin suunnitellut
ruokasalin - ja kirjaswnkalustec( sekä mattoja ja valaisimia, jotka vaikuttivat
EN NEN
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Marmoripala<sin kirjaston [1 03[ ja ruokasalin [105J
kiinteän sisusmksen suunnirreluun. Varsinkin ruokasalin seinäpancloinnir ja virriinikaapir muisrunavar

Luotsikadun asunnossa olleita:l~
Kirjastohuoneen takan yläpuolelle rilarriin taiteilija

EmilWikströmilrä ebenpuinen friisi, jonka edistymistä
Saarinen dedusteli heinäkuussa 19 18. Saarinen pyysi
Wiksrrömiä myös tarkastamaan Ab Mahoganyn wimirraman ebenpuun laatua; sen tummassa pinnassa
oli näkyvissä vaaleampia raitoja. Puu ei ilme isesti
kelvannm ainakaan kirjaston uunin päälle mlleeseen
friisiin, joka rorcurcniin p ronssisena ja valmistui vaSla
seuraavana vuonna . '>·~ Kirj asron kahden kaari-ikkunan
lasimaalau kscr ja ilme isesti myös ereishallin [101 J koris rclasir reki taiteilija Olga Gummerus-Ehrström, joka
oli asunut puolisonsa, tunn erun taid etakojan Eric Ehrströmin kanssa Hvitträskissä 191 O-Iuvun vaihreessa ..H
On mahdollista , enä osa MarmoripaJarsin taomaröistä,
kuten yläkerran työhuoneen [205J takan ta idokkaasti
taorru kipinäsuojus, ovat Eric Ehrsrrömin tekemiä.
Suuren salin oviverhor ja läpikuulravat ikkunaverhot Lydia Keirkner tilasi Suomen Käsityön Ystäviltä
(SKY), ja rähän vuosina 1918-19 roimitettuun "su unilaukseen" kuu lui
tod ennäköisesti muitakin koristcrcksti ilejä. Keirkner sopi kevääll ä 1918
S KY:n kanssa myös ryijyn tekemisestä, joka olisi ollut kopio Akseli GallenKallelan "Sammon puolusruksesta". Työn [Q(curraminen osoirraumi kuiten kin mahdottomaksi, koska alkuperäisteos oli paraikaa näytteillä Venetsiassa ,
eikä Gallen-Kallela suostunut sen jäljemäm iseen muuten kuin alkuperäisen
pohjalta. Taiteilija oli iloinen sopimuksen raukeamisesta, koska hän ei olisi
saanut Keirknerin "kokoelmiin" (lainausmerkit Gallen -Kallelan) kudotusra
jäljennyksesrä mi nkäänlai sta palkkiotaY
Ilmeisesti suurin osa Marmoripalarsin sisus rus- ja muista viimeistdytöisrä
saatiin valmiiksi vuoden 1918 loppuun mennessä ja Lydia Keirkner pääsi
muutlamaan sinne ajallaan . Rakennustöiden lopputarkasrus suoriteniin marraskuun lopussa. muna viimciste!ytöitä jatkettiin vielä seuraavana vuonna ja
esimerkiksi Finnen tekemät portin ilvesve is rokser valmisruivat vasta silloin. j (,

Villa Kei rknerin suuren salin oviverhojen kirjontamall i.
Suomen käsityönystävien luonnosarkisto I Design-museo
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Keirknerien Luotsikadun asunnon ruokasali. Kuvassa näkyvä ruokailukalusto ja sen alla ollut "liekkimatto" sekä mm.
vasemmalla pilkottava pikkupöytä siirrettiin MarmoripaJatsin
ruokasaliin. Sundström I AM

Kun sitten Villa Keirkner \ oikeutta hohtaen JO
uutuuttaan uhkuen avasi mahtavat rauWporttinso, saatettiin isännän tomu ensimmäisenä

sen suojaan.
Heidi Krohn "Villa Keir kner. Suomalainen taiteen tyyssija .", Aamu 811927.

LydlQ Keirkner ör en mö
som bor i mormorvit miljö.
Aakkosrunon l- kirjain Neekeriyö -vappulehdessä '1.19 36 .

.. . "... ..
~'

"

,-

,.... ~

Yllä: l ydia Keirknerin Rudolf ja Anni WaldenilJe lähettämä
muotokuvakortti. WA
Yllä oik: Marmoripalat sin portti ilvesveistoksineen 1920-lu-

vulla. Sundström /WA

Lydia Keirkner Marmoripalatsissaan 1918-37
Marmor ipa latsin kiertokäynti
Edustava rakennus hcräni huomiota h eti valm isrunu aan eriryisesrj korimaisen
m armoripin noincensa vuoksi. Sellainen oli aiemm in näh ty Helsingissä vain
Kasarmikaru 15:cen vuonna 1902 val rn isru neessa Waldemar Aspelinin suunnin ele massa Helsingin säästöpa nkin ralossa Y 7he Tourist-Bureau Finlandian
laatimassa Helsingin-oppaassa Marble Palace ofMr. Keirkner huomioitiin heti
vuonn a 1919 yh tenä naurinnollisen kävelyreitin ko hteena. -1M
Valokuvaaja Eric Su ndström o ni kuvasarjan M armoripala rsin pääriloisra
1920-l uvu n puo lessavälissä (1925 cai -26), ja nä iden kuvien avulla raloa
esirehii n useissa aikakauslehdissä. Valokuv ista ja artikkeleista saak in varsi n
hyvän käsityksen Marmo ripalarsin päähuoner il ojen, alakerran suu ren sa lin,
kirjaston, salongin ja ruokasalin [101-5] sekä yläkerran hallin, ryöhuoneen ja
bud oaarin 1200- 1,205-6] järjesrelyistä. Ni iden läpi Lyd ia Keirkncr johdarri
toimittaj ia esi teJl en taideaarteiraan "ku in temp pelin papi rar" .J'J
Iräpuolen leveäslä ja ko risteell isesta pääovesta astlluiin sisään kaunaaltaa n tummall a tammell a verhoil tu un ereish alliin [101 J. Pohjo isenp uoleisissa
ikk uno issa olleet Olga Ehrstömin värikkäät lrijylasikorisreet to ivat , H el mi
Krohnin vuon na 1927 kirjoina ma n Aamu-le hd en arri kkelin mukaan, ilmi
talon eriko islaatuisen ilmapi irin ja saivat "rulijan het i sisäänastuessaan oikeaan vireeseen". Muutaman askeleen ko rkeammal la sijai tsevan suuren salin
ovia ukkojen ve rhoih in kudorur tekstit "Kcirkners Konslga ll eri A. D. 1918"
kerro ivar talon 'puol ijulkisesra' luomees(a.
Su u ri sa li [102] oli suu nniteltu ennenka ikkea suurempien veistOsten ja
maalau sten esinelyyn. Paraat ipaikalle, sisäänkäymiä ,-aseapäätä olevalle pi t källe
rammipaneloidulle läns isc inällc oli sijoiteuu Anders Zorni n su urikoko inen
maala us Riid sand. Veistokse( oli sijo iren u idän- ja pohjoisenpuole is[en korkeiden ikkunoiden luokse ja keskellä lattiaa seisoi, kenries vai n valokuv ien
EN NEN
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Suuri sali I 920-luvulla. Ikkunoiden edustalla näkyy veistoksia
ja fänsiseinällä (vasemmalla) maalauksia.Taaemman kattava!aisimen alle on asetettu August Keirknerin rintakuva. Salin
pintamate riaalit ovat säilyneet nykypäivään. Sundström /WA

orram isen ai kana, Gu nna r Finnen veistämä Augus t Ke irknerin rintakuva.
Pohjoisikkunoista avautu i näkymä myös hänen haudaIleen. Salille antoivat
vaJoa kaksi suuna karrakruunua sekä taidegaJ leriamaista tasaista yleisvalaisrusra
luova t, kattopalkkeihin tasaisin välein kiinnireryr yksinkenaiser va laisirnec
(myöhemmin poistettu). Salissa oli Ayygeli, useita karhuma lj oja ja manumemaaJiscn (akan ympäri ll ä uusbarokkituoleja, mutta nämä pikemminkin
korostivat kuin hälvensivät riian "museosalimaisuurra".
Hallista johti leveä li ukuovellinen oviaukko hengel tään täysin erilaiseen,
rokokoo-ryyliseen salonkiin [104], joka oli kaJustenu kullaruin ryylihuonekaI uin. Voimakkain värein maalatur klass isr istyyliser pilasrerit ja kauolistat
antoivat pu ineer Keirknerin kokoelmassa vähemmistönä olleille ulkomaisen
maalausta iteen edustajille, mm. ranskalaisille ja englant ilaisille m uorokuvill e,
"kauniille naisille la Gainsbo rough":4u Ranskalaiset ikkunat avauruivat Kaivo puiston puoleiselle, talon lounaiskulman ki enävälle terassille. Ovien väliin
oli Saarisen ensimmäisissä luonnoksissa hahmoteltu jonkinlaista, myöhemmin
ylipyyh inyä, alnarimaista rakennelmaa. 41
Salongista avauruivar liukuovet pohjoisen puoleiseen kirjastoon [103] ja
etelänpuoleiseen ruokasaliin [105]. Kirjasroon Saarinen oli piirtänyt matalat
mahon kiset kirjahyllyt ja niihin liiuyvän kiinteän nahkasohvan, jotka sopivat
yhteen Luotsikadun asunnon kirjastosta momjen nahkaisten lieriömolien ja
pyöreän pöydän kanssa. Pohjoisseinusran kirjahyllyjen välissä olleen, mahongilla ja sinertävillä kaakeleill a verhoillun takan yläreunassa oli Wiksrrömin
pronssifriisi. Huoneen kulm iin sijoi tettujen pilastereiden väliset holvikaaret
ja kaari-ikkunoiden rornann issävyiser Iyijylasimaalauksct loivat tasakattoiseen
huoneeseen "kansall isromanttista" tunnelmaa, joka sopi Gallen-Kallelan,
Haloscn yms. maalaus ten taustaksi .
Etelänp uoleinen, pirkänomainen ja suuncn puistoon avauruvien ikkunoiden ansiosta valoisa ruokasali o li runn elmalraan jälleen erilainen, Arts
and Crafts -tyylinen. Kalusteet ja suuri "liekkimano" oli tuOtu Luorsikadun
ruokasalista, jonka sisusrusta oli mukailtu puu-uporuksin korisrell uissa sei-

a
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näpaneloin neissa, kuparikorisreisissa lasiv itriineissä ja valaisimissa. Seinien
yläosissa ja ereläseinusran rakan yläp uolella oli rummasävyinen korisrerapeni.
T anne ei olru sijoiterru suuria maalauksia, vaan mm. Edelfeltin, Simbergin ja
Ri ssasen pienehköjä piirustuksia, etsauksia ja ves ivärimaalauksia, jotka olivat
"raire il ijoiden lahjoja isänräväelle".4!
Ruokasal ista johd ovi korkeaan tynnyriholvattuun rarjoiluhuoneeseen
[ 110], joka oli samalla palvelusväen portaan halli. Hallin ja sen ereläpuo lisen kookkaan keiuiön {106J välillä oli suurin valoaukoin varUSTettu se inä,
jonka molemmin puolin oli kiinreitä las km3soja ja kaap isroja. Varsinaise n
kei niörilan keskelle oli sijoircrru puu- ja kaasulied er ja riian länsiosasta ol i
erotetru lasiseinällä erillinen astianpesut il a. Eteläpäädyssä oli kolme huonetta
[nyk. 107-108], joista keskimmäinen ja suurin valoisa huone Iiirryi lasiseinän
välityksellä keiniöön ryö- rai ruokailm ilan a. Sen mol em min puolin oli pie nem mär varastohuoneet. Keirriöstä ja ta rjo il uhuoncesra oli alun perin yh teys
ereisha lli in naulakkotilan [I I2} kauna.
Ylempiin kerroks iin pääst iin suuresta salista lähtevää pääportaikkoa pitkin.
Ensi n noustiin eteishallin päällä o levaan lehter im äiseen välihalliin [2001.
joka ava urui saliin Finn en veisrä mi en puu pylväiden lomitsc. Se oli sisusrcuu
hienosro kod eissa erityisest i 1800-luvulla suosirruun tapaan nk. turkkiLaiseksi huoneeksi. Mukavat divaanir, orromaanir, matot, pikkupöydär ja muut
markamuisrot olivat mahdollises ri perua Augusr Keirknerin ennen Suomeen
muutroa Azerbaidianissa vierrämil[ä vuosilta. Itämaista tunnelmaa vahvistiva t
suuren salin seinien yläosista jatkunut ns. kultanahkatapeni, kaari-ikkunoiden
värikkäät puusäJeiköl ja hämyistä valoa anranccr seinävalaisimer. Itäseinuslalle.
portaiden yläpäähän teh ryyn mo nikulmaiseen sc inäsyvennyksee n oli Krohnin
artikkelin mukaan sijoilerru "himmeä ikuisesti palava lamppu". Valokuvissa
näkyy vain su urehko lohi käärmekuvioinen posliinimaljakko. jonka taakse oli
ripusrenu irämainen kudonnainen.

Hämyisä turkkilainen huone eli välihalli I 920-luvulla. Sundström I HKM
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V:i lih aHin eteläscinusran vcrhoin su ljenavasea aukosta päästiin roiseen
kerrokseen johtavaan pääporraaseen. Sen alatasanteelle oli sijoitc([u irämaisryylinen valaisin ja seinille "itämais-aihei sia, eksoorrisia tauluja", vaikka itse
vaaleasävyinen porrashuone kaariholveineen oli tu nnel maltaan hyvin erilain en.
Porras johti gaJleriamaiseen ylähaJlii n [20 1], jossa oli suu ri kattoikkuna ja
alahall in tapaan tasaista valoa amava t karrovalaisimcr. Y1ähall iin oli sijo itcuu
kaikkein kookkaim mar maa laukset , murra läpikulkur il amaisuurensa laki a ei
juuri lainkaan kalusteita. Varjoisassa itäkulmauksessa oli seinään uporerru ,
tamperelaisen G.R. Grundsträmin kassakaappitehtaan valmistama kassakaappi.
Toisen kerroksen koko pohjoispää oli varattu August Keirkncrin lyiihuonuksi 1205], jollaisell e ei oHm enää rarverra. Huon een keskell ä oli kui tenkin Keirknerin työpöyeä, joll e oli asete!ru hänen kirjoitusvälineirään , sekä
kirjoicusruoli, joka Krohnin mukaan odotti "rulijaa , joka ei koskaan palaa".
Keskeiselle paikalle seinäl le o li ripusrerru haulikko metsäsryksesrä innostuneen
Keiknerin muistoksi. Huoneeseen oli sij oite ttu useita erillisiä isruinryhmiä
sekä tietenkin veistoksia ja maalauksia. Myös täällä sei nät o li alun perin päälIystetry nykyasusta po ikkeavilla tummilla taperei tl a. Katon beronipalki r oli
verhottu profiloidui n puulistoin ja huoneen länsisivustan rakkasyvennyksen
lania, kano ja seinä t on päällystetry cummin kaakelein. Muista talon rakoista
poikelen sii nä on suuri , laidokkain kuparipakoruksin koristelru kipinäsuojus.
Ylähall in länsipuo lella olleen budoaarin, eli Lyd ia Keirknerin biederm eyeriläisryyliin sisusteru n salo ngin [2 06] seinillä oli perhe muolOkuvia. Suuri sta
ikkunoista ja parvekkeelta oli näkymär Kaivopuiston suumaan.
Talon ' puolijulkisren' ti lojen kierros päärryi pääporraira pitkin (tai hi ssillä ) ylös rornihuonecseen r400], jonka ikkun oista avautuivar näkymät joka
suuntaan Kaivopui ston, kaupungin kanojen , satamien ja Suomenlinnan
yli merelle. Tila muisrurti samoihin aiko ihin valmiswneen Munkkiniemen
pensionaatin rornisalia. Hieman raskaan oloinen beron irakente inen kasctoiru
katto oli lisätry suunn itelmiin vasta marraskuussa 1917. Krohn hehkurri
tornihuoneen tunnelmaa artikkelinsa lopuksi:
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Eric Sundströmin otti ylähallista useampia kuvia, joissa kalusteiden ja taulujen paikkoja oli vaihdettu. Kuvassa sali kaikkein "taidegalleriamaisimmassa" asussaan. Seinät oli maalattu
vihertäviksi. Katwikkunan ympäril lä hehkulamppuvalaisimet.
Sundström IWA

'Miten ihana'l täällä mahtaakaan 0l!(1 kuutamoisena elokuun iltana, kun hopeiset kuunsäteel
välkkyvät tyynellä meren pinnalla, tai valoisana
juhannusyönä, kun salaperäinen hämy kietoo
huntuunsa vaaleanvihreät puut. Tai pimeänä talviiltana, kun kirkas tähtitaivas kaareutuu yläpuolella.. "

August Keirknerille tarkoitettu työhuone I 920·luvun puolessa välissä.Vasemmassa reunassa näkyy seinälle ripustettu
haulikko. Kangastapetit olivat viinin punaiset ja seinien yläosa ja kattopalkit maalattu mahonginväris iksi. Taaempi, työpöydän yläpuolella näkyvä valaisin on todennäköisesti sama
kuin nykyään kirjastossa lOS sijaitseva (al1a).Sundström /WA

Talon yksilyisemmistä ti loista valokuvissa nähdään ainoastaan p ilkahdus
budoaarin cleläpuolisista parkcrtilarriaisista päämakuuhuoneriloisra (207-8).
Ne muodostivat budoaarin kanssa huonesarjan, rum-i-fil, jonka päärreenä oli
etelään suu nnarru , kiinteiden komeroid en kchysrämä kaksoisikkuna. Luonnosp iirusruksissa tilasarjan pohjoispäärreeksi ol i kaavail tu ryöhuoneen rakkaa,
muna ov iaukkoa tähän huoneeseen ei toteutettu. Mo lemmar makuu huon eer
olivat todennäköisesti Lydia Keirknerin omassa käytössä . keski mmäisessä oli
mm. kirjo ituspöytä ja divaani ja pääryhuone oli va rsina isena makuuhuoneena
su uri ne peilipöytincen.
Makuuhuoneista oli yhteys toisen kerrokse n etelä pään p ukeurum is-,
kylpyhuone- ja wc-tiloihin {nyk. 209-215 J. Suunnitel map iirusru ksissa oli
es iterrr isämäparille kaksi su ureh koa pukeurumishuonena ln yk. 210-2 131
kiinreine kaapistoineen, muna n iistä pienemmästä lohkaisriin mahdollisesri
jo tässä vaiheessa osa kerroksen siivouskomeroksi ja toiseksi wc-tilaksi. Kylpyhuone oli suu ri kahdeksankulmainen huone [nyk. 209], jonka ikkunoiden
vastaisella pitkällä sei nällä oli kiimeä kylpyamme.
Leskeks i jäänyt Lydia Keirkner ei jourunut asumaan suu ressa ra lossaan
yksin, vaan si nne muurri samaan aikaan myös hänen kuusi vuorta van hempi
sisa ren sa, Kammion sa iraalan em inen yl isa iraa nhoiraja Fanny Bremer sekä
Keiknerien sih reerinä jo Ährär issä roiminut Anna \X:rald cn, jonka perhe oli
asunm Keirknerien naapurissaY He asuivat mdennäköiscsö pääll ekkäin sijainneissa roisen ja kolmannen kerroksen vierashuoneissa [2 02- 203 ja 302J.
Yläkerra n vierashuoneessa oli oma kylpyhuone, kun alakerrassa oli va in pieni
pesukompukka, m una sen sijaan enemmän komerorilaa ja oma parveke.
Ko lm ann en eli ullakkokerroksen etel äpäädyssä olivat palvclusku nnan
asu imil ar: kaksi asuinhuonena 1307-8] sekä käytävän varrel le sijoiuu necr
kylpyhuone- ja varastorilat [309a-c]. Taloon muurIi vuonna 1918 kaksi
palvel ij atana, Anna Konttinen ja Amanda Jo hansson, jOtka asuivat siellä
1930-luvun vaihreeseen asti. Pääosan kolmannen kerroksen pinta-ahma

vei laaja kylmä ullakko [3 10], jonka yhteydessä oli ylähalliin valoa antava
lasiull akko.
ENNEN
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Talomies Emi l Oksala asui pohjakerroksen erillisessä asunnossa
[nyk. 003-008] perhein een, johon kuu luivat hänen puolisonsa Ida
sekä kaksi poikaa. Pohjakerrokseen oli suunniteltu kaksi piemä
yhden huoneen asuntoa talonmiehelle ja autonkuljettajalIe. Niillä
oli yhteinen ulkocteinen ja wc [nyk. 002a], muna omat sisäeteiset
ja keittiöt. Jää kuirenki n epäselväksi, asuiko talonmies vain wisra
näistä huoneiswista vai oliko ne yhd istetty suuremmaksi asunnoksi,
koska erillistä autonkuljettajaa ei Lydia Keirknerin palveluksessa ollur.
Pohjakerroksen asuntoihin mentiin sisään avonaisen edustatilan
kauna [nyk. autotalli 010 ], jonne päästiin talon ereläsivulra. Sen
kauna pääs i myös pohjoispuoli seen amoraJliin [nyk. 011 ], jo nne
piirustuksista pää tellen oli rakennenu jonkinlainen öljymonttu ja
viemäröimi. Sekä katos että ralli avautuivat suurten kaari-ikkunoiden
kauna lännen puoleiseen loggiaan. Loggian kautta oli kulku autotallin
pohjoispuo lella sijainneeseen pannuhuoneeseen [nyk. 015, 012 ja
osa käytävästä 01 7aJ.
Pannuhuoneen pohjois- ja itäpuolilla oli raloudenhoiroon tarkoirenuja tiloja. Luoteiskulmassa oli muuratulla padalla ja leivinuunilla
varus(cnu pyykki- ja leivinrupa [013] ja sen vieressä manke li- ja
siliryshuone [014 ]. Pannuhuoneen seinänaapurina oli pitkänomainen kuivatushuone [020], jonka kautta keskuslämmitysputket oli
johdettu. Pohjakerroksen jräpuolen maana laisiin ikkunarromiin
tiloihin oli sijo itettu viini- ja ruokakellarit [0 18-0 19J. Viini kellariin
pääsi porrasta pitkin suoraan cceishallista, muna pääasiallinen käynti
ta loudenho iw[ilo ihin kulki haJlin ja keirriöporraan [001 - 2] kautta.

..

Talon myyminen
Lydia Keirknerin paJatsimainen asumo ja komeat puitteet herättivät
lehd istössä niin ihastusta kuin huviuuneisuunakin. Marmoripalatsis ~
sa järjestetyissä, taiteellisen ohjelman säestäm issä iltapä iväteekmsuissa
oli hoidettu 1920-lu vulla juuri itsenäisryneen ja edustllstiloilcaan vielä
puutteellisen maan diplomaauisuhteita. Kotilieden arti kkel issa Ny~
kyaikaisia helsinkiläisiä teekutsuja es iteltiin "taval lisille kuolevaisille"
tätä mm. englantilaisten ja ranskalaisten dipJomaanien mukanaan
tuomaa ns. kello viiden teetä. H "Länsi-Euroopan hienosron tecnjuon~
ti ~ ja ruparreluhetkekseen" valirsema iltapäiväree oli tullut mumiin
"muutam issa piireissä" myös Hels in gissä. Teekutsuja ulkomais ia
vieraita varten järjesteuiin myös mm. kesäll ä 1922 Suomen e1äinsuojeluyhdisrysten keskuslii ron yleisen liirrokokouksen yhteydessä. Näistä,
juhlallisuuksien loisrokohdaksi mainituista kutsuista vieraiden mieleen jäivät
erityisesti "kalliit taideaarreet, ihana kukkaisrikkaus, runnehikas musiikki ja
t:nnenkaikkea emännän viehänävyys".45
Toisaa lta vuoden 1935 joulunumerossaan pilalehti Garm oli läherrämässä
ruukinpatruunatar Keirknerille lahjaksi norjalaisen Annik Saxegaardin kirjaa
Tvli mm och kök. Tällaisia sopivaksi katsottuja kirjoja aioniin lähettää "vanhan
rradition muka isesti" myös muille tun neru ill e henki löille, kuten presidenrt i
Svinhufvudille, Mannerheimille, Hitlerille ja MussoliniJleY'
Lydia Keirknerin sisar Fanny Bremer kuoli jouluku ussa 1936 ja myös
hän en toinen sisarensa Emilia Dahl oli kuollut lyhyen ajan sisäJlä. Marmoripalatsi kävi yksineläjälIe li ian suureksi ja autioksi ja Keirkner kertoi joutuneensa
siellä usein syvän melanko lian valtaan. Hän myi talonsa vuonna 1937 Anna
Waldenin veljelie, paper itehta ilija RudoIfWaldenille." Myyn tih inta oli 4,25
m iljoo naa markkaa ja kaupassa Waldenille si irtyi myös suuri osa [aion kaJusleisra. Keirkner muu ni palvelijoineen maalis kuun 1937 loppuun mennessä
lähistöllä sijaitsevaan Raatimiehenkadun asuntoon, josta hänellä oli edelleen
näkymät Kaivopuistoon. Suurimmat maalauksensa hän deponoi Ateneumin
taidemuseolle, jonne hän myös testamenttasi merkittävän taidekokoelmansa.
Lydia Keirkner kuoli vuonna 1945. 4H
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Marmoripa!atsin pohjoista, Katolisen kirkon ja Tehtaankadun
puoleista pihaa 1920-luvuna. Kuva otettu ensimmä isen kerroksen terassilta. Sundström /WA

Waldenien kotina 1937-46
Kenraali R. Waldenin omistaman jo arkkitehti
Eliel Saarisen suunnitteleman Itä- KaivopUiston
I :n ihmeellisten kattojen alla - kuten kuvistakin
näkee,jokaisessa huoneessa on erilainen katto
- on nyt SUOMALAINEN KOTI
Kuva 8/1939

Näkymä kiriastosta salongin kautta ruokasaliin Waldenien

aikana. Kaikkien huoneiden seinäpinnat on maalattu vaalein
sävyin . Vasemmalla seinällä marsalkka Mannerheimin ja oi·
kealla kenraali Hannes Ignatiuksen muotokuvat. Ruokasalin

päätyseinällä näkyy Pekka Halosen suurikokoinen maalaus
"Valkoisia". lffland IWA

Muutto remontti
Rudolf\Xialden (s.18 78) muutti puolisonsa Anni Wal denin {s. 1885} kanssa
Marmo ripalatsiin läheisestä Merikadun asunnostaan marraskuun puolessavälissä 1937. Taloon muunivar myös heidä n nuorimmat lapsensa Liisa (s .19 14)
ja Lauri (s .1 919) , joiden huoneet sijai tsivat ylimmissä kerroksissa. 4') Marmori palatsi sovelru i erinomaisesli ed ustustilaisuuksiin ja suuriin päivällisiin , joita
Rudolt Walden asemansa takia, Yhtyneiden paperitehtaat Oy:n joh tajana
tapasi järjestää. Tårkeää Waldenille oli eriryisesti se, errä ulkomaalaiset vieraat
näkisivät edustavan suomalflisen kodin. 5O
Ennen muU(waan \'faldcnir rec[[ ivät rakc::nnuksessa remontin , jossa suurin
osa huoneista maalaniin uudelleen entistä vaa leammin sävyin, ehkä nimen omaan korostamaan modernia pohjoismais ta suornalaisuu[[a. Pimaremonrri
vaikutti suuresri use impien päätilojen, mm . alakerran salongin [1 04 ] tunnelmaan, m ikä käy il mi h uhti kuussa 1939 ilmestyneen Kuva-lehden anikkeliin
oreruis ra valokuvisra. ~' Va lokuvista näkyy myös eräitä pieniä muuwks ia
kiintokalustcissa, mm. kirjaston [1 03 ] sohva uudistettiin ja pää llysterriin
samen ikankaalla ja työhuoneeseen [205 ] rakennettiin kirjahylly, joka erotti
rakkanurkkauksen entistä selvemmin omaksi rilakseen.
Suuri sali jäi sen sijaan lähes täysin ennalleen kiinteän sisusruksensa
sekä ovi- ja ikkunaverhojensa puolesta. Kcirknerien lukuisten maalausten ja
veiswsten puuttuessa sali muuttui kuitenkin olohuonemaisernmaksi, ja sen
kaluswkseksi rU(H iin mm. muhkeita sohvia. Vaikka taideteoks ia oli entistä
vähemmän, oli se inillä myös Waldenien aikana runnertujen suomalaistaiteilijoiden teoksia, ni istä ehkä näkyvimpänä ruokasalin [105] eteläseinusralle
takan yläpuolelle sijo irettu Pekka Halosen suurikokoinen maalaus Valkoiset.
Kirjastohuoneessa taas oli useita Rudolt \X/aldcnin ystävän marsalkka Mannerheimin muorokuvia.
Marmoripalarsiin hankiniin uusia kalusreita, martoja ja verhoja, ja suurin
osa taloon jääneistä Keirknerien kalusteista sijoi tetti in uudelleen. Näihin
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sisältyivät mm. Saarisen Luotsikadulle suunnindemat pienemmät pöydät
tuoleineen, mu([a ei suuna ruokailukaluswa, jonka dlallc hankittiin uusi
pöytä ruoleineen. Salonki kalustettiin pietarilaisclla rokokoo-kalusrolla ja
sen ovien yläpuolelle kiinniterriin jo Merikadun asunnossa olleet, \X'aldenien
omistamaa Sysmän Rapalan-kananoa esittävät maalaukse r. Välihallin eli eIHisen turkkilaisen huoneen [2001 syvennykseen sijoitettiin lciinalaisen maljakon
sijaan kullattu buddha patsas. Syvennysrä reunusramaan kiinnitettiin puinen
kehys (ta llessa vintillä). Tornihuone 1400] o li Liisa \Xialdenin olohuoneena
ja se oli sisllsterru kustavilaisell a kaluscolla , joka oli ilmeisest i jäänyt taloon
Keirknereiltä.
\X'aldenien mukana Marmoripalarsiin muurrivat Merikadulta myös kaksi
sisäkköä, Esteri Järvinen ja Maria Järvinen. Taloon palkattiin uusi keittäjätär
ja talornicheksi saap ui Sysmäsrä \Xialdenicn entinen auwn- ja veneenkuljenaja
Hjalmar Tukiainen perheineen .
Marmoripalatsin tilavJ ja hyvin varustettu keittiö ja suuri ruokasali olivat
omiaan päivä llistilaisuuksicn järjestämisee n. Ruoanlaino oli nuorena keisarikunnan pääkaupungin Pietarin erinomaiseen ruokakulnuuriin rutustuneen
Rudolf \X/aldenin criryisharrasrus, ja hän määräsi päivällisrensä ruokalisran
lisäksi myös ruokien valmisrustavoisra ja rarjollepanosra. Helsingin ja "monien
Euroopan pääkaupunkien" hovimestarien sanottiin joutuneen oppimaan
Waldenin asiamuntijuuden ruoanlaiwn alalla, ja ehkä juuri tästä syystä myös
Marmoripalatsin keinäjätär vaihtu i useaan orreeseen. S2
Joulukuussa 1938 Rudolf\XlaJden järjesci suurimman edustustilaisuutensa
Marmoripala(sissa, omar 60-vuodspäivänsä. Suuressa salissa hän oni vastaan
onnineluja suurel ta joukolra valliovallan ja paperiteollisuuden edustajia, joiden tuomia huomionosoituksia ja onnineluadresseja varten saliin teeteeriin
eriryinen kookas hyllykkö. s3

Sotavuodet
Talvisodan puhjerrua RudolfWaldenisra tuli Mikkelissä sijainneen päämajan
edus taja valtioneuvoswssa ja rauhanreon jälkeen puolusrusministe ri aina
jatkosodan loppuun asti. Puolustusmin isterinä hän kävi Marmoripalatsissa
ne uvorteluja mm. saksalaisen eversriluurnanni Veltjensin kanssa elokuussa
1940 kaurrakulkusopimuksesta Pohjois-Suomen kautta saksalaisten miehittämään Pohjois-Norjaan. 54
RudolfW"..lJden joutui toimensa takia tekemään pitkiä päiviä ja Lauri \Xialden oli muiden Waldenien poikien tapaan rinramalla. Suomen Kuvalehden
artikkelissa maaliskuulra 1943 kerroniinkin Marmoripalatsin olevan "naisväen
hal lussa", kun raloon oli keväällä 1942 muuttanut myös Laurin puoliso Maire.

Yllä ja yllä oik. Suuren salin portaikko ja takkanurkkaus jatkosodan aikana otetuissa kuvissa. Välihallin syvennykseen
oli sijoitettu buddha -patsas (kuva: Iffland IWA).Takan luona
istuvat (vasemmalta) Anni Walden. Liisa Wallden ja Maire
Walden. Pallilla istuu vuoden vanha Johanna Wallden (kuva:
©Hede Foto I Suomen Kuvapalvelu Oy).

Kirjastohuone lOS Waldenien ajalla. Työpöydän ääressä on
Eliel Saarisen suunnittelemia lieriötuoleja ja oikealla, uusitun
kiinteän sohvan vieressä Keirknerien turkkilaisesta huoneesta siirrettyjä pikkupöytiä.lffland IWA
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Palveluskunta vaihtui sota-aikana tiheään ja talossa asui loppuvuodesta 1941
alkaen myös lastenhoitaja, joka huoleluj ensin Liisa Walldenin ja myöhemmin
myös Mai re Waldenin lapsista. 55
Helsingin suurpommirusten 1944 aikana, helmikuun 26. ja 27. päivän
välisenä yönä viereinen lräinen puisrorie 3 sai osuman rniinapommista ja
syttyi palamaan. Useita m iinapommeja putosi myös puistOalueelle Marmoripalarsin lounaispuolelle. Suurin osa Marmoripalarsin ikkunoista rikkoutui
ja mm. välihal lin 200 sirpalevaurioita korjaniin vielä vuonna 1952 tehdyssä
remontissa. 56

Suuren salin Waldenien aikaista sisustusta. Taustalla Rudol f
Waldenin 60-vuotispäivien huomionosoitusten säilytyskaappi.WA

Valtio vuokraa Marmoripalatsin 1946
Sodan loppuvaiheessa Rudol f Walden joutui työskentelemään kovassa paineessa ja asiaa pahensi tietO Lauri \,\ialdenin kuo lemasta Neuvostoliiton kesän 1944
suurhyökkäyksen aikana. Kärsittyään loppukesäJlä li evän halvauksen ja oltuaan
Moskovan rauhanneuvotteluissa syyskuussa, hän halvaantui marraskuun lopussa 1944 rnenerräen puhekykynsä. Waldenia hoideniin MarmoripaJarsissa,
jossa asui peräkkäin kaksi sairaanhoitajaa huhtikuu sta 1945 helmikuuhun
1946. Maire \'(/alden muuni poikineen pois Marmoripalatsista joulukuussa
1945 ja \Valldenir seuraavassa helmikuussa. Viimeistään tällöin myös Anni
ja Rudolf'W'aJden si irtyivät Rapalaan, jossa Rudolf kuoli lokakuussa 1946. 57
Marmoripalarsi annerriin maaliskuussa 1946 vuokrall e valtiolle. Talon alakertaan sijoiterriin tässä vaiheessa sosiaaliministeriön hallinnon alaan kuulunut
sotataparurma-arkisw ja yläkenaan äitiysneuvola. Taloon muuttivat tällöin
asumaan, mahdollisesti näih in toimintoihin liittyen, mm. ylikonstaapeli,
tarkasrusmies ja keittäjä sekä kesällä vielä eräs puhclunvälirräjä. 5H
ENN EN
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Oikeuspalatsi

Sotaylioikeuden kolmas osasto
Asekätkentäoikeudenkäynti 1947- 48
Kevättalvella 1947 ryhdyrriin Marrnoripalarsiin vielä jääneitä Waldenien
tava ro ita pakkaamaan poisläherrämisrä varren ja niiden Tilalle tUOliin roimistopöyriä ja tuoleja alkamassa olluua asekärkcmäo ikeudenkäymiä vaneo. 5')
Takauruvasrj säädeny asekätkemälaki oli hyväksytty tammikuussa 1947 ja
laajaa syyrerryjen joukkoa varren perusrerriin Vuorimiehenkadulla sijainneesecn smaylioikcurccn ylimääräisiä osascoja, joi lle ers iniin rilapäisriloja.
Marmoripalarsiin aserrui $otaylioikeuden kolmas osasto, joka o([i käsiteltäväkseen syyrcrryjen johtoryhmän eli ns. päämajan linjan. Oikeudenkäynnissä
oli syytcrrynä mm. yliesikunnan päällikkö kenraaliluumaorrj Aksel Airo, ja
sik'ii yleisön ja lehdistön kiinnosruksen odoteniin o levan suurta.(,o
Marmoripalatsin toisen kerroksen suuri ryöhuone [205J soveltui kokonsa
puolesta päämajan linjan isrunropaikaksi. Sinne piti mahduttaa ti lat oikeuden
jäsenten, syynäjien, kymmenien syytettyjen ja heidän asianajajiensa lisäksi
liirro uruneine n valvontakomission ja diplomaarrikunnan ed ustajill e sekä
lukuisille lehdistön ed ustajille, joista 19 oli ulkomaisten sanomalehcien ja uutiswimistojen kirjeenvaihtajia. Oikeuden jäsenet ja syyttäjät isruivat huoneen
pohjoisen - ja idänpuoleisten ikkunoiden edessä ja syyteryille oli varanu 30
wieni läistuolia huoneen keskiosaan . Lehdistön 40 istumapaikkaa oli ahderru
lännen puoleiseen takkanurkkaukseen.
Toisen kerroksen länsisivusran ent inen salonk i ja makuuhuoneer [206208 ] muuteniin lehdistö n sekä syyrräjien ja asianajajien huonciksi, joihin
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Asekätkentäoikeudenkäynnin istunto entisessä työhuoneessa 205. Tuomaristo istuu ikkunoiden edustalla ja syytetyt
selkä kuvaajaan päin etualalla. ©Finlandia-kuva I Suomen
kuvapalvelu Oy

Neuvostoliittolaisia Liittoutuneitten valvontakomissio n edustajia Marmoripalatsin ylähallissa asekätkentäoikeudenkäynnin
aikana. Etumaisena kenraaliluutnantti Sergei Tokarjev ja hänen oikeIla puolellaan istuntosalia kohden kävelevät lähetystö sihteerit Zotov ja Popov. Kuva julkaistu Rei jo Ahtokarin
teoksessa Asekätkentäjuttu. Porvoo 197 1.

asennettiin mm . tilapäisiä karwvalai sim ia. Lehdistölle oli järjesreuy myös
om a puhclinkeskus. Ylähallin idänpuoleinen vierash uone [202] sisusrert iin
syytettyje n taukotilaksi. Huoneeseen tuo li in pöytä ja ru oleja sekä raurasängyr
kolmea lääkärinhoidossa olevaa, pidätysajan rasirustcn he ikentämää syytettyä
varren. Huoneeseen Iiitryvällä parvekkedla syyteryr saaHoiva r käydä isruntQraukojen aikana ru paka ll a. Sivuhalliin [2 141 pys tytettii n ri lapäisluol1to isia
"pah viseiniä" erorramaan yleisötiloja m uista tiloista.(,1
Kun o ikeuden käynt i 28. maaliskuuta alko i, ei yle isön ki innostu s ollut
aivan n iin suurta kui n odorcnii n . Paikalle komenne([uj en useiden poliisien
ei tarvinnU( pu uttu a as iaan, kun Marmo ripalarsin lähisröllä seisoskcl leer parikymmentä katsel ijaa seurasivat syytettyjen saapumista oi keuden isrumoon .{,l
Marmo r ipalatsin ostaminen valtioll e
Asekärkenräjurun käsittelyn aikana Marmo ripalatsi osoittautui hyvin sop ivaksi
oike ud en istunropaikaks i. Rakcnnuksen ostamine n Waldene iha ja muuna m inen pysyvästi o ikeustaloksi oli seu rausta sotien jälkeen oli es ii n nousseel le
rarpeclle perustaa Hels inkiin uusi hov ioikeus. Neljänä hov ioikeutta tarv itti in Tu run , Vaasan ja entisen Viipurin hovioi keuksien rinnalle selvittämään
sotien jälkeisellä aj alla symynyrrä valtavaa, eriryises t j pääkaupunkiseudulle
keskitry nyrrä jurru ruuhkaa. 63
Hels in gin hovioikeuteen arvelti in o leva n perusteltua yhdistää myös sorayli oikeus, joka teki oikeusminisreriölle joulukuussa 1947 as iasta es ityksen.
Siinä tuot iin epäsuorast i esille myös Marmo ripalatsin ostam inen, Asekärkentäoikeudcnkäynnin päämajan li njan päärösisrumo pideniin 9. huhrikuura
1948. Heti tämän jälkeen rakennushallitus antoi lausu nn on Marmor ipala[si n
arvosta ja lopp uvuodesta o ikeusminisreriössä ryhdyui in laarimaan selv itystä
hovioikeuden tarvitsem isra huoneriloi sta ja sii tä, mite n !\-1armori palatsi
täyrräisi nämä vaat im uksct.
Esirys Marm o ripalarsin os tam isecn tarvirusta määrärahasta h}""Väksyrtiin
eduskunn assa kesällä 1949 ja kaupasta sov irr iin Wa lden ien ka nssa ma rraskuussa, perinröverorukses ra käydyn oikeuskäsittel yn jälkeen. \'alrio maksoi
rakennuksesta 30 miljoonaa ma rkkaa, kun sen a rvoksi oli aiemmassa rakennushallituksen lausunn ossa arvioitu yli 12 miljoona markk aa e n e mm än.{'~
Vasta kun Marmoripalars i oli luovuteuu oikeusm inisteriön käyttöön,
ryhdyttii n valt ioneuvostossa valm istelemaan esitystä Helsingin hovioikeuden
perustamista koskevasta lai nsäädän nöstä. Asia saati in ed uskunnan käsiuelyyn
vuonna 195 1 ja rakennushallituksen käyrröö n asetcrriin hein äkuussa 170000
markan määräraha Marmotipalatsin ko rj austöirä varten.(,~ Hovi o ike ud en
pcrusta mispää tös saatiin kuitenkin aikaan vasta 18. ramm ik uma 1952 ja
ta rko itu ksena oli , cttä sen toimima alkaisi syksyllä.
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Hovioikeuden talo 1952-84
Remontti 195 2
Marmor ipa larsin oli karsouu sovelruvan riloilraan hovioikeudell e vars in
hyvin . H ovio ikeuden perustamiseen ja ta lon kunnosramiseen rarvirrava
mää räraha oliki n pyr iny pitämään mahdo ll isimman alhaisena, jona asia olisi
hyväksytry eduskunnassa. Rakennushal lirukscssa laaclirriin helmikuussa 1952
muutossuunni relmar. joissa rajoiruuiin vain ka ikkein väluämärrömimp iin
muurosrö ihin. 6l,
Marmoripalarsin pää(i1aI oreniin pinrakorjausrcn jälkeen käynöön lähes
sellaisinaan, su urimpia töitä olivat asekärkenräoikcudcnkäynn in takia rakennerrujen väl iaikaisrakcnre idcn purkaminen ja uusien kalusteiden hankki m inen
sekä erilaiset sähkö- ja pu hd inase nnusryä r. Ensimmäise n kerro ksen su u resta
sal ista teht iin kirjastohuone ja se n pitkälle länsiseinusra ll e teetettiin nykyiset
ki rjahyllyr. Sali yhdistettiin sivuhall iin avaamalla oviaukko eteläseinän takan
läpi. Finnen ve isrosfriisi ja muut kori stce t kui ten kin sä ilyrcHiin, ja purctur
kaakelir varasroiriin vinrille mahdo ll ista cnr isöillliä silmällä pi täen.
Kirjasrohuonecsta [103 J ru li vähäisin muuroksin hov ioike uden presidentin huone ja salongista [104] tehtiin hänen si h tee rinsä ryörila. Ruokasaliin
sijo itetti in pi tkä ko kouspöytä hovioi keuden täysisfll llloja varren ja siellä
tu li kokoonr um aan myös yksi hovioikeuden kolmesta jaostOsra. Muiden
nelijäsenisren jaosrojen isrunrosalit sijoi nu ivat ro isen kerroksen länsip uolen
huoneisi in. Entin en työhuone [2051 jatkoi suulliseen käsirrelyjcn salina ja
sinne leeren iin H el singin keskusvankil assa uudet isrunrokalu stecr.(';
Uudessa käytössä ta rpeettomiksi käyneistä ensimmäisen kerroksen keitliöja tarjoilu riloisra [1 06-1 101 purettiin kaikki kiinrokalusreer, liedet yms. ja ne
uudisterriin hovioikeuden kirjaajankonllorin ja läherrämön tOim is tQ[iloiksi.
Yleisön asio int ia varten sivupo rtaan itäp uolellc avarrii n uusi sisäänkäynri,

Hovioikeutta varten toisessa kerroksessa tehtyjen korjausten suunnitelma helmikuulta 1952. Pu rettavat rakemeet.
kuten kyl pyhuoneen vesikalusteet ja sivupo rrashallin väJiakaiset "pah viseinär" on merkitty vihreällä. Uudet rakenteet
punaisella. KA
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Suuren sa li n takan tilalle tehdyn oviaukon suunnitelma
1952.5KA

josta uusirm porras johri k irjaamon uudella L-mlloroisella t isk illä saarrerruun
asioinriril aan. Ent isiin keittiön rakari loih in ruli kirjaajan työ huoneen lisäksi
pien i kahvikei((iö ja r3ukm il a.
Toisen kerroksen erdäpäädyn kylpyhuoncesra purett iin vcsikalusrec:: r
lukuunorramalfa kyl pyammcrra, joka muurerriin (oikeusm inisrcriön vaatimuksesta) puuverhouksen avulla pöydäksi. Huoneesta mli kahden konckirjoirrajan työhuone. Viereinc:n vaarchuone muuren ii n kahvihuoneeksi ja sin ne
asenneniin keirriökalusrccr. Näiden rilojen yläpuolel le kolmanne n ke rroksen
cndsii n palvel ijanriloihin ruli roinen konekirjo irrajien h uone sekä erelä pääryyn
ruomareiden ryöhuone.
Hovioikeuden presidentin ja sihteerin lisäksi ainoastaan kanne· ja yleisvis·
kaalir saivat omar ryöhuoneensa Marmoripalarsisra. Nämä sijairsivar ilmeiscsri
päällekkäi n coisen ja kolmannen kerroksen enrisissä vierashuon cissa. Muil le
ryöhuoneille ei ollut tarverra, koska sekä hovioikeuden tllomarijäsenet että
esirrel ijär suori {[ ivar asioidcn va lmistelutyön kownaan.
Talomies Tukiaisen jälkcen vuonna 1952 pohjakerroksen asuin huonei sron
sai käyrröönsä uusi vahtimesrari Ruben Koivisro perhei neen. MI Huoneisron
rilajärjesrelyirä muuren iin ja mm. keirriökalustcira uusirriin.
Pohjakerroksen pohjoispään mankclihuon eesta [014] purerriin leivinuuni
ja liiasta teht iin va nkien säilytyshuonc. Ikkunoiden ulkopu olelle asen nerriin
i1meisesri d ssä vaiheessa rautakalteri r, jOtka on myö hemmin poistetru. Pesu rupa [013J sä il yi emisellään, muna kuivaushuoneesta ja iräpuo len viin i- ja
ruokakel la reis ra [0 18-020] tehtiin ark isrohuonc ira. Viimeksi maininujen
maana lai sten tilojen kosrcutta pyriniin väh entä mään uusimalla niiden
ti iliset vcrhomuuraukscr ja asencamalla lämpöpane reica. Tal on lämmirystä
rehosren iin muutenkin \aihramalla yks i vanho isra läm m iryskarr iloista entisrä
suu rempaan , öljylämmineiseen Heureka VI -kattilaan ja asenramalla kaksi
uuna lämpöjohropumppua.
Marmoripalarsin korjausryöt tehtiin kevään ja alkukesän 1952 aikana.
Korjausurakasta vasrasi Suomen Tehdas- ja asu inra kennus Oy, maalausryöt
suorirri maalauslii ke Pa avo Kaires ja konerekni ll iser tYÖt W Sundman Oy."")

Olympialaisten purjehdusko mitea
En nen kuin hovioikeus pääsi aloinamaan roirn imansa uudessa raJossaan , MarHelsingin olympialaisten purjehdusten järjestelyistä kertova
moripalarsin kunnosrerur tilat sai käyrröönsä Helsingin olympialaisten purjehlehdykkä. Suomen urheiluarkisto
duskom itea. Olym piapurjehdusten järjestelyt oli jätctty kolmen hel sinkil äisen
purjehdussc:uran N JK:n , M eren kävijöiden ja Helsingfors Segelsä llskapin
osalle, joiden tilat olivat Erelä- ja Merisaramissa sekä Sä rkäl lä. Suo men purjehcijal iiwn ascnaman purjchd uskomirean
kansliahuon cisw oli siis käyrännöll istä
sijoinaa Kaivop uistoon , josta oli harkinu
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Marmoripalarsin korjaustöiden loppurarkastu s suorireniin 6. heinäkuuta
ja kaksi päivää myöhemmin olympiala isten purjchdusko m irea pid ral ossa
ensimmäisen kokouksensa. Komitea kokoontui jokaisen purjehduspäivän
aamulla ja roimisro oli auki joka päivä. Hovioikeuden suullisten käsirrelyjen
sali 1205J orerriin kokoushuonceksi Norjan kruununprinssi Olavin johtamalle
kansainväliselle juryll e, joka piti ensimmäisen kokouksensa 17. heinäkuuta.
Talossa järjesreniin lisäksi mm. Ichdisrötilaisuuksia.~l
Olympialaisrcn jäl keen, elokuun alusta lährien purjehdusto imisro vähirellen lakkaurerri in sama ll a, kun hov ioikeus aloirreli toimintaansa. Hovioikeuden kirjaajankonnori avasi ovensa yleisölle Marmoripalatsin ensimmäisessä
kerroksessa heri olympialaisten päänyrnistä seuranneena päivänä 1. elokuuta
1952, ja ryönsä aloinivar sillo in myös hov ioikeuden prcsidenui, sihteeri ja
kanncviskaali .
Purjehduskomitean roiminnasta oli aiheurunut sisärilo illc vähäisiä vaurioita , joiden korjaamiseen osoiren iin syyskuussa varoja. Varsinaisen työnsä
hovioikeus aloirri lokakuun alussa. Loppuvuoden aikana (ehtiin vielä pieniä
muutOs töitä, joissa mm. paranneuiin hovioikeuden pres idemin huon ee n
ään ierisrys rä uu sien sisäov ien avulla.- 1

Hovioikeus laajenee 1954-59
Helsingin hovioikeudessa oli toiminnan alkaessa kolme jaosroa, joiden is tun not alkoivat klo 11 ja päänyivät klo 15. Jaosrojen määrä oli piderry pienenä
peruslamiskusrannusten takia , muna lähes välinömäsri kävi il mi, errä jaosroja rarvinaisi in jurrujen suuren määrän takia vähintään viisi. Kevääll ä 1953
ongelmaa käsi teltiin mm. Helsingin Sanom ien artikkelissa , joka oli orsiko iw
"Hdsingin hovioikeus pu lli s(e1ee liitoksissaan". Hovio ikeu leen perusleWt
kaksi nk. ylimääräistä jaosroa alo i([i va rkin roiminra nsa syyskuussa 1954 ja
roinen ni istä vakinaisrerriin seuraavan vuoden alussa. 7J
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Tasavallan presidentti J.K. Paasikivi astelee pois Helsingin
hovioikeuden avajaisjuhlatilaisuudesta Marmoripalatsin suuressa salissa 21. maaliskuuta r 953. HH

Toteuttamaton suunnite lma pohjakerroksen muutostöistä J 954-55, jossa
mm. entinen mankelihuone
(n:o I) esitettiin muutetta·
vaksi istuntosaliksi. SKA

Kukin jaosro tarvitsi oman isrunrosalinsa ja siksi rakennusha lliruksessa
laadirriin loppuvuodesta 1954 ehdotus Marmoripalarsin pohj akerroksen
muwostöisrä, joissa vankien säilyryshuoneesta el i vanhasta mankel ihuoneesra
oli tarkoitus tehdä isrumosali. Huoneeseen olis i saatu lisää ikkunapinra-alaa
kaivamalla romin pohjoisosan pihatasoa alemmas. Arkisrotiloina käytettyjen
entisten viini- ja ruokakellareiden tilall e kaavailti in ikkunallis ia odorushuonei[3, joihin järjesterräisiin sisäänkäynti suoraan sivuportaasra. Pann uhuonetra
ja taloudenhoitociloja oli määrä pienentää ja tehdä tilall e uusia virkahuonei ra
ja arkisrotiloja. Pesurupa olisi saanU[ korvaavat tilat vanhasta aurorall ista, ja
ta lon lounaisnu rkan loggia olisi vastaavasti muutettu autotallitiloiksi. 74
Näin suuria muutOksia ei pohjakerrokseen kuitenkaan vielä tässä vaiheessa
tehty. Mankeli-/vankihuone muurerriin kuitenkin tuomarien huoneeksi ja
sinne rakennerriin nykyisin jäljellä olevat kiinteä t kaapisroc.
Aiemma..c;sa rernonr issa oli jäleuy kunnosramarra mm. vuodesta 1936 asti
käyuämärrömänä ollut hissi, joka ei vastannut turvamääräyksiä. Hovioikeuden
presidentin esityksestä vuosina 1956-57 kunnostetun h issin käyttöönotto
helpotti mm. maaliskuussa 1956 aloinaneen kuudennen jaosron liikkumista,
sen isrunrosaJ i sijoitettiin rornihuoneeseen [400J. Muista korjauskohteisra
maini([akoon 1. jaoston istunrosaiin eli entisen ruokasalin [I 05 J ki inreiden
kaappien raskaat kuparikehyks iset ove t, joiden i1moiteuii n helmikuussa 1955
olleen niin huonossa kunnossa, enä ne olivat pudonneet lauialle. 7S
Viiden vakinaisen ja yhden yli määräisen jaoston hovioikeus oli kasvanut"
muutamassa vuodessa kooltaan jo kaksi nkerraiseksi. jaostojen käytössä olivat
tässä vaih eessa enr isen ruokasalin lisäksi kaikki tOisen ke rroksen neljä suurempaa huonerrJ [205-208 J ja rornihuone. Vuonna 1958 perustcrun uuden
ylimääräisen jaostOn isrunrosaJi täytyi sijoinaa ullakkoke rrokscn eteläpäähän
entiseen konekirjoluajien huoneeseen [ilmeisesti 307].7(,
M uutos- ja korjaustöitä 1960-67
1960-luvun alkupuolella MarmoripaJarsissa teht iin use ita pjntakunnostus[ö i ~
tä, joissa huoneiden vanhoja ra peneja vaihdertiin uusiin tai ne poistetti in ja
seinät maalatriin latex~maaJeilla. TaJossa tehtiin myös muutamia tilamuuroksia
uusien työhuoneiden aikaansaamiseksi. Vuonna 1960 pohjakerroksessa sivu ~
portaikon vieressä oUur ja hovioikeuden perustamisen jälkeen keirriörilana käyEN NE N
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terry huone muuterriill viskaalin ryähuoneeksi [003J . Aiemmin porrashallin
[002 J kauna kulkenut yhteys ylempiin kerroksiin korvattiin uudella suoraan
sivuporrashuoneeseen [001 ] avamlla oviaukolla. Tasoeron takia oviaukkoon
täyryi rakenraa mumama porrasaskdma.-7
Vuonna 1965 kirjaamon rakahuoneidcn väliseinät purettiin ja tilat jaettiin uudella väliseinällä kahdeksi työhuonecksi kanslisrille ja kirjaajalle [nyk.
107-1 08 J, joista jälkimmäiseen liittyi vanha kahvikeirriö. Edcll isenä vuonna
oli laadittu suunnitelma myös ullakon muuttamisesta konekirjoittajien ryöti loiksi, muna koska ulkoseiniin ci saanut puhkaista uusia ikkuna-a ukkoja
ja muuTOS olisi muutenkin ollut asemakaavamääräystcn vastainen , ei sitä
Wtcurenll. ·M
Toisen kerroksen suullisten käsinelyjen salin 1205 J uudistamista oli
suunniteltu vuodesta 1962 alkaen ja sinne oli luonnostcltu erilaisia kalustejärjcstelyjä. Lopulra päädyniin entisenkalcaiseen järjestelyyn, jossa tuomaristo
istui pohjoisen ikkunaseinän edessä ja yleisö rakkanurkkauksessa, mutla kaikki
kalusteet ja pimamareriaalil uu sin iin. l\,1uurokser suunnitelriin istuntojen
äänirrämistä silmälläpitäen, mikä oli uutta suomalaisissa tuomioistuimissa .
Ääniryslairreisrojen sijoinelun lisäksi lattiaan asenneniin akustiikkaa paraman
koko larriamarro ja ainakin luonnospiirustuksissa esitettiin myös koko ikkunaseinän peinämistä verhoilla. Salin muutosryöt valmistuivar vuonna 1965. 7')
Marmoripalatsin siihen asti laajimmat tilojen muurosryöt aloiterriin
vuoden 1966 lopussa, kun hovioikeuden jaosrojen lukumäärä oli noussut jo
seitsemään vakinaiseen ja yhteen yl imääräiseen. Rakennushallituksen arkkitehdin Sirkka Tarumaan laatimien suunnitelmien mukaisesti roisen kerroksen
eteläpään emisistä kylpyh uo ne- ja vaatedloisra puteniin kaikki väliseinät,
jolloin niiden rilalle saatiin muodostercua uusi istumosali [209j. Istumosalin ja sivuhallin [2 14] väliin jääneisiin tiloih in rakenneniin kaksi uuna
wc-rilaa, siivouskomero ja puhelinhuone [210- 2 13] sekä niiden itäpuolelle

Qbl51 Nl ilN

Q(

lW )1Kk(!S

Toisen kerroksen suullisten käsittelyjen salin 205 toteuttamaton kalustusluonnos lokakuulta 1962 (arkkit. Sirkka
Tarumaa). SKA

Toisen kerroksen muutospiirustus 1966-67 (Tarumaa),jossa
näkyvät eteläpäädyn tiJamuutokset. SKA
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vahrimes ta rin ryöhuone [2151. Kantaviin sei niin
tehryjen muutosten seurauksena täytyi myös toisen
kerroksen väli pohjaa uudistaa. Ko
Pohjakerroksessa samaan aikaan tehdyt
muutokset olivat vielä laajempia. TalonmiehenI
vahtimestarin asunro uudisteniin kokonaan, ja
sen eteiseen yhdisterriin mm. osa entisen autotallin
avoimesta edustarilasra ja sisäänkäynti siirretTiin
nykyiseen paikkaansa läntiseen loggiaan. Vanha
auwralli [011] muuterriin konekirjoinajien ryörilaksi ja sinne avattiin yhteys kellarin porrashaJlisra
[0021. Uusi aUfotalJi sijoitettiin entiseen avorilaan
[010 ] ja lounaiskulmaan lisätt iin pieni varasco
[009]. Jo aiemmin kokonaan öljylämmiueiseksi
muurerrua pannuhuonecra pienc n nerriin ja sen
länsipuoleIra ero rcrriin uusi ryörila [0151. ÖljysäiIiö siirreniin pannuhuoneesta läntisen pihan alle
kaiverruun kuoppaan . Pohjakerroksessa tehtiin
useita muitakin tilamuutoksia ja arkistQc iloihin
asennertiin mm . valrionarkisron tarkastuksessaan
vaatimat palo-ovet.
Muurostyör valmistuivat syksyllä 1967 sen
jälkeen, kun pohjakerroksessa oli joudmtu suorirramaan Iisätöinä vielä mm.
kosteuserisrysten parannusröi tä, joihin liiuyi salaojien louhimaa, sekä erä iden
työtiloiksi oterrujen huoneiden maanvaraisren larrioiden louhimista määräyslen mukaiseen vähimmäiskorkeutec::n.

Hovioikeuden täysistunto hovioikeuden presidentin Yrjö Hakulisen läksiäisten aikaan 1971 entisessä ruokasalissa 105. HH

T ilaongelm ia
Vuonna 1969 laadittiin jälleen suunnitelma ullakkotilojen käyttöönotosta
ja muuttamisesta cs ittelijö iden ryähuoneiksi ja kirjas[Otiloiksi. Ikkunoita ei
olisi puhkottu ulkose iniin, vaan huoneet olis ivat saaneet luonnonvaloa uusista
kanoikkunoisra. K' Suunnitelmaa ei kuitenkaan toteutettu, ja vaikka 1960-luvun remonttien seurauksena lähes koko muu Marmoripalatsi oli muutcuu
hov ioikcuden työriloiksi, raJo kävi lopulta auttamattoman ahtaaksi.
Hovioikeuden ti laongelmia helpoteniin 19? 0-luvun aikana vuokraamalla
sen käyttöön ti loja Marmoripalarsin lähistöltä samalla kun suunnitelt iin "pysyvää tilaratkaisua" eli ko konaan uuden hovioikeudencalon ostamista (ai rakencamista. '12 Koska suurin osa istuntosaleista ja ryöhuoneisra saatiin siirreryks i ensin
Raarimiehenkadulla ja Teh taankaduilla si jainneis iin vuokrahuoneisroihin, ja
sitten useaan kerrokseen vastapäiscssä PuistOkatu 1:ssä, ei Marmoripalatsissa
tarvinnut ryhtyä suunniteltuihin rilamuutoksiin. Niissä olisi täyrynyr puuftua
jo talon arvokkaimpien päätilojcn kin ulkoamun, kun esim. välihalli [200] olisi
otettu isrunrosa liksi ja äänieristetry las iseinillä. Marmoripa larsiin jäi edelleen
kahden jaostOn isrulltosalit sckä henkilökunnan ryöhuoneita .
Vuonna 1977 suori tctun palorarkastuksen yhteydessä palolairos ehdotti
Marmoripalatsin pa lo-osastointia. Osasrointi wreutettiin loppuvuodesta
asenrama ll a uusia palo-ovia pää- ja sivuporrashallien välille niin, errä portaat
coimivar omien paloalueidcnsa poisrurnistieportaina. IIJ
U usi hovi oikeuden talo ja Mar moripalats in tu leva käyttö
Vuonna 1979 suunn itelmat koko hovioikeuden siirtämiseksi Lönnro ti nkadulla
sijainnecscen Keskinäiscn Henkivakuutusyhriö Suomen entiseen pää rakennukseen olivat edenneet jo pitkälle. ku n vahioneuvosrossa päädyn iin kokonaan
uusien oi keudenkäynritilojen rakentamiseen Keskustapuolueen kaavailemaan
raJoon Itä-Pasilaan, jonka rakentam iseen oli aiottu ryhryä seuraavana vuonna. 1I4
Marmoripalatsin tulevaa käyttöä pohdirriin rakennushalliwksen, eri m inisteriöiden ja museoviraston välisissä neuvotteluissa vuonna 1980. Niiden
lähtökohdaksi otettiin erittäin arvokkaan ja äärimmäisen vaikeasti korvattavissa
EN NEN
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olevan raken n uksen sä il ymine n valtio n omistuksessa siinäkin tapauksessa ,
errä hovioikeuden korvaavaa sopivaa käyttäjää heti löytyisi. Rakennussuojel ullisten näkökohtien ja m uiden käyttÖä rajoictavien tekijöide n kan nalta
luomev immaksi ratkaisuksi päädytti in valtion edustusasuntokäyrröö n . Marmoripalalsin karsorriin sopivan esim. val tioneuvosron eduscusti laksi, muna
siinä käytössä oli jo vuonna 1961 valdon o mistukseen siirtynyt Königsredtin
kartano Vantaalla. Edusm skäynö olisi edellyttä nyr mm. kein iö- ja muiden
apurilojen uudistamista ja tilojen henkilömäärien rajoittam ista niin, euei
raska isiin ilmasroinri- ja muihin teknisiin asennustöihin tarvirsis i ryhtyä. ~5
Marmoripalatsi suojelt ii n ase tuksel la vuonna 1980 samana ikaisesti usean
muun Helsingin alueella sijain neen va irion rakennuksen kanssa. Päätöksi in
rakennuksen tulevasta käynäjästä ei (a rvinn U( heti ryhryä, koska uuden hovio ikeudentalon rakcntami nenlykkäänryi ja työr Itä-Pasilassa aJoirerr iin vasta
kesäl lä 1982. Tällä väl in Marmo ripal acsia oli ehdoterru mm. Tammi niemen
korvaavaks i tasavallan presi dentin uudeksi asunnoksi. Ajatusta kan nani mm.
Suomen Arkkitehtil iito n silloinen puheenjohtaja Aarno Ruusuvuori, jonka
mieles tä Meilah ti olisi näin säästynyt uuden virka-asunnon aiheurrarnil ra
"rni ljöövau rioi lra". Marmoripalatsin sijainn in Helsingin kes keis immällä
lähe lysröalueell a arvehi in hel ponavan suhteiden ho itOa sekä itään errä länreen. V ira ll isesti (ajon ei kuite nkaan ka tsoH u täyttävän president in asullnolta
vaadi rruja rurva lli suusnäkökohria mm. ulkoa lue ide nsa pien uuden tähde n ,
eikä ken des Teh taankadun toisella puolella sijairsevaa Neuvosroliiton suurläherysröäkään pide tty toivottavana läh inaap urina .)I('
Marmoripalatsin "vähe m män tehokkaaksi rilapäiskäY löksi" päädyttiin
tammikuussa 1983 työtuomioistu imeen, jota varren oli syksyllä 1982 1aadi[(u
alustava sijoitussuunnitelma. Koska raloa ed elleen kaavailti in pi rkä ll ä tähtäyksellä valt ion edustustarko iruks iin, laaditt ii n su unn itelmat m m . käyte ttäv issä
olev ien roi mismh uo neicle n perusteella sel laiseksi, errä rakennuksessa vä lryrrä isiin mc rk irräv ilrä rakcn nus- ja palote knisiltä m uu tostö il tä. TyötuOll1 io isru in
tarvitsi h uomaTtavasti vähemmän tiloja ku in h ovioikeus, vuonna 1984 henkil ömäärä oli 15. Työhuoneira tarvits ivat ryöruomioisruimen presidentti, työruomioistu illneuvos, neljä lakimiessihteeriä, kaksi sihteeriä ja kanslisria, neljä
konekirjoinajaa sekä vahtimestari. Lisäksi ralossa tuli olla kabi iSl ulltosal ia ja
arkisro- yms . tiloja, m una esim. asiakasriloja ei hovioikeuden tapaan tarvi[[u.~7

Työtuomioistuin 1984-2012
"Työtuomio ist uin sijoitt uu r a ke nnuks ee n välj äs t i"
Hovioi keus muurri uusiin tiloihinsa Itä- Pasi laan toukokuun lopussa 1984.
Marmoripalatsissa oli tarkoitus suorinaa "vaatim anomia" korjau ksia en nen
työruomio isruimen tu loa syysku u n alussa, mu na rakenn ushalliruksessa laadit tujen suunnitel mi en viivästym isen takia tYÖt venyivät lo kak uulle. Rakennushallirukse n sisllsrusarkk itehd in Ta uno Kivisen suunn icrelemat ko rj austyöt
ko hdistuivat ennen kaikkea pinrarakenreis iin: lacrio ita kunnosrerr iin , se in iä
pestiin ja maalarr iin. Ko rjaustöiden toteuttajana olleen Uudenmaan piiri rakcnnusroi m isron mielestä maalausryösuunnitelm ien laatutaso oli jopa kyseenalaisen alha inen suojelrua rakennusta aja tellen. Ullakolla oll eet vanhat puiset
ilmanvaihtohormit mu utett iin palonkestäviksi ja sähköasc nn uks ia uusittiin,
erityisesf i yhden ATK-päätteen edustaman uuden teknologian tarpeisi i n. ~K
Pohjakerrosra ei alun pe rin ohu aja teltu onaa käynöön , jotta olisi säästytty
suuremmi!ca korjaustöi llä. Työruomioisru imeen tarvi ttiin ku itenkin asio iden
käsirTelyn nopeurramiseks i lisähenkilök ull(aa työmarkk inajärjestöjen vuonna
1985 so piman ns. pdisää nrö ratkaisu n vuoksi. Henkilö kunnan käy([öön oli
si ksi otenava pohja kerroksen kolme h uonetta {003, 0 11 , 015 ], joissa tehtiin
vuonna 1986 kunnostustoimenpireitä mm . kos!eusvau rio iden takia.~9 Pohjakerroksen homevauriot osoirrautuiva r ku itenkin n iin laajoiksi ja hankaliks i,
että seinien ja te rass in lattian läpi rihkuvan kosteude n syiden sdvirräm isebi
)4
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Kun rakennus \apautuu, ei sopivaa köyttöjää
VOida kenties heti osoittaa. Tämä ei saisi johtaa
rakennuksesta luopumiseen, sen myymiseen.
Rakennus on sijointinsa, edustavuutensa ja rakennushistoriallisten ominaisuuksiensa puolesta
niin arvokas ja vaikeasti korvattavissa. että on
perusteltua pitää rakennusta \ öhemmänkin
tehokkaassa tilapäiskäytössä odottamassa sille
sopivinta käyttötarkOitusta.
Rakennusselvi tys 28. 3.1980. Rakennushallituksen yliarkki.
tehti Ka i Sau rama ja ylitarkastaja Mauri Mattila

Tässä asunto
presidentille

Ilta·Sanomat 3.4.1982

Työtuomiaistuimen tiloja! 991 .Yllä ylähalli 20 I ja alla entinen
salonki 104. Saarto I MV

suoritettiin lisätutkimuksia vuonna 1988 .
Vuonna 199 1 suull isten käsinelyjen sali n kalusrusta räydenneniin rakennushallituksen sisustusarkkitehdin Päivi Bergrothin suunnitelmien mukaan .
Työtuomioistuimen käyttöön tu lleiden mikrotietokoneiden takia täytyi talossa
tehdä myös erilaisia kaapcloinr iröirä.
Koska ryöruomioisruimen oli alunalkaenkin katsoHu sijoittuvan ManTIo ripalatsiin vain väliaikaisesti , oli vuosien saatossa esillä myös muita käyttäjävaihtoehtoja. Viron saatua takaisin itsenäisyytensä vuonna 1991, etsiniin sille
Hdsingisr.ä sopivaa suurläherysrörakcnnusra aiemman, Itäisellä Puistoricllä
sijainneen talon korvikkeeksi . Koska Suomi oli saanut käyttöönsä arvokkaalla
paikalla Tall innan Toompeanmäellä sijainneen lähetysrötalon, ajateltiin Marmoripalarsin olevan tästä sopiva korvaus. Talon yläkertaan olisi sijoinunU(
lähettilään asumo eduslUsti lo incen, alakertaan
kanslia ja työtilat kymmenelle hengelle. Suomen
valtion oli tarkoirus korjata rakennus ennen luovurusra varustetaso]taan "huippuluokkaise ksi ".')()
aldoidcn oli määrä allekirjoiuaa julistus, jonka
mukaisesti Marmoripalarsia saisi käy[(ää ainoaStaan lähetystönä eikä sitä olisi saanut myydä
eteenpäin ja jossa Viro olisi lisäksi siroutunu t
rakennussuojelumääräyksiin. Julis tus ei tosin olisi
011 lI( juridisesti sirova, vaan sen rikkomisen seurausten arveltiin olevan lähinnä "(ulko)poliinisia".
Viro suhtautui ajatukseen myönteisesti, ja
Museovirasmssa laadiniin periaaneer Marmor ipalatsin suojelulle. Ulkoasuun saisi tehdä vain käytön
vaat imia , niiden kulttuuri historiallisen arvon
säilyttäviä korjauksia ja muuroksia. Sisällä [Uli
säilyttää kantavat rakentee t ja rakennusosat sekä
alkuperäinen tai siihen verrattavissa ollut kiinteä
ENNEN
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sisustus, josta tehtiin melko larkka lucrrelo. Viro sai kuitenkin lopulta takaisin
vanhan, Neuvosroliiron ja Bulgarian hallussa välillä olleen lähctysrölalonsa.
Marmoripalarsissa aloitettiin vuo nna 1994 aiempien kosteusvauriotutkimusten perusteella korjausryör , joilla oli merkiuäviä vaikutuksia rakennuksen
ulkorilojen ja läh iympäristön ulkonäköö n. Ensimmäisen kerroksen terassille
valerriin uusi pintalaarra , joka pinnoircniin harmaalla Uretek-elasromeerilla.
Aine peiui all een myös mm. terassin sisä puolisen kaiteen . TaJon sokkdiin
asenn eu iin uusi kostcuse ristys ja talo ympä röiriin sadcvcs iviemäreillä, joiden
takia ympäröivät istutuksct oli uusirrava. Vuosien 1995- 97 aikana talon
ju lkisivua ja ikkunoita korjattiin laajemminkin.

Sisätilojen säilyneisyyskaaviot
Säilyneis)y skaavioid en pohja pii rustukset on pii rretty
Arkkitehtitoimisto Schulman O y:ssä tätä ~ e l " it)' stä varo
ten. Ne perustuvat arkistopiirustuksiin eikl rakennusta ei
ole mitattu_Huonenumerointi \-astaa pääo;in Rakennu:·
hallituksen/Senaatti.kiinteistöjen käytössä ollutta. mutta

ina. . ilta osin.

sitä on selke,.t etly ta

Säil;. nei5Y)-skaa....i oissa on erotelt u .... iisi vnihetta:
Alkuperäiset vuoden 1918 rakenteet
1919-51 aikana tehdyt muutokset (Keirkner ja Walden)

Marmoripa latsi jää tyhjil leen
Työtuomioisruimen ohel la Marmoripalarsia käyre ttiin jonkin aikaa myös
muihin oikeuslaiwksen tarpe isiin. Vuosina 1998- 200 1 taloon oli sijo itettu nykyistä markk in aoi keu Ha cdeltänyt ma rkkinatuo mio istuin ja vuosina
2004- 09 tuomarinval imalaurakunca_ Työtuom ioisruin muuni maaliskuussa
2012 en ri siin hovioikeuden [iloihin Itä-Pasilaan , yh dessä markkinaoikeu den
ja Helsi ngin h allinro-oikeuden kanssa. ') ) Toisin kun hovioikeuden muuuaessa
talosta 30 vuo na aikaisemmin, jolloin linjaksi ol i o renu Marmoripalars in
pitäminen valtion omistuksessa vai kka sopivaa käycräjää ei heti löydcnäisi,
päärcn iin rakennus täll ä kerraa ase[[aa myyntiin.

1952- 65 aikana tehdyt muutokset (Hovioikeus)
/966-84 aikana tehdyt muutokset (Hovioikeus)
1985-20/2 aikana tehdyt muutokset (Työwomioistuin)

Kaavioissa o n mr ö s esitett) alkuperäiset ja muutetut
ovet ja ikkunat sekä katka,;ii'. alla puretut alkuperäisrakenteet.
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U llakkokerros ja torni 1: 150
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Ulkoasu

Piha-alue
Marmoripalarsi sijoinuu cdusr3valle paikalle Itäisen Puistotien ja Ison Puisro(icn väli selle kulmaronrille. Pohjoisesta sitä rajaa Pyhän Henrikin aukio.

Samalla paikaJla sijaitsi myös I 860-1uvulta peräisin ollut Spåren huvila. To nr[ja rajaa keihäsaiheinen r3ma-aira, jonka graniinimuuri porrasruu maaston
muotojen mukaan.
Pääsisäänkäynti piha-alueelle on Itäisen Pui srorien puoleisesra ajoponisr3.
Portin graniillipylväiden päällä varr ioivar kuvanveistäjä Gunnar Finnen ilvckscr
vuodelta 1919. Keirknerien aikana porrissa oli monogrammein korisrerur
medaljongir. Hovioikeuden graniirdser opaslaarar oli kiinni tetty pylväisiin.
Länrinen pihaponti johtaa Ison Puisrorien lehmuskujall e. Sen gran ii nipyl~
väiden päällä on ruukkumaiser ko risreeL
Aita porueineen [ehdin Inhan ruukissa, missä taon iin myös nuolenpäänmuotoiset kärkiosar (ke ihä itä myös ullakolla). Se kuluu o lennaisena osana
Marmoripa latsin kokonaisuureen. Alkujaan rumma ra ura~ aita on nykyisin
maalaHu vaa leanharmaaksi.
Itäisen p uistQ[ien puolella aidan linjausta on muurctcu ponin kohdalla ja
aidan kaart:va Ii inyminen pan in pylvääsec::n on suoristcttu. Ison Puistotien
puolella maanpintaa on noste([U ja osan matkaa vJin aidan graniirrimuurin
pääll isk ivi on näkyvissä. Aitaa on metru kahdesta kohraa lisärc::räksi!lä.
Sisäänkäynnin ed ustal ta maasto laskee kohri erelää , jonka seurau kse na
pohjakerros on etelä- ja länsipuo lella osirrain maamasolla. lcäjulkisivussa,
pääsisäänkäynriä alemmalla tasolla on 19S0-1 uvulra pe räisitl oleva s i vus i sään~
käynti, joka avani in porrashuoneen ikkunan paikalle. Sisäänkäynnin edusta
ja si ll e johtavat portaat ovat punertavaa graniirria ja tcräskaitcet maalauuja.
Huolitehu piha-alut: oli alkujaan jäsenneny puisromaisecn tapaan. Suu ri en
lehmusrt:n ja vaahtcroiden li säksi nurmikon kaareuruvia hiekkakäyräviä reu~ _1"t'""~

'ih .

_~

1:

..

Sisäänkaynnin huoliteitua edustaa kaareutuvine hiekkakäytävineen I nO-luvulta. Taustalla näkyy A Keirknerin hauta.
Sundström / WA.
Alla vas: Itäisen puisrotien aidan linjausta on muutettu ja samalla sen kaareva liittyminen porttiin on suoristettu.
Alla:Asemapiirrokseen v.1916 on merkitty myös rakennuksen paikalta purettu Spåren huvila. KA
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nusrivar istutukset. Myös seinien vierustoilla oli kukkaisruruksia. Rakcnnuksen
pohjoispäässä oli vuonna 1918 kuolleen August N:son Kcirkncrin dioriitista
tchty sa rkofagin maJlin en hauramuisromerkki , joka on myös kuvanveistäjä
Gunnar Finnen muot oilema. Hauta siirrerriin Hietaniemeen 1930-luvu lla ja
sen paikalla on nykyisin Iippuranko. 1
Piha-alueen jäsenrely on vuos ien sa atossa hämärryny L Rak en nu sta
kiertävät hickkakäytäväl korvani ,n jo \X/aldenien aikana laaroilla. Nykyisin
nurmikolla on vai n harvakseltaan sijoitettuja liuskekivilaanoja. Etdäpäädyssä, sa massa linj assa länsijulkisivun kanssa, on säilynyt matala graniinikivien
reunustama terassoinri portaineen.
Ajoriel ja läns iponille johtava hiekkakäytävä asfaltoiliin vuonna 1975.
I1meisesri samalla myös hiekkakäyrävän ympyränmuoroisen laajennuksen
{Oinen reuna suo ristcrtiin. Rakennuksen reunusrojen nupukivisrä tehdyt
alkuperäisct kounH poisIeniin salaoj ien ja sadevesiviemäricn uusimise n yhteydessä 1990-luvun alussa. Niiden tilalla on sokkeIin vicrusroilla nykyisin soraa.
Tontin ercläpäässä kumpareen aJla on maakellari, jota on pcngererry graniirrikivin. Se sijoirruu samaan paikkaan kuin Spåren huvilan pieni ulkorakennus. Rimecseen on kaiverru vanha beronirakenreinen öljysäiliö. Puita ja muura
kasvillisuuna on uusirru vuosien saaressa. Länsipuole n lehmusriv isrö kuuluu
osana Kaivopuisron Ichmuskujaan ja sen puur on uusirru viimeksi vuonna
2010. Piha-alueen pylväsvalaisimcr ja valonheinimet ovat vuodelta 2000.
1 Lindgren 2009 , 225. Myös Lydia Keirkner (k. 1945) haudattiin samaan hautaan .
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Sisäänkäynti loggiaan avattiin I 960-luvulla poistamalla yhdestä
kaariaukosta graniittikaide. Rakennusta kiertäneiden hiekkakäytävien paikalla on nykyisin muutamia liuskekivilaattoja.
Laggian edustalle istutetut marja kuuset peittävät jalustan
kaariaukkajen rivistÖn.

Alla vas. Pohjaispään piha-alueen jäsen telyäWaldenien ajalta.
Hiekkakäytävät on korvattu kivilaatoilla. WA

MaakelJarln palkalla oli Spären aikana ulkorakennus,jossa oli
pesu- ja mankeUtupa sekä makki.
Lånsiportin granifttfpylvalden påällå on ruukkumaiset koristeet.

Puistomaista eteläpäätyä J nO-luvulta, johon vanhat puut
luovat tunnelmaa. Kaivopuiston lehmuskujalle johtava hTekkakäytävå laafeni portfn edessä ympyränmuotoiseksi. Oikealla
näkyy kaariaukko avoimeen logglaan.Sen palkalla on nykyisin
varaston ikkuna. Sun dström IWA
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Julkisivut
Vaaleanharmaalla suom alaisella marmorilla verhorru selkeäJinjainen rakenn us
ko hoaa punerravan graniirrijalustan päältä. Kompakd rakennushahmo on
samalla hyvin monimuotoinen. Marmoripalarsi poikkeaa ul koasul taan ja
materiaal iiraan Eliel Saarisen aikaisemmista jugend-henkisistä yksiryisraloisra.
Se muis[Uuaa jul kisia rakennuksia, ennen kaikkea 1900-luvun aJussa suunniTeltuja, muna rm eumrnalTo m ia konserni- ja raidehallej a. Raken nus edustaa
Saarisen arkkitehtuurissa klassista vaihetta, joka sai vaikucrejra vuosisadan
vaihteen suo raviiva isesta wieniläisjugendista. 2
JulkisivU( on [Q(eutcuu pirkälri Saarisen v. 19 16 signeeraamien julkisivupiirusrusrcn mukaan , (Osin rakennuksen koristclua pelkisrertiin huomarravasri.
Sisäänkäynnin yläpuolisen parvekkeen otsapimaan oli varattu syven nys figuuriaiheisell e reli efilie. Myös [Omin arkadi -ikku no iden väleissä ol i na isfiguureja.
Ensimmäisen kerroksen ikkunoita ja parvekekaiteita oli korostettu klass isin
ornamentein .3
Rakennus rukeutuu Saarise n m onumenraalirakennu ksil le ominaiseen
torniin , joka merkitsee sisäänkäynnin paikan. Torni kohoaa yhden kerroksen
verra n muuta rakennusta ylemmäksi. Muilta osin räystäsl inja on samassa korossa, muna po hjoispäädyssä on korkeampien pääti lojen takia kaksi kerrosta
ja eteläpä ädyssä vastaavasti kolme.
Pohjo is- ja ereläpäädyn ulosryönryvät . kolmikulmaiser julkisivut muisturtava t suur ia erkkereirä. M yös sisätilojen (akkojen paikat ryömyvär esiin
pysrysuumaisi na ulokke ina. Pääsisäänkäymiä ja länsijulkisivu a on koroste ttu

2 De Long teoksessa Design in America, 48. Länsipuolen alcaani muistuuaa ].M. Olbrichin
Haus Feinhalsin (Köln ) 1908 loggi aa. Vrt. Peter Bchrcnsin Halls Mencns (Potsdam) 1909- 10.
Hallsen, 58-60. 66-67.
3 Ornamenrir muisturtavar Gesellius.Undgren-Saarisen Pohjois maiden osakepan kin (19041934) sileän vuolukivipi nnan koristelua. Hausen. 152.
46

MARM O RI PA l.ATSI

Villa Keirkner I 920-luvulla. Kuvassa näkyy tornin katolla
ollut lipputanko sekä rauta-aidan huomattavasti nykyistä
korkeampi graniittimuuri, joka on jäänyt upoks iin katutason
muutosten myötä. Sundström / WA

Julkisivujen säilyne is yys ka avio t perustuvat Eliel Saarisen
alkuperäispiirustuksiin v:!ta 1916 (KA). Niihin on merkitty
punaisella toteuttamattomat rakenteet ja vihreällä suunnitelmasta poiketen toteutetut rakenteet. Myöhemmät muutokset on eSitetty sinisellä.
= roteuttamattomat
= suunnitelmista poikkeavsti toteutetut
= myöhemmät muutokset
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M arm ori(r iisi kienää graniittija lustan ylä osaa.
Aa ltomaista kuviota koristavat eläinfiguurir.

doorilaisren pylväiden kannanamin altaanein. Julkisiyusomm inclu perustuu
pitkäl ti ikk una-aukkojen ja ehjän seinäpinnan vaihtelevaan ryrmirykseen.
Arkkirehroniselle jäsenrelylle ovat ominaista kulmikkaat muodor, ja klassinen
mUOTokieli on pelkistetty äärimmilleen .
Julk isivut ovat Förbyn vaaleanharmaara marmoria, jota on käyrerry paksuina laanoina. Elävä pima muodostuu er ikokoisisra ja ~sävyisis(ä laawisra.
Myös kaikki pylväät, parvekekaiteer ja räystään alapi nnar ovat marmoria.
Julkisivupinraa on lisäksi jäsennerry rnarmorikivesrä hakatuin hienovaraisin
dcralj ei n. Pienillä sisennyks illä ja vaakaliswilla on saatu aikaan e rilaisia variaarioita. Lukuisista o rnarncnrei sta wreuru i vain graniinisen jalus[aosan päällä
kiertävä, marm o ri sta hakarru tyylirelty eläinaiheinen friisi. 4 Ju lkisivukorisrelun

4 On todcnnäköistä, cnä friisin ovat tOteuttaneet G. Finnen apulaiset. Lindgren, ks li itc 3.
Tornin arkadikaariston doori taisten marmorikolonnettien paikalta oli pääpi irustu ksissa (v. 19 t 6) esitetty
Saariselle tyypillisiä flguureja. Ylinnä Saarisen toteutuSpi iruSlUS todennäkö i·
sesti vuodelta 1917. Martti
Saarine n
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Profiloitu räystäslista koostuu alapinnan marmoriJaa(as(a ja peltisestä ves ikou r usta, joka on muotoiltu osaksi
kattol istaa. Korkea otsapinta on aavistuksen muuta pintaa
ulompana ja se yh distää vinttikerroksen kaarevat ikkunat
toisiinsa. Sen yläreunassa on kivestä hakattu nauhamai nen koriste.
yksinkerraisrumiseen vaikutti m ahdol lisesti myös suomalaisen m armor in
tai pum us lo h keami seen .
Pohjakerroksen eli jaJustaosa n sein äpinnat ovat punertavaa grani irtia . Loggian seinä- ja kattopinnat ovat rapa ttu ja
ja kcl raisiksi maalattuja. Parvekkeiden
alapinnoissa on po rrasterusti p rofiloidur
ndiönm alli set rappauskemät, jo tka on
maaJattu vaaJeankcl lertäviksi. Myös parvekekaireiden sisäp innar ovat rapartuja.
Aumakano on harmaaksi maalattua
peltiä. Toiselle lappeel le sijo ittu va kat-

Maljamaine n valettu ruukku terassin ku lmasssa on alkuperäi nen.

wikkuna on peite t tynä ves ivu o wjen
taki a ja sen uusimista olt iin aloinarna.."isa joulukuussa 2012.
Julkisivut ovat säilynee t po ikkeuksellisen hyvin alkuperä isessä asussaan.
Merkittävimp iä muuwksia ovat itäjulkisivun sivus isäänkäynnin avaami n en
porrash uoneen ikk un an paikalle hovioikeutta varten v. 1952 sekä loggian
järjes relyr 1960-luvuha.
Alun perin rakennuksen ku lma n ympäri kiertänyt avologgia rakennettii n
umpeen erdäpäästä sijoittamall a ku lmaan va rastO ja siirtäm ällä autOtalli sen
ed usran avo ri laan . Avoimeen kaariaukkoon te h riin k ippiovi . Länsipuolelra
avattiin uusi käynti loggiaan poistamalla yhd cn kaariaukon granii rrinen
re u na kaide. Pan nuhuoneen oviaukko m uurattiin umpee n ja ovi si irretti in
vaSTapäi sen sein än umeen varastoon ja ralonmiehen asunnon ovi si irretrii n
loggian julkisivupi n raan .
Terassin ja p ar ve kkei d en k orjausryöt ovat vaikmraneer alkup erä isiin
huo lellisesti mierrirryihin yks ityisk ohriin . Kaireer on pclliterry ja terassin
pysrypinrojen marmorikiveykser on berono itu ja pinnoitcrru. Myös terassille
johtavan oven porrasaskelma on poisrerru.
Pääoven valai s in koostuu seinään kiinn itetystä kupariru ngosta ja puo lipyöreästä "ets atusta" lasikuvusta.
Lehväaiheinen kranssi toistuu myös sisäpuolen kattoroseteissa. Vastaavaa valaisinta oli alun perin myös länsi julkisivun seinissä (3kpl). Numerovalaisin on pohjamuo doltaan kol mio. Kupari kehyks is en valaisimen sinisissä
lasi pinn oiss a on Iyijypuineet. Valaisin ei näy varhaisemmiss a valokuvissa.

Altaanin kattovalaisimet ovat sam aa sarjaa kui n pääoven seinävalaisin. Kaikki kolme alkuperäistä valais inta
ovat sä ily neet.
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Uusittuja valaisimia on
loggian kattopinnassa sekä
sivusisään käynnin kohdalla.
Vakiovalaisin on korvannut
sisäänkäynnin 19S0-Juvun
erikoisvaJaisimen.
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Marmorivaakalistoja on käytetty Ikkunoiden ylillstolna tai
Ikkunapenkkelna. Ne myös kokoavat yhteen useampia Ikkunoita. ListoJen alapintolhln on IIsatty tTmanttlsahattula vesluria.Julklslvussa nåkyy palkattuja sodanaikaisia sirpalevaurioita.

Julk,s;vumUUloksia '0 -ko!.iguksio
1944 Ikkunalasit vaurioitUIvat pommituksissa kolmeo lulwun ottamatta.
1952 Uusi sfsdonkoyntJ sivuportaoseen.}afuSUJosan kolmen etell1ikkunan (ta/onmiehen asunto)
uusiminen. Loggion kattovuodon jo roppousvikojen korjaus.
1953 Rauto-oidan maalaus
f 959 Lansi- ja etelanpuoleisten uilw,kkunoiden (37 kpQ. parvekeoven (1 kpQ ja listojen pintokasittelyt
J 962 Vesikaton maa/austy6 ja osittainen palkkaus
J966-6 7Jalustan loggian muutokset 11rt:tyerJ autota/fin ja varaston rokentamiseen:foggian sulkemfnen etefeipuolelta ovella ja ikkunalla, länsipuolen koariaukDn avaus kulkua vorten.pannuhuaneen
oven umpeen muurous.Terossin lattiarakenteen uusiminen tuufetusputJuneen, kaiteiden pelitykset.
/972 Vesikaton uusiminen
1977 Parvekkelden uloimpien ovien uusiminen
1979 Ikk.unoiden pintakdsitteftt.
f 986 Ikkunoiden ja ovien puu-- jo metallikorjoukset
, 987 Peltikaton maalaus, tammi/istoj en käsittely
1993- 94 Pddportaan edustan korjaus, terassin plnnoitus ja pelfltysten uusiminen_
1995- 97 Marmarijulkisivujen puhdistus.julkisivusoumojen, rapottJJjen pTrnojen seka ikkunoiden
ja parvekeovien kunnostus. Päösisiionkoynnin yliipuohsen parvekelaoran uusIminen vedenerfstyksfneen (ent asfaltti), muiden parvekkeiden pinnoitus. Usotty timanttisahaamaNo vesiuria mm.
jalustaosan graniittihtan alapimaan.
2000 Ulkovalaistus jo kameravalvonta

TerassIn Ilme on muuttunut tehdylssa korjaukslssa.
My6s pystypinnat on betonoltu ja plnnoitettu seka
kaiteet pellftetty.
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Ikkunat
Ju lki sivuja ryrm inävä r suuret pysrysuullraiser ikkunat korostavat rake nn uksen
monu menraalis uu rra. Iräjulkis ivua ja {Omia on va rioiru erilai silla ikkull oi lla.
Kaikki pohjakerroksen jaJ usraosan sekä kolm annen kerroksen n k. ullakkokcr·
roksen ikkun at OVat kaari-ikkunoita. Lisäksi romissa o n ka peita kaari-ikkunoita , jotka on yli mmässä kerroksessa yhdisrcny pilasre reilla arkad ikaa ristoksi.
Pääosa ik kunois ta on yhtenä isiä ilman välip u ineira. Monikulma isren
pääryjen ens im mäisen kerroksen korkeissa ikkunoissa on vaakavälijako . Pa rvekkcide n pariovien viereen sijoirruv(lr ikkunat on jaettu pysryslI unraises rj
kahteen ja iläj u lkisi vun kaksi erkkeri m äistä ikkunaa jakauruv3 r kolmeen
osaan. Loggian ikkunoissa on myös ruuru jakoa.
Kaikki ikkunar olivar alu n perin la mmea ja valtaosa nii stä on sä ilynyr.
Ikkuna t va lmi sri Sörnä istcn Halko- ja p u u tavaraliike Oy. Profiloidur ik k unat
ovar ka ksipu irr cisia ja yks il asisia. Poh jakerroksen ikkuno id cn puitteet ova r
ma llilraa n yksinkerra isemmar. Ulkopuo lella karmin alaliirrymässä on suoraan
k iv ipinraan liir ryvä vuo ril ista ilman pellityksiä. Pääosa ikkuno ista on sisään sisääna ukeavia. Kirjastohuoneen ja parvekeovi en viereen sijo irruvar ikkunat
ovar puol estaan sisään -u losaukeavia. S isäpuolen ikkunap enk it O\at pääosin
maalan u a betonia.
Helat over peräisin eri ajo ilta, muna myös paljon alkuperäisiä on sä ily nyt.
Ikkun at ovat enimmäkseen sivusaranoituja. Kaari- ikkun oissa o n ku itenki n
alasa ranoinri ja loggian ikku nat eivä t o le saranoiruja. Neljä kaari -ikku naa
o n m u urcnu sivusarano iduiksi 1950-luvu lla h elpottamaan avarrav u utta
(rornihu o n e 40 1, työhuone 003). Pääosa ikk unalaseis ra on uusinu pomm ilusvau rioiden takia 1940-lu vulla. Sivuporrashuon een parvekkeen alapuolis ren
ikkun oi d en ku vio lasit ova r 19S0-luvulra.
19S0-luvulla sivuporraan ikk u nan paikalle avan ii n u usi sisäänkäynti.
Eteläjul kisivun jalustaosan kaikki ikkunat ovat 19 5 0-60 luvuil ra . Kolmeen
uusictuun ikkunaan (vahtimestarin as u mo) lisä niin ruul crusikkunat. N e ovat
ain o at ikkunat , jotka on maalatru sisäp uolelra valkoisiksi. Varas ro n ikkuna
on 1960 - luvu lta. Länsi julkisivun (c m. man kelihuoneen 014) kahtee n kaari ikkunaan on tOdennäkö isesti lisätty pystyjako 1950-luvulla.

-. @6~IJ

kaja. Osa ikk unoiden ulkopuitteista avautuu pOik ke uksellisesti ulospäin.
Muutospiirustus kirjaston 104 lasimaalaus ikkunaa varten,
johon teht iin pO ikkeuksellisesti yläosastaan kaareva sisäpuite. Heikki Saarinen
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Messinkih e lat ovat pääosin säilyneet. Korkeissa ikkunoissa on pääosin pitkäsulkijat ja pienemmissä ikkunoissa
kääntösulkimet.
Ikkunat liittyvät marmorijulkisivuun ilman pellit yks iä.
Osa ulkopuolen tippanokista,alapuolen vuorilistoista sekä
lasilistoista on uusittu. Karmin ja kiven väliseen saumaan
on lisätty akryyli.

Ikkuno iden perusreell isempi kunnost us on tehry viimeksi 1990-1uvun
puolivälissä . Tassä yhteydessä osa ulkopuj({eiden alaosisra, lasiliswisra ja
vuorilislQisra uusicriin. Ikkunoihin lisä ni in vesiuria cai niitä syvenncrriin.
Samalla li sä triin myös vedenpoiswaukkoja. Sekä ikkunoiden sisä- tuä ulkopinnat lakarriin.
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Ikkunapiirustus v.19S2. KA RakH laa:924/23.

Uusitut kaari -ikkunat ovat 19S0-luvulta ja sijoittuvat eteläjul kis ivun graniittijalustaan. Kolme
tammi -ikkunaa poikkeaa jaoltaan mu ista Ikkunoista ja ne on sisäpuolelta ma alattu valkeiksi.
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Ulko-ovet ja parvekeovet
Hierarkisescj merk ittävin pääsisäänkäynnin ovi poikkeaa jäsentelylcään muista
ulka-ovista. Tammiovea ja sirä kienävää köynnösmäisrä kehysrä on korisrelru
puuleikkauks in. Vaakasuu maine n rnessinkivedin linrukorisrcineen on G.
Finnen käsialaa . Pääoven lisäksi terassin ja parvekkeiden lasiaukkoiser rarnrniovcr ovat säilyneet a1kuperäisillä pa ikoillaan. Osa parvekkeiden uloimmisr3
ovi lehdistä on ilmeisesti uusinu.
Loggian kaksi tammista paripeiliovea ovat myös alkuperäisiä, mu tta ne
on sii rrcny nykyisille paikoilleen vuoden 1967 muutostöissä. Varaston ovi
sijaitsi alun perin vastapäisell ä sei nällä ja joht i pannuhuoneeseen.
Sivuponaaseen johtaa kaksi ovea. Ereläjulk isivun pcitiovi on uusittu
vanhan mallin mukaan. Porrashuoneen välirasanreclle johtava itäjulkisivun
panee/ iovi on vuodclta 1952. Se avatt iin alkuperäisen ikkunan paika ll e.
Aurmallin tammipandoiru kippiovi on vuodelta 1967 ja se sijoitettiin
loggian avoimeen kaariaukkoon. AJkuperäisessä autOtallissa, joka sijaitsi
avologgian perällä, oli rodennäköisest i tamm iset paripeiliovel.

Pääs is äänkäynn in tammipeiJiovea kehystää tyylitelty
köynnös. Ovi jakautuu peilikenttiin,joiden pystyjaoissa on
puuleikkauksia. Ovilehden molemmin puolin ja yläpuolella
on kiinteät kapeat osat, jotka noudattavat samaa jä sente·
lyä.Vaakasuuntaisessa messinkivetimessä on lin t uaiheiset
koristeet (G . Fi nne). Sisälasiovi on jäsentelyitään identti·
nen ulko·oven kanssa, ks. sisäovet.
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Terassin tuplapariovet (2 kp l) ovat lasiaukkois ia
tammipeiliovia, joissa on kahdeksankulma iset peilit.
Huonetilan ja julkisivun puoleisia peil ejä kehystävät kranssimaiset koristeet. Alkuperäiset painikkeet, avainkilvet ja
helat mess inkiä.

Loggian tammiset paripeiliovet (2 kpl) jakautuvat
kuuteen peilikenttään, joita kehystavät porrastetut profiloinn it. Ovet ovat alkuperäisiä, mutta ne on sijoitettu
uusiin paikkoihin 1960-luvulla. Molemmissa on uusitut
vetimet sekä potkupellit.Varaston oveen liSätty sälei köt.

Parvekkeiden tuplaovet (3 kpl) ovat lasiaukko isia
tammipei liovia. Tilojen 202 ja 206 ovissa on kahdeksanku lmaiset peil it, ulkopuolelta ovien alaosat on pelliteny.
Sivu portaan parvekkeen ovi poikkeaa muista yksinkertaisemmaila jäsentelyllään.

Sivu portaan peiliovi on vasikallinen ja se jakautuu poikkeuksellisesti kolmeen pystysuuntaiseen peiliin. Petsattu
tammi ovi on uusittu samassa aukossa olevan vanhan sisäoven mallin mukaan . Ovessa on potkupelti ja lanka ved in.

Autotallin paneeliovi vuodelta 1967 sijoitettiin avologgran kaariaukkoon. Kippiovi on vaakasuuntaista tam·
mipaneelia. Ovessa on potkupelti ja neljä säleikköä (Oy
Suomen Crawford Door Ab).

Sivuportaan tammipaneeliovi on vuodelta 1952
(Rak H laa:924/17). Alkuperäisen ikkunan paikalle si joi tet tu ovi jakautuu leveäll ä kehys osalla vaakasuunta isesti
kahteen osaan. 19S0-l uvull e tyypillisessä niklatussa messinkivetimessä on rihlanu puuosa.
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Sisätilojen kerrostumat

Interiöörit
Alkuperä ispii r teitä
Marm o ripala tsin interiööri t muodostiva t kehyksen Keirkneri en laajal le ra idekokoel maJle . Samall a se: oli myös yks ityi nen kori. Tyyl il lisesti rakennus kuuluu
Saarisen ruotannossa klassiscisccn vaiheeseen , vai kka jugcndill c tyypill iset
aiheet vaikunavar vielä ta ust alla. Suunnirrel u n lähtökohtana oli pääriloj en
mu odostama avoin tilasarja, jossa oli huomio itu taideteoste n esi ll epa no ja nii den katseluun liirryvä kierro. Luonnonvalolla oli muokaml criluom eisia tiloja.
Edustavien pääri lojen sarja on poi kke uksellisen hyv in säily nyt . vaikka
niid en välinen avoimuu s on menetetty. Päätiloja palvelevat sivucilar muodostavat oman erillisen kokonaisuutensa. Ni iden alkuperäin en käynö on edelleen
aistitcavissa, va ikka eil ajakoa on os icrain muurcc(U.
Arkkitehtoniseen jäsentelyyn vaikuttivat tiloihin sijOitetut
vanhat kalusteet ja taideleokset. Vierekkäisten huoneiden
tyylill isesti eri laisia kokonaisuuksia sitoi yhteen tummasä·
vyinen väritys. Vasemmalla ru o kasali 105 ja alla sa lonki 104
I 920-luvulla. Sundström / WA
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Välihalli 200 eli turkkilainen huone alkuperäisessä asussaan
I nO-luvulla.Tila kiinteine sisustuksineen on säilynyt lukuun
ottamatta kasetti kattoon myöhemmin lisättyjä valaisimia.
Sundström I WA

Rakennukscn päädla eli suuri sali 102 noudattaa Saarisc n yksi tyistaloille
tyypillistä haJljrccmaa, johon yhd istyvät pääpo rtaikko välihalle incen sckä
ete ishalli . Lähes täysin alkupe räisessä asussaan säilyneet liiat edustava t vielä
jugendjllc tyypillistä kokonaisraidetcosta. Barokkimaise n tilan arkkitehmnista
jäscnrclyä täydentävät G unnar Finnen puusta veistetyt korko kuva r. Korkea
lammipaneeli muodost i neutraalin taustan maa la uksille ja se n yläpuo lella on
säily nyt koristeell inen kulranahkatapettia jäljinelevä paineltu rapcrri. s
Toisen kerrokse n ytimessä sijai tseva galleriamainen halli 20 1 ja välihallista
200 ylöspäin jatkun pääponaikko muodosra\ J[ rakcnnuksen klassisimmin
jäsenneryt tilat. Arkadikaarin jäsenncny yläh all i saa valoa su uren karroikkunan väliryksellä. AJkujaan rummanharmaaksi maalattu tila oli suu nniteltu
maalausten csillepanoa varten. Pääporras huipcnruu Saa riselle tyypi lliseen
valoisaan rornihuoneeseen, josta avaU( uvat laajat näkymär joka su umaan .
Suuren salin yläpuo lell e sijoittuva pohjoiseen ja itään avautuva työhuone
(nyk. iscunlOsali 205) oli alun perin huomarravast i imensiivisempi. Viininpunainen taperr i ja mahonginvärinen palkkikarro kokosivat yhteen monikulmaisen rii an, johon liinyy sinisävyisillä laatoilla verhotcu rakkakokonaisuus. Sen
jugend-henkinen kuparista pakotettu kor isteellinen kupu on rodennäköiscsti
Eric. O. Ehrströmin käsialaa. 6
Muut pääti la t sijoi nuvar länsi puolelle avautuvaan, klassisel le arkkireh(u urille omi na iseen aksiaal isecn tilasarjaan. Ensimmäisen kcrroksen kirjaston.
salongin ja ruokasaJ in avoimuuna korostivat alun pcrin sei nän sisään liukuvat
oveL Kirjasto (103 ) ja ruokasali (nyk. isrunrosaJi 10 5) ed ustavar hilli rryä
wien iläisjugend ia. Ruokasalissa on koros[cnu "mackinrosh ill e" tyypill istä

5 Tila on saanut vaiku[(ci fa amerikkalaisen H. H . Richardsonin 1880· ltlvulta peräisin ole\ aJ1
Hay.Housen vaikuttavasta hallista. Hausen, 65.
6 E. Ehrströmin kuparitöitä mm. Hvitträskissä ja Pohjoi smaiden osakepanlcissa. Hausen, 65.
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vert ikaalisuuna. - Niiden välisen salongin tyyliin vaikutti sinne sijoi tetut
kalusteet ja u lkomaalainen taide.
Kirjasto 103 ja ruokasali 105 ovat ainoa t tilat, jotka suunniteltiin kiintokalusteita myören. H Päärysein ien tummasävyiset laawiterur takat liittyivät
osaksi kiinteää sisustusta. Kirjaston takan pronssifriisin allegorinen kuvaelma

on kuvanveistäjä Emil Wiksuömin käs ialaa. Ruokasalin takan yläpuole ll e oli
vararm tila raidereokscllc, joka jäi kuitenkin toteutumarra. T ilojen jäsemelyyn
vaikurrivar myös niihin sii rrcryt kalusw t, jotka Saarinen oli suunnitellut
Keirknerien Luotsikadun asumoon.
Arkkirehtonisesra jäo;;cntelysrä vastasivat pääosin Saarinen ja hänen taiteellinen avustajansa Olga Gummerus-Ehrsrröm, joka su unniucli myös crcishallin
101 ja kirjaston 103 lasimaalau kse rY Gunnar Finnen ja Em il \Xl iksrrömin
vcistokoristelu li ittyy kiimeänä osana takkoihin, pyl väisiin ja pilastereihin.
Teosten aiheet ovat peräisin Ke irknericn elämästä. Todennäköisesti Finnen
työhuoneessa rehöin myös pääosa tiloihin liinyvästä muUSta koristelusta. 1O
Yksinkertaisen selkeä muotokieli ja rakennukselle ominaiser kulmikkaat
muodor on viery johdonmukaisesti läpi koko rakennuksen jäsenrelyssä.
Edusrusrilojen karropinnac poikkeavat kaikki toisistaan. Paneeli- ja puukasenikauojen ohella suurin osa on rapatruja ja vaaJeiksi maaJarruja . Eri tavoin
profiloidur ja kasetoidut karropinnar nousevat esii n muuten rummasävyisistä
huonetiloisra. Perustasona on alusta saakka ollue tiloja yhdistävä parketri, joka
alkujaan jatkui kynnyksctrörnänä rilasla toiseen.
7

Marmoripalatsin ruokasali on saanut vaikuneira arkkit. CR. Mackintoshin ruokasalista
for a/1 An Lo\ cr" (suunnitelmat 1901 ).
8 KirjastOn kalusceissa on samanr}')'ppistä intarsiakoriSlelua kuin Haus Remcrin kirjastOn
(1907), Hvimäskin ( 1907) ja Pohjoismaiden osakepankin kalusteissa (1904). Hausen, 142.
9 Q. Ehrstömin käsialaa ovat myös Hvinräskin ja Haus Remerin lasimaalauksec. Hausen, 47.
10 lindgren ks. liite 31 Marrnoripalatsin veistokoristclusra.
~Housc
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Kirjastoa varten suunnitellut kalusteet, avotakka ja patterisuojukset muodostavat eheän kokonaisuuden. Ikkuna-aukot
muutettiin toteutusvaiheessa sisäpuolelta kaareviksi niihin
sijoitettujen lasimaalaus ikkunoiden takia. Martti Saarinen

Eriryylisiä dioja yhdisti toisiinsa tummasävyinen jäsentely, joka näkyy Eric
Sundströmin 1920-luvulla orramissa valokuvissa. Puupintojen lisäksi tiloja
hallitsi alun perin lähes monokromaarrinen rummasävyinell väriskaala, joka
koosrui vihreän umbran, rusehtavan ja harmaan sävyistä. Vär iskaalasta on
saaru tarkempaa tieroa vä rirutkimuksesta, jonka ovat laatineet konservaatwrir
Kirsi Karpio ja Elina Järvelä.
Sivuri lojen jäsenrelylle on pääriloje n tapaan ominais ta avoimuus ja
väljyys. N ii tä yhdistää haIlimaine n sivu porras. Sen mosaiikkiberoniporras
balustcrikaiteineen on pitkälti säilynyt, mutta yhteys ens immäisen kerroksen
rynnyriholvanuun tilaan on suljenu. Ensimmäisen kerroksen enristcn keirriötilojen suuret väliseinäikkunat ja lasiovcc kertovat ai kakauden pyrkimyksestä
valoisiin ryötiloihin .
Tummasävyinen väriskaala yhdisti sivu tilat pääriloihin. Vaaleiksi maalatut
yksilehciser pci liovet noudanavat samaa jäsentelyä kuin päärilojen tammiovcr
ja alun perin ne rytmirrivät rummasävyisiä sciniä. Tiloja jäscnrävär profiloidut
holkka- ja jalkalisrar sekä "kanoroseti r" ovat pääosin säilyneer. Muutamassa
komerossa on es ill ä , anhaa lautalaniaa.

I 930- S0-lukujen pelkistynyt asu

Ensimmäisen kerroksen tilasarjan ilme muuttui Waldenien
aikana. kun kiinteiden sisustuksien tummia puupintoja tukeva
väritys muutettiin vaaleaksLlffland /WA

Waldenicn ajan merkittävin muutos oli in tcriöö rien ilmeen uudistaminen
vaaleammalla väriryksellä. Uuden vär ij äsemelyn myötä eriryyli sen rilasarjan
yhte näisyys ja yksinäisten tilojen inrensiivisyys menererriin.
Vaalea värimaailma säilyi edelleen 1950-luvun muulOksissa hovioikeuden
tiloiksi. Salit, salongir, makuuhuoneer sekä keittiöt ja kylpyhuoneet muutettiin
isrumosaleiksi ja työhuoneiksi säilynämällä mahdollisimman paljon ja vain
välrrämäuömin muuroksin. Seinät maa larr iin öljymaale illa ja karropinnat
pääosin liimamaalcilla.
Työhuoneiden ja isruntosalien välille lisäryt rup laovcr ja kynnykset
muuttivar kuitenkin ajaruksen avoimesta tilasarjasta, jossa larriapima jatkuu
yhrenäisenä ti lasta roiseen . Toisen kerroksen pää tilojen ovet ja pääportaikon
yläkerroksen rasa llleellc Iisärry lasiaukkoinen peiliovi noudanavar yksiryiskoh-
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diltaan alkuperäisiä pe iliovia. Vä lihallin 200 ramm inen
[ai([o~ovi on puolestaan 1950~luvun tyyli nen.
Edusrusrilojen näkyvim piä muutO ksia on suuren
salin 102 rakkakokonaisuuden keskelle avartu ovia ukko .
Laata r tallennerti in kuitenkin ullakolle rakan enristämisrä
silmällä pitäen. Myös hovio ikeuden käyrtöön hankitut
tamrnikalusteet, johon kuuluvat iscunropöyrä, nahkapäällys reiset nojaruolir sekä kirjakaapit , kuuluvat edelleen
salin sisustukseen . Is ru nrosali n (I05) messinkivalaisirnet,
jotka ovat Paavo Tynellin (1890- 1973) suunn irrelemat,
ovat myös peräisin tähä ajalta.
Sivuponaikon mu urokser näkyvät uudenmallisissa
lasiov issa, joista osa on maalanuja ja osa viilupintaisia.
T ilojen uu delleenjärjestelyissä hyödynnerriin myös van~
hoja ovia.
I 960- 10-lukujen muutokset
tilamuutoksct koskivat" ro issijaisia tiloja. Toi~
sen kerroksen isru n tosal i 205 (em. työh uone) sai kuitenki n modern imman ilmeen. Larr ia päällysreni in sinisellä
kokolarri amaro ll a sekä kalusteet ja valais imet uusittiin .
Ikkunat peite([iin yhtenäisi llä ve rhoilla. Pi mamateriaalien
valintaan vaikuni osaltaan ri ian akustiikan parantaminen.
Pohjakerroksessa on sel keimmin näkyvissä vuoden
1967 kerrostu ma. Muutama peiliovi on säilyte tty, mutta
pääosa on uusi[[u laakaoviksi. Uudet pimamateriaalit ja
värit noudarravar sen ajan tyyliä. Käytävät on päällystetty
sin isillä vinyyli laaroilla ja seinät maalarru lareksimaa leilla.
Seinien pääasiallisena väris.'iävynä on harmaa, muna tiloja
on jäsennerry myös useammalla värillä mm . ruskean ja
vihreän sävyi llä. Käytävien alakator ovar sileää kipsoniittilevyä ja huoneiden karrolevyt ovat rei 'ire ttyjä .
Toisen kerroksen uude ll eenjärjestcryr sivurilar sovirett iin paremm in
osaksi vanhaa. Porrashallin osittain uusiin aukkoihin sijoitetut ovet ovat
alkuperäisiä peiliovia. Entisestä kylpyhu oneesra laajennenua isrunrosalia on
korostettu kuitenkin tamm isilla pe il iov iIJ a. Samassa hallissa on J 970~luvuJla
lisäryr osasroivat viiluovet, joihin lisättiin torem uksessa peiliovien profiloimeja
mukailevat listat. Hallin lania oli päällystcny vinyylilaaroil b ja isrumosalissa
kokolaniamarolla.
1960~luvun

I 980- 90-lukujen pala uttavaa kunnostusta
Pää ti lojen nykyi nen asu on pääosin peräisin vuode n 1984 työtuomioisruinta
varten tehdyistä korjaustöisrä, joissa edusrustilojen oSJ.ha pyrittiin lähemmäksi
alkuperäisasua. Työ t koskivat ennen kaikkea pintOjen kunnosrusta. Tilat
maalaniin lateksimaaleilla. Pääasiallisina väreinä ovat rusehtavan ja vihertävän
sävyt, jotka eivät kuitenkaan vastaa alkuperäisiä värejä.
Isrunrosa lin 205 (em. työhuonc) parkenilania otcniin esiin kokolania~
maton alta ja seinär rapctoiri in vaaleall a suukruuritaperilla. Myös isrumosalin
105 (em. ruokasalin) paneeIin yläpuolinen lasikuirukangasraperri sekä Tauno
Kivisen suunnittelemat kalusteet ovat peräisin tähä ajalra. Pähkinäviilurerru i ~
hi n kalus reisi in suunniteltiin seinäpaneloinnin tapaan imarsiarairoja, jotka
roreurerriin lopulra uriterruina.
Salo ngin 104 nykyiset vi iluove t korvasivat aikaisemm in lisäryr pariover.
Laakaovissa on peili ovien pronlointeja muisrunavat lisrar ja vanhan malliser
painikkeer. Kirjaston 103 kal ustoko konaisllureen teetettiin alkuperäisen mal lin mukainen kiinteä so hva, joka oli poisretru 1930-luvulla. Tornihuoneen ja
\'älihallin kaseccikattoihin li5<ltyr ririlävalaisirner po istettiin ja välihalli n kauoon
palauteniin varastossa olleer puuosar.
(0
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Työhuoneen ilmettä on uusittu useampaan otteeseen.Ylinnä
suuri erkkerimäinen tila 1950-l uvulla hovioikeuden suullisten
käsittelyjen salina (HH). Tilan ilme modernisoi(iin 1960~lu
vulla. Nykyiset kalusteet ovat peräisin ulta ajalta. Luonnospiirustus RakH laa:925/ 26 .

Lattiapin n at
Pääa siallisena lattiamateriaalina sivuti lOJa lukuun ottamatta on alusta

neliölJattalattia. Pääm a vanhoista profiloiduista jalkalistoista (h=90

saakka ollut diagonaalisti ladottu tammiruutuparkett l. A lkuperäi set

mm) sä ilytettiin. Yksinkertaisissa uusissa listoi s~ (h=70 mm) on pieni

pJrkettilattiat (210 x 2 10 mm) sekä porrasaskelmien sauv3.parketit o ",at

pykälä ja se liittyi o ,.,ilistoihin viisteellä.

säil)'neet. Parketteja on kunnostettu eri aikoina. Patterisyvenn)"ksissä
on maalattu tasortettu betoni (ap. ruskeiksi ootrattuja)
Sivuportaan harmaa mosai ikkibetoni on alkuperä inen lukuun ottamatta I 950-luvulla uusittua yhtä ~)' öks:ä.jonka pinta vastaa ulkonäöltään alkuperäistä. Sivutiloissa oli alkujaan todennäköisesti puulattioita tai
korkkimattoJa. Kelttiötllojen lattiat
ol i'.at laatoitettuja ja kellarin lattiat
ilmeisesti r:ääosin betonia.

Pohjakerrokses.'>J on säil) nyt I 960- luvun viny/ Jilaattalattioita (Finnflex). Sen sijaan istuntosalien 205 ja 209 tekstiilimatot on poistettu
ja kokolattiamattoja on jäljellä Ylin t ilassa 0 15 ja puhelinhuoneessa.
I 980-luvulla si.,lutilojen lattiat pää llystettiin pääoSin rusehta . . . alla linoleu-

, --

milla.Talonmiehen asunnossa lattioita on uusittu laminaattiparketilla.

~
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-~

19S0-luvulla korkkimattojJ. uusittiin ja pohjakerroksen hall iin 002
laitettiin kumi matto. Huoneessa
0 14 ja komeroissa o n säi lyn} t vanhoja korkkimattoja, Tältä ajalta on
peräisin myös wc-ti lan ( 113- 114)
Seinäpinnat
Edustustilojen seinäpinnoissa oli alun perin käytetty tummia sävyjä

viollisia tapetteja oli myö s 2.krs:n makuuhuoneessa (207). Salongin 206

joko paneeli-, tapetti- tai maal ipintoina. Kaikki paneelipinnat ovat

ja t yöhuoneen 205 viininpunaiset tapetit olivat puolestaan yksivärisiä.

säi lyneet Suuressa salissa 102 ja siihen liittyvissä eteis- ja välihalleissa

Osa vanhoissa valokuvissa näkyvistä tapettilistoista on säilynyt ullakolla.

( 101 ja 200) on vahattu tms. tlmmipaneeli. Ruokasalin 105 paneeli
on todennäköisesti pähkinäpuuta.

Muiden päätilojen (ki~asto 103. salonki 104, , Iähalli ja pääportaikko
20 1, torn ihuone 400) seinät olivat öljymaalattuja " ihreän, ruskean ja

Erikoislaatuisin ja ainut säil} nyt alkuperäinen ta petti on suuren salin

harmaan sävylllä. Salongissa on poikkeuksellisesti t yyliteltyä klassista

102 ja vJlihallin paneelien , Iäpuolinen pahvilIe painettu koristeellinen

jäsentel) ä, jota oli korostettu ku ltapronssilla. Sivutdojen seinät olivat

tapetti, joka imitoi nk. kultanahkatapettia. Ruokasalin 105 panee Iin

pääosin maalattuja. mutta o sittain tapetoituja. W c-tilan (113 - 1 14)

yläpuolella oli alun perin kuvioitu tummasäV) inen tapettl. Porr astuvissa

sinertävänharmaat ja ilmeisesti m yös ent. kylp)'huoneen 303a turkoo-

proflloinneissa ol i poikkeuksellisesti geometristä maalauskoristelua. Ku -

sinsävyiset laatat o'",at alkuperäisiä.
Värijäsentelyn pelkist)"i alkoi vValdenien aikana I 930-luvun lopulla
Tummat sävyt muutettiin kauttaaltaan vaaleammiksi. Ruokasalin tapetit
poistettiin ja samalla myös maalauskoristelut päällemaalattiin. 19s0-luvun ko~auksi ssa tilojen ulkoasu pys, i pääosin samanlaisena. I 960-luvun
ko~au s-

ja muuto":>1öissä kellarin ja sivutilojen värijäsentelyä muutettii n.

Edustustilojen n;. kyinen asu on I 980-luvun puolivälistä. Seinäpinnat maalatti in vaaleanrusehtavan ja vihertävän sävyillä. Istuntosaliin
205 uusittiin struktuuripintainen vaalea tapetti ja ruokasalin panee Iin
yläpuolelle lasikuitutapetti.
Kattopinnat
Rapatut kattopinnat ovat alu sta saakka olleet pääosin liimamaalilla

kattorosetteja.Ylähall issa on suuri tammipuitteinen kattoikkuna. Osassa

v.1aleiksi maalattuja. Poikkeuksen muodostavJt suuren salin 102 tam-

tiloista on holvattuja kattopintoja. Ensimmäisen kerroksen salongissa

mivemoiltu palkkikatto sekä eteis- ja välihal li n tammesta tehdyt kaset-

104 on loiva ristiholvaus, ta~oiluhuonees sa I 10 on t) nnyriholvi.

tikatot Myös t yöhuoneessa 205 on puupalkkikatto, jonka mahongin
sävyyn kuultokäsiteltyjen palkkien väl it 011kuitenkin kalkittu valkeiksi.

Kattopintoja on vuosien saatossa pääosin vain maalattu. 1960-luvuJla pohjakerroksen tiloihin tehtiin alakattoja sekä sileistä että rei'itet)'istä

Rapattuja kattopintoja on jäsennetty eri tavoin. Tornihuoneessa

kipsoniittilevyistä. Tässä yhte, dessä mm. t yöhuoneen 205 kuultokäsi-

400 on rikkaimmin koristeltu kasetti katto kahdeksankulmai sine

tellyt puupalkit maalattiin peittomaalilla. PdätlloJen nykYinen asu on

kasetteineen. Pääportaikossa on puolestaan suorakulmaiset kasetit.

enimmäkseen peräisin I 980-lu vun muutostöistä.

Ruokasalin 105 kulmikasta kattopintaa on jäsennetty sisäkkälsin
kentin. Kattolistoille on om inaista
yksinkertaiset porrastetut proflloinnit.Toisen kerroksen salongissa
la makuuhuoneissa (206-208) on
klassiseen t)' ,. liin jäsennetyt listat ja
kattorosetit. Si vutiloi ~ :ia on pääosin
käytett( hoikkalistoja ja proflloituja
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Ovet ja välise inäikkunat
A lkuperäiset ovet ja väliseinä ikkunat
Sisään käynnin rammiovi liiayy osana pane/eimun ere ishallin. Ovi on lähes
idenninen ulko-oven kanssa, muna peilijäsenrelyn sijaan ovessa 011 fascroidut
lasiru udm. Ovea kierrävässä köynnösmäisessä puukehykscssä on ve isrokoriste/lu ja dä innguureja.
\'aJ raosa alkuperäisistä väliovisra oli peiliovia ja ne ovat pääosin sä ilyneer.
Oville on omina ista verrikaalinen jäsemcly, jossa pitkänomaista peiliä kehys(ävät porrasrccu[ profiilir. Päärilojen ovet ovat mareri aa lilraan ram m ea ja osa
on mden näkö isesti pähki näpuura. Merkittävi mmät ovet ovat pariovia. To isen
kerroksen ovia kehysräväl profiloidur listat, jotka päättyvät ko rosrerruu n vaa·
kasuunraisccn yläl israan. Ensimmäisen kerroksen rilasarjassa oli hu oneiden
välillä sei nän sisään liukuvar pei liovcL Kokonaan avaumva l kyn nykserrömä r
ovet korostivar ril ojen avoinra Iiirtymistä toisiinsa. Näistä on säilynyt vain
salin ja salongin 10211 04 väl inen ovi.
Sivuri lojcn peiliover ova t yksilchrisiä ja alkujaan vaaleiksi maalatruja.
Keittiö riloissa käyrerriin lasiovia, joiden lasia ukkoja on osi[(ain myöhemmin
levytetty. Ulla ko ll a on tallessa muutama väliseinäi kkuna, jotka ovat todennäköisesti liitryneet keirriön purerruihin välisein iin.
Kirjasron ja ruokasa lin Iiuk uovc t on hyödynnetty m uute ttacssa ne pariovi ksi ja ovil ehdissä on sä ilynyt liu kuovcn pyöreät "ve timer". Lähes kaikki in
ov iin o n lisätty kynnykser. Eri aikojen kunnosmksissa ov ia on pääosin vain
pu h dis tettu, irron neira li irossa u moja liimac[U sekä
riivi sre irä ja sovituks ia rarkistenu.
Jalopuuovien helar ova t olleet alun perin messinkiä
lukuun ottarnan a liukuovien niklanuja verimiä. Maalarrujen pciliov icn pa inikkee r ta i vetimer ovat olleet
niklarruja sekä sara na r oven väriin m aa lattuja. O sa
alkuperäi sistä h eloisra on sä il ynyr.

Pa rip eili ovet ovat pääosin u mmea. Tilojen 10]-10 5
o vet ovat pähkinäpuuta tms. Kirjaston 10] ovilistassa
on intars iako ri stelu. Osassa ovista alkuper äiset m essinkihelat. vaihdetut he la t niklattuja tai kromattuja . Kaikki
ovet (7 kpl) ovat säilyneet, joista kaksi liukuovea on
muutettu peilioviksi.
liukupariovi tilo jen 102/104 välillä no udattaa muiden
peiliovien jäsentelyä, mutta pei lin profiili poikkeaa par iovista. Salin puolelta ovi on tammea, salongin puolelta
pähkinäpuuta tms. Oves sa niklattu pyöreä "ve din". Salin
oviau kkoa kehystävät koristellut ovilistat.

Pääs isään k äyn n i n tammi ne n lasiovi on jäsentelyItään iden ttinen ulko-oven kanssa, mutta peil ien paikoilla
on fasetoid ut lasiruudut. Ovil ehden molemmin puol in on
kii nteät kapeat umpina iset peilit. Ovea kiertävässä puukehyksessä on veistokoristelua.Vaakasuuntainen massiivinen
messinkivedin (G. Finne) on muodoltaan samanlainen kuin
ulko-ovessa, mutta ilman lintuko r istel ua .
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Yksilehtiset tammipe iliove t jäsentyvät paria,,' e n tavoin pystysuumaiseen peiliin. Vuorilistat ovat
profiloi dul ja 2.krs:n Qvissa on korostetut ylälistal. Ruokasalin 105 oven toinen puoli on petsattua
pähkinäpuuta. Osassa ovista on alkuperäiset messin k ihelat. O via yhteensä 9 kpl, tod enn äköisesti
myös nau la kkot ila n I 12/1 JO poistettu ovi ollut

vastaavaa mallia .

Vasikallinen tammipeiliovi on samassa aukossa sivuportaan 00 I uusitun ulko-oven kanssa. Sisaovi jäsen tyy
kolmeen pystysuun ta iseen peiliin.

Hissin tammipeiliovissa samantyyl inen jäsentely kui n
s isäänkäyntiovessa. Konehuoneen ovessa on uritetur
meta1J iritilät. H issin oviin vai hden u kromatut painikkeet,
konehuoneen ovessa ap. messinkivedin . Kaikki ovet (4
kpl) ovat säilyneet.
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Messinkipainikkeita on t ammiovissa. Päästään levenevä pai ni ke on
lei kkausmuodoJtaan neliö. Kilvet ovat muodoltaan joko vinoneliöitä
tai ne liöitä.A lkup. hei oja t iloissa 103,113,20 1,202. 20 7,208,302.

Niklattuja painikke ita on maalatuissa pe iliovissa. Päästään levenevä pai nike on leikkaus muodoltaan pyö reä . Lukkokilvet pyöreitä,
painikkeissa vinone tiöt.Al kup. hei o ja ti loissa 106-1 08 ja 307- 308.
Maalatut peiliove t vaakajaolla jäsentyvät mui den
ovien tavoin pystysuuntaiseen peiliin. Tilan 308 ovessa on
ilp. nikla t tu pa in ike. T ila n 003 ovi o n siirr etty nykyiseen
paikkaansa 1960·lu vulla ja si in ä on va ihd etut kromatut
helat. 2 kpl

'--•

Maalatut puulasiovet sijoittuvat entisii n keittiötiloi hin
ja niiden paikko ja o n osittain siirretty. Ovet jakautuivat alku jaan kolmeen lasiaukkoon. Kahdessa ovessa alin lasi on
vaihdettu levyksi, ko lmessa muussa alin peili on levytetty
umpeen. Ovissa on alkuperäiset ni k latut messinkipainikkeet. Ti lassa 015 yksi irrallaan oleva ovi. Yhteensä 5 kpl

•
Maalatut peiliove t ovat kaikki yksilehtisiä ja osassa on
sä ilynyt yks inkertaiset sileät ovilistat (Iev. 70 mm). Ove t
sijoittuvat pohja kerroksen sekä 2. ja 3. krs:n sivu tHoihin.
Ne ovat pääos in va lkeiksi maalattuja. Toisen kerroksen
ovia on si joitettu uusiin paikkoihin. Puhelinkopin oven
pyöreä ikkuna on 1960-luvulta. Osa alkuperäisistä heloista on säilynyt. (O.krsl 5 kpl. 2.krsl 7 kp l, 3.krsl 9 kpl).
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Maalatut välise in ä ikkun at 4 kpl sijoittuvat
alkuperäisen keittiön ja tarjo iluhuoneen välille.
Ovikorkeuteen saakka ulottuvat pleksit lisätty
näkösuojaksi 1980·1.

Tammiset kaari-ikkunat 2kpl sivuportaan ja
naulakkotilan 109/1 12 välisessä seinässä ovat esillä
vain porrashuoneen puolella (toisen edessä peili).
Komeron ovet sivuportaassa ja tilassa 204 ovat
valkeiksi maalattuja peiliovia yksinkertaisin profi ilein. Sivu portaan komeron 001 vihreäksi maalatussa ovessa on vastaava jäsentely kuin varsinaisissa
peiliovissa. mutta peil in paikalla on verkko.

Vetimiä on käytetty osassa komeroiden
ovista. Tamm iov iss a
(208) vetimet ovat mes·
sinkiä ja maalatuissa
ovissa niklattuja.

Uudet ovet ja vä lisein ä ikku nat
Pääri lojcn ov iaukko ih in on kaikkiin li sätty ruplaovt:t sekä kynnykser salin 102
liu kuovea lukuun orramarra. Lährökoh tana ova r olleet alkuperäiset peiliovet,
muna niirä on roreurenu eri tavo in . 1950-luvun ruplaovcr ja pääporta ikkoon
lisätty lasiaukkoinen pariovi noudanavat yks ityiskohdil taan a lkuperä isovia
aina vuorilisroja myöten. VälihaJlin leveään aukkoon Iisä u y lasitaiuo-ovi on
kuitenkin ilmeeltään moderni.
Toisen kerroksen sivuhalli in li ittyvässä isru IHosalissa 209 on 1960- luvulra
peräisin o levat tamm isc r paripeiliovet, jotka on tehty vanhaa mallia mu kaillen
ov iliswja luku un ottamatta. 1970- luvun osasroivissa ov issa sekä 1980- luvun
salongin 104 laakapa ri ovissa on lisätty pei liovien profilo imeja muislunavar
listar. Salin ja kirjasron aukkoon lisätty cupiaovi näyttää peiliovelra sa liin päin.
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Maalatut puulasiovet ja ikkun a (1950-1 .) erottavat
sivuportaan 109 hallista r [0. Ne jakautuvat vaakasuunuisiin lasiaukkoihin. Kehystävissä listoissa on pieni pykällys.

O viplirustus maaliskuulta 1952. RakH piir. 1II laa:9241I 8
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Maalattu luukku (19501.) ti la ssa 1 10. Ovilistoissa
on muiden ovien tapaan
pieni pykällys.

Sivuportaan lasiseinä ovineen (1950-1.) sijoittuu
pohja kerrokseen. Se korvasi samalla paikalla olleen alkuperäisen lasiseinän ovineen.Talonmiehen asunnon samanaikaisessa vä liseinäikkunassa on vastaava struktuurilasi.
lasiaukkoinen viiluovi (1950-1.) sijoittuu sivu portaan
välitasanteelle.lasissa on etsatut vaaka raidat. UJko-oven
viilupintainen sisäumpiovi on siirretty ullako ll e.
lasiaukkoinen tammipariovi (1950-1.) paäportaan
3.krs tasanteella on tehty alkuperäisten par ipeiliovien
mallin mukaan (laa:06- 07). Ovessa 3p. mall iset helat.
Muut 2.krs:n oviaukkoihin lisätyt tuplaovet tehtiin peiliovina (4 kpl).

Sivuriloihin 1950-luvulla liSätyr Ovet saivat aikakauden mukaisen ilmeen,
mutta niiden jäsentely vaih(e!i sijoituksen mukaan. Vuorilisroissa on pieni
pykällys. 1960-1uvulla pohjakerroksen (ilajärjestelyissä säilytettiin neljä vanhaa pe iliovea, muut uusittiin sileinä laakaovina. Toisen kerroksen sivuriloissa
käytettiin hyväksi vanhoja ovia, mutra niitä siirrettiin uusiin aukkoihin.

lasitaitto-ovi (1950-1.)
on tummaksi petsattu ja
se sijoittuu välihallin 200
leveäan aukkoon.

Vanhoja peili ovia mukailevia ovia on tilassa 209 (2
kpll 1960-1) sekä I. krs:n tiloissa (3 kpll I 980-1). Osassa
vanhan malliset painikkeet.
ViiJupintaiset palo-ovet (1977) ovat pääos in sileitä
mäntyviilupintaisia laakaov ia (4 kpl). Toisen kerroksen
tammioviin (2011214 ja lopuuviilu) lisättiin suunnitelmista
poiketen vanhoja pe il iovia mukai levat profi ililistat (3 kpl).

Maalatut laakaovet
(1950-60-1.) ovat sile i·
tä puuovia tai teräspaloovia . Ne sijoittuvat pääosin pohjakerrokseen .
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Yllä: Poikittaisleikkaus v:lta 1916, jossa betoniset välipohjarakenteet on merkitty keltaisella. KA
AUa:J.I. Packalenin tammikuussa 19 I 7 laatima rakennekuva toisen kerroksen kattopalkistoista. RW
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Rakenteet
Marmoripa larsi on perusrcttu osinain kalliolle. Runko koostuu muu raru sta
kivijalasta, kamavista li ilise inisrä, bcronipilareisra ja pääosin alkuperä isistä
rautaberonivälipohjisr3, jo ka oli rakennusaikana vielä suhteel lise n uusi rakennusta pa . Julkisivu n paksuhkor marmori laara r on kiinni lerry kamavaan

(i i Ii rakcn reeseen.
Beronirakcnreiden suu nnitel mat laati insinöör i J.1. Packalen. 11 Kantavan
alalaarrapalk isro n lisäksi käyrcrriin pitkillä jännevälei ll ä, mm. suuren salin 102
karossa hyvin ko rkeiden palkkien ja vahvisrcnujen laippapalkkicn yhdistelmää.
Myös rorn ihuo neen erikoinen kascuikau o (Orcureniin beroniscna. Pää- ja
sivuporraikkojen rungot ovat samoin beronia.
Kcllarikerroksen bcronilart ia on maanvarainen. Ullakon palopermanro oli
dilirakenre inen ja vesikarroa kanna navar puupilar ir ja -palkir. Rakenn u ksessa
on lukuisista rasoero ista johtuen joitakin erittäi n paksuja vä lipo hj ia esim .
crel äpäädyssä ensimmäise n ja toisen kerroksen väli llä. Siellä kanravan alalaatrapalkisron pää ll ä on käyretry tiiliholvauks ia ja puuko rokkeira.
Rakennuko;en kamavar run korakcnrecc OVat säilyneet alkuperäisinä eikä
m erkiHäviä muuto ksia o le tehty. U ll akon kuopa ll e pain unUl palopc rmanro
ja osirra in murtunut liililarria korvauii n beronisella 19S0-luvulla. Pääosa tehdyistä rakennemuuroksista lii n yvät 1960-luvun lopu ll a tehtyyn korjaukseen,
joll oin muuto kset keskirryivär kella ri in sekä to ise n kerro ksen eteläpäätyyn.
Raken nepiirus tu kser laadit ti in Rakenn usha llituksessa.
Toi scssa kerroksessa tehtiin muutoksia kam avissa väliseinissä ja välipohjarakenteissa. Kellariin larrioira uusirriin, k un sinne sijoitcttujen cyöhuonetilojen
huonekorkeuksia joudutti in suurencamaan määräys lcn mukaisiksi. T il a- ja
oviaukkomuurosren takia vaietti in uusia pal k kcja ja mm. au laan 002 tehtiin
uusi beronip ila ri. Vahti m estarin asunnon lartio ira uusittiin lisäämällä n iihin
lämpö- ja kosrcuse ristystä.
M yös ensimmä isen kerrokse n terassin larrj arake nn c uusirrii n ja ka llioon
louhittiin salaojia pohja kerroksen kost eusvauri oiden tak ia. Samanr}'yppisiä
kosteusvaurioiden korjaus- ja eh käisyrö itä joud u[[iin tekemään 1990- luvulla .
Sisäänkäynn in yläpuol isen parvekkeen bewllilaana on u usirrl! vuonna 1996
parvekekunnostuksen yh teydessä.

Torniutlakon rakenteita

11 Rakc:nnusvalvolHaviraslon arkiuossa on sekä rakenncpiirustuksia eu3 niihin lii ttyviä lujuuslaskelmia.
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Toisen kerroksen eteläpään
välipohjan muutospiirustukset kesäkuulta 1967. SKA
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Talotekniikka
Rakennuksessa oli alun perin hyvin ajanmukaiser LVI~asenllukse[, jorka suo~
rirti Oy Vesijohmliike Ab. Kaikki asennukset pohjakc rrosra lukuun orramanJ
on sijo ircnu rakemeiden sisää n .
Lämm itys hoiderriin rad iaarro rein varusreru ll a vcsikeskus lämmiryksel lä.
Pääriloissa oli aJkujaan lisäksi n eljä avmakkaa. Näistä kolm<:: on sä il ynYL Suuren salin 102 avorakan kohdalle on aV3nu oviaukko. Pyykki- ja mankeliruvassa
013-0 14 oli lisäksi paramuuri ja kaksi leivinuunia.
Lämmönjako huone 012 sijaitsee kel larissa alkupe räisen pa nnu huoncen
paikalla, muna sitä on pienennetty. Alkujaan halkolämmirtcisiä kaniloira oli
kolme, joista kahta käytettiin lämmiryksecn ja kolmas oli lämminvesikarrila.
Karr il oiden takana oleva rake n nusaineinen harm i jOIHi etdäpäässä olevaan
pi ippu u n.
Vuoden 1955 korja uksessa kes ki mmäinen kanila uusiniin koko rakennuksen lämmitykseen ri ittävän koko ise ksi öljylämm iryskarrilaksi ja
öljysäiliö sijoitcrr iin rinceeseen . Vuo nna 1962 toinenkin kattila muutcrriin
ölj ylämrnirreiseks i. Ilmeisesti tässä va iheessa öljyvarastolle eroreltii n oma tila
u lkoscinän rajaamasta cruri las ta. Rakennus li iteui in kaukolämpöön vuon na
1975. Kau kolämpökeskuslailteet on uus irru v. 1995.
Suuren sa lin 102 ja ruokasalin 105 lä hes lanjaan saakka u lorr uvie n
ikkunoiden alapuoliset pa n erir on sijoircn u reräs rakenreisi in ja osinain raken nusaineisiin uporuskotel oihin, jotka näkyvät kcllar irilojen karropinnoissa.
AJkuperäiset vaJuraura iser jaeparrerit ovat pääosin sä il yneet. Mu uram issa
til oissa niitä on korvattu 1950-luvun sileillä pancrcil la sekä teräslevystä tehdyillä jacparr ereilla. Osa pa(rere ista on peräisin 1960-luvuha, jolloin myös
lämpöjohroverkosroa korja[[ii n.
Vesijohtoja ja viemä röinrejä vaa tivat tilat sijoinu ivat alun perin keskitetysti nk. sivu tiJ oihin. Rakennuksessa oli alku jaan su uri keitti ö, kolme
kylpyhuollcrra, neljä erillis tä wc-tilaa, palvelusväen asunrojen kciuiöt sekä
pyykki - ja mankd ituvat. Nykyise t kein iöt. wc- ja märkärilar ovat säilyneet
vanhojen vesi - ja viemärilinjojen läheisyydessä ja niitä on ilmeisesti uusittu vain
pa ikallisesti eri ko rj auks ien yhreydessä. Vuoden 1952 korjauksissa rautaiset
läm m invesijo hd ot purerriin ja uu det tehtiin kuparipuckcsta.
Rak ennuksessa on alusta saakka ollu t pa inovo imainen ilm anva ihlO.
U ll akolla oli alun perin puurakente isia kokoojahormeja. mutta ne uusitti in
pei listä ja paloerisrerriin I 980-luvulla. Huoneiden ulkosei nissä on aJkuperäiscr
ra iti silm avclltl ii lit ja hormc issa vaJu rau taiser po isrosäleikör.
Sähköasennukser, -kaJustcct ja vala isimet ovat peräisin eri aikaka usien
kunnosruksis la aina 1950-luvul ta lähöen. AJk uperäisiä las ilevyll isiä säh kö karkaisijoica ei ole sä ilynYL Isruntosalin 205 tekni ikkaa uudisterriin 1960-luvu n
korjaukscssa. Se oli ensimmä isiä istunrosaleja Suomcssa, jossa huomioiriin
äänirrämisen mahdollisuus.
Vuoden 1984 kunnostuksessa uusi rriin mm. isru nrosaJien kuuluruslaitteer
sekä asenn eu ii n larriaras iar. Tältä ajalta on myös peräisin rorn ih uonec n 400
ja väliha lli n nykyi se t valaisime( sekä vanhojen kruunuvalais imien kunnostus.
Tiloihin Ii särriin ark-kaapcloinri v. 199 1.
Va lu rautaiset p o ist osäleiköt ovat alkuperäisiä ja
ne ova t pääosin säilyneet.
Ulkoseinissä on meta ll iset
ra itisilmasäleiköt.

Kattosäleiköitä on ki r jastossa 103 ja salongissa 104.
Metalliset poistosä leiköt on
liitetty valaisimien " ka ttoroseneihin".
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Salin 102 ja ruokasalin lOS jaepatterit on sijoitettu
upotuskoteloihin, jotka näkyvät pohjakerroksen kattopinnoissa . Ikkunapenkkien pystypintojen panerisäleiköissä
säätöla ite "Ab Vesijohtoliike Oy". Uritetut säleiköt on
kevyesti kultapronssipatinoi t u.

Valurautaiset jaepatterit ovat alkuperäisiä ja
valtaosa niistä on säilynyt. Ne on pääosin sijoitettu
patteri syvennyksiin ja maalattu seinäpinnan sävyyn.

Rättipattereit a on 195 0-luvun mallia siivouskomerossa 0 18b ja 1960·luvun mall ia siivo uskomerossa 212.

Vierashuon eessa 203 on alkuperäinen putkipaneri.

Teräslevystä tehdyt jaepatterit ovat peräisin 1950-luvun muutoksista ja ne sijoittuvat tiloihin 0 15. 018-020.
Sileät levypatterit ovat peräis in 1950-luvun
muutoksista ja ne sijoittuvat aulaan 002 ja ta lo nmiehen as untoon (003- 008) .

Pystysu untaan urite tut levy p a tte rit ova t perä isin 1960-luvulta tai sen jälkeen tapahtuneis ta
muutoksis ta ja ni itä on istuntosalissa 209 ja keittokomerossa 303a sekä varaswssa 009,autQ(allissa
010. neuvotteluhuoneessa 01 1. wc-tilassa 0 16a.
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Sisä tilojen invenroinriosuudessa on karroirerru huoneeilojen valmistumisen
aikaista asua. myöhempiä vaiheita ja nykytilaa. Joka isen kerroksen alussa
olevassa lyhyessä johdannossa on käyty läpi merkiHävimmäc muurokser.
invcmoinnin pohja na ova t paikan päällä tehdyt havainnot nykydlasra sekä
arkiscoläh(e iden pohjalta arvio iru sä il yneisyys. Tilat ovat nykyisin ryhjillään
ryötuo mioi sru ime n muu tettua pois kevää llä 2012. In vc nroinr iosuudc n
h iscoria riedor perustuvat Ennel1- ja Nyt-osissa mainittu ihin läh reisi in. Näitä
ovat mm. säi lynee t valok uva t. pohj api irrokser ja m uu piirrosmaceriaali se kä
Rakcnnus hallicukscn ja Scnaa n ikiimeisröjen arki sroje n asiakirjat.
Sisärilat on invenroinciosuudessa jaerru seuraav iin til ako konaisuuksiin:

3.krs ja torni
Porrosvälikkö
Vieroshuone
Tornihuone
Polve/ijointilat - ryöhuoncet
UI/akko

2.krs
Ylähalli jo pöötxmoikko
Vierashuane
Työhuone - istuntosali
Budooari jo mokuuhuoneet - työhuoneet
Istun(Osali ja wc-tilat - ent kylpyhuone ja vooteti/at

'"

I.krs
Eteisholli, naulokko

Wc-uJo
Suuri sali jo vö/ihalli
Kirjasta

O.krs
Sivuporras. halli jo työhuone
Käytävöt, arkistot ym. tilat
Arkisto jo neuvotteluhuone

lömmänjako- ja pumppuhuone

Salonki
Ruokasali - istuntosali
Sivuhalli jo ent keittiötilot - tybhuoneet
Sivuporros

Tyähuoneet
ToJonmiehen asunta
Varasto ja autotalli

1.

•

•
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Pohjakerros

Loivaan rinrcescen sijoiuuva pohjakerros ulorruu koko rakennuksen alalle.
Sen pohjois- ja jräpuoler ovat pääosin maan alla, kun taas erelä- ja länsipuolcr
sijoirruvJr osiua in maanc;J,solle. Laniapinra on suurimmaksi osaks i maanpintaa
alempana ja siksi riloissa on kosccusvaurioica. Pohjakerroksen väJiseinä r ovat
pääos in alkuperäisiä, mUf{a 1960-1uvulla tehtyjen järjeslelyjen seurau ksena
kokonaisuudesta ruli varsin sokkeloinen.
Etcläpäädyssä on alusta asti ollut erillinen talonmiehen asumo, joka nykyisin koostuu tiloista 004-008. Sinne pääsee nykyisin vain ulkokau n a, kun
sisäov i on sulj erru pois käytöstä . Ercläpäädys rj pääsee myös aurotalliin 010,
joka korvasi neuvorrelurilaksi 1960-1uvulla muU[erul1 alkuperäisen auwtallin
011. Samaan aikaan suljcui in osa rakennuksen lounaiskulman kiertänynä
avologgiaa ulkovaraswksi 009. Nämä oliva( rakennuksen ulkoasuun eniten
vaikuuanee[ muumstyöt.
Pohjoispään alu n perin pääasiassa (aloudenhoiro- ja varasw(i1oja sisäJtänee(
tilat ovar porrasyhtcydessä ylernpiin kerroksiin. Porras 0 18a nousee eteishalliin
101 ja hal li 002 Iiinyy sivuponaaseen 001 ylempien kerrosten porrashallien

Pohjakerroksen alkuperåispohJa v:lta 19 16. Låhes kalkki
kantavat seinåt ovat säilyneet. KA
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Pohja kerroksen muutospiirustus maaliskuulta 1966 (arkkit.
Sirkka Tarumaa). SKA

(apaan. Sivuporraaseen pääsee ulkoa alkuperäisen
sisää nkäynnin lisäksi itäpuolelle 1952 ava run oven
kautta. Käytävän 017 varrelle sijo in u ivat viin i- ja
ruokakellarir 018-109, varasto 0 1G, mankdoimi- ja
siliryshuone 014 sekä pyykki - ja leivinrupa 0 13.
Suuri pannuhuone 0 12 po!rroainevarastoineen jatkui
alkujaan tilaan 0 15 saakka ja sen itäpuolella oli kapea
keskuslä mmiryspurki en lämpöä hyväkseen käyträvä
kuivaru shuone 020.
Osa pohj oispään riloista muuteniin 1950- ja
60-luvu illa hovioikeuden neuvonelu- ja työhuoneiksi
sekä arkistoiksi . Mankelihuone oli jonkun aikaa van kien säilyryshuoneena. Nykyise t rilajärjesrdyr ja pääos in myös värijäscmely on peräisin vuos ien 1966-67
muurosrö isrä. Suurimmat rilamuurokset kohdiscuivat
pannuhuoneeseen si irryttäessä hi ilil äm m irykscsrä
öljyyn (RakH / arkkireh ti S. Tarumaa) .
Vuonna 1977 pohja ker ro s jaett ii n kahdeksi
palo alueeksi palo-ovia lisäämällä. Työruomioistuinra varren vuon na 1984
tehtiin vain vähäi siä pinramareriaalimuuroksi a. Neuvonelurilar 003, 0 11 ja
015 kunnosren iin vuonna 1986 työhuoneiksi.

, '.

014
neuvollelulluone/
enl. monkelihuone

työhuon e

loqgio
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001-003

Sivuporras, halli ja työhuone
19 18 talonmiehen asunnon kelttli.) 003

Sivuporrashuoneeseen lasiseinällä liittyvä halli on nykyisin läpikulkutilana sekä
pohjoiseen että länteen joh taviin tiloihin.
Sivuponaan alaraso 001 on erorettu siihen liinyväsrä pitkänomaisesta hallista 002 pu urakenteisel la lasiseinällä. Po[raas ra johtaa käynti myös suo raan
ulos sekä muuraman askelman alempana olc\O
aan työhuoneeseen 003, jo ka
erotettiin ralonmiehen asunnOSta vuonna 1960. Portaan all a on pieni aluskomero 001a.
Mosaiikkiberoninen porrassyöksy ja sen puurakenteinen balusrerikaide
on alkuperäinen. Sen yläpää n lasiaukkoinen väliovi on 1950-1uvulra ja se
lisätt iin ponaasecn hovi oi kcuna varten av;ltun u uden sisäänkäynn in tak ia.
Muu porrashuone on käsitelry omana erillisenä kokonaisuutena (ks. s.1 08) .
Halli 002 oli alk ujaan su lj erum pi, joka sai luonnonvaloa porrashuoneen
sillo isen lasiseinän kauna. Nykyin en lasise in ä ovineen on 19S0-1uvulra.
Hallista kaavailtiin 19S0-lu vun puolivälissä pohjakerroksen käyrröönonosuunnitelman yhteydessä hovioikeuden yleisötilaa, mutta suuJHlitelma ei
rotcutunu[ näi ltä osin.

Alla: Portaan alainen komera 00 I a. jonka seinissä on al kuperäisväritys.
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Yltä: Huone 003
Vas: Hallin 002 kalusteiksi suunniteltiin lokakuussa 19$5 sohvia. joiden selkänojien alle olisi sijoitettu pitkä putkipatteri.
KA RAkH laa:92$/9.

Lattiat
Porra.~askelmat
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jo tosanteet harmaata mosaiikJ<ibetonia.
TasanteiUa valkea puulista (1950-I.molfi), osittain soilynyt
ap. profiloitu puu/ism, portaiden kohdalla mo%us.
Portoon aluskomerossa 00 lamaalamaron betonl, maolattu op. profiloitu puujalkalista.
Hollissa 002 rusehtava fin ofeum. PuuJolkaTisto (/950-1.
molli) maalattu rusehtavoksi. Tilassa 003 punertava
Iino/eum, maalotut vakiopuujoTkaflstat
Suihkussa 0020 hormahtava neliö/aatto.
Seinät

Suorakaireenmuotoisesta hallista johtaa kellarikäytävälle 017 alkuperäinen
ov iaukko, jonka ovi uusini in vuonna 1977 palo-oveksi. Hall in yhteydessä
oli alkujaan myös wc-tila, johon lisärriin lavuaari vasta 1950-luvulla. Sen
ko hdalta avaniin 1960-luvulla nykyinen käynti portaita pitkin alemmalla
tasolla olevaan neuvoneluhuoneeksi 011 muutettuun aU[Qralliin. Vuode n
19 52 piirustuksissa näkyy myös vahtimes tarin asumoo n johtaneet portaat
ja ovi, jo ita ei ollut alkuperä ispii rusruksissa. Ne on laiterru um peen enne n
1960-luvun muutoksia. Nurkassa näkyvän rakenteen takana kulkee entinen
pannuhuoneen piippu .
Hallin ja porrashuoneen v:irijäsentcly on peräisin vuoden 1984 kunnostuksesta. Seinä- ja kauop intojen maalauseöiden lisäksi mosaiikkibecon ipor taat
ja -Iauiat hioniin ja haJlin la rria pääl!ysrenjin linoleumilla. Wc-tila on myöhemmin muu[crru suihkutilaksi. Tilassa 003 oli rapeni vielä 1960-lllvulla,
mutta nykyisin seinät ovat maalacu(. Seinälle on sijoitettu puhelin/ rele-kaappi.

Maalattu vaoleonrusehtoviksi, portaan kottopinnan sivu
pone/oltu.Aluskomerossa ap. vihreän umbran sävy. Halfissa
002 maalattu vaa{eankellertäviksi.
Suihkussa 0020 valkoinen keraamlnen laatto. ylaosa
maalattu valkeaksi.
Katto
Kattopinnat jo syöksyjen alopinnat maalattu volkeiksi.

Portaan afuskomerossa maalaamaton beton;' paitsi syoksyn kohdalla mao/anu valkeaksi.
Hallissa 002 jo suihkussa 002a maalattu valkeiksl,portaan
kohdalla volkea rerttetty kipsIlevy.
Ovet

Alkuperäiset peiliovet pääosin maalattuja! 00 Ja, 002a,
003, 00 I (tammea)
Losiseina ovfneen 1950-Iuvulto

SI SATIL.",T
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016- 020

Käytävä, arkistot ym . tilat
19 18 Kä)'tävj, ruc ka- Ja .. lInlkellant.

195 2

Käytä ~ ,j . arkl stot

kU! v'aushu~

ne

ym.

Pohjoispään käytävä ja sen varrelle sijoittuvien tilojen nykyinen asu on pääosin
/960-luvu/ta. Länsipuolen käytävälaajennusta lukuun ottamatta alkuperäinen

tilajäsentely on pääpiirteissään säilynyt
Pohjakerroksen läpi murkineleva käytävä jakauruu alkuperäiseen (O I 7 b, 017a
pohj.osa) sekä myöhemmin kartilahuonees ra erotetruun osaan (0 17a eteläosa),
Alkujaan L-malliscn käytävän varreha o li käynri kaikkiin pohjakerrokse n

pohjoispuolen tiloihin.
Hallista 002 alkavan käytäväosuuden 0 17b rilajako on säilynyt lähes en-

nallaan . Käytävän keskiosasra johtaa po rras 0 18a pääsisäänkäyn nin eteiseen.
Itäpuo lel la oli alkujaan viini- ja ruokakellarit 018-019 ja länsipuolella pitkä
ja kapea kuivaushuone 020, jotka kaikki muutettiin 19S0-1uvun korjauksessa
arkistOriloiks i. Tilasta 018 eroreHiin väHseinällä siivouskomero 0 18b. arkisrotilasta 020a taas sähköpääkeskus 020b. Arkisrotilojen 0 18-019 ulkoseini en
tiiliset verhomuuraukser uusini in ja tiloihin lisärrii n lämpöparrerir. \ 'anhojen
hyllyjen dlalle teht iin uudet puiset arkisrohyll yr. Käytävän kano- ja seinäpinnat m aalattiin öljymaaleill a , mu issa tiloissa ne ka lkitriin.
Käytäväos u uden päättcenä on pohjoispään neuvottel uhu one 0 14 ja sen
vierell ä wc OlGa ja tekni nen tila 0 16 b. Varasro (0 16a- b) on jaerru väliseinäl lä
wc- ja ves imirraririloi ksi. Ni ide n karropinnoissa on suuren salin lämmirysparrereiden rakennusaineise r uporuskorelor reräsluukkuineen.
Käytävän 017a ril ajako ja nykyinen asu o n peräisin vuosien 1966-67
korjauksesta. jolloin pannu h uoneesta erotettiin länsi puolen uuteen neuvoneluh uon eeseen 01 5 päätryvä käytäväosuus. Käytäville tehtiin alakarot
kipson ii rrilevyistä. sei när m aalattiin vihenäviksi ja laHiar pääIlys rerri in sinisillä
vinyylilaaroilla . Pääosa ovista uusittiin, vain neljä vanhaa peiliovea jätcui in
pa ikoilleen .
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Lattiat
KdytäVlI/Ci 0170 sininen hovilaatto. 01 7b sininen vinyylilaatta. PuujalkaIista (1 95Q..L malli) maalattu rusehtavaks,.

Portaassa 0180 rusehtava Imo/eum, askelmien ewplnnat
maalattu harmaiksi. mustat muoviristat
Vesfmittorl- ja suvousti/oissa 0 16b. 0 18b sek.å arl<istotilolSSa
of 8--0 19 maalattu betonl (0 18b, 0 18/ oulVinVlhrea. 0 16b,
0191 harmaa).
Wc-tilassa 0 f 60 harmaa 6-kulmoinen laatta Ja /aattaja/koOsta.
Seinät

Kaytavilla maalattujen seinien varit vaihtelevat: 0170
oh1viflVfhreo, voa1eonhannaa, keltaisenrusehtovo ja ruskea:
o17b lönsiseina vaaleonrusehtavo jo itaseinö ollrvinvihrea.
Portaassa 0180 jo arkistotIloissa 0/8-019 maalattu
vaoleanharmaiksl.
Wc-tilossa 0 16a ja vesimittorihuoneessa 0 f 6b maalattu
valkelksi;Wc-tilassa valkoinen taustaloatotWs jo ulkDseinan
alaosa levyteuy.Siivousti/assa 0 18b maalattu kellertaVlksf.
valkDinen tausta/aotohus.
Katto
KöytåvTen 0 f 7a-b jo siivoustilan 0 18b afakatot valkeaksi
maalattua sifeda Idpsilevyo.

Portaassa 0 f 80. W(-, vesimlttarru/oissa 0 16a-b. arkistotlfoissa 018-019 rapattu ja maalattu val/ceiksi.
Ovet

Alkuperiiiset maalatut pei/iovetl 0 17b, 020b
VHluplntajnen pafo..ovi/ 017b
Maalatut teröspa/CHlvet 018.0/9, 020

Maalatut Iookoovet 0 f 6. Ol8b
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013 - 014

Arkisto ja neuvottelu huone
19 I 8 pfYkkl- Ja lel, IntupaJu I 3. mankeh- Ja Slllt)'shuone, 0 14

1952 'd nkien säll,trshuone.'01 4
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1955 t uomanen huone:O 14
1967 arklS1( '0 I 3 ju neu .JtteluhuoneJO 14

Pohjoispöän kaori-ikkunallisissQ tiloissa oli alkujaan pyykki- ja mankelituvat
Kulmikas neuvotteJuhuone on tilallisesti säilynyt ja se on pitkälti 1950-luvulla
saamassaan asussa, kun taas pannuhuoneen puolelle laajennetun arkiston asu
on f 960-fuvufw.
Monikulmaiscssa pohjoispäädyn (ilassa 014, jonka muotO noudanaa ylempien
kerroksen dioja, oli alun perin mankeli- ja si li [yshuone. Sen ereläpuolella
olevassa pohjamuodol raan neliömäisessä eilassa 013 oli pyykki- ja leivinrupa.
Täsrä [ilasta johri ovi myös pannuhuoneessa sijainneeseen hiilivaraswon.
Pyykkiwvan patamuuri ja leivinuuni sekä rnankelihuoneessa ollur hella ja
winen leivinuuni oli sijoitettu väliseinässä olevaan samaan hormiryhmään.
Hovioikeutta varren tehdyissä muutoksissa v. 1952 mankelihuoneen
014 uuni purerriin ja [i las(a tehtiin vankien säilyryshuone. Alasaranoicuihin
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Alla: Pohjapiirustus helmikuulta 1952, entisestä pesutuvasta
013 ja mankellhuoneesta 014, jossa vihreällä on merkitty
purettava leivinuuni. SKA

,
1

.

Lattiat
Neuvottelutilassa 014 rusehtova linoleum -50 luvulta ja
vaikeaksI maalattu op. profjlaitu puujalkalista.Arkistassa
013 sininen vinyylilaatta -60-/uvufta ja valkeaksi maalattu
puujalkalista (50-1.malli). Ki:Jmerossa harmaaksi maalattu
betoni.

Seinät
.. Rapatut seinat maalattu tilassa 014 vaaleankellertaviksi
seka tilassa 013 harmoiksi ja ulk.oseina rusehtavaksi.
Katto

• ArkIstossa 013 alakatto rei7t:ettyä kipsilevyii, TIlan 014
katto valkeaksi maalattu,
Ovet
Alkuperäiset maalatut peiliovet TIlan 013 komerossa
sfJea laakaovi.
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Suunnitelma "tuomarien huoneen" 014 kaapistoista
lokakuulta 1955. RakH laa:925/8

ikkunoi hin lisäniin ka!rerir ja ilmeises rj niihin li sätt iin tässä y hteyd essä
pysrysuunraiscr välijaor ja ava rraV3 r forrus kar. PyykkimvJI1 013 param uu rin
rappaukser puolestaan kor jaTtiin ja sin n e vcd erriin lärn mi nves ijohro.
Vuonna 1955 vankien säilyrysrila muurcniin tuomarien huoneeksi. Lattia
päällysrc criin korkkim arolJa ja kolmelle st: inälle rakenn ett ii n kii nrcä kaapisto
(1aa :925/08 ja 22-23) , joka ei [Q(cutullm täysin su unnitel mi en mukaan.
Matalien kaapp ien päällä on ensimmäisen kerroksen lämm irysjä rjesrdmään
liirryvät parreriupowskorelor. V iimeai k o ina neuvmreluhuoncena käyrössä
ollut til a on säilynYl pääosin vuonna 1955 saarnassaan asussa.
Ti la 013 on saanut nykyisen muotonsa 1966- 6 7 muuws · ja korjausröissä,
kun tila muurettiin neuvorreluhuonccksi. Sitä laajcnn eniin pannuhuoneen
pilaril injaan saakka ja (ässä yhteydessä rakenne n iin il meisesti myös ulkoseinällc
pieni komera laakaovincen. Pinramarc riaalir ja värijäsentcl y ovar perä isin (älIä
ajalra. Tila o n myöhemmin muutertu arkiswks i asenramalla sin ne Iiukukiskolliset arkis wkaapi r.
Sekä neuvoneluhuoncessa enä arkiswssa on alkuperäiset alasaranoidur
kaari·ikkunat sekä peiliover. Tosin entisen mankelihuonecn ikkunoita on
wden n äköisesti m uurenu 1950-luvulla. Myös jae panc rir ja valurauta isc (
p oisrosäJeikör ovat säilyneet.
Sl ~
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012

Lämmönjako- ja pumppuhuone
19 I 8 Pannuhuone
1975 - Lämmi.,nJako- Ja pumppuhuone

Tekniset tilat ovat alkuperäisessä paikassQan, mutta alkujaan ikkunal/isesta
pannu huoneesta on lohkottu tiloja käytäväksi ja neuvotteluhuoneeksi.
Pannuhuone oli alun peri n nykyistä lämmönjakohuonerra 012 suurempi
ja se oli jakaurunm useampaan osaan. Tilaan o li käynti sekä suoraan ulkoa
ikkunallisen eruö!an kauna (nyk. 015) se kä kellarin käytävältä pitkänomaisen
po!rwainevarasron kauna (0 12a- b, 0 17a osinain). Lisäksi pannuhuoneeseen
pääsi myös pyykkituvasta 013. Varsinai nen pannuhuone oli näitä tiloja alemmalla tasolla . Sen pohjo ispäässä oli yläkerran väliseinää kannattavat pilarit.
Halko lämmincisiä kattil oira oli alkujaan kolme, joisra kahra käyrcrriin
lärnmicykseen ja kolmas oli lämminves ikanila. Kaniloiden takana oleva rakennusaineinen hormi johti rakennuksen keskiosassa olevaan piippuun . Vuod en
1955 korjaukscssa keskim mäinen kanila uusirr iin rehokkaammaksi öljyllä
toimivaksi. Öljysäiliö sijoitcniin ilmeisesri nykyisen til an 015 pohjoispäähän.
Vanhat kanilat m uutcHiin si ten, euä savu saariin rakaa ulos . Katon rajassa
olevat lämpöpane ri t sii rrert iin alas. Vuonna 1962 toinenkin kanila mumerrii n
öljylämmitteisek<>i. Ilmeisesti tässä vaih eessa (rai 1955) öljyvarasto ll e erotenii n
oma ti la ulkoseinän rajaam asca crucilasta.
Nykyinen asu on pääosin peräisin vuosien 1966-67 korjaus- ja muutostö istä, jolloin osa pan nu huoneen pohjois- ja länsi päästä lo hkaisriin muuhun
käynöön. Pohjoispuolelle avattu uusi käyrävä 0 17a johtaa kan ilahuoneen
ikkunallisee n eteistilaan, josta teh ti in neuvotteluhuone 0 15. Pannuhuoneeseen
kuuluOlH cIeistila jäi osinain osaksi uutta käytävää, jonka alle muodosrui
matala varasrokomero. Pannuhuoneen pohjoisosasta ero tett ii n väl iscin il lä
pumpp uhuone 0 12b. Myös entistä pyykkitupaa, joka muuteniin neuvotreluhuoneeksi , laajennerrii n pannuhuoneen puolelle. Länsip uolen nurkasta
lohkaistiin kahta neuvorre!uhuoncua (011 ja 0 15) yhdistävä väJikkö. Siirryrräessä v. 1975 kaukolämpöön tilasta ruli lämmönjakohuone. Ti lassa on sä il ynyr
alkupe räiset poistosälc iköt ja vanhat opaalipallovalaisimer.

Pannuhuoneen käsittävä osa v.1 916 leikkauspiirustuksesta,
jossa näkyy tilan alkuperäinen laajuus. KA

Lattiat

Maalattu beton; (piidosIn sinihannaa, vdlikössö vihertiivd),
]alka/(stat maalattua betonIa. Terastaso ja -portaat (v.
1967) mustaksi maalatut Korokkeet maa[aamatonto
betonla. Pumppuhuoneessa 0 f 2b ja pannuhuoneen
a/akomerossQ maalaamaton betan;,
Seinät
Lämmön]akohuoneessa valkeaksi maalattu rappaus, a/akomerossa valkeaksi s/ammatutl rapatut Pumppuhuoneessa
o/2b maalattu ti71i.
Katto
Lämmönjakohuoneessa valkeaksi maalattu rappaus.
alokamerassa maalaamaton betonJ. Pumppuhuoneessa
o /2b maalattu betani

Ovet
Maalatut teriispalo-ovet Alokomerossa sininen laakaovi,
jossa vanha painike.
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011 .0 15

Työhuoneet
autotalh j2 pannuhuoneen etutila

1967 Neu _oueluh u )r,~ et
1986 ~vöhuon(: et

Nykyiset tilat ovat peräisin /960-/uvulta,jolloin autotafli ja pannuhuoneen etutila
muutettiin ti!anohtauden takia neuvotteJuhuoneiksi.

NeuvoHeluhuoneeseen 011 eli ent iseen autotallii n on käynti myös ulkoa
eteläpuolella olevan ruulikaapin 023 kauna. Se muodostui 1966-67 mu u(Ostöissä, k un uusi autOtalIi rakennettiin ulko t ilaan entisen ed ustalle. Au(Owllin

umpeen muurattuun oviaukkoon avattii n kapea käyntiovi. Samassa yhteydessä
avattiin myös ovi piene n välikön kauna län sipuo len neuvocrelu huoneeseen
015, joka erorcni in pan nuhu onccsra 012 omaksi ri lakseen. Sieltä pure tTiin
öljyvaraslo n väli seinä ja länsipuol en loggiaan johtaour oviaukko m uu rattiin

um peen (ovi siirrctriin varasron 009 oveksi) . Myös autotallin laniassa ollut
monttu lai reniin umpee n.
T il ojen nykyinen asu on pääosin perä isin 1966-67 muurostöistä. Työhuoneiden 011 ja 015 pintoja on uudistettu viimeksi v. 1986, jolloin ne
muu tetti in neuvonel uhuoneisra uuteen käynöön työ ruomio isruinta va rren .
Ikkunat ovat kuitenkin todennäköisesti alkuperäiset. T ilassa 01 1 on poikkeuksellisesti ruuruikkunat ja roisessa niistä forrusk a. T ilan 011 kanopinnassa
olevassa patteri uporuskmelossa on ruokasalin ikkunoiden alap uolise t patterit.
Neuvottel uhuoneessa 0 15 on säilynyt alkuperäiset pa tterit , muna til assa 0 II
on levypaaerir. Tilan 015 ulkoseinillä on vesiva urioi ra.

Lattiat

TIlassa 0 f f ja völik6ssä sininen vinyylilaatta. TIlassa 0 f 5
oranssi kokolattJamatto. jonka 01/0 sInInen vinyylilaatta.
Valkeaksi maalatut puujalkalistat -50-luvun mallio.
Seinät
Rapatut seinät maalattu sekä tilassa 0 II ja viilil<össä vaa·
leanharmaiksi.nJan 015 ulkoseino maalattu kellertäväksi.
muut seinät valkeiksLPohjaisseina levytetty kosteusvaurioiden taida lastufevylla.
Katto
• nIaissa 0 II Ja voTikössa maalattu valkeiksi. TIlassa 015
a/akatto rei'iterryCi kipsilevyli.
Ovet

PCiCiosin maalattuja laakaovia. nJojen 0 J I Ja 0 f 5 väli/la
mi1ntyvii/upintainen palo-ovi.
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003- 008

Talonmiehen asunto
1952

taJonmlehen

a~ unto

1967 . talc .,mlehen asunto

Alusta saakka henkilökunnan asuntokäytössä olleiden tilojen nykyinen asu on

pääosin peräisin
jälkeen uusittu.

J 967

korjaus- ja muutostöistä. Pintamateriaaleja on senkin

Kellarikerroksen ctcläpää ryyn on alkuperäisissä suunnirclmap iirusruksissa
esitetty kaksi henk ilöku n nan asuntoa, joi hin on ollut yhteinen sisäänkäynti
suora a n ulkoa. Molemm issa asunnoissa oli eteise n li säks i kcirri ö ja yksi

huone (003-005, 008a osittain ja 006-008). Sisäänkäymiviilikössä oli myös
mol em mill e asunnoille yhte inen wc-ti la. Ilmeisesti koko asuma oli kuitenkin
vain yhden perhee n käytössä ja si itä oli myös suunni telmista po iketen suora
yhteys ylcmmäJlä tasolla olevaan hall iin 002.
Vuode n 1952 korjauksessa asunto jaettiin kahteen osaa n (003, 005,
008a osittain ja 004, 006-008). Erelä päädy n tilat säilyivät ral o nm iehen
asunto na, mutta tilat (003-005, 008a os inain) oteniin ilmeises ti hovio ikeude n a rkisrokäynöön. H uoneide n 003 ja 004 välinen ov iaukko muurarriin
umpeen kann ikiv illä ja 004 puolel le laireni in kipsoniittilevy ja paperoimi.
Molempiin liloihin asenne[[iin uudet ko rkkirn aror. Hu o neesta 003 teh tiin
keitti ö, johon ascnncttiin uudet kal usteet. Myös huoneiden 006 ja 007, joiden
kaaovuodor korja ni in , korkkimawr uusiniin. Keitt iön 007 puuliesi korvatt iin
sähkäliedellä. EICist ilaan 023 ase nncniin uusi kumi rna rto. Wc- tilaan lisän iin
lavuaari. Kom eroiden lattioille asennerriin vapaurununa vanhaa korkkimanoa.
Ere1äpäädyn kolm e kaar i-ikkunaa uusiniin (Iaa:924/23).
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Vuonna 1960 keirriöstä 003
tehtiin hovioikeuden viskaalin
työhuone. Viimeistään tässä vai heessa asunto siirtyi vain yhden
perheen käyttöön. Nykyinen tilajako on peräisin vuosien 1966-67
korjaus- ja muuwsröistä, kun tilat
muuteniin yhdeksi talonmiehen
asunnoksi (3h+kk) ja siitä croteniin wc-tila 002a, joka avattiin
hallin 002 puolelle. Sisäänkäynti siirtyi ruulikaapin verran lännemmäksi ,
kun aurotallin edusta muureniin sisär ilaks i. Asunrojen väliseinät säilyivät
pääosin ent isissä paikoissaan lukuun otlamalta etciseen ja siihen avauruvicn
kylpy- ja vaatehuoneiden tilajärjesrelyjä. Ovia ukkoja myös suljeuiin, uusia
avatriin tai niiden paikkoja siirrettiin. Lasiseinällä erotetru eteistila muuteniin
keirrokomeroksi ja sinne asencniin nykyiset kalustcct. Myös kylpyhuone on
säilynyt pääosin korjauksessa samassaan asussa.
Vuonna 1985 huonokuntoinen asuma kunnosreniin maalaamalla seinäja kartopinnar, uusimalla lanianpäällysteer laminaarriparkereiksi huoneissa
004 ja 006 ja lisäämällä valopistcitä. Myös ikkunat kunnosrcctiin. Tiloissa on
säilynyt pääosin 1950-luvun sileät patterit, keirrokomerossa on levyparreri.
Tiloissa 006 ja 007 on kosteusvaurioita.

Lattiat
Huoneissa 004 Ja 006 !aminaotDparketti ja tammija/kalistat Vaatehuoneessa 0050 ruskea lina/eum; huoneessa
007, eteisessä 008a ja keittokomerossa 008 rusehtava
muovimatto, maalatut puujalkalistat /9S0-luvun mallia.
Eteisen portaiden sIvuissa ruskea lino/eum. Tuulikaapissa
sininen hovi/aatto ja musta muovijalkalista..

Kylpyhuoneessa 005b 6-kulmainen harmaa laatta (porftyrQ Ja ja/kalista/aatto.
Seinät
HuoneIden 004, 006, 007, eteisen 0080 seinat maalattu
kellertäviksi, yloosa harmahtavan valkeiksi. Kelttokomerossa 008 vaalei/(si maalatut. valkea taustalaatoitus.

Keittokomeronja huoneen 007 vanss6 puinen vd/iseinäikkuna (ikkunoissa strukruuri/asl).
Kylpyhuoneessa 005b valwTnen keroaminen laotto,ylliosot
maalattu kellertåviksJ.
Katto

• KattopTnnat maalattu päliosin harmahtavan valkeiksi.
Kylpy- ja vaatehuoneessa v(Jaleanke4krtä..,iksl.
Ovet
• VaIkeaksi maalatut loakaovet f9S0-60-luvufto.

009-010

Varasto ja autotalli
Nykyinen autotalli ja sen viereen sijoittuva varasto rakennettiin avologgiaan v.
f 96 7 korjauksessa.
AutOtalIi 010 ja varasto 009 sijoirruvat pohjakerroksen lounaisnurkkaan ja
molempiin on käynti vain suoraan ulkoa. 1960-luvun muuros- ja korjaustöissä
autotalli sijoiteltiin nykyiseen paikkaansa aJkuperäisen aurotallin edustan
avorilaan ja sen viereinen varasto rakennuksen kulmaan. Ne lohkaisivat osan
tcrassin alapuolisesta loggiasta, joka rajautui nyt vain länsi puolelle. Tål[ä
ajalta on myös peräisin autoraJlin rammipaneloiru kippiovi. Varaston oveksi
siirrettiin vastakkaisella seinällä ollut kattilahuoneen tammiparipeiliovi, jonka
oviaukko muurarriin umpeen.
Molemmissa tiloissa on rammiscr kaari-ikkunat ilman saranoira. Varas[On 1960-luvun kaari-ikkunassa ei ole jakoja. Autotallin ikkunan sisäpuite
jakauruu neljään ruutuun ja ulkopuolella on loggian muiden ikkunoiden
tapaan ruurujako. Varaston ikkunan ja autotallin oven aukoissa, jotka ol ivat
alun perin avoimia, kiertävär graniittikiver. Aurotallin kattopinnassa on
ensimmäisen kerroksen lämmicysjärjestelmään liinyvä rakennusaineinen
parreriuporuskotelo, jossa on pelriluukku.
\'araston ovea ei saatu avattua in ventoinnin aikana. Sen seinä- ja karro ~
pinnoissa on kosteusyaurioita.
lattiat

• Betonl, myös Jolkaristat
Seinät
• Valkea slammous I maalattu rappaus.Autotallissa taustalaatoitus vesfpisteelle.
Katto

• Valkeaksi maalattu rappaus
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Ensimmäinen kerros

Ensim m äisessä kerroksessa näkyy selkeäsri rakennuksen jakautuminen roi ~
minnallisesli kahreen osaan. Edustavammar tilat sijo i((Uvar rakenn uksen
pohjois- ja länsi pu olell e ja niiden ikkunat o n suunnanu karujen ja Kai vopuisron suuntaan . Sivurilar, ensim m äisessä kerroksessa alun perin keirriörilar,
taas ovat pihanpuo lella rakennuksen kaakkoisku lmassa.
Plaa ni on samanaikaisesd sekä cpäsymmcrrinen että aksiaalinen. Rakennuksen päärilana on suuri sali välihall ci neen, joka o li alun perin vastaanotro- ja
seurusrcluhuoneen lisäksi myös Keirkne rien "raidegallerian" päänäyrrclyril a.
Länsipuoldle sijoirruu rakennuksen päästä päähän ulottuva lcirjasron, salongin
ja ruokasalin mu odostama rilasarja (rum i }il). Akselin mo lemm issa päissä on
avotakar, jotka työntyvät näkyviin myös julkisivussa. Salonki, josta on käynti
ulkoterassille, sij oin u u sam aan linjaan ereisrilan kanssa. Niiden välistä suo raa
aksiaalista yhreyuä on kuitenkin vä1tetry.
Avarar ja valo isat ke iniöt ilat tarjoiluhuoneineen sijo irru iva t sivuporraan

i -I..~ LL
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Enslmmalsen kerroksen plaanlssa näkyy raken nuksen
masso lttelu kolmeen osaan. Leveimmassa paarun~
gossa on monikulm alset päädyt. Se fakautuu kahteen
osaan: poh joisen suureen saliin la etelåpäädyn kelttioti loihin. Sfi hen tu keutuvassa itapuolen t ornissa on
pääsisää nkäynti eteishalleineen ja länsipuo lella on
kolmen huoneen aksiaalinen tilasarja.

fl~ .

yhreyreen, Tarjoi lu huoneesra oli yhtcys ruokasali in sekä ete ise n naulakkocilaan.
1\1uurerraessa 1950-luvulla yk'iityiskori hovio ikcuden käyrröön edusmsdlar sä ilyivä t pääosin cnna ll aan. Tarpeenomaksi käyncet kei lliö cila t tarj oiluhuoneincen muutettiin kirjaamoksi ja rau kot iloiksi. Sivuporrashuon eeseen
ava rriin uusi sisäänkäynci , jonka se urauksena ensimmä isccn kerrokseen
johtava po rrassyöksy uusirriin. Suuresta salista avani in takan kohdaha suora
yhteys tarjoilu h uoneeseen. \'astaavasti rarjo il uhuoneen ja nau lakkorilan vä linen ovia ukko mu urarr iin umpeen, Ruo kasali muul elliin isrunrosaliksi sekä
kirjasto ja sal onki ryöh uoneiksi. (Rakennushalliru sl S. Emo). Vuonna 1964
eteläpäädyn taukOlilar muuccniin ryöhuonciksi (Uu denmaan piiri rakennusroimi swl Aarne Raveala).
Kerros osasroiriin kahdeksi paloalueeksi vuonna 1977 ja tässä yhteydessä
naulakkorilan 112 kaksi väliseinäikkunaa laitt:rriin umpeen, Myässuuren sal in
102 ja sivuhall in 110 väl inen ovi muutettiin osastoiduksi oveks i (Uudenmaan
piir ira kennuswim isro), Työtuomioistuinra varren tehd yissä muutoksissa
vuosina 1982-84 kalusteira uusirriin, pinrarnarc riaaleja kunnosrerri in ja tilat
sa i\ ar nykyisen värijäsenrelynsä (Rakennushall itusl arkkit. Pirkko \'J.sara,
sisust usarkkitchti Tauno Kivinen),
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100- 10 1,112

Eteishalli ja naulakko
Tammipane/oitu eteishalli on arkkitehtoniselta jäsentelyitään osa suuren salin
muodostamaa kokonaisuutta ja se on säilynyt lähes täysin alkuperäisessä
aSUSSQan. Eteishalliin liittyvän naulakkotilan läpi sivuhalliin johtanut yhteys on

nykyisin suljettu.
Tummasävyinen rarnrnipaneloiru ereishalli 101 muodostaa voimakkaan
konuasrin rakennuksen vaalealle ulkopuolelle. Maralahko, välihallin 200
alle sijoittuva sisäänkäym i johdarraa rul ijan muutaman askclman ylempänä
olevaan rakennuksen korkeaan päärilaan, suureen saliin 102.
Rakennukselle ominaisesra mumokielesrä saa esimak ua kahdeksankulmaises.<;a ruu li kaapissa 100, joka oli alku jaan maala[(U rummanvihrcäksi. Leveässä
sisäovcssa on fasccoidm lasiruudur. Ereishall in puolell a ovea kiertää jyhkeä
e1äinaihein vcisrokoristeltu kehys.
Ereishalli mu odostaa suuren salin ja välihallin kan ssa yhtenäiscn kokonaisuuden . Paneeliseinär jäsenryvät pys rysuumaisi in rammipcileihin
ja pilasrereissa on voimakas reliefi. Ikkunanurkassa on alkuperäin cn hissi
(Graham Brothers), joka on inregroiru osaksi paneel iseiniä. Hissin pe iliovessa
on samanryylinen jäsentely kuin sisäänkäynriovessa. Kasetoiru rammikano
jakautuu ruuruihin, joissa profiililis tar. Yhdeksässä keskimmäisessä kascrissa
on alkuperäiset rnessinkikamaiser hehkulamppuvalaisirncr. Yksi valaisin on
sijoircrru erilleen, ja va laisi aiko inaan seinässä oll utta peiliä.
EreishaJliin siivilöil)')' valoa pohjoisseinän Iyijypuitreisista lasimaalausikkunoista, jotka ovat Olga Gummerus-Ehrströmin suunniHelemar. Länsip uolella
leveät porrasaskelmar nousevat pilarciden väli stä suureen saliin. Pilareissa
on edelleen kiinni verhorangot, joihin on ennen ollur ripusrettuna Saa ri se n
suunni ttel emat ja Suomen käsityön ystävien kummat' oviverhot, joihin oli
kirjai lt'u "Keirkners Konsrgalleri A.D. 19l8".
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Eteishalli I 920-luvulla. Huomaa peilin yläpuolella katossa
oleva yksinäinen lamppu. joka on edelleen jäljellä, sekä nau·
lakkotilassa I 12 pilkottava väliseinäikkuna. Sundström IWA

Portaiden vieressä on tammella verhoillur kaariaukor, jossa on matala ovi
kellariporraaseen 0 18a sekä käynti kapeaan na ulakkodla an 11 2 ja wc-tiloihin
113-114. Na u lakkoti lan kauna pääsi al un perin sivuhalliin 110, muna si nne johtanut porras purcn iin ja oviaukko muurarr iin umpeen 1950-luvulla.
Kahdessa kaarisyvennyksessä on sivu portaan puolella edelleen al kuperä iset
tamm i- ikkun at, mUHa naulakkorilan p uolelta ne on muurarru umpee n
palo-osasto inni n yhteyd essä v.1 977. Tamm inau lakko on ilm eises ö peräisin

1980-1uvul< •.
Vaarerilan vä lisei näikku na- ja ovimuuroksi a luku un o tra marra ereisr iloi ssa on tehry vain vähäisiä muuroksia. Vuonna 1952 lasimaalausikkunoira
korjattiin ja rammiporrairren narinaa pyrirriin vähentämään. Tuulikaapin ja
vaatetilan sei nä- ja karropimojcn nykyinen väritys 0 11 peräisin vuoden 1984
korjaustö istä. Samassa yhteydessä parkcrrilarriar kunnostcniin.

Ovi a ukon k e hyksessä puusta veistetty eläinaiheinen
köynnös. la sioven pystyjakoja on korostettu puuleikkauksin.
vaakaiaot sileät. risteyskohtien neliöissä ympyrä koris teet.
Lasi ru udut fasetoituja. Mess in kivedin samaa mallia ku in ulko ovessa. mutta ilman lintukoriste ita (G. Finne) .
Tammipa n eloidut seinät jakautuvat pYStysuuntaisiin peilei hin. ylim mät peilit neliÖnmaJliset. Niiden yläpuolell a profiloitu. lista . Pila r ien jalusta n korkeudel la poikkeava vaakajako
listoineen. Pilari en ja pilasterien pystysuuntaisissa peileissä
voimaka s reliefi.
T ammikasettikaton nel iö mäisissä kaseteissa profi ililistat .
Kaseteissa yhteensä kymmenen messinkikantaista valaisinta.
Keskimmäisen vaJai sime n kanta neliö, muut pyöreitä .
lyijypu i tteiset lasimaa laukset sijoittuvat neljän kaari-ikkunan sisäpuitteisiin. Abstraktia kuviota kiertävässä
kehyksessä kasviornamentteja .
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EteishaJli Waldenien aikana. Iffland I WA

Lattiat

Diagonaafist1 ladattu tammiruutuparkettJ. Tuulikaapissa
persattu ap.}alkalista ja nau/akkotilassa voa/eanruskeaksi
maa/ottu ap. profilohu ja/kolista. Tuulikoapis.'i.a tommikehyksinen mattosyvennys ilman mattoa.
Seinät

Eteishallisso 101 vahattu tms..tammipaneeiTuulikoaplssa
101 vaa/eonharmaaksi ja naulakkDtilassa 1/2 vaaleankellertoviksi maalatut rappauspinnat
Katto

Eteishaffisso kasetohu tammikatto,jossa messlnkikontaiset
hehkulamppuvaloisimet Tuulikaapissa /0/ vaaleanharmaaksi ja naulakkDtilassa 1/2 vaa/eankellertäviksi maalatut rappausplnnot. Nau/akkotilassa profiJofdut kattorosetit
Ovet

Tomminen lasiovi ja pohjakerrokseen johtava tommipeiliovi
alkuperaisia.

Puukehyksisissä patterisäleiköissä on uritettu maalattu metalliritilä ja ne ovat saranoidut.
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H issi
Alkuperäisen hissin on valmistanut ruotsalainen Graham
Brothers (perustettu v. 1887). Se on varhaisimpia suomalaisIIn
yksftylstalolhln asennetulsta hisseista HISSI ulottuu etelshalhsta
tomlhuoneeseen, m.;tta pysähtyy vålllla vanl toisessa kerroksessa (suunnrtelmapiirustuk-

sissa hISSI pysähty> myös 3.
kerroksessa Ja OVI avautui
toiseen suuntaan). HissIken on kauttaaltaan paneloitu. Kahdessa vastakkaisessa viistety%ä kulmassa
on kapeat peilrt. Hissi 011
käyttämättömänä vuodesta 1936, mutta ke~att"n
käyttökuntoon v 1956-57
Se on peruske~attu 1999

113-11 4

Wc-ti la
Etelään avautuva valoisa wc-tila muodostaa viimeistellyn ja hyvin säilyneen kokonaisuuden tammiovineen ja -ikkunoineen sekä sinertävänharmaine kaakeleineen.
Ensimmäisen kerroksen ainoa wc on sijoitet tu naulakkorilan 112 yhreyteen.
Etuhuoneessa 11 3 on lavuaari ja pisoaari, raaemmassa tilassa 114 wc. Valoisien ja korkeiden dlojcn kapeat tammi-ikkunar avautuVat etelään ja myös
ovet ovat tammea. Alkujaan tilat oli ilmeisesti maalanu tummanvihcrräviksi
kacropintoja ja ikkunasmyygejä myöten.
Seinicn alaosassa on alkuperäinen sinertävänha rmaa keraaminen laana,
joka päärryy profiililisraan. Laatan taka na on valmistajan leima Wilho Andstm
Helsingfors (ullak olla on sä ilynyt samoja laa[{oja). Laatoirusla on os irra in
paikanu uudemmilla erivärisillä laamilla esim. pisoaarin takana. Laaroiruksen
sa umaus on uusinu v. 1984. Lauian vaaleat neliön mall iser klinkkerilaa tat
ovat peräisin 19S0-luvun kun nosruksesra. Seinä- ja karropinrojcn nykyinen
vär irys on vuodelta 1984.
Wc-tilassa karropinnan keskiosa on ko rkeammalla kuin reunaosar, il rnc isesli kanava-asennusten takia. Kauopinnan pyöreissä profi loidu issa kiinniryskannoissa on vanhat messinkirunkoiser opaali lasipallot. Myös latti alla seisovat
valura uraisct jaepanerjt sekä po isrosäle ikö t ovat säilyneet.
Eruhuoncessa oli alkuaan kaks i lavuaaria. Vuonna 1952 roinen lavuaari
uusi ((iin ja roisen tilalle sijoiteniin pisoaari. Vanhan, todennäköisesti alk uperäisen , nk. Noiseless-wc:n tilalle asenneniin Arabian valmisrama malli. Nykyiset
vesikalu slcer ja varusteet ovat pääosin 1980-l uvun p uoliväl isrä.

Lattiat
• Vaalea klinkk.eriloatta (/00 x /00 mm).
Seinät

Sinettävanharmaa !<eroaminen laatta (n. /SO x /50 mm)
h= /700 mm, myos osktain lki<unasmyygeissä. YIOosat
maalattu vao/eankellertoviksl.
Katto
• Ropatw kottapinta maalattu vaaleonke//ertovoksl, prof~
loidut "kottorosetit".
Ovet

• Alkuperäiset tammlpelliover.
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Suuri sal i ja välihalli
19 18

turkkilainen huone/2W

1952 - klllastL 102 (. ähllä myuS eSlttehjOlden t', jhuone)

Suuri sali ja välihafli muodostavot tyyliltään barokkihenkisen kokonaisuuden,
joka alkaa jo eteishallista.Arkkitehtonista jäsentefyä täydentävät kuvanveistäjä
Gunnar Finnen rehevät puuveistokset.Arvokas kokonaisuus on säilynyt poikkeuksellisen hyvin alkuperäisessä asussaan.
Kahdenkerroksen korkuinen pirkänomainen suuri sali 102 on rakennuksen
päärila. Tilallisesti se noudanaa Eliel Saarisen yksiryisralojcn hallcillc tyypillistä
teemaa, johon liittyy avoimempi taj suljerumpi parvikerros sinne johravine
porraincen. Sali ja si ihen avoimesti liittyvät ereishalli 1 Dl ja lehrerimäim:n
välihalli 200 liirryvär arkkitchroniselta ilmeeltään ja jäsencelyldän toisiinsa ja
kokonaisuuua täydentävät kU\'-anveistäjä GUllnar Finnen taid eteokset , joiden
aiheet liinyvät Keirkncrien elämään (ks. liite 3/ MarmoripaLl1tsin veistokoristelusta). Ha ll i on säilynyt hämmästyttävän hyvin alkuperäisessä asussaan
pintamateriaaleja myötcn.
Salin rummasävyinen, lähes barokkimainen interiöö ri edustaa vielä
vahvasti jugendin ajatusta kokonaistaideteoksesra ja myös tyylilliscsti se
poikkeaa rakennuksen muista tiloista. Hallin seinät ovat rammipaneelia
ikkunakorkeureen saakka. Paneeli on jaenu suorakulmaisiin peileihin ja sen
yläpuolella on koristeellinen kultanahkatapertia jäljitcelcvä paincnu tapetri.
Kano on beronirakenceinen, murta verhorru kaunaaltaan tammdla. Primääripal kit jakavat katon kolmeen osaan ja kannattavat pohjois-eteläsuumaisia
sekundääripalkkeja.
Salin monikulmaisen päädyn korkeat ikkunat avautuvat pohjoiseen ja
itään. Matalien ikkunapenkkien al la on upotetut panerikanavat, jotka näkyvät
alemman kerroksen karopinnassa. Ruskeaksi maalatu t ikkunapenkir oli alun
perin sävyterry vihertävän rusehtaviksi rammipaneelin sävyyn. Länsisein us talla
on alkuperäinen leveä liukuovi salonkiin J 04 ja paripeiliovet kirjas(Otilaan 103.
Salin seinäpinnan tasoon, alkuperäisten peiliovien eteen sijoiTetut ruplaovet
ovat vuodelta 1984.
Ereläscinällä on pylvä iden ja palkiston rajaama cakkasyvennys. Pylväsparir
kannanavat veistokoristelrua palkisroa, jma koristaa G.Finnen puusta veistetty
kuus iosainen relieflsarja. Takan ympärys koostuu vihreisd keraamisista laatoista . Salitilan kannalta merkittävä muutoS oli rulisijan kohdalle vuonna 1952
avattu ovia ukko tarjoiluhalliin 110 (Iaa:9241l9). Puremn takan yläpuolelta
poistettiin seitsemän laanariviä, jotka varasroitiin ullakolle mlevaisuuden
cmistämistä silmällä pitäen. Takan keskelle muodostuneen käytävän seinien
ja karropinnan vuoraus ja vaneriovi karmeineen tehtiin männystä, joka petsattiin rammipaneelin sävyyn . Lania pääl lystettiin laarroj en värisellä vihreällä
kumi lla. Nykyinen tarjoiluhuoneeseen johtava osasroitu ovi on vuodelta 1977.
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Kattopinta primääri- ja sekundaaripalkkeineen on
verhoiltu tammiviilulla. Seinäpinnan palkkien välit ovat
myös tammea. Tapetin yläreunassa puulista.

Suuressa salissa näkyy Saarisen yksityistaloille ominainen
halliteema, iohon liittyy tilaan avautuva ylemmän kerroksen
välihalli. Sisääntuloa ja välihallia korostavat veistokoristellut
pilarit. Saarisen suunnitelmapiirustuksissa esiintyvät tyylitellyt naisfiguurit toteutettiin lopulta kuvanveistäjä G. Finnen
rehevinä figuureina. Martti Saarinen

Klassisesti jäsennettyä takkasyvennystä rajaavat
vapaasti seisovat pylväs parit ja niiden ka nnattama massiivinen puupalkisto. Kahdeksankulmaiset pylväät kapenevat ylöspäin ja niissä on sama tammipeilijäsentely kuin
väli hallia kannattavissa pilareissa. Kapiteele ja ko ristavat
puuleikkaukset. Friisin kuusiosainen reliefisarja on G.
Finnen käsialaa. Fri isiä on ka llistettu paremman näkyvyyden saamiseksi.Vläpuolen voimakkaasti ulostyöntyvää
palkistoa o n jäsennecty hammaslistoin ja puuleikkauksin .
Taustasei nässä pylväsparien takana on sileä ta mmivi ilu.
Keskiosa muod ostu u vihre istä keraamisis ta laatois ta,
jotka ovat muodoltaan pyramidimaiset. TuJisijan paikalle avattu ovismyygi on I 95Q-luvulta. Puretut laatat ovat
ullakolla. Takkasyvennyksen edustan lattia on tumman vihreää laattaa. Vllä kuva Suuresta salista InO-Iuvulla
(Sundström I WA) .
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Tammipaneloidut seinät jakautuvat pystysuuntaisiin peileihin.Yhtenäiste n pystylistojen väleissä on vaakalistat. Jalustana on korkea jalkalista. Ylin matal amp i peili kenttä
muodostaa "friisin", jo nka jo kaisess a kentässä on kolmiulotteinen geometrinen ornamentti. Paneeli päättyy mass iiviseen puulistaan. Yläpuolen koristeelline n tapetti, joka
on prässätty ja värjätty imitoi kultanah katapettia.
Ikkunasmyygit on paneloitu kuten seinät. Smyygin yläpi nta sisennetty. Maalatut ikkuna penkit työntyvät ulos seinäpinnasta. Ni iden vaaka- ja pystypin no issa (kahta luku un
o ttamatta) metallis et (ap. pronssipatinoidut) uritetut patterisäleiköt.Venttii leissä merkintä "Ab Ves ijohtoliike Oy" .
Korkokuva ja oviaukkojen kehyslistat Sa longin
o viaukon yläpuolella oleva vaakunamaine n puinen korko kuva koostuu
kaariaiheisen ornamenti n
yhdistämästä ne ljästä neliöstä ja keskellä olevasta
veistetystä eläinhahmosta .
Salongin ja kirjaston oviaukkoja kehystävät ko risteelliset puu listat.

Rakenn uksen pääporcaikko nousee takkasyvennrksen vierestä leveänä
tammiponaana väli halliin ja jatkuu sieltä toiseen kerrokseen muu((uen luonTeeltaan klassisemmaksi . Po rtaan alaosaan lisäuiin vuonna 1959 puukaide
wlppineen, johon jäljennettii n välihallin pilareiden roseuimaiset koristeet
(puuseppä E. Toiviainen).
Salin kaksi suurta pu urunkoista kanoval aisinra kuuluvat alkuperäiseen
sisustukseen ja ne on suunnitelcu juuri tätä ti laa varten . Kahdeksanku lmaisten valaisincen sivuissa on rinasra valetm korisrela arat. KarropaJkkeihin alun
perin ki innitetyt, lisävalaistusta antaneet hehkul am pti t (vrr. 101) on poistetru .
Pohjoisseinälle sijoitetut mess inkikanraiser valaisi met maljamaisine opaalilasikupuineen ovat peräisin \('aldenien ajalta.
Uusbarokkinojatuolir ovat Keirkne rie n aikai sia. Lasioviset kirjakaapir,
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Tilasta on säilynyt kolme työ piiruStuSta (nrat 40. -4 t, 83). länsi - ja itäseinistä on projektiot
mittakaavassa 1:25 ja tarkempi mittapiirustus itäseinältä on laadittu mittakaavassa 1,10. Toteutunut jäsentely näkyy pitkälti jo v. 1916 leikkauspiirustuksessa. Martti Saa r inen.

Puu s ta veistetyt katt o kruunut (2 kpl) ovat G. Finnen käsialaa.
Kahdeksankulmaisissa puukehikoissa on kahdeksan tinasta valettua ku-

valaattaa. joissa on esitetty mm. karhun kaataminen sekä tapahtumia
kansan elämästä. Kehikon keskeltä ja kulmista roikkuu yhdeksän opaalilasi-

palloa (ap. etsatut). Niiden pyöreitä kanto ja kiertävät erilaiset eläinaiheet
mm. pelikaan it , sammakot, 5isili5kot. Keh ikon yläosaan on myöhemmin
lisätty peltili sta.
V älih alli n pilarit ja pilasterit on verhottu kuvanveistajä G.Finnen
puureliefeillä . Kaiteen yläpuoliset korkokuvat esittävät henki lofiguureja ja
niiden alapuolella on tyyl itellyt kukka-aiheiset koristeet. Pitarit päättyvät
kapiteelima iseen profrloituun puulistaan.Yälihallin kaarevissa kaiteissa on
puusta sorvatut kierteiset tolpat
V äli hallia kannattavien pilarien tammiverhoilu jakautuu pystysuuntaisiin peileihin , joissa voimakas reliefi. Pilareissa yksinkertaiset profiloidut
kapiteelit kannattavat puusta veistettyä meande r inauhaa. joka jatkuu
kulman ympäri portaan sivu lla .
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Kasetoitu katt o pinta koostuu neHömäisistä profiloiduista kasete ista. Niissä on kaarevat ornamentit ja
osittaiset hammas listat. Osaan kaseteista on lisätty myöhemmin valais imet peltisine kiinnityslevyineen.
Pystysuuntaise sti jäsennetty pan e eli se inä jatkaa
suuren sa lin paneeIin yläreunan linjaa. Se päätyy massiiviseen puulistaan . Seinällä on kolme alkuperäistä messinkivala isinta.
Ikkunoide n arkadikaari stoa kannattaa kolme puupylvästä, joissa on puuleikkauksin koristellut kapiteelit.
Ikkunalauta on puuta ja smyygit on myöhemmin maalattu
mustiksi. Ikkunoiden edessä on värikkään koristeelliset
puusä leiköt,joissa on '"mau r ilaishenkisiä" tyylite ltyjä kukka kuvioita. Kussakin säleikössä on erilainen koristekuvio.

M e t a lli set u ritetut patte r isäleikö t sijoittuvat Jattianrajaan sekä ikkuna penkkiin. Paneel ipinnassa on myös
patterisyvennysten huoltoluukut.

isrunro pöytä ja nahkapääll ysreiser nojaruo lit hankitt iin hovioikeurra varten
1950-luvulla.
Väl ihalli muodostaa pääponaikol le vä!itasamcen. Intensi ivisen [ummasävyisessä tilassa jatkuu suuren salin jäsentely tammiseen alapaneeli in ja sen
yläpuolella olevaan nk. kuhanahkatapeniin. Salin puolella on kaarcvar puukaiteet, joiden vä lisissä pilareissa on G. Finnen veisro koristelua. Matalassa tila'isa
on tamminen kascnikarro. Portaikon pää([eenä on kulmikas seinäsyvennys,
jossa on tammijalusran pääll ä August Keirknerin pronss ipatinoiru kipsinen
rin takuva (Finne). Seinällä on säilynyt kaksi kolmesta alkuperäisesd messinkivalaisi mesta (kolmas valaisin oli inventOinrihetkellä irral laan ikkuna laudalla).
Niiden lasikuvur on myöhemmin vaihden u opaalisiksi.
Neljää pohjoisen puoleista ikkunaa yhdistää arkadikaarisro. Sitä kannattaa kolme puupilaria, joissa on veisrokorisrel lut kapileelir. Ikkunoissa on
värikkään koristeelliset puusäleikör, joissa on "maurilaishenkisiä" tyyliteltyjä
kukkakuvioi ra. Tila oli alun perin sisustettu nk. rurkkilaiseksi huoneeksi
suurine divaaneinccn ja värikkäine kuviollisine manoineen.
Vi lihallin ja toiseen kerrokseen johtavan ponaan välinen lasinen tairroovi on 1950-1uvulra. Sen paikall a oli alun perin vain kuvioidur väli verho t.
Kasercikaton hchkulamppuvalaisimer ja niiden taustaksi asennerur maalatm
pelti levyt ovat 1980-l uvun kunnoswksesta. Ne korvasivat 19GO-luvuha
peräisin oleva t ritilävalaisimet. Alk ujaan kasettikarossa ei ollut val aisimia.
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luvulla. Seinäsyvennyksen värisävy oli alkujaan sao
maa punaista kuin tapetin pohja. Pääportaikkoon joh tavassa oviaukossa oli
leveät puukehykset ja koristeellin en väli verho. Nykyinen ovi kehyksineen on
peräisin 19S0· Juvulta. Sundström IWA

Lattia
Diagonaallstlladonu tommiruutuparketti, osittain fjsiitty petsottu jalkaflsta.
Portoat tammisauvoparlrettia.

Takan edustalla vihredt keraamiset laatat (150 x 150 mm), ovisyvennyksessä vihreä ffno/eum.
Seinät
Alaosassa vahattu tms.tammipaneeli. Sen yläpuolella on kultanahkatapettia
jdfjttelevd painettu tapetti.

Entisen taf<kokokonaisuuden seinäpinnassa vihreat pyramidinmalliset
kaake/it (135 x 135 mm).
Katto
• Sarin 102 kanopalkir ja niiden våfit tammea. Välihallissa 200 tammika·
sewkano.

Valaisimet
Salissa J 02 kaksi puukehikkoista valaisinta (G. Finne) seka messinkiset
seinalampetit maljamaislne opoalilasikupuineen (1930-/uvult.a).VäliholJisso
200 kolme alk.uperäistä messInkistä seinii/ompettia,joissa vaihdetut opaa-liIasikuvut sekä kasettikarossa myöhemmin ffslityt hehkulamppuvoloisimet
Väliovet
Tammipe,IIovi Idrjostoon 103 (myöhemmin isätty),Sisopuolen peiTeisso levy.
SivuhaWn 110 johtava laakaovi pets<Jttu salin puolelta poneelin sdvyyn.
toinen puoH montyvilJo.
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Kirjasto
1952

ho .. lolkeuden presidentin huone

I S'$ 4 - (r dUOmlolstUlmen president in huone

Kirjaston holvikaaret ja seiniä kiertävät, Eliel Saarisen tilaa varten suunnittelemat
kalusteet ja avotakka muodostavat kiinteän kokonaisuuden,jota hallitsee Emil
Wikströmin henkilöaiheinen (riisi. Työhuoneeksi muutetun tilan intensiivisyys on
kuitenkin menetetty nykyisen värijäsentelyn myötä.
Kirjasto on ensimmäisen kc:rrok'i:cn länsi puolelle sijoittuvan kolmen huoneen
tilasarjasu pohjoisin. Pohjamuodolraan neliönmallista huone((a jäsentävär
jykevät profi loid u[ nurkkapilari r, jotka kannanavar seinää vasten olevia
holvikaaria. Kanopima on kuitenkin täysin suora. Nurkkapilareihin oli StlUIlnitetmapiirusruksissa esiretty figuurien koristamat friisir, joita ei roteurcrru.
Suureen saliin 102 johtaa alkuperäinen paripe il iovi. SaJongin 104 ovena
oli sivuseinien sisään liukuva pariovi. Se muuteniin normaaliksi parioveksi
1950-luvulla, kun kirjasrosta tehriin hovioikeuden presidentin työhuone.
Ovessa on edelleen jäljellä Iiukuoven helar.
Ikkunoiden sisäpuirreet ja smyygit muuren iin rakennusaikana yläosistaan kaareviksi niihin sijoitettujen lasimaalausikkunoiden takia (piir. n:o
110 Andring av fänster Nl I Heikki Saarinen). Olga Gummerus-Ehrströmin
suunnirrclemien lasimaaJausren läpi siivilöityi tasaista valoa ja ne sulkivat tilan
ulkomaailmalra. Lasimaalaukser olivat paikoillaan vielä \Xialdenien aikana.
Kirjaswkokonaisuureen kuuluvat Saarisen suunnittelemat kiinwka]usteet
ja avotakka. Mahonkinen, imarsiakorisrclru kalusto on hillityn tyylikäs ja
koosruu matalista avokirjahyllyisrä , kapeista kaapeisra sekä sohvasra. Inrarsiakoristelu jatkuu myös patterisäleiköissä ja ovien kehyksissä. Waldcnien aikana
kiinteä sohva oli korvattu inosohvaJla. Nykyinen sohva vuodclta 1985 on
tehty alkuperäistä mallia jäljitellen. Sokkcliosasra pUuttuu imarsiakorisrdu
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Kirjastossa olleet lasimaalausikkunat. jOtka suunnitteli Olga
Gummerus-Ehrsträm.Tuhoutuivat ilmeisesti suurpommituksissa 1944. Sundstöm I WA

O viaukko ja ke hystää
vastaava geometrinen intarsiakoristelu ku in kalusteissa.

Klassisesti jäsennetyn eheän ja yhtenäisen tilan keskellä ollut
kalustoryhmä oli Saarisen luotsikadulle suunnittelema. Pöydän ympärillä oli jugendille tyypilliset nk.lieriötuolit. Vihreän
umbran sävyiset seinäpinnat muodostivat taustan mahonkikalusteille ja pronssifriisille. Sundström/WA

Nurkka pilare id e n kapiteeleissa yksinkertaiset profi 10 innit.Varsiosa jakautuu vaakasuuntaisesti kahteen kenttään, joihin oli suunnitelmissa esitetty figuu rikorist elua.

Mahonkin e n kalu s t o ryhm ä koostuu seiniä
kiert ävien kaappien, hyll yjen ja sohvan kiinteästä
rakenne lma sta. Kalusteet o vat mahonkia geometrisin intarsia koristelu in (yksi puuttu va kirjahylly
ullakolla).

Ka ttoros e tti a kehystää kuparista pakotettu
lehväkranssi. jonka keski osassa poistosäleikkö (ti.
lassa 104 vastaavan lainen, mutta lehväkranssi on
rikkaammin koristeltu ja säleikkö on erimall inen) .
Avotakka pron ssifriise ineen on integroitu osaksi matalaa geometrisin kuvioin incarsiakoristeltua mahonki kirjahyll yä. Kirjahyllyn pilasterit kannattavat takan otsa musta,
jota koristaa kuvanveistäjä EmilWikströmin henkilöaihein
muovai lema fri isi (signeeraus v. 19 19).Takka-aukon sinisensä vyisistä laatoista koostuva kehys (160 x 60 mm) on
porrastettu. Lattialla on samaa laat taa (160 x 160 mm) .
Kaa reutuva kupu on t ummaksi patinoit unutta kuparia
(aukon eteen on ki innit etty kuparisuojus käytön estämiseksi, lisäksi takan edessä on irrallinen metallisuojus).

-

Uritetu t patterisäleiköt on integroitu osaksi kalustokokonaisuutta ja ne ovat alasaranoidut.

SISÄT ILAT
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. 7i1I'afi'e/rlrrJer. 12! /011:3/O/Jokttel.

-<JAala /:/0.

ja selkänojan yks ityiskohdat naswineen eroavat alkuperäisestä.
Pohjoisse inän avorakka on imegroiru osaksi til aa kienäviä k iintoka lu s~
(eira, muna sitä on korostettu Olsapinraan sijoireru ll a, kuvanveistäjä Emil
Wikströmin figuuriaiheisella pronssifriis illä. Sen aiheet liirryvär Keirknereiden
elämään . Allegorisen kuvaelman keskellä on enkel isi ipinen naisfiguuri, jonka
molemmilla puolilla on maa nviljelykseen, teollisuuteen, metsästykseen ja
taiteeseen liinyviä figuureja. Maalausraidc((a edustaa Akseli Gallen-Kai/ela,
jonka reoksia oli ripusrcn u myös rii an seinille.
Kiinrokalusrccr ovat säilyneet pääosin ennallaan, mutta ril avaikutelrna on
muuttunut, kun yksi ikkunascinusun kaapeista on siirre t ty ullakolle. AJ un
perin dlan kaluswryh mänä oli Saarisen Lumsi kadun asu nwon suunninelema
pyöreä pöytä lieriötuole ineen . Nykyinen kalusw on uusruoranroa, joiden
mallina on Saarisen Hvirrräskiin suunnirrelemar kalusteet. Metal lisäleisrä ja
lasi levystä koostu va valaisin on alkuperäinen, muna se on sijainnut ro isessa
huoneessa.
Kirjasro on säilynyt pitkälti alkuperäisessä asussaan värirystä lukuun
o{(amatta. AJkuperäisessä värijäsenrelyssä rummanvihcrtävät seinät ja pil arir
muodostivat taustan mahonkik alusteille sekä takan pronssifriisille. P il a rien
kannanamat, valkeiksi maa latut holvikaaret ja kanopinra rajautuivat selväs ti
omakseen . Wal denien aikana kaikki pinnat maalarciin lähes yksivärisiksi.
Nykyinen värijäsenrely on perä isin 1980-luvun puo livälistä. Nurkkapilar it
erorruvar oliivinvihreinä vaal eanrusehtavaa seinäpinraa vasten ja kalusteet
vaikunavat kokonaisuuteen nähden irrallisilta. Myös maali pinnan strukruur i
on liian rosoinen h uo neen muuten hienosruneeseen ilmeeseen.
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Kolme työpiirustusta on säilynyt: itä-, Iänsi- ja pohjoisseinien
projektiot n:ot 106,107 ja 109 (Martti Saarinen) ja ikku namuutospiirustus n:o 110 (Heikki Saarinen).
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Lattia
• Alkuperainen diogonaolistJ ladattu tommirwtuporketti,
jo/katista kuten kolusteisso.

Seinät
Tilaajasentavat nurkkJin sijoketut ofjivinvrhreiksl maalatut
ne/i6malset pi/asteritjo niiden konnattomat valkeiksi mao-

holvikaoret Pilastereiden y/öosat pro~/oidut Muilta
osin karkeat seinapinnat vao/eonrosehtaviksi maalatut

10M

Waldenien aikana vaaleiksi maalatut seinä- ja kattopinnat
muuttivat tilan luonteen. Myös alkuperäinen kiinteä sohva
korvattiin irtosohvalla. lffiand I WA

Katto
• Rapattu Ja valkeaksi maalattu.

Valaisin
Pohjamuodoftaon kuusikulmainen riippuva/aisin koostuu
etsatusta lasllevystiJ,jonko alopinnassa on kuusi opaafilasi-

palloa. Kaorevot sivut koostuvat metolfisa/eistö.Alun perin
valoisin on oMut toisessa tilassa. (Tyohuoneessa 205 ja
makuuhuoneessa 207 on ollut 2 kpl samaa tyyppiä ofevia
valolsimia, mutto lasI/evy on ollut neiOmaTnen ja lamppuja

on vastaavasti ollut nefa vrt Luotsikadun valaisimet).
Ovet

Solin 102 johtava paripei. OVl on afkuperiiinen. Sa/onkJin
104 johtavassa slsemmåssa paripeJliovessa hyodynnetty
ap. liukuovi. Molemmat ovet pahkinopuiJ[tJ tms. Ja nilta
kehynäa vastoava intarsiakoristelu kuin kalusteTssa.

Irtokalusteet
Uustuotantoa E. SaafJsen HvittrasJdn kukkahuoneeseen
suunnittelemista kaluste1sta, teetetty mahonkiviilutetwna
/980-/uVlJllo (Ade/to Oy),

SI : ÄTILAT

'19

104

Sa lonki
1952 - Sihteerin huone

Kirjaston ja ruokasalin väliin sijoittuva hienostunut s%nki poikkeaa tyyliftään
muista tiloista, Tilan orkkitehtoninen jäsentely on säilynyt., mutta pelkistetyn
värijäsentelyn myötä vaikutelma on kokonaan toinen.
Salon ki on keskimmäinen kolmeen huoneen aks iaali scsra rilasarjasra. Suu reen saliin se avautu u leveällä oviaukolla. Lisäksi ikkunascin älrä johtaa kaksi
lasi ovea u lkorerassillc. Sa lon ki poikkeaa ryylilrään vicrcis isrä h uoneista ja
alull perin se muodos li kehyksen Keirknerien (aidekokodman ulkomaalai -

sille maalauksillc ja rokokoohcnkiselle kalusrollc. Tilaa jäse ntää t'Yylitel ryjen
pilasrcrciden kanna ltama kJass isesri jäsenncu y palkisro, joka ei ulol'U karropinraan saakka. Ikkun aväleissä on poikkeuksellisesti kak'ioispilastcrir. Myös
ov iau kkojen kc hyks issä on klassisct koristclistat. Teluamainen kano pinra on
aavisruksenomaises ri holvarru.
Sa lo ngin ja suuren salin väli sessä oviaukossa on al ku peräinen liukuovi ,
joka on jäsennerry paripeiliovien m ukaa n (yläpuo lise r puukehykset lisän y
myö hemm in , liinyvät il m eisesti liukuovcn mekanism iin). Myös kirjasmon 103
ja ruokasaliin 105 jo hti alun perin liukuoveL Larriapinta jatkui yhtenä isenä,
eikä tilojen väli ll ä ollur rajaavia kynnyksiä . Kaikki en ovia ukko jen edessä o li
verhot, jotka oli ripustcrru ku ll arruihin kehyksi in (5 kpl , nykyisin u ll akoll a).
Terassin alkuperäi sten tam milasiovien umpiosissa on kahdcksanku lrn a iser
peilit. Sisäoven peili ken[[ää koristaa puuleikkauksin tchry köynnös. Ovismyygien pattcrisyvcnnyksissä ovat säilyneet metalliset "patrerisuoj ukser", joita oli
alun perin läh es ka ikissa päärilo issa.
Vuoden 1952 korjauksessa salonki muurcniin hovi oikeuden presidenrin
sihteerin ryöhuonccksi, joll oin kirjaston ja salongin liukuover muutettiin
ääneneristyksen vuoksi pariovi ksi. Salongin puole isiin ovia ukkoihin sijo itettiin myöh emmin sil eät tupla-ovet, jotka 1980-luvun puolivälissä vaihdcrriin
Pilaste r it ja niide n kannatt a m a p alki st o ovat klassiseen henkeen tyyliteltyjä . Kapiteeleissa "cornettomaiset"
(sarvima iset) voluutat. Pil aste reissa kehystävät lehtisauva listat.Vastaavat koristelistat myös oviaukon kehyksissä.

Te r a ssin lasiov ie n alaosassa on kahdeksankulma is et
peilit. Huoneen puo leisen pei lin keskellä ve i5tokoristell un
köynnöksen ympäröimä medaljonki .

Terassin ovia kehystävissä pilastereiden sivuissa
on puulistat oviverhotangon kiinnitystä varten.

Kat t o rose ttia ke hystää kuparista pakotettu
lehväkranssi,jonka keskiosassa poistQsäleikkö
(vn. tila 103).

Ke tjum aiset ko ri st e suoj u k se t on ripustettu patte r isyvennyks ien eteen . Ne koostuva t muotoi ll uista metallilaatoista. Vastaavia
suojuksia o li käytetty useimm issa pää tiloissa
ja niitä on ullakolla tallessa.
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Pilasterit palkistoineen muodostivat tyylillisesti sopivan
taustan kalusteille ja ulkomaalaiselle taiteelle. Rusehtavan
sävyisten seinä pintojen kipsi koristeita oli korostettu kultapronssilla. Sundst röm I HKM

Lattiat
DTaganaalist f ladattu tammfruuwparketti. ruskeaksi
maalattu ap. profilo'ftu puujoll<olista (poikkeava yksinkertaisempi malli).
Seinät
Seiniä jasentdvat tyyllteltyjen joonialaispifasterien kannattama palklsto, joka ei ulotu kattopintaan saakka.
Pi/asterh Ja polkisto moalattu kellertäviksl, se"napinnat
vaaleanVlhertaVlksi.
Alkuperäiset metolliset potterisuojukset.

\L_ __ _

Katto
• Rapattu lievasti holvattu kattopinta maalattu vaikeaksi.

Valaisin
Vonhassa va/olSimessa opaali/osiset po/lokuvut Waldenien
ojalta peröISin oleva valaisin on J930-Juvu//o tyohuoneessa
205 kangasvarjostimin.
Ovet
Suureen saltin johtava peililiukuavi seka terassille johtavat
losiovet ovat alkuperolsla. Muut peiliovet uusittuja.

van hoja peiliov ia m ukaileviksi viiluoviksi . Ilm eisest i su ure n sali n oviaukossa
ollur palj eov i kiskoineen poisrcniin.
Alkuperäinen ru skeasävyinen vä ri jäscnrcly, jota ol i korosrerru ku h apronssilla , muuterriin Waldenien aikana yksiväriseksi. Kirjaston ja ruokasalin
ov iaukkojen yläpuol isiin ken n iin sijoiteniin kehysteryr maaJaukscr. Nykyinen
väritys o n peräisin 1980-l uvun puoliväl istä. Pilasterit ja paJkisro on maa lanu
kokonaan kell crtäviksi ja seinäpinnat vaaleanvihcrräviksi.
SISÄ TILAT
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Ruokasali
1952 -

istuntosali

Istunt G5ali

Istuntosaliksi muutetun ruokasalin ilme poikkeaa alkuperäisestä, vaikka sen
arkkitehtoninen jäsentely, vitriinikaopit ja takka ovat säilyneet
Pitkänomainen ruokasali on osa rilasarjaa, jonka päärreenä on ereläscinustan
avorakka. Suoraka ircenmuowisra tilaa on jäsenneny pää tyseinien pysrysuunraisilla porrasruksilla ja kauopinnan kulmikkaalla muodolla. Pirk illä sein iHä on
korkea pähkinäpuupaneeli, johon liirryy molemmissa päädyissä kaarevaoviscr
lasikaap iL Ne sijoi((uvar takan ja salonkiin johtavan oven molemmin puolin.
Suunnirelmapii rusruksissa oli takan yHip uoli seen neliömäiseen seinäpinraan
esircuy ilmeisesti taideteosta varten koristeellinen kehys, jota ei kuitenkaan
rorcurcrtu.
Salonkiin johtavaa oviaukkoa on korosrerru kaarevalla pedimenri llä. Alkuperäinen seinän sisään liuk uva peiliovi mumcuiin 1950-luvulla pariovcksi.
Tarjoiluhuoneeseen ilO johtava peiliovi on yhdistetty osaksi paneloinria.
Korkeiden ikkunoi den matalissa ikkunapenkeissä on patterisälciköt. Uriteruissa pysrysäleiköissä on alkuperäinen kultapronssiparinoinri, vaakapinnan
säleiköt on myöhemmin peirromaalanu ruskeiksi . Itse pancrir on uporerru
alemman kerroksen kanopin no issa näkyviin koteloihin.
Ruokasali cdustaa arkkitehruuriltaan saamaa hi llirryä ryyliä kuin kirjasm,
jonka esikuvat ovat perä isin wieniläisjugendista. Pysrysuu ntaisuurra korostava
jäsenrely on saanut vaikurreita skoclantilaisdta Charles Rennie Mackintoshilta.
Samantyyppisiä aiheita oli käytetty Herman Geselliuksen v.1903 suunnittelemassa Suur-Merijoen kananon ruokasalissa ja Saarisen Keirknereille v.190?
suunnitteleman Luotsikadun asunnon ruokasalissa. Sieltä tuodut kalusteet
olivat lähtö koh tana Mannoripalarsin ruokasalin suunnitteluun.
Ruokasali oli alun perin tunnelmaltaan nykyistä intcnsiivisempi. PaneeIin
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Pähkinäpuupanee lia jäsentää intarsiakoristelu. joka
koostuu kapeiden eebenpuu · nauhojen rajaamista pystysuuntaisista kentistä.Yläreunassa o n neliömäiset kentät.
joita eebe npuun lisäksi rajaavat nappimaiset puu ko risteet.

Porrastetuissa profiloinneissa oli alun perin geometrista maalauskoristelua. PaneeIin kohd alla se jatku u
aaltomaisena koristeluna .

Ruokasalin suunnittelussa huomioitiin Saarisen Luotsikatua
varten piirtämät kalusteet. Vihreäksi petsatut tammi kalusteet
oli verhoiltu punaisella nahalla. SeinäpaneeHn yläpuolella oli
tummasävyinen tapetti. Sundströml WA
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Ruokasalista on säilynyt
kaksi työpiirustusra: n:o 95
eteläpäädystä (yllä) ja n:o 97
itäseinästä (seur. aukeamal-

la) mittakaavassa 1: 10. Päätyseinän pystysuuntaisuuna

korostavassa jäsentelyssä
näkyvät Saariselle tyypill iset
porrastetut profiilit. Takan
yläpuolelle oli varattu (ila
taideteosta varten. Martti
Saarinen

Ruokasali Waldenien aikana
I 930-luvulla. Tilan ilme on

muuttunut, tumma tapetti
on poistettu ja seinä maa-

lattu vaaleaksi Myös alkuperäiset kalusteet siirrettiin
toisiin (iloihin . Iffland IWA
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Suorakulmaista rapattua kattopintaa jäsentää venytetyn kahdeksankulmion malliset sisäkkäiset peilikentät.Seinäpinnassa kattolista jakautuu vaakasuuntaisesti kolmeen.
Profiloitujen "kattorosettien" ympärill ä olevat ympyräkoristeet liittyvät alkuperäisten
valaisimien ripustukseen .
Panelointi ulo ttuu myös ikku nasmyygeihin. Maalatut ikkunapenkit työntyvät ulos
seinäpinnasta. Ikkunapenkeissä ja niiden alapuolella metalliset uritetut patterisä leiköt.
Säätöventtii leissä merkintä "Ab Vesi johtoliike Oy".

Kaareva-aiheinen puupedimentti korostaa salonkiin
avautuvaa oviaukkoa. Pedimentissä ja pystylistoissa aaltomaista koristelua.

Kaarevaoviset lasikaapit lii ttyvät osaksi seinäpa neelia. Lasiovien kehykset ja pys tysuuntaiset koristelistat pakotettua messinkiä. Kapeiden vaakasuuntaisten messinkilistojen päät pyöristettyjä. Las iruuduissa faseto inti.

Avotakka, joka sijoi ttuu päätyseinälIe kahden vi triini kaapin väliin on malliltaan yksinkertaisin. Takan etupinta on lähes samassa
tasossa yläpuoli sen seinäpinnan kanssa ja sen
pääneenä on loivasti kaareutuva tammitaso.
Etupinta ja lattian edusta ovat siniharmaaseen
vivahtavaa laatta (150 x 150 mm).Takka-aukon
sivupielet ovat porrastetut. Kaareva kupu on
tummaksi patinoitua kuparia.
10 4
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Helsingin hovioikeuden ensimmäinen täysistunto loka-

kuun alussa 1952. HH

yläpuolella oli rummasävyinen kuviorapeui, jora
kehystivät ylä- ja alapuolelta rummiksi maalawt
reunukser. Alkuperäinen asu häv isi Waldenien
aikana, kun ta petti poistett iin ja seinät maalaniin
vaaleiksi. Samalla peitettiin pääcyscinien porrasruksiin liinyvär maalauskori srel uc. Alkuperä iset
kalusteet ja valaisimet vaihdettiin tOisiin, muna
liekkikuvioinen matto säilyi.
Vuonna 1952 ruokasali muU(erriin hovioikeuden täysisruntosaliksi. Tässä
vaiheessa hankirriin nykyiset Paavo Tynellin suunnirre!emar messinkiyalaisi rnet. Sähköjohdor isruntopöyti en valaisimia varten vederriin larriassa. Vuonna
1955 korjattiin vitriinikaapp ien huonokun roiset lasiover.
Nykyinen asu on peräisin 1980-luvun puolivälin korjauksesta. Seinien
yläosa( tapewiriin lasikuituraperilla, karropima maalattiin ja parkenilattia
kunnosrcttiin. Sisustusarkkirehti T. Kivisen suunnirrelemar uudet pähkinäviilutetut kalusteet, kuusi metriä pitkä momareiden pöytä sekä ko lme
pienempää pöytää saivar vaikune ita pan eeliseinisrä (pöydästä on poisre[[u
siihen alun perin kuulunut reline). Suunnitelmissa eru levyjen inrarsiaraidar
oli esire[[y reh rhäksi mmmaksi värjätystä pähkinäviilusta, mu[[a ne roreuterriin uritertuina.

Lattiat
• Diagonoafisti ladattu tammiruutuparketti,petsattu tammija/kalista lisätty myöhemmin. Peltlnen lattialuukku.

Seinät

Pystysuuntaisesti jäsennetty pahldnapulIpaneeli (h= 2300
mm),jossa eebenpuu-intorsrokorTsrefua. Päadyis~ paneeliin titttyvät lasikaapit Paneefin yltrpuo/ella voafeanbeige
tekstiilhapetti.
Katto
Rapattu. valkeaksi maalattu jbsennetty profiloIduin listain.
"Kattorosettien" ympärilla olevista pienemmistä ympyriikoristeista (Skpl) oli ripustettu alkuperO/set valaisimet
Valaisimet
• Ripustusvalaisimet 3 kpl, joIssa messinkivarjostimer
(P.TynelJ)

1950-Iuvu~a.

Ovet
Paripeillovessa hyödynnetty ap. HukuoYi.

• Yksi/ehtinen ovi ap. petsattu peifiovi, painike vaihdettu
/9SQ../uvulfa.
Kalusteet
Istuntopöytö,3 kpl pienempia pöytiä ovat arkkit. T. Kivisen
suunnittelemia 19BO-/uvulta.
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105

106-108. 110

Sivuhalli ja ent. keitti ötilat - työhuoneet
191 B - kelttlÖJ I 1"16- I O~ Ja ta'lOlluhuoneJ I 10
1'J52 - kll")aam(': I06-I08 JiI : Ielsöaula/IIO

1994 - tt'öhuoneetl l 06 108

Tynnyriholvottu sivuhalli eli entinen tarjoiluhuone toimii völitilano hallin, keittiön,

ruokasalin ja sivuportaan välissä. Alun perin se oli avoimessa yhteydessä porrashuoneeseen. Etelö pöädyn entisten keittiätilojen jakoa on muutettu ja avarat
tilat ovat olleet 1950-luvulta lähtien toimistokäytössä.
Ereläpääryyn sijoinuvat ent iset kei niörilar 106- 108 muodos(flva r alu n perin
[arjoiluhuonecna toimineen sivu hallin 110 kanssa hienon kokonaisuuden ,
jonka olennaisimmal piirteet ovat säilyneet. Tyn nyrih olvanu, pitkänomainen sivuhall i sijoinuu sivuponaikon 109 yhteyteen , johon se alkujaan myös
avoimest i liittyi. Sivuhallin ja keirriörilojen välisessä seinässä on alkuperä iset
korkeat ikkunat ja tilasarja jatkui m yös varsinaisen keiuiörilan 106 ja sen
apurilojen (nyk. 107-108) vä lisen lasiseinän ansiosta avoimena ereläpääd r n
ikk unoihin ast i. Keittiön nykyinen rilajako on peräis in vuoden 1965 muuros töisrä.
Keirriöt ilar ol i suunniteltu aikakauden rerveydellisiä py rkimyks iä vastaaviksi, mahdollisimman avariksi ja suu rien ikkunoid en a nsiosta valoisiksi
työhuollciksi. Keiniön 106 hella oli sijoiteuu huo neen keskell e ja ikk un aseinällä oli pitkä kulmaraso. Keiniön ja tarjoiluhallin 11 0väliseinä n molemmin
puolin oli pirkät rYÖtasoL Keitriön länsi päädyssä oli suunnire!mapiirustusten
mukaan lasiseinällä erotettu riskaust ila tms., joka ilmeisesti tote utettiin
pienempänä, koska ainakaan Waldenien ajalla se ei ollur koko huonetilan
levyinen. ' Ke it tiön apul'ilat ( 107-108) jaka utuivat aJu n perin kolm een tilaan .
Ni istä keskimmäisessä oli m ahdollisesti palvelijoiden ruokailuti la ja kulm issa
sen mol emmi n puo lin varasrohuoneer.
Tarjoiluhallin pohjoisse inällä oli kiin teä kaap isro, joka oli länsi nurkassa
olevan ho rmiryhmän syvyine n. Keirriön ja rarjoiluha ll in väJisei nässä oli
alun perin ilme isesti kolme ovea, joista iräisin joht i pohjakerroksee n vicvään
po rraasecn ja kaks i muura ol ivat välise inäikkunoid en yhteydessä. Ruokasalin
105 puoleinen ikkuna- ja ovia ukko muurarriin umpeen vuonna 1952 ja ovi
siirrerriin nyky isel le pa ikalleen. Kolmas oviaukko on myöhe mmässä va iheessa
levyte rty umpeen. Halli sta oli sivupo rraan ja ruokasalin lisäksi alun per in
käynti myös eteishaJlin yhteydessä olevaan nau lakkori laan 112.
Vuoden 1952 korjauksessa keiniöril a r muutettiin hovioikeude n kirjaamoksi, jonka asiakkaille avarriin sivuporraasecn uusi sisään käy nri. Tilan
106 kaikki keirriökalustcct ja seinien kaakelir purettiin . Latt ia päällystett iin
kumim aro ll a ja ki rjaamon uusi L~ m uoroinen kulmasta pyör isreuy as iakas-

Sivuhallin esiinotettuja värikerrosrumia
umpeenmuuratun
oviaukon kohda l la.
Vasemmalla alinna al~
kuperäinen tummanvihreä seinäväri ja o ikealla alinna 1950-luvun väritys.
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Kei ttiön ja tarjoiluha11in muutospi irusws helmikuulta 1952.
Vihreäll ä eSitetty puretut kiimokalusteet ja liedet,punaisella
uudet rakenteet ja kalusteet. SKA

tiski (laa:924/20) sijoiterr iin tilan 106 koillisnurkkaan. Länsiseinustalle tuli
sei nänmiHainen asiakirjakaappi Oaa:924/21). Eteläpäädyn keskim mäisestä
rilasta 108 teh tiin kirjaajan työhuone, johon liitryi su u ren aukon välityksel lä
länsipuolinen keittokomero. Idänpuoleises ta huoneesta tuli varasro, johon
tehtiin hyllyköt (1aa:924/21).
Tarjoi lu halli muutett iin hovioikeuden yleisön odorustilaksi. Hallista tuli
läpikulkurila, kun sieltä pureniin pohjoisseinän kaapisto ja ava ([ iin ovia ukko
suureen sa lii n 102 (la3:924/19. vrI'. tila 102). Vastaavasti naulakkorilaan 112
johtanut oviaukko muuraniin umpeen. Lania päällystettiin kum imatoll a sekä
seinä- ja kauopinnar öljymaalarriin. H alli n ja sivu portaan välille rakcnncttiin uus i välisei nä, johon suunnitel tiin kaksi \ äliovea ja niide n väliin ikkuna
(laa;924/18). Sen yläpuolelle, portaan välic3sanrecn ja kanoholvin väliseen
kaarevaan aukkoon lisäniin lasi ilmeisest i samoih in aikoihin.
Vuo n na 1965 kirjaamon rakatilojen väliseinät pureniin pois ja ne jaettiin
uudella väliseinällä kahdeksi työhuoneeksi kanslisIillc (107) ja kirjaaja ll e (108) . Työhuoneeseen
108 avaniin toimistosta 106 uusi oviaukko, johon
sijo itettii n purcrussa väliseinässä ollut alkuperäinen
lasiovi. Kahvikeiniö säilyrerr iin, mu na ilme isesti
aukko suurennelt iin riian kokoiseksi ja seinäs tä jäi
jäljelle vain palkk i. Aukkoon asenneniin paljeovi.
Keittiön ja sivuhallin pimamareriaalir ova t
peräisin vuoden 1984 muutosröisrä. Seinä- ja karropi nnal maalaniin sekä vinyylipäällysreee vaihdereiin linoleum iksi. Toimisrorilaan 106 johtav3 ovi
suljcrri in pois käyröstä levynämällä se molemmin
puolin. Tilan 106 tiski poisteTTiin ja väliseinä ikkunoiden eTeen asennerr ii n näkösuojaksi ovikorkeuteen ulottuvat srrukruuripimaiset pieksir.

Lattiat
Ruskea lino/eum ja vaa/eanruskeiks; maalatut puujalkafistat nfan 107 ja/kalista ap. profilohu, muissa tiloissa
J 950-1. mallia.
Seinät
Maalattu vaoleanke/lertoVlksi. n/ojen 106 jo I J 0 VÖ/lllii
korkeat völiseinälki<unat TIlOjen 107 ja 108 völilliJ levyseino avosoumoin.
Katto
• Rapatut Jo vohiksi maalatut.nloissa I 06 ja osittain tilassa
107 holkkalistar.. Tiloissa kattoroseth.

Ove'
Alkuperaiset /asiaukkolset puuovetJ /06-108; Lasiovet
(/950-1.)/ 109;V"'ipintoiset pofo.ovet (/970-1)/ 102. 105

Unoleumilla päällystetyn asiakastiskin etu pinta oli pystysuuntaista rimaa. RakH piirustukset JII laa:924/20
SISÄ T ILAT
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109, 214a, 304a

Sivuporras
Pohjakerroksesta kolmanteen kerrokseen ulottuva sivuporras sijoittuu itäsivusto/Je
korkeiden ikkunoiden eteen. Porrasjärjestelyjä muutettiin, kun yhden ikkunan
paikalle avattiin {950~luvu/Ja uusi sivusisäänkäynti. Muitta osain porrashuone
on säilynyt lähes alkuperäisessä QSUSSQOn.
Sivuporraikko ulonuu pohjakerrokscsrJ kolmanteen kerrokseen saakka. Ensimmäisestä kerroksesrJ ylöspäin kolmivarrinen porras on yhtenäistä avointa
tilaa, joka liirryy suoraan roisen ja kolmannen kerroksen halleihin 214 ja
304 (hallidJar on käsitelty niihin liirryvicn tilojen yhteydessä). Porras saa
valoa itään avautuvista korkeista ikkunoista. Toisen ja kolmannen kerroksen
väliseltä rJsanteelta on käynti lasiaukkoisen rammioven kauna sisäänkäynnin
yläpuolisdlc parvekkeelle.
Ensimmäisen kerroksen sivuha ll isra 110 ponaikko on eroreuu ovin ja
myös nykyiseltä sivusisäänkäynnilrä pohja kerroksen aulaan 001 johtava
porrassyöksy on eroreuu ovella. Korkeamman ensimmäisen kerroksen (akia
portaassa on välirasanne myös sivuhallin 1 10 puolella. Välitasameelta aukeaa
kaariaukkoon sijoiremn lasin läpi näkymä sivuhalliin. Tasanne laajenee myös
valoaukon kohdalle ja seinässä on ma(ala komero. Porrashuoneen ja nau-
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lakkoriIa n 112 yälisessä seinässä on kaksi kaariaukkoa. Toisessa on edellee n
tammipuitteinen ikku n a, toiseen aukoista on sijoitettu peili (naul akkotilan
puolel la auko t ovat umpeenmuu rarut).
Kolmi va rri sra porras ta kann an avar beron isel rcu napalkir , joid en yläosar
on ve rh oiltu p uulla. Sen päälrä n ouseva kaid e koostuu so rvatuista pYStyrolpista ja profiloidusta käsi johteesra. Porrasaskelma t ovat vaalean harmaa ra
mosaiikkiberonia. Porrashu one oli alun perin maalattu harmaanrusehravaksi
ja vaaleasävyiscn kaiteen käsijohde oli mustansini nen .
1950-luvun korjauksessa po rrashuoneeseen avauii n uusi yle isön sisäänkäynti pohja- ja ensimmäisen kerrosten väliselle rasanteel le. Ulkok ulma npuole isen ikkunan ti lalle tehtii n tamminen ulko-ovi (laa:924117). Sisäänkäynri tasanreen suurentamisen ta kia u usiniin ensimmäiseen kerroksee n johtava
po rrassyöksy (laa:924/16). Myös ensimmäisestä kerrokscsra ylös johtava
avoporras erotcrriin rarjo iluhuoneesra väJiseinäJlä, johon suunnitelt iin kaksi
uuna lasiovea ja niiden väliin ikkuna (1 aa: 924/18) . Ilmeisesti vä!itasameen
su uri kaaria ukko lasiterri in tässä vaiheessa. Sen yläpuolella on 1950-luvun
tyylincn opaalivalaisin. Ulko-ave n cril lisessä karmissa oleva sisäovi on siirreny

Lattiat
Harmaa masaiikkibetonl. Oven kohdalla teräsl;nain
kehystetty mattosyvennys. Tasonte1l1a hannaaksi maaJo·
tut jalkaTistat (1950-1. molli), porrasaskelmien kohdalla
maalaus seinapTntaan.

Portaan komerossa petsattu lauta, harmaanrusehtavaksi
maalattu ap. pro{iloitu puujalkalista.
Seinät
Maalattu vaaleanharmalksi. Valitasanteen Jo vIan 210
vOinen aukko /aSltettu.Puisessa bolusterikDiteessa valkeiksi
maalatut keilotja rummanharmaaksi maalattu kdsijohde.
UlkoseinoIlo (sisaankoynnista l.kerrokseen) mustDllo muovilJo paallystetty teroskaSllohde, vanhanmalIset nil<Jotut
kannakkeet. Portaan komerossa maalattu keNertÖVIksi.
Katto
• Rapattu ja valkeaksi maalattu. Portaan komerossa valkea
kalkkimaal~

Ove'
Tilaan 11 0 johtavat vaikeIkSI maalatut lasiaukkoiset
puuovet

ullako lle.
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Toinen kerros

Toisen kerroksen ytimenä on suuri valoisa ylähalli 20 1, jon ka kauna pääportaikko johtaa ullakko- ja rornikerroksiin. Hallin pohjoispuolella on
ismnrosali 205, joka ol i alun perin ryöhuone . Lännenpuo lella on salonki
eli Lydia Keirknerin budoaari 206, josra on käynrj länr iselle parvekkeelle eli
alraanillc. Salonki ja sen ereläpuoliscr makuu huonecr 207- 208 muodostavat
ensimmäisen kerroksen tapaan aksiaa lisen tilasarjan eli nk. "rum i fil".
Ylähallin itäpuolella, mUUTaman askelman ylempänä on vierashuone
202 pääs isäänkäynnin yläpuolelle sijoirruvinc parvekkeineen. Ylähallisra ja
makuuhuoncisra on yhteys pienempään sivuhall ii n ja -porraaseen 214a-b.
Sivuhallin eteläpuolella oli alunper in dlavar vaatc- ja kylpyhuoneet, muna
niiden huonejako muurerri in 1960-1 uvu ll a. Näiden tilojen välipohja on huomarravan paksu, lähes 1,5 metriä. Välipohjarakemcen korkeu (( a kasvatcniin
al unperin beronisen aJalaartapalkisron pääll e sijoitetuill a puu koo la uksilla ja
kylpyhuoneen beronilauian alla tiilihol veilla.
Työhuone roimi vuosina 1947-48 asekätkenräoikeudenkäynnin oikeussalina ja vuonna 19 52 sinne sijo itecriin hovioikeuden suul listen käs jnelyjen sal i.
Entisestä salo ngis (a ja makuuhuoneista teh tiin istumosaleja ja ryöhuoneira.
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Toisen ke rroksen pohjapllrros v. 1916. Vierashuoneen ja
Ilmeisesti myos vaatehuonefden tilajarjestelyt muuttuivat
toteutusvaiheessa. KA
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Toisen la kolmannen kerroksen käsittävä osa leikkauspiiruswksesta v.1916. KA
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Tarpeenom iksi käynee t vaarerilar mu urerriin henkilökunnan raukmiloiksi
ja kylpyhuoneesla tuli konekirjoi tcajien työhuo ne. Muissa huoneissa kun nostcui in pintoja ja poisccniin asekär kemäoikeudenkäynnin aikana tehtyjä
väliaikaisia rakemeita (Rakennushallirusl S. Emo) .
Iswnrosali muur crriin ajanmuka isem paa n asu un 1960-luvu n al ussa
(Rak H I arkkireh dir S. Tarumaa ja A. RaveaJ a). Toisen kerro ksen suurimmat
tilamuurokser tehti in vuos ina 1966-67. Ent inen kylpyhuone laajenneni in
isrumosaliksi 209 ja sivu hallin vie ree n tuli vahtimesta rin tila 215, puhelinhuone 211 sekä wc- ja siivousril" 2 10- 21 1 ja 2 13 (RakH / S. Tarumaa).
Väliseinien siirron yhteydessä uusiniin myös välipohjan rakenteita.
Vuon na 1977 ro inen kerros osaswitiin kahdek.. i paloalueeksi asenramalla
sivu hallin 2 14 ja yläha ll in 201 sekä istunrosa lien 207-208 välille rup laover.
Työtuomioisruim en Marmoripalarsiin muurroa silmäll äpitäe n tehd yissä
korjaustö issä vuonna 1984 uus i([ iin ennen kaikkea pinrama rcriaaleja ja kalusteita (RakH).
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Ylähalli ja pääportaikko
Avara, tyyliltään klassinen ylähalli pääportaikkoineen suunniteltiin Keirknerien
taidekokoelman esittelyä silmällä pitäen. Tilan luonne poikkeaa alkuperäisestä
muuttuneen värijäsentefyn tokia.
Ylähalli on luonteeltaan klassisen selkeä ja muodostaa täydel lisen konrrasrin
alakerran rummasävyisillc suurelle saIille ja siihen liirryvälle välihallil ie. YlähaHi
tarjosi ava rar puineer Kcirknerien [aidekokoelman suurim mill e maa lauks ille.
T ilaa valaisee suuri kanoikku na, joka tOsin tällä hetkellä on peitetty pressuin
sen uusimisen takia. Arkadikaar isto rajaa hallin jräpuoliskoon loggiamaiscn
tilan , johon monumentaaline n pääponaikko Iiin)')'.

Barokkihenkiseen kokonaisuuteen ensim mäisessä kerroksessa kiinteästi
liittyvä pääponaikko muuttuu toiseen kerrokseen noustessaan luonteeltaan
voimakkaan klassist iseksi. Suoravartinen porras jatkuu kaarevana kolmannen
kerroksen rasanree!ra rornihuoneeseen. KJassinen muotokiel i on pelkistetry
äärimmilleen. Porraikkoa jäsemävär kaariaukot, joiden kulmissa on nauhamaisct kipsikoristeer. Aukkojen välisiä tasaisia karropimoja kiertävät p roflloi du t
kanolisraL Toisen ja kolmannen kerroksen väli llä kanopinra on kascwitu.
Ponaikkoon on 1950-luvull a li sätry kahi puulasiovea. Kolmannen kerroksen tasanreen lasiaukkoinen pariovi tehtiin vanhan peilioven mallin mukaan
(piirusrus 11.10.1 955 I RakH 1aa:925). Välihallin leveään aukkoon sijoiterru
lasinen (ai no-ov i on puoles taan 1950-lu vu n tyylinen .
Ylähallin suorakaitcenmuowisra huonetilaa hal litsee suuri tammesta
tehty kattoikkuna, joka on sijoite nu muuca kanopintaa )'Iemmäl le tasolle .
Las it koostuivar alun perin useammasta osasta, mutta jakoa on myöhemmin
m u utettu . Rappausprofiloiduin listoin jäsenncrry kanopima on m aalattu
valkeaksi ja katroikkunaa kiersivät hehkulampp uvalais imer, jorka poisreniin
\X-aldenien aikaan mennessä . Seinäpinnat oli alkujaan maalanu harmaanrus-

11 2
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Profiloidut kattolistat kiertävät kattopinraa sekä tilan
keskellä olevaa tammista kattoikkunaa.

Harmaanrusehtaviksi maalatut seinät muodostivat neutraalin taustan taidekokoelman maaalauksille. Suurta kattoikkunaa kiersivät messinkikantaiset hehkulamppuvalaisimet.
Sundström IWA.

Ryh mäkuva ylähallin portaikossa kesäkuussa 1945 . Keskellä istu massa vasemmalta (aikuisista) Maire. Tellervo ja Anni
Walden sekä liisa WalJdE!n ja Louie Walden. Takarivissä vasemmalla Emanuel ja oikealla Juuso Walden. Kuva julkaistu
Einar Juvan teoksessa Rudof(Walden (Porvoo (957).

Kaariaukkoja kehystävät klassiset nauhalistat. jo tka
ovat o lleet alu st a saakka maalattuna seinäväriin . Portaan
porrastuvissa kattopinnoissa on voimakkaasti profilo idut kasetit.

SISÄT ILAT
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Waldenlen aikana ylahalliJn on sijoitettu ElleI Saarisen Keirknerien
Luotsikadun asuntoon suunnittelema kuuslkulmainen pdytä tuolelneen. Kelrknerfen aikana kalusteet olivat ruokasalin 105 takan
edustalla.

Portaiden korkeat jalkalistat oli alun perin maalattu harmalksl
seinåplnnan sävyyn. NykyIsin ruskelksl ootrattuina ne yhdistyvät
tammlportaaseen ja erotwvat liikaa vaaleasta seinllnnasta.
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J.K. Paasikivi ohittaa ylähallin länsiseinälle ripustetun
Dora Jungin kuvakudoksen
Helsingin hovioikeuden vihkiäisissä maaliskuussa 1953.
Oviaukosta pilkottaa sivuhallin eteläseinän ovi. joka
purettiin 1966-67 remontissa . HH

ehtaviksi ja ne tarjosivat neutraalin tauStan maa lauksille. \(.'aldcn ien aikana
seinär maalarriin vaaleiksi ja al un peri n harmaiksi maalatut puujalkalisrar
oot ra((ii n pu un vä risiks i.
Symmerrisesr i sijoircw ( ylähaJ li n ovet ovat korkci ta rammis ia paripeil iovi a.
Lydia Keirkncrin aika n a 1920- luvulla oteruissa valokuvissa työhuo neeseen
205 ja b udoaariin 206 johtavien oviaukkojen ovi lehde T oli poisrerru ja
korvattu ovivc rho ill a avo imu uden lisäämiseksi. Myös vie rashuoneen oven
etecn oli lisäTty verho r. Vierashuoneen edustall a olevan välikön sei nään on
upo rcrru tamperelaisen G.R. Grundsrröm' in Kassakaappi rch raa n valmistama
kassa kaappi.
H ovio ikeuna varren tehdyissä 19S0-luvun ko rjau ksissa seinäpimoja maalattiin ja arkadikaaricn kulmako risreira korjaniin. Sei nälle ri pusrcrri in Dora
Ju ngin suurikokoinen kuvak udos, joka oli Uudcnmaan Jään in ka upun ki en ja
kauppaloiden lahjo in ama.
Vuosi na 1966- 67 pääportaikon välihalliin rajoirruva päätyseinä maalatti in ruskeaksi. Hallin ja portaan nykyi nen asu 0 11 perä isin vuoden 1984
m uutostöistä. Tassä vaiheessa seinä t maalatti in, murra karropima vain pestiin.

YJähalli
----_._---_.__.
lattiat

• DiogonaolistJ ladattu tommiruutuparketti, vooleonruskeaksi
maalattu ap. profilohu puujalkalista.
Seinat

• Maalattu vaa/eanrusehtaviksi.
Katto
Ropottua Ja 'l'alkeaksl maolattua kottopintaa kiertoa
pro(iloidut k.otta/istot Kattoikkuna tammeo.Vierashuoneen
edustalla etsatfu foslvalaisln 1930-S0-luvulta.
Ovet

• KaikkI ylåhollln tammiovet alkuperaisio.

Pääportaikko J y, - 3.krs
lattiat

Porrasoske/misso tammisouvaparkettJ. Tasanteilla diagonaalisti ladattu tammiruutupark.ettJ, ruskeaksi ootrattu
korkea siled puujalkarrsta.
Seinät

• Maolattu vaaleanrusehtoVlksi.Valihalfln wereinen itaselna
maalattu tummanruskeaksI.
Katto
Ropowisso ja valkeaksi maafotuissa kentissa profiloIdut
kattolistat Porrastettu Ja kasetoitu kattopinta osittain
2.- 3. krs:n volrlld
Valaisimet

• Kottopintojen opooliva/aisimet (2 kpl) jo etsattu fosivafaisin
(2 kpQ 1930-SO-luvulta. Seinavalaisin lisOtty myohemmm.
Ovet

KalAAitamm/ovet alkuperalsia lukuun ottamatta /9S0·/uvun lasiaukkoista tammiovea.

SISÄ T ILAT
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202- 204

Vierashuone
1952 - viskaaIin t / öhuone
1984 - sihteerin ty jhucne

Vierashuoneeksi suunniteltu itää n avautuva tila on pitkälti säilynyt, vaikka se on
vu osien saatossa ollut pääosin toimistokäytössä.
V ierash uone ja si ihen liirryvär v3r3sro rilar 203- 204 sijaitsevaT välihallin ja

pääporcaikon yläp uolell a, misrä on seurau ksena useita rasoero ja. Vierashuoneesee n noustaan ylähallisra 20 1 kaksi porrasaskelmaa ja päätilan eteläp uo lella
on askelman ylempänä sijaitseva h o lvanu alkovi. Alkupe räisissä pohja p iirusru ksissa alkovi o li erOteu u pä ärilas rJ um piseinäll ä ja Icikkausp ii rusru ksi in oli

esirc rf)' avoin kaiderarkaisu, mu[(a ei ole riedossa rakenneuii nko kumpaakaan.
Porrassyäksyn alle sijoirruvassa vaarekome rossa 203 on kal reva kano . To isen
ko mero n 204 lania on n o in m eerin verran aJkovi a yl em pänä .
V ierashuoneeseen pääsee hiss ill ä , jo ka sijaitsee t il an ko illi snu rkassa.
Itä iselI e parvekkeel le o n käynti las ipar iovesta. Yläh allinvasraisella sei n usta ll a
on o llut ovellinen lavu aari syven n ys p eseyrymisrä varten. Sen alk uperäinen
ovi on vaih dcrru nykyiseksi vaneri oveksi jo en n en 19S0- luvu n al kua , mu na
alku peräiser oven karmir ja - lisrar o n säilyre rry. Ves ikalusteer on myöhe mmin

poistettu ja til all e tehty hyllyköt.
N ykyisi n h uon een 202 kaikki seinä- ja ka ttopi n nat ovar m aalatu t, m u tta
al k ujaan se inär o li rapeto iru. Al kovin sei n ät oli k uitenki n ainaki n 1940-luvun
lo pu ll a ma alatut. Pää rii an katossa k ierrää al k u p eräine n holkkal isra. Lan ialla
on säilynyr p arkeu i ja p roll loidur p u uj al kalistat.

Lattiat

Diagonaafisti ladottu tammiruutuparic.etti, vaaleanrvskeaksi
maalottu ap. pro{iloitu puula/kolista.
Komerossa 203 kulunut petsottu lautolattia, 204 hiottu
betani. Lovuaarisyvennyk.sessä harmaak.si maalattu betoni.
Pro{iloidut jalkalistat padosin voo/eonruskeiksi maalattuja
(komerossa 20 I jo lavuaarisyvennyksessä harmaat).
Seinät

Maalattu vooleankellertdVlksi.
• Varastossa 203 maalipinta kulunut, alkuperäinen vdrhys
i1mefsesti vaaleankeltainen.Varastossa 204 valkea.
Katto

Kattopinnat rapattuja ja maalattuja. Huoneessa 202,
Iromerossa 203 ja 204 maalattu valkeaksi ja alkavissa
kellert6vaksi. Huoneessa 20' hoIkkaTista.
Ovet

Huoneen ovi ap.tammipei/iovi,
Kameroiden 203 jo 204 ovet valkeaksi maalattuja ap.
peiliovTa.

Lavuaorlsyvennyksen ovi valkeaksi maalattu laakaovi,
alkuperäiset karmit ja listat

\

Asekätkentäoikeuden käynnin "päämajan linjan" syytetyt tauo lla itäparvekkeella 1947. Oikealla yliesikunnan päällikkö A ksel Airo. Kuva ju lkaist u Reijo
Ahtokarin teo ksessa A sekätkentäjuttu (Po rvoo 197 /).
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Huonokuntoisille syytetyiJle tarkoitettuja sänkyjä asekätkentäoikeudenkäynnin aikana 1947. Kuva julkaistu ReijoAhtokarin teoksessa Asekätkemäiuttu (Porvoo 197 1).

Pää tilassa ja kom erossa 204 on alkuperäiset jaeparrerir ja alkovin ikkunan
alla putkiparreri. \ 'a luramaiser pa rrerit, poisrosäleiköt ja rait isil mavcmriil ir on
maa larru seinien sävyyn . Myös vanhoja säh kökalusre ira on säilynyr. Ko mero issa 203a ja 204 o n vanhat puurakemeiscr hyllyt ja vaa rctanko .
Vuoden 19 52 ko rjauksessa pinnat kunnosrerri in. Huon ee n 202 vanha
tape rr i uusirri in ja sen kanopinnat se kä alkovi maaJani in öljym aa lill a. Myös
lavuaarisyvennyksen laakaovi maalaaiin. Syven nyksee n sijoitettiin lisäksi peil i
ja lasihyllyr. H uo neesta tuli viskaa lin työhuone. Huoneen nykyinen asu on
peräisi n vuoden 1984 muuwsröisrä, jolloin sei nä- ja karropinnar maala([ iin
ja larria ku nn osrerr iin.
SISÄT IL.AT
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205

Työ huone - istuntosali
(1 947) 1952 - suullisten kd~ l nel/Jen sali, I~tuntosa h

Työhuoneen jo siihen liittyvän takkanurkkauksen muodostama kokonaisuus on
säilynyt, mutto istuntosalina yli kuusikymmentä vuotta toimineen tilan asua on
muutettu useampaan kertoon.
Toisen kerroksen poh joispäähän sijoirruva suuri, luonreelraan areljeemainen
ryöhuone tarjosi alun perin puiucct myös maalausten ja veisrosrcn sijoirramisellc. Jällcimmäiscr oli sijoitettu pohjoisen- ja idänpuoleisu:n ikkunoiden
väleihin monikulmaiseen, erkkerimäiseen rilaan, jota ryrmirrävär pareirrain
sijoitetut korkeat ikkunat sekä puulla vcrhorru palkkikar(Q. Huoneen län sipuolen takkanurkkausta hallitsee sen pohjoisseinän levyinen kaakeloiru
syvennys avorakkoi neen .
Työ huoneen seinäpinnar oli alun perin taperoiru viini punaisella tapetilla,
jota rajasi yläreunassa korisrelisra. Mahonginsävyyn kuulrokäsirelryjen profiloitujen kanopalkkien välinen karropinta oli kalkirru . Patterisyvcnnysten edessä
oli metalliset ketjumaiset koristesuojukset , jollaisia oli myös useimmissa muissa
pääriloissa. Ne poistettiin 1950-luvulla, muna suojuksia on tallessa ullakolla.
Alkuperäisasussaan säilyneen takkasyvennyksen seinät ja lattia on kaakeloitu harmaansinisin laaroin. Seinäpinrojen laaroirus on limircrry, larrian laatat
taas ladonu kalanruorokuvioon. Takan suurikokoinen, rikkaas tj pakotettu
kupu on patinoirua kupar ia. Ylähallinpuoleiset pariovet ovat alkuperä iser.
Keirknerien aikaisissa valokuvissa ne oli nosrenu pois paikoiltaan ja oviaukkoon työhuoneen puolelle oli ripusreuu paksut gobeliiniryyppiset verhot.
Vuonna 1937 Rudolf Waldenin työhuoneeksi muureuaessa sein ien
sävy vaa leni , muna ne olivat edelleen tapetoitu. Takkanurkkaus erorcniin
selvemmin erilliseksi ti laksi poikircaisen kirjahyllyn avulla. Oikeussaliksi tila
sisuscerciin ensimmäisen kerran vuonna 194 7 asekätkentäoikeudcnkäynr iä
van en . Vuonna 1952 huone muuteuiin hovioikeuden suullisten käsiuelyjen
saliksi, muna ennen käyrtöönorroaan se toimi olympiapurjehdusten kansain välisen juryn kokousölana. Korjauslöissä huoneen kaakkoiskulmassa ollur
karrovlloro korjarriin ja samal la tehtiin muita pieniä rappauskorjauksia. Myös
rakkasyvcnnyksen seinäkaapin ovi korjauiin. Palkkikaron välit kalkiuiin ja
palkir maalaniin himmeällä öljymaalilla. Helsingin keskusvankilassa reerettiin
mahonginväriseksi käsitelry kalusro, johon kuului kaareva tuomarien pöytä,
kaksi pienempää pöytää ja "puhepönttö". Kauovalaisimiksi ripusteuiin opaalilasipalloL Toteutumarra jääneissä suunnitelmissa esitettiin myös takkatilan
erorcamista seinäkkeellä ja uuden oviaukon avaamista tilaan 206.
Tila uudistettiin vuosina 1964- 67 ajanmukaiscmpaan asuun, jonka läh tökohtana oli istuntojen ääniuämiscn mahdoUistaminen (RakH IA. Raveala).
Parkenilauia päällystcniin sinisellä Wilton-kokolattiamarolla ja seinär taperoitiin uudestaan. Äänityslaincidcn sijoiHelua varren
reereuy tamminen ja osittain ruskealla tekonahalla
verhoiltu kalusrokokonaisuus on säilynyr. Se koostuu
kaarevas ta tuomarien pöydästä se kä sivupöydistä.
Valaisimet hankittiin Idman Oy:lrä.
Tilan nykyasu on peräisin vuoden 1984 muutostöistä. Tässä yhteydessä tekst iilimano poisrerriin ja

Asekätkentäoikeudenkäynnin "päämajan linjan" tuomaristo eli
sotaylioikeuden 3. osasto v. [947. Kuva julkaistu ReijoAhtokarin
teoksessa Asekätkentäjuttu (Porvoo (971).
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Yllä ja yllä oik. Työhuone Keirknerien aikaisessa asussaan
I 920-luvulla. Sundström I WA

Profil o id ut palkit o livat alun
perin mahongin väriin kuultokäsiteltyjä ja niiden väliset pinnat
vaale iks i kalkittuja. Palkkeihin
liittyvä yläosa oli käsitelty palkkien sävyyn. Seinissä o li viininpunainen tapetti.

SISÄTILAT
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alla oleva parkettilattia kunnosren iin. Uudet raperir kiinnitettiin
vanhojen päälle. Kanopima järeniin muuten ennalleen. Vuonna
1991 kalustOa räydenneniin kah della mmmiviiluterulla pöydäll ä,
joiden erulevyjen keskiosa on musta nahkaa ja sokkelir mustaa
laminaattia {Helsingin piirirak.rstO I arkkiL Päivi Bergroth}.

Takkasyvennyksen seinäpinnat ja lattia on kaakeloitu 140 x 70 mm:n
kokoisilla harmaansinisen sävyisillä keraamisill a laatoilla. Suurikokoinen ja
rikkaasti koristeltu kupari kupu on wmmaksi patinoitu. Seinäpinnoissa laa·
toitus on li mitetty. lattiassa ne on asennettu kalan ruoto kuvioon . Kuparinen
pakotettu kupu on todennäköisesti kupariseppä Eric. O. Ehrst römin takoma .

Lattiat
Diagonaafisti ladottu tammiruutuparkett1, vaafeonruskeaksi
maalattu ap. profiloitu puujalkaHsta. Pettinen Jattialuukku.
Potterisyvennyksiin /isdtty VJi lupinta7set levyt

Takan edustalla harmaansin;nen laatta (140 x 70 mm).
Seinät
Valkea srruktuuripintainen !Opetti.

• Takkasyvennyksessa harmaansininen laatta (140 x 70
mm) Ja aukossa maalattu teraskehys.
Katto
• PalkklK.oton puupalkit tummlksi pemomaalattu ja niiden
vaIn valreiksi maalattuja.

Ovet
• Yliihallin puolella alkuperäinen tamminen paript!iIiovi.
Sisaovi tehty vanhan malNn mukaan.
Yalaisimet
MessinkIrunkoiset valaIsimet moljamaisine opaalilasikvpuineen (2 kpQ, ripustetut opaalilaswa/aisimet (4 kpl),
eteföseinustolla alasvalot
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Takkanurkkaus oli Watdenien aikana erotettu selkeämmin muusta huo·
netilasta poikittaisella kirjahyllyllä. tffland IWA

206- 208

Budoaari ja makuuhuoneet - työhuoneet
1950-1. - hO_lolkeuden Inuntcsaht
1':84 .. t) JtuomlOtStulmen neu.ol<sen. sihteerin Ja konekJl")olttaJan t)-"huoneet

Tojsen kerroksen läntinen kolmen huoneen aksiaalinen tilasarja on säilynyt,
mutta tyyliltöön klassisten interiöörien intensiivisyys on hävinnyt nykyisen värijäsentelyn myötä.

Biedermeyerilais-cyyliin sisustettu salonki eli budoaari 206
I 920-luvu lla. Huoneen seinille oli sijoitettu suku muotokuvia. Sundström /WA

Lännen ja crclänpuoleisten ikkunoidensa ansiosta valoisa ko lm en keskenään
läh es samankokoisen h uoneen rilasarja koosruu yläha llin vieressä olevasta
salongista eli Lydia Keirknerin bu doaarista 206 ja sen eteläp uolella olevista
kahdesta makuuhuoneesta 207- 208. Huonetilar liirtyivä t toi siinsa korkeiden
kynny ksettö lnien paripeil iov ien väl ityksellä. T il asarjan erel äisenä päätreenä
on makuuhuoneen 209 kakso isikku na. Eliel Saarisen alkupc räislu onlloksissa
til asa rja jatkui pohjoispäässään työhuoneen 205 rakkan urkkauksee n asti,
m una tätä ei totemettu. Salonk ii n liinyy länsipuolella parveke. Emisistä
makuuhuoncista taas johtavat yksileh tiscr tammipeiliover sivuhalliin 214,
jonka va rrella o livat vaate- ja kylpyhuonctilar.
Huoneiden kanopimoja kiertävät yhdc nmuka iset klassiset karro lisrat.
Nykyisin maalat ut sc inät ol i alun perin tapctoitu tum masävyisillä taperei ll a
ja ainakin huoneen 207 tapetissa oli pieni kuvioinri. O sa ra pcnjen yläreunoissa oll eista rapcni listoista on säilynyt ull akolla. Eteläisimmässä h uoneessa,
joka oli alkujaan Lydia Kci rknerin maku uhuon e. oli todennäköisesti vihreät
raperit. Sen c:reläseinä ll ä olevan ikku nan molemmin puol in on ram mioviset
vaatekaapil. Pa rkcrrilaniar ja profiloidur pu ujalkalisrat ovat alkuperäisiä. Alku pe räiset vaJura uraiser jaepan etir ja poistosäIeikör ovat säi lyneet. Kaikkien
hu oneiden parrerisyve nn yksissä oli metalliset korisresuojukser (vrr. 104 ja
205), joit a o n varascoiru ullakolle.
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Klassise t katto li st at kiertävät kaikkia huonetiloja ja
niiden kattopin noissa on ki psirosetit.

Asekätkentäoikeudenkäynnin aikana 1947-48 huoneita käyteu iin työhuoneina ja ilmeisesti lehdistötilana. Tiloihin tänä aikana tehcyjä väJ iaika israkentei ta ja valai si nasennuksia purerri in ja mm . vahingoirru neita katrolisroja
korjaniin vuoden 1952 re montissa. Seinäpinnar taperoidin uudesraan ja
kattopinnar maalani in tode n näkö isesti liimamaal il la. Hovioikeuden ;aoswjen isrunrosalcina käyrcny;en huone iden oviaukkoihin lisäu iin 1950-l uvu ll a
äänenc::riscykscn takia ru plaovet ja kynnykset , jolloin yhtenäinen lilantuntu
meneten iin. Tiloje n messi n kiset loisteputkivalaisimcr ovat 1950-GO-luvulta.
Huoneiden nykyinen asu on peräisin vuoden 1984 muurostöissä, joll oin
tilar muureHiin ryöhuonciksi cyöruomioisruimen neuvokselle (206) sihteerille
(20 ? ) ja konekirjoiHajalle (208). H uoneiden väl iset ovet suljettiin kokonaan
pois käytöstä. Karro- ja seinäpinnat maalattiin sekä laniat kunnosren iin .

Hovioikeuden jaoston istunto 19S0-luvun puolessa välissä
huoneessa 208. H H
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Budoaarin 206 oviaukost a nä·
kyy makuuhuoneisiin 207 ja 208.
O ven vasemma lla puolell a Mag·
nus Enckellin vuonn a 1922 maa·
laa ma muotokuva Lydia Keirkneristä. Sundström I WA

...
"

•

.

~

..

Esiinotto huoneen 208 ikkunan·
pielessä. Alinn a alkuperäinen vi·
hertävä. seinävä.ri.

Lattiat
• Dlagonaa!isrJ ladattu tommiruutuparketti. vaaleanruskeiksi maalatut
profiloidut puujalkalistot
Seinät
TIloissa 206-207 maalattu vaa/eanrusehtovlksl, tilassa 208 vaaleankelfenovi<si.Vaotekaapeissa vanhat puuhylfyt
Katto
• Rapatut kattopinnat, profitaidut kattolistot Ja rosetit maalattu valkeiksi

Ovet
Kaikki ovet tammlsTo peJrovia.A/kuperO/ser paripelTiovetl ti/osso 207.
Alkuperalset peifiavetl 207, 208 ja parvekkeen lasrauldc.ainen sisdovi.
Vanhan mallm mukaan Ilsätyt poriovetl 206, 208
Valaisimet
MessinkTset suorakokeenmuotoiset ripustusvalaisimet 195fJ-60-luvulta,
yhteensa 3 kpl
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209-215

Istuntosali ja wc-tilat - ent. kylpyhuone ja vaatetilat
1952 - 'v lrklst/ shuone rm.
1967 -

I stuntc ~ al l :om.

1984 - työhuone ym.

Toisen kerroksen kaakkoiskulmaan alun perin sijoittuneita pukeutumis- ja
kylpyhuonetiloja on muutettu useampaan kertaan. Nykyiset tilajärjestelyt ovat
peräisin I 967 kunnostuksesto.
Toisen kerroksen sivurilat jakauruivar alun perin ensimmäisen kerroksen
tapaan selkeäsd kahteen osaan: pitkänomaiseen porrashaUiin ja sen eteläpuolel le sijoinuneisiin vaarchuone-, wc- ja kylpyhuoncriloihin. Tämä jako
kuitenkin hämärtyi 1960-1uvulla suoritetuissa muucostöisså. Porra.<;hallista
on alusta saakka ollur yhteys ylähalli in 20 1 sekä alun perin makuuhuonccksi
suunni telruun rilaan 207 . T il an nurkassa on erillinen kamera, johon nykyään
on sijoiterru ATK-keskus .
Keirknerien aikainen kookas pääkylpyhuone sijoinui eteläpääryyn ja se oli
pohjamuodoltaan pitkänomainen kahdeksank ulmio. Kaakeloidun huoneen
eteläseinustan kolmesta ikkunasta avautuivat komeat näkymät Kaivopuismon
ja niiden vastaisella seinustalla o li kiinteä kylpyamme (I930 x 930 mm ).
Lavuaari, teräksinen pesupöyrä, bidee ja wc oli asennenu huoneen lyhyille
sivuille. Kylpyhuoneesta makuuhuoneisiin ja porrashalliin johtaneen käytävän
varrelle oli sijoitetrll kaksi vaatehuonena, joiden välillä oli lasiaukoll inen seinä.
Vaatehuoneissa ja käyräväliä oli kiinteät kaapisrot.
Pien emmän vaatehuo neen iräpuolella, nykyisen tilan 2 15 kohdalla oli
erillinen wc-tila, joka avautui porrashalliin. Pienemmästä vaatehuoneesta
erotettiin mahdollisesti jo raken nusvaiheessa, mutta viimeistään Waldenien
aikana 19S0-luvun piirustuksissa näkyvä toinen wc-tila ja ko me ra , jotka
samoin avautuivat porrashalliin ja joiden alkuperäiset ovet ovat säilyneet.
Vuoden 1952 korjauksessa vaacehuoneer muuteuiin hovioikeuden henki lökunnan "Iokerohuoneeksi" ja kahvihuoneeksi , johon liirryi ke irrokomera.
Kylpyhuone oli tarko itus muuttaa vesikaJusteet purkamalla "virkisrystilaksi" ,
mutta siitä wIikin kon ek irj oinajien työhuone. Huoneen kaakeliseinär ja
lattiat kunnoste rri in ja purkamisen sijaan vanhalle kylpyammeelle rakennettiin puinen, Iinoleumilla päällysterty suojus, joka toimi pöyränä (KA RakH
1aa:924 piirusrus 962/ 12). Porrashalli in 1940-1 uvull a lisätty rilapäinen seinä
ja välikkö poi ste rriin. T ilojen poncarur lautalaniat kunnostettiin ja päällys-

Muutospiirustus helmikuulta 1952. Vihreällä on merkitty
purettavat ja punaisella uudet rakenteet ja kalusteet. SKA
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I
(euiin korkkimalOin.
Vuosien ) 966- 67 remomissa kaikki edellä main inujen ti lojen välise t kevyet vä lise inät sekä porrashalli n ja käytävän väli nen kanra,'a seinä ovia ukkoineen
purerriin. Entisen kyl pyhuoneen ja su uremma n vaate hu oneen rilalle teh tiin
uusi isrunrosali 209. Salin ja po rrashallin välille rakenne ttii n kokonaan uudet
wc- ja siivoustilat 210 ja 2 12-2 13 , pieni puhel inh uone 2 1 ) ja vahtimestarin
hu one 2 15. Porrashallin puo leiset peiliovet kuilenkin säi lyrettiin.
Muutostöiden yh teydessä välipohjarakenreita vahvi stettiin ja tiloi hin valeniin uudet pinral aa ra r. U uden istuntosalin porrasaskelman verran alempana
oleva lania päällysrcniin Pfyma- Wilcon-kokolarriamaroll a ja se inär maa laniin
suunnitelmi en mukaan kahd ella eri sävyllä. Parrerit uusinii n levypaneriksi.
Myös puhcl inkopin lan ia päällystettiin rekstiilimatO lI a ja karrop inraa n asen nett iin akustii kkal evy (asbesti). Vahtimestarin hu oneeseen asennett iin vinyylilaata t ja wc- ja sii vousriloihin kuusi kulmaiser laata L Myös porrashatlitilaa
hallitsevat kolme ncl iömäistä 10isrcpu dcivaJa isi m a ovat ) 960-luvulra. Porrashall in vi il up inraiset ru plaover lisäniin palo-osastOin nin takia vuonna 1977.
Tiloje n nykyinen asu on pe räisin vuoden 1984 muurostö istä. Silloin seinien vesiva uri oila ko rjarr jin ja sei nä- ja karropinn ar maalarriin wc- ja sii vousr il oja
lukuun ottamatta. Porrashalli n 214 latrian vi nyylilaa rar vaihdelli in lino leumiksi. Myös istu nt osal in 209 reksriilimarro ja ilm eisesri 1960-1uvun lop ulra
ast i ko pi ohuon eena käytctyn riia n 21 5 laattoje n tilalle asenneniin linoleum.
Puhelinh uoneesee n 211 asennc[riin uusi koko lattiamarro ja se inäpimojcn
van ha kangas pää llyste korvattiin ilmeisesti uud ella tape[ ill a.
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Lattiat

Isturrtosab'ssa 209, haHjssa 214 seka tilassa 2/5 ruskea
line/eum ja ruskeiksi maalawt puujalkalistat (1950-l.maW).
Hallissa porrashuoneen masafikklbetonin rajakohdassa
messlnkifista. PuhelinkDpissa rusehtava tekstfrltmatto.
Wc-tiloissa harmaa 6-kufmainen laatta (parftyri) seka
ja/kalista/aatta, SIivoustJlassa harmaa muaYlmatto.
Seinät

i
!)

• .
.~.,

•

•

Istuntosalissa 209 maalattu vaa/eanrusehtavlksi, hallissa
2/4 ja siiv.tJlassa 2/2 vaaleanharmaaksi.

Wc-tiloissa maalattu vaaleanke/JertåYlksf. Puhebnkopissa
tekstIIlitopetti.
Katto
Rapattu ja

paäosin valkeaksi maalattu,Wc-tiloissa seinanvoriset Puhefinkoplssa sordtno-akustointilevyt (asbestlJ.
Hallissa ja kaytavollå neliömdiset (4 kpf) valoisimet
1960-1uvulto.

Ovet

TIIo;ssa 210-215 valkeaksi maalatut o' wperOlset PeJliovet
/960-luvun tommiset paripelliovetl 209
J 970-Iuvun V/l/upintaiset ovet! 207-208

SI SÄT ILAT

125

Kolmas kerros ja torni

Kolmas eli vinnikerros jakauruu kolmeen osaan, jotka sijoirru\ar eri tasoille.
Pääportaikko nousee yläha!lisrJ 201 kolmannen kerroksen itäosan riloihin
302-303, jotka suunn itel tii n alu n perin vierashuonceksi. Täältä porraikko
jatkuu kaan:vana wrnihuoncesecn 400, jonka yläpuolella on vielä ullakkotila. Sivu portaikko taas johtaa kolmannen ke rroksen porrashalliin 304 ja

crcläpäädyn al un pe rin palveluskunnalle su unnirdtuihin tiloihin 306- 309.
Pääosa kolmannesta kcrroksesra on ullakkoa 310, joka sijoirruu ra kennuksen

pohjois- ja länsipuolcllc. Sen keskellä on ylähallin valokatol1 lasiullakko.
Kolmannen kerroksen ja rornin tilajako on säilynyt täysin alkuperäisessä
as ussaan. Hov ioikeuden aikaan 19S0-1uvulla tehtyjen korjau stöiden me rki n ävin muuros o li ullakon riilipermannon uusiminen beronirakenrciseksi.
(RakH / S. Emo). Entiset asu inrilat oteniin roimiswkäynöön, muna niissä
muurokscr rajoinuivar vesi ka lusteiden ja pinr ama rcriaalicn uusimiseen ja
kunnostamiseen. Ul lakko ri lan käyrrööno[tarniscksi tehtiin 1960-l uvul la
suunni telm ia. muna ne eivät {Qteuruneer. U ll akolle johtava palo-ovi uusittiin
vuonna 1977 palo-osastoinritöiden yhtcydessä (RakH I S. Tarumaa).
Työtuomioisruima varren tehdyissä rnuuwsröissä vuonna 1984 uusittiin
enimmäkseen diojen pimamarcriaalcja ja korjattiin vesivaurioita. Työhuoneesta 302 lehtiin taukoti la ja sen yh teydessä ollut varastona käy terry kylpyhuone
303a muuten iin keirrokomeroksi (RakH).

Kolmannen kerroksen pohJapllrros v. 19 J 6. Ullakolle
fohravan portaan la komeron 304c paikkaa vaihdettiin
toteutusvaiheessa. KA

'"

I

-

,.. - - L_

126

MA RMORIPALATSI

••

__

._.

-~.lq:i~!!!!l.!!!ii!liiiiWiiii~~1lJI

_ •• _ • •

!Ii
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301

Porrasvälikkö
Kolmannen kerroksen porrasrasanncna ei alun perin olm erorc( m muusta
pääporta ikosra , vaan se oli avoimessa yhteydessä ylähalliin 20 1. Tasamccn
kolm iosai nen erkkerirnäinen ikkuna oli hallista nousevan suoran pääporraiko n
päärteenä. Tasanreelta porras jatkuu kaarevana avoporraana tornihuoneeseen.
Vasta 1950-1uvulla porrasrasan ne erotettii n kevyrrakcnreisella väliseinällä
ja pariovell a. Samoi hin aikoihin rornihuoncrrJ aletti in käynää ismorosalina.
Tamminen paripeiliovi (ehdin van hojen peiliovien yksityiskohtien mukaan,
muna umpipcil icn sijaan siih en tehtiin lasia ukoL
lattiat
Diogonoolfsti ladattu tOrllmiruutuparketti, potterin
o/apuo/i ruskeaksi maalattu.
Ap. profiloitu jalkalista ja portaassa korkea puujoIkoHsto.

Seinät
• Maolattu vaikeIksi
Katto
Maalattu vaJkeaks f, katto·
rosetti.

302- 303

Vierashuone
1952 - ylei• . iskaahn tybhu0ne
1984 - kah" ihuone. k~ rtlokomero ja ...ararto

Vierashuoneeksi suunniteltu tila on pitkälti säilynyt, mutto siihen liittynyt kylpyhuone on muutettu I 980-luvulla keittokomeroksi.
Pääporraikon yhteyteen kolmannen kerroksen itäosaan suun ni tellussa vierashuonecssa 302 oli oma kylpyhuone 303a ja \'aarckomero 303b. Asuin huoneeseen johtaa porrasväl ikösrä 301 pari peiliovi. Erkkeri mä incn ikkuna
on samanlain en kuin välikössä ja sen alapuolella on al ku perä inen jaepatteri .
H uo neen toinen patteri on pohjoisseinän syve nn yksessä . Nu rkassa on hissi kuil u, m u na su unn itelmap iirustuksissa esite nyä ovea siinä ei ole. Huoneen
lattia on parkenia ja profiloid ut puujalkalisra r maa!acru ruskeiksi . Seinä pi n nat
ovat il me isesti olleer alun perinkin maalatut ja karonrajassa kiertää hoikkaiista.
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Vuod en 1952 suunnitelma kolmannen kerroksen itäosan vä·
häisistä muutoksista. Kylpyhuoneesta poistettiin bidee ja sen
tilalle asennettiin wc·pöntto (punaisella) . SKA

Kylpyhuoneessa 303. oli kiinteä kylpyam me, jonk. paikka näkyy edelleen
vanhoissa sincreävissä scinäkaakeleissa. Ka mero 303b oli jaettu väl iseinällä
kahteen osaan , joista rakimmainen avaurui kylpyhuoneesee n. Suunnirclmapiirustuksissa kylpyhuone ja komero on csircny yhte näisenä [ilana ilm an vesikal usteita, m utta ka ikesta pää tellen nykyinen rilajärjcsrely on rakennusajalta.
Kylpyh uoneen ja komeron peiliovcr OVat alkuperä isiä, muna kylpyh uoneen
sisäpllo len Qvipeil i peircuiin vancrilevyllä 1950-luvulla.
Kylpyh uon een va rustukseen ku ul un ut bidec va ihderriin vuo nn a 1952
tava ll iseksi wc-pömöks i samalla, kun asu in huoneesra teht ii n yleisv iskaalin työhuone. Työhuonee n seinä- ja

karropinnar maa larriin öljymaali ll a.
Kylpyhuoneen kano ja laaroirukscn
yläpuol iscr seinät maalatt iin cmali maalilla. Komeron larr iaHe jätettiin vanha
korkkimatto.
Vuon na 1984 ryö h uo nc esta ru li
ryöruomioisruimen hen ki lökunnan
kahvihuone ja sen parkerri kunnostc n iin
sekä se inä- ja kauop innat maalan iin.
Eminen kylpyhuone muuten iin ke inokomeroks i ja sinne asenneniin nykyiset
kei n iökalusreet (Serla Fanfaari) ja uudet
Icvyparrc rir. Va rasto ko m e ron 303b
väliseinä poisrcrriin, keinokomeroo n
joh tanut ovi Icvyren iin um peen ja sinne
asenneniin nykyiset hyllyt.

Lattiat
Huoneessa 302 dlagonaal17n ladottu tommInen ruutuporkettiVaoleanrusk.eoksi maalatw op.pro{i/oitu puu]alkalisto.

Keittiossa jo vaatehuoneessa 303 rusehtova korkldmatto
( 1950-1). Ruskeiksi maalatut op. pro(i/oidut puujalkalistat

Seinät
Huoneessa 302 rusehtoVlksl maalatut l<elttion alaosassa
todennokolSesri alkuperafnen turkoosi kaakeli, maalatut
seinet kellertovdt. Vaatehuoneessa vaa/eanharmoiksi
maalatut
Katto
• Rapatut kottopinnat voJkeiksi maalatut. huoneessa 302
hofkk.alista.
Ovet

Huonetiloan johtaa up. tamminen paripeIfiOYi. Vaatehuoneen jo keittion pelliovet valkeiksi maalattuja (keittion OVI
feY}'tetty tofsefto puolelta).
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To rnihu o ne
1956 - Istuntosah
19 84 - Kirjasto

Pääportaikon tilasarja huipentuu valoisaan, hyvin säilyneeseen tornihuoneeseen.
Loggiamaisen tilan kaari-ikkunoista avautuvat näkymät joka suuntaan.
Valoisa rornihuone on Eliel Saar isen suunnirrelemille rilasarjoille tyyp illinen loppuhuipennus. Samantyyppinen, muna huomattavasti suurempi
loggiamainen rornihuone on esimerkiksi samoihin aikoihin suunnitellussa
Munkkiniemen pensionaatissa (nyk. Valtion koulurusralo).
Tornihuoneen pitkillä sivui lla on viisi kaari-ikkunaa ja päädyissä kolme .
Kaikki kapeat kaari-ikkunar olivat alun perin alasaranoiruja, muna 1950-luvun korjauksessa länsisivusran kcskimmäiscr ikkunat tehtiin helpomm in
avanavaksi muutamalla alasaranoinri sivusaranoinniksi . Alkuperäiset parrerit
on sijoite[[u pauerisyvennyks iin, jotka ovat m uuta lattiapimaa alempana.
Ereläpäädyn kaareva porras johtaa pää portaikon kolmannen kerroksen
tasanrcelle. Kaa revan portaan valkeaksi maalat(ll balusterikaide on kiinnitetry
OOtra[[uun puureunukseen ja myös portaan eteläpuolinen pumasannc on
käsitelty samoin.
Hissi ja torni ullakolle johtava porraskomero sijoinuvar symmerrisesti poh~
joispäädyn nurkkiin. V.uhaisemmissa vuoden 1916 suunnirelmaluonnoks issa,
joissa hissiä ei vielä ollut, oli pohjoispääryyn esitetry kiinteä kulmasohva. Lydia
Kcirknerin aikaisesta sisusrukscsta ei ole säilynyr tieroa, muna Waldenien
aikana sinne oli sijoitettu kustavilaistyyliser kalusto, joka oli perua talon
edelliseltä omisrajalra.
Tornihuonerra hallitsee massiivinen, voimakkaasti profi loiru bctonira ~
kemeinen kaserrikatro. Karropincaa on jäsenneny siten, että riian kes kelle
muodostuu korkeampi kahdcksankulmainen "holvi" ,joka on lisäksi kasetoiru
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Ba lu st e rikai t een puutolpar ovat egyptiläishenkisesti
tyyliteltyjä.

Tornihuone Liisa Walldenin olohuoneena vuonna 194 1. Iffman !WA

Massiivi nen kasetti k a tto on beton irakenteinen ja se
koostuu kahdeksankulmioista, joissa profilo idut listat.

Tornihuone oli toiminona työtuomioistuimen
aikana vuonna 1987. Riihonen I MV
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kahdeksankulmioin. Kasere issa on klass iset koriste! israt. Katon uusitu r vakiomallise r opaalil asivalaisi mer on sijoicccru kascn jen pohjiin .
Tornihuoneen se in ät olivat alkujaan vihreänu mbran sävyiset ja jalka lisrar
sekä porta iden puureunukser harm ahravar. Kanopinra ja balusrerikaide oli
maalattu vaaleiksi. Sein ien sävyä vaaJenncniin viimei stään \X'aldeni en aikana
ja nykyi nen rurkoosinsävy ja kellerrävät karropinnar ovat peräisin vuoden
1984 muumsröistå , joll oi n pin nat maalani in ja parkenilania kunnosterr iin .
H iss in konehuo ne on sijoircnu to rn in yläpuolisen ull akkotil aan . johon on
käymi li kkaita p it kin. Konehuone on ero tett u väliseinällä mu usta ullakosra .

Vas:Vanhoien maaJikerrosten esiinouoja
tomihuon een portaassa.

Tornihuone
lattiat
Diogonaolistl lodottu tammiruutuparketti. Rusehtovaksl
maa/arw,osrttoin kuultokositeJty op.profiloitu puujalkolista.

Portaissa tommisouyoporl<etti ja korkeat puujalkolIstat.
Seinät

Rapatut seindt maalattU slnertaviksi.
• VaIkeaksi moo/atw bolusterikaide.

Katto
• Vaoleonkellertavoksi maolattu kasetoitu kattoplnto.
Ovet
Hissfn ovi Ja konehuoneen ovi op. tommipeifiovio. Konehuoneen ovessa urftetut söleikot.
Torn ;uflak ~ ~

Lattiat
• Hissin konehuoneessa tiifipermonto. Ullakolla maalaamaton laUlo.

Seinät

• HISSin konehuoneessa rapatut seinat. UlIokDl/a puhwok-

simuurottu tIifi.
Katto
HIssin konehuoneessa levykatto jo kottDikkuna. Ullakolla
horvoloudoitus. luukku ve$lkatofle. Paloeflstetty poistoko-

nova johdettu vesikatoHe.
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304-309

Palvelijaintilat - työh uoneet
1952

tri.ihuoneet

Palvelijoita varten suunnitellut eteläpään tilat ovat olleet toimistokäytössö vuodes to 1952 läh tien.Alkuperäinen tilajako on säilynyt, mutta pintamateriaaleja
on uusittu.
Sivuporras päänyy ko lmannessa kerro ksessa avaraan hallirilaan 304, josta
on käynci eteläpäädyn entisi in palvelijamiloihin 306-309 sekä ullakolle
310. Mata la huonekorkeus ja pienehköI, alasaranoidur kaari -ikkunat luovat
tiloihin vinnikerroksen tuntua . Ove t ovat alkuperäisiä valkeiksi maalattuja
peiliovia. Kaikissa karrop innoissa on ollut samanryyppiset profi loidur ki inniryskannat vala isimia varren . Ne ovat säilyneet hallia 304 ja huonetta 307
lukuun ouamarra. Alkuperäise t jaepam:rir ja valurauraiscr poisrosäleiköt on
maalanu seinien sävyyn.
Palvdijami loih in kuului kaks i asuinhuone rta 307 ja 308 sekä käytävän
306 varrella sijainnur kylpyhuone 30ge ja kaksi komeroa 309a-b. Ullakolle
johtavan porrasvälikön vieressä on lisäksi varastokomero 304c ja hallin
pohjoispuolella, muutaman askdman ylempänä varasro 305, jonka vanhat
maalatut puu hyllyt sijoittuvat torn ihuoneeseen 400 johtavan portaan alle.
Vuoden 1952 korjauksessa tiloihin sijoitettiin hovioikeuden toim is(Qri loja,
muna muurokset olivat hyvin vähäisiä. Kylpyhuoneessa 309c olleet amme,
wc ja bidee säilyreniin ja vain lavuaari uusiui in. Mu issa öloissa mu utokset rajoinuivat korkkima ttojen uusimiseen käytävällä 306 ja työhuoneissa 307-308
sekä seinä- ja karwpimojen maalaamiseen. Huoneessa 3070leva raitisilmaruuJerin on ilmeisesti peräisin 1950-luvul ta. Porrashallin 304 lattiaan esitetriin
uutta kurni rnaHoa. Kylpyhuoneen laarralania on ilmeisesti 1960-luvulra.
Tilojen nykyinen asu on peräisin vuoden 1984 muutostöistä, karon ja
seinien vesivaurioira korjattiin ja pintoja maalattiin. Halliin 304, käytävään
306 ja ryöruomioist uimen sihteerien työhuoneisiin 307- 308 asennettiin
uudet Iino leummatoL
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Lattiat

Halhsa 304. kifytävölla 306 seka huoneissa 307- 308
rusehtava lino/eum ja ruske,ksi maalatut op. pro(lloidut
puuJalkalistaL Portaan mosa,ikkibeton;n rajokohdassa
messin/JlIsto. UI/akan valikössa hiotut betoniportaat.
Komeronsa 305 jo 309a/b vanhoja rusehtavfo korkki·
mattoja: 305. 309b harmaaksi maalattu ap. pro{i/ohu
puuja/kalista, 3090 ilman ja/kalistaa. Komerossa 304,
rusehtova ',noleum. maalattu jalka{;sta.
Tilassa 309, harmaa (porfyyrl) kRnkkerllaatta ilman
jalkalistaa.
Seinät
Tiloissa rapatut jo maalatut seinapinnat Hallissa vaaleanhormaiksi,kbytdvalla 306 harmahtaviksi. huoneessa 307
rusehtaviksi ja 308 ke/iertbviiksi maalatut Komero1ssa
30S,309b jo ullakon volikossa ~rtävar.3090 Mehtovat
ja 309c hormahtovat

Puisen porraskarr.een balusterlt maalattu vaikeiksi ja
tummanharmaaksi

kijs~ohde

Katto
Rapattu jo valkeaksi maalattu paitsi komefOlssa.JoIssa kattopmnat maalattu sienien sal'Y)'n. HalNssa 304 holkkafista.
Tilojen 304c. 305, 306, 308, 309 kattopinnoissa "rosetit".
Tiloissa 307. 30BloisteputJdvalaisimet Komerolden vola~
s,mef opaalllasipallojo (ap.etsotutJ.
Ovet
• Vaikeiksi maalatut afkuperaiset peifiovet.
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Ull akko
Tilava uI/akka ja rakennuksen keskelle sijoittuva lasiul/akko ovat säilyneet välipohjan uusimista lukuun ottamatta,
Korkea ullakkorila sijoinuu rakenn uksen pohjois- ja länsisivustalle , kahdessa kerroksessa o levien päär ilojen yläpuolelle. Ullakolle johtaa kolmannen
kerroksen hallista 304 alku peräisessä asussaan säilynyt porrasvälikkä 304d.
Ullakon keskellä, eri llisessä tilassa on ylähallin 201 kattoikkunan ylärila eli
ok. lasiullakko. Pohjoispäädyssä 011 kanaverkolla aidarru varasror ila. Ullakolle
on aikojen kuluessa varasroiru mm. alkuperäisiä kalusteita, pancrisuojuksia,
kaakelcita, kipsivedoksia yms.
UlIa kon se inät Qva! pääosin puhraaksimuuranua di] rä . Sisädloja vasten
rajautuva itäseinä (hormiscinä) on slammarru. Loivaa vesikanoa kannattavat
puurakenteiset pilarir ja palkit. Kanopinnassa on pienet neliömäisct karroikkunat ja erillisestä luukusta on pääsy vesikarolle. Beton ilania valerriin vuonna
1952 pahasti kuopall e painuneen ja osinain murtuneen riililan::i an eilalle.
Lasiullakon beroniseinär on rapanu ja maaJac[U valkeiksi. Ylähallin vaJokatwa kannattavat reräsrakenteiset I-palkir ja lasista ulkokarwa T-palkit. Nykyisct
kulkusillat ovat peräisin vuoden 1984 muutostöistä. Invenroinnin aikana oli
alkamassa lasi karon uusiminen . U ll akon harmaaksi maalattu tcräspalo-ovi
on vuodelta 1977. Alkuperäiset puurakenteise t ilmanvaihrokanavar uusittiin
pelrirakenreisina ja paloerisrcrtiin vuonna 1984.
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Ullakolle suunniteltiin hovioikeuden esittelijöiden toimiswtiloja kesällä 1969 (RakH I Sirkka
Tarumaa) . Suunnitelmaa ei kuitenkaan toteutettu. SKA

Lattiat
• Maalamaton beto",
Seinät
• Ullakolla puhtaaksimuurattu tiili ja osa sernista s1ammattu
hormalksl, LasTuflakon seinät 10potut Ja valkeiksi maalatut
Katto
• Puurokemeiser. kattakannattojat, louto.Lasiulfakon Iosikat~

tao kannattavat terospalkit
Ovet
• Harmaaksi maalatut terdspaJo..ovet
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Yhteenveto

Arkkirehti Eliel Saarisen suunnirrelema Marmoripa lalsi eli VilJa Kcirkm:r
\ almisrui Kaivopuistoon vuonna 191 8. Ruukinpauuuna August ja Lydia

N:son Keirknerin raidckokoelmaansa varren rakennunama as uinraken nus oli
viimeisiä Saar isen Suomeen suunniuelemist3 lukui sista yksityisraloisl3. Vuosi na 1937- 1946 rakenn us oli jalkaväenkenraali Rudolf\(:'aJdenin edusruskorina,
jo nka jälkee n se siirryi valrion omistukseen. Hovioikeuden ja myöhemmin
ryöruomioiscuimen käytössä se oli vuoree n 2012 saakka.
Yksiryiskodin muums hovioikeuden dloiksi 1950-luvulla teht iin \arsin vähäisin mumoksin. Suurimmar rilamuuwksc l , jotka koskivat lähin nä toisarvoisia tiloja, ovat peräisin 1960-l uvulra. Edusrustilojen nykyi nen asu on pääos in
1980 ~ luvulla työtuomioistuinra varten tehdyistä muuroksisla. Rakennus on
sääsrynyr kokonaisvaltaiselta peruskorjauksdra, muna pirkäaikainen käyrrö
oi kcu slairokse na on järränyr jälkensä rakenn uksen inreriööreihin.
Marmoripalarsin sisä~ ja u lkopuol i muodostavat po ikkeu ksellisen ehcän
ja hyvin säilynee n kokonaisuuden. Rakennustaiteellisesti ja kulrruurihisrori allisesd arvokas rakennus on valtion omisraman a suojeltu ascrukscn nojalla.
"Muoto on hengen ilmaisukeino"
Grani irrija lusralra kohoava ja vaalealla suomalaisella marmorilla verhonu
rakennu s sij oittuu rauta-aidan ero n a m ana osaksi Kaivopuiston maisemaa.
Se poikkeaa klassistisclla tyylillään Eliel Saarisen suunnirrelemisra aiemm ista
r ksityistaloisra ja muistuttaa ulkoarkkirehruurilraan ennemm inkin julkista
ra kennusta.

Marmoripalatsi Eric Sundströmin ottamassa kuvassa 1920-luvulla. Sundström J MV
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Marmor ipalalsi kuuluu Saarisen tuotannossa siihen ryylisuuntauksecn,
joka kehirryi vuonna 1904 Rautatieaseman kilpailusta nousseen pol emiikin
jälkeen. Esikuvina olivat ennen kaikkea vuosisadan vaihteessa askccrrisen
suoravi ivaiseksi muorou(unut wieniläisjugend. Marmoripalatsi ll c ominainen
klassinen muorokidi näkyy selvimmin Saarisen muutamia vuosia aikaisemmin
coteurumana jääneissä konserrri~ ja taidehalleissa.
Keirknerien taid ekokoelmaa varten suun niteltu yksiryinen "taidegalleria"
tarjosi mahdollisuuden kJassiscll muocokielcn käynöön ja suunnitelmapiirusruksissa näkyvään rikkaaseen koristeluun. Saariselle ryyp illise r ryylitellyt
hcnkilöfiguurit karsiufllivat [QreU[uksesra lopulta pois ja äärimmillcen pel kistetry julkisivu on ilmeeltään lähes modern i.
Jäsentely on klass in en ja samalla epäsyrnmeH inen. Kompakti, muna
mo ni muocoinen rakennus rukcuruu itäpuolella Saarisen monumentaalirakcnnuks ille ominaiseen torniin, joka merkitsee pääsisää nkäynnin pa ikan.
Länsijulkisivun alraania kannanavar marmorista hakatU[ doorilaiset pylväät,
jOtka ruovar muisru man kreikkalaisesta temppeli stä.

Tiloja taiteelle
Marmoripalatsin selkeä ulkohahmo kätkee sisälleen monimuotoisen ja -tyyli sen rilasa rjan. Epäsymmet riscn ja toisaalra aksiaaJisen rilasommirrel un taustalla
va ikunavat vielä jugendille ryypilliset aihee t. PääLilojen avoimessa til asarjassa
oli huomioitu taideteosten es illepano ja kokoelmien katseluun liittyvä kierro.
Tavoirreena ei enää ollut jugendin mukaisen kokonaista ideteoksen luom ine n ,
vaan enemm inkin puit te iden muodostaminen taiteelle ja jo osirra in olemassa
oleville sisusruksille.
Saarisen yksiryisraloille tyypillinen kaksikerroksinen pääsali eteis- ja
välihalleineen on vielä kokonaisraideteos, jossa arkkireh roninen jäsenrely ja
kuvanveistäjä Gunnar Finne n plastinen veisfQ(a ide muodostavat harmonisen
kokonaisuuden. Tummasävy inen ja tyyliltään lähes barokkimainen int eriööri
on konrrasrina vaalealle ulkopuolelle.
Ensimmäisen kerroksen edusrusrilo issa on klassiselle arkkitehruurille
ominainen aksiaalincn rilasarja, jonka pääryjen takat ryönryvär es iin julkisivun erkkereinä. Tilasarjan avoimuutta lisäsivät seinien sisään liukuvat ovet.
RuokasaJi ll e ja kirjastolle on ominaista wienilä isjugendin hiili ny tyylikkyys.
Toisen kerroksen ytimessä sija itseva ga ll criamainen halli arkadikaarineen sekä siihen Iiirryvä
pääporraikko ovat luonteeltaan klassisia. Ti lasarja
huipentuu rornisalonkiin, joka muistunaa samoihin
aiko ihin suunnirellun Munkkiniemen pens ionaatin
rornihuonerra.
Taide on merkittävänä osana a rkkitehtuuria.
Kuvanveis täjä Gunnar Finnen puureliefeihin ja Emil
Wiksrrömin allego riseen pronssifriisi in on ikuistettu
aiheita Keirknereiden elämästä.

•

Vaaleaa marmoria ja tummaa paneelia
Ul kopuo len sil eä marmoripinta korostaa rake nnuksen monumentaalisuurra. Mo nokromaartisuus
heijastui alkujaan myös rakennuksen sisätiloihin.
Tummat seinäpinnat rarjosivat rauhallisen ta ustan
maalauksilie, veisroksille ja kiincokalusteil le. Pal kkikattoja ja paneloimeja lukuun ouamarra eri lavoin
jäsennetyt kanopinna t erotruivar muus ta til asta
vaaleampina.
Samanai kai sesti tämän selv ityksen kanssa tehry
värirutk imus (konservaanorit Kirsi Karpio ja Elina Järvelä) on ruonut esiin vanhoissa valokuvissa
nährävien rummasävyisten interiöörien väriskaalan.
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Pancd ien ja kalusteiden puupintojen lisäksi hallitsev ia värejä o livar vihreän
umhran , ruschravan ja harmaan sävyt. Nykyisin tummat paneelir ja kiinrokalustecf runruvat irrall isilta vaale issa til oissa.
Rakennuksen arkkitchron isdle artikulaar iolle on ominaista kulmikkaa t
muodot ja suoraviivaisuu s, jossa vertikaalisuurra on korostettu. Yksinkertaisen
sel keä muorokieli on viety johdonmukaisest i läpi peiliovien sekä sein ä- ja
katropinrojen porrasreruissa profiileissa. Päätilojcn tammiovet erot tuvat
hi era rkisesrj maalaruisra sivuovisra.
Säilyneisyys
Päätilojen sarja on ril al lisesri lähcs alkuperäisessä asussaan. Suuri tammipanclo ir u sali siihen liittyvine etcis- ja välihallcineen on poikkeubell isen
hyvi n säilynyt kultanahkaraperrimukaelmaa myöten. Ruokasalia ja kirjastoa
jäsenrävät näitä tiloj a varten su unnirellut ki inteä t kalusteet. Arvokasta kokonaisuuua täyd entävät alkuperäiset tamm i-ikkunar ja peiliovc r sckä pääri lojen
perustasona alust a saa kka ollut parkerri.
Merkiuävimpiä muuroksia ovat ollect oviaukon puhkaisu suuren salin
takkase inämään sekä tOisiinsa sol juvien , liukuove lla varusten ujen tilojen su lkeminen ovin ja kynnyksin, jolloin avoimu us ()I1 menete rty. Entisi in keini ö-,
kylpyhuo ne ja huoltOdloihin li ittyneet tilamuutokset ovar kokonaisuuden
kannalta olleet vähäisiä.
Ulkoasuun ovat vaikuTtaneet 1950-luvulla porrashuoneen ikkunan paikalle avanu uusi sisäänkäynri se kä 1960-luvun loggian dlajärjesrelyr. Myöhemmissä teknisissä ko rj auk.o; issa o n menetetry terassi n alkuperäisiä yksityiskohtia .
Inreriöörien pimamareriaalien muutokset ja vä ri jäsenrely ovat kuirenkin
voimakkaast i vaikurtaneer koko rakennuksen arkkitehtoniseen ilmeeseen.
Alkuperäinen ajalUs vaalean ulkokuoren ja rummasävyisten inreriöörien
konrrastisrJ on kadonnut.
Marmoripalatsin poh joista piha-aluetta I 920-luvulla. Sundström / WA
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Helsingin rakennusvalvomavirasro, Rv\'

August N :son Keirkner, Metsäsrys ja kalasrus 11/1916.
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Su ull ise t tiedonannot
Konservaa n orir Kirsi Karpio ja Elina Järvelä (OSK Rorunda
20 13) liirryen Marmoripalatsin tekeillä olevaan väriwtkimukseel1.
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harmaa lla laastilla. Ha-
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Liitteet

liite I I Lupakuvat ja muita arkkitehtipiirustuksia
1916- Villa Kei r kner I Arkkitehtuuritoimisto Eliel Saarinen
L uonnc. spllrustuk J ~t "Rltn,ng llll bonlngshu$

Kelrkner

a tomten No

!

I

f,

f

Brukspatrci"l A Ul;ust Nson

T)' ?pllrustukset 10 kpL P"I ~ Jdmättvmld (19 17- 18 i ). Martti Sa1r1nen ja Heikki
Saannen (n:o 1 10)
Hallen 1:25 (n:o 40,41,83)

ustra Brunn, parken"

Slgn. H .. rt.t räsk 191 t Eliel Saarinen. KA RakH II Icb: I

Biblioteket /: / 0 (n:o /06. /07. /09). Ändring ov (anster /: 10 (n:o 1/0)

pohjapiiruswksct (5 kpl: källarvdningen, {örsta vdningen, (örstavåningen med

Motso/en /:/0 (n:o 95, 97)

mellonhallen, andra våningen, vindvåningen), leikkaukset (2 kpl) ja julkisivut
(4 kpl).

Tornet 1:25 (n:o 5/ )

l&~ eeratut paäp"ru:tukset Rltnlng tili n] b,ggnad a" ten att uppf... ra." å lomten
No I k~ drteret No 200 " id Östra Allen I C 'itra Brunnsparken i Helslngf, (5" ,

Sign. H ... lttrJ.sk 1916 Eliel Saarinen (\l Jh"'- lstettu 25,.1 .1 91 7). KA RakH II Icb: I
• asemapiirros, pohjapiirustukser (4 kpl), leikkaukset (2 kpl) ja julkisivut (4 kpl).

20.2 . 1952 Helsingin Hovioikeusl Rakennushallitus

1962 Helsingin Hovioikeus! RakH, Sirkka Tarumaa

Ho ... lolkeuden rakennuksen kOr"Jaus. pohjapIIrustukset (tt O n:o 962. piir.n:o 1- 5).
Slgn. $. Erno. KA RakH laa:924

2,kr:.: II osaston Istunt"salln vJlhtoehtolset luonnokset. KA RakH laa 925
/0- / II pohjopiirustukset /: I 00

• 1/ - 151 0-4.krs 1:/00/20.2./952,tarkistus 1955

II osaston istunrosali, pohjapiirusws 1. 100

Tyopllrustukset. m3.Jhskuu- toukokuu 1952 (työ n:o 962, pllr.n:O 6- 12). S Em:).
KA RakH laa:924

/6/ Yleisön porras / :20
171 Ovipiirustus (tammiulko-ovi) 1:20, 1: I
18/0vipiirustus 1:20.1:/

Istuntosalin perspektiivipiirustus
23.7.1964 Helsingin Hovioikeusl Uudenm aan
lääninraken nustoimisto,Aarne RaveaJa
2.krs:n Istuntc ~,ahn kalusteet (tyj n:o 540. p"r.n:o 1036). SKA

• Pohjapiirustus / :50

I 91 Takkaan puhkaistu ovisyvennys 1:20

201 Toimistohuoneen 106 toimistopöytä 1:20, ,.

Päl",äämättömii luonnoksia 2,kr>;:n Istuntosahn kiilust uksesta. KA RakH laa 925

261 Perspektiivipiirustus

2 I 1Toimisrohuoneen /06 seinäkaappi, huoneen 109 hyllyt 2kp/ / :20. l' I

27! Nojatuoli

22/ Ammesuojus 1:20

28- 291 Pohjopiirustus /: / 00

2]/Talonmiehen asunnon ikkunat,] kpl I 10 (päiväämätön)
241Vaotenoulakot /:/0, /:/ (päiväämätön)
T1 ":'pllrustukset.lokakuu 1955. KA RakH laa:925

061 2.krs porrashuoneen muutos (ovet) 1:1,1:25
071 Ovi- jo seinädetaljeja 1:/
081 Kellarikerros, tuomarin huoneen kalusteet 1:20
091 Kellorikerros, yleisön odotushuone 1:20. 1:10
19,251 Nimetön ovipiirustus (päöportaikon uusi vö/iovi) /: 20.1:/
20-21! Odotushuoneen penkki 1:2,5 (sign. Elli Ruuth), pöiväämötön
20.12.1954 Helsingin Hovioikeusl RakH
Kellarikerros muutcspllru5tus. ei toteutunut (tyan:o 1092. pllr:no 1), KA RakH
l<1a:925

• 051 Kellarikerros muutospiirustus, uusia huonetiloja 5- 6
28.5.1960 Helsingin Hovioikeusl Uudenmaan
lääninrakennustoimisto,Aarne RaveaJa
Lupapilrustu" f V lsknhn huone kellarIIn (t,ö n:o 240. pllr.n:o 302) , 5KA

• Asemapiirustusjo pohjapiirustus 1:500,1:100
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7.12.1964 Helsingin Hovioikeus! Uudenmaan
lääninrakennustoimisto,Aarne Raveala
Lupaplirustus "keittiön" t!lamuut('~ I.krs (tyu n:o 555. piir.n <) 1067)_ SKA

• Asemapiirros 1:500. Pohjopiirusws jo leikkaus 1. I 00
24.4.1965 Helsingin Hovioikeus! RakH
I~tun tosahn klqakaappl. 1(,-\ RakH laa 925

•

1] - 14! projektio, detoljit 1:20. 1: I

19.3.1966 Helsingin Hovioikeus/ RakH, sign. Sirkka Tarumaa
Lupapilrustuksetl alapohja-. " jhpohJa- Ja ...- illselnämuutokSla (t, ö n'O 1338.
pllr.n:o 1- 3 ).KA RakH laa 925

Asemapiirros / :500 (26.3./966)
Pohjakerros (päivitys 29.3. /966). 2.krs (pöivitys 2 7. 10 /967), leikkaukset 1: I 00.
Ty0Dllrustukset. RakH laa

n5

/11 Pohjakerroksen kanojen levyjako 1:50 (30. /1./966)
]01 Pohjokerrosl värityssuunnitelma (päivirys 2./. I 967)

1967 Helsingin Hovioike usl Uudenmaan
lää ninrakennu sto imisto ,Aarne Raveala

28.6 . 1977 Helsingin Hovioikeusl Uude nm a an
piirirake nn us toimisto

PJhJakerroksen UUSI kelnok )mer..; (t:. ) n:o 737-1/2. pllrn:o 138L). SK.t..

Paloaluejako Ja uudet palo-c . et (t/ ö n:o 43. pllr n:r I 6). SKA

Asemopiirros 1:500
Pohjopiirusrus jo leikkous 1: 100

Pohjopiirrokset:pohjokerrosja 1.-3 .krs 1:1 00
• Polo-ovien mitoitus 1:20

4.6 _1969 H e ls ingin Hovioikeu sl RakH, Sirkka Ta rum aa
Ullakon SI;ustusluonnos. KA RakH laa 925

• Pohjopiirustus ,: 100

1984 Työtuomioistuin l RakH arkkit.suunnitteluryhmä
Tyj tU'1m lolstUlmen muutokset. SKA

pohjopiiruswkset 0.-3.krs / :50 (16.4./984)
Kohvion keittokomero jo varasto, seinäprojektiot 1:20 (23.5.19841 päivitys

29.5./984)
9.4 _1991 Työtuomioistuinl H e lsingin piirira kennu s toimi s t o ,
ark-jaos

12.6.1995 Työtuomioistuin l Engel rake nnuttami s palvelut Oy,
Jouni Enqvist
IkkunOld~n kunnostust,'ö.SKA

• Asemopiirros / :500 jo julkisivut

1.8.1996 Työtuomioistuinl Engel rake nnuttamispalvelut Oy,
Jouni Enqvist
J u l kl~I . !.lJe n kunnostust:- b. SKA

• Asemopiirros 1:500 jo jullcisivut

Atk-kaapelolntl. SKA

• Pohjapiiruswkset 0.-3.krs 1.100

1991 Työtuomioistuinl Uudenmaan piirirakennustoimisto,
Päivi Berg roth
Istun1<.. .ahn 205 ~

jäl 5

Pohjopiirros jo kalusteprojekriot 1. /0, / :50, (23././9911 muutos 8.4. 199/)
Deto/ji 1:I , cisign. (23.4 ./ 99/ )

Liite 2 I Asiakirja-aineistoa Senaatti-kiinteistöjen arkistossa (valikoitua)
AsiakirJat sijoitettu Senaatti-kiinteistöjen arkistoon Sömäisis:d ja Marmoripalatsiin talon arkistoon (=TA)

1952 Hovioike u s
Huaneluettelo 1korjaukset jo lciinteii sisustus (tästä myös korjattu luonnosversio)
Oikeusministeriön määröömöt muutokset ko rjausohjelmaan

1961-62 Öljylämmityslaitteet
• Kustannusarvio 1 !j. 0. Noso 6. /0./96/

1962 Sisämaalaustyö

Moalorintöiden työselitys (ehdotus) 1 Urho Raitanen 3.3.1952

Lokerohuon':!. konekll1olttajlen huone . • lhtimestann uudet kelnl':':'kalusteet

Koneteknilliset lisäys- ja muutostyöt 1 RakH apulaiskoneinsinööri A. l ö(gren

• Maalaustyöselitys 1 mlm. U. Virtanen 21.3.1 962

23.2./952
Sähkökorjoustyöt 1 RakH sähköteknikko T.)uvon en 23.2.1952

1962 Vesikaton maalaustyö
1<' I mpp lkat esl ~ e lf I Falcken

1959 Ulkomaalaustyö
Ikkunat Ja

c ~~t.

listat ym.

• Maalaustyöselitys I rkm.Aarne Sivonen 2./0. 195 9

1960 Toimisto huone 003 kellariin
Kellankerroi<sen nuone 003 er ·tettu talonmiehen asunno ta ht..nuoneeksl
.. Iskal hlle I arkklt. Aarne R.t: .eala

Kustannusarvio I rkm. M. Nieminen 3.5.196 0
Moaloustyäselitys I rkm. M. Nieminen 24.9./960

1960 Sisäm a alau s ty ö t
PreSidentin

Irkanuone. klf"Jaamo. II Ja VII Jac .:to sekä vahtlme .t.:,nn asunto 1

M'ula..mo P. Nurminen
Maalaustyöselitys 1 (km. M. Nieminen J4.1 0./ 960
loppukotselmusptk.29./2.1960

& Co Ab

• Lappukatselmusprk. / 0. 12./962

1963-64 III-osaston istuntosalin 205 muutokse t
Sähköteknil/isten korjaustöiden työselitys 1 insinööri P. Salo 16. /1.1963
Loppukatse/musprk. (lottia) 8.2.1965

1964 Sisämaalaustyö
Klqaamon rJ(ra ~

Ja. klf"Ja.lmo selw II-kerroksen Istunto: 111 Ja I-Ja, ~ to btunt "'~a h
• MaolaustyöseJitys I m lm. U.Virwnen 24.8.1964
1964 Kon e kirjoittajien huo nee n (2 . krs) ja kaminen palje ovella
• Kustannusarvio 1 rkm. M. Nieminen /4.9./964

1965 Kirjaamon tilamuutokset (suunnittelu 1964-)
UUSI umpIse1nä 007 Ja 008 .. illlle I ;:,rkklt.A. R).eala

• Kuswnnuso(via 1 rkm. M. Nieminen 27.4./964
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1966-67 Kell a rin ja 2 kerroksen virkahuoneiden muutostyöt
(suunn. 1965-)
Hovioikeuden arkiston torkastuskertomus 1Va/r.ionarkisto Juhani Saarenheimo
18.11./964

1974-76 Sisämaalaustyöt
Jkr s tOlmlstc..huone

Maa/austyöselitys , mlm. E. Loes/ehto 28./ ./ 974
loppukatselmustodistus 13.2.1974 ISM

Arkistotilojen korjauksen kustannusarvio I rkm. M. Nieminen 8.1.1965 (määrärahaa ei myännetty)

1O:~ Jaosto (huoneessa mm. matala kaarios.l)

Maalaustyöselitys I mlm. E. Laeslehto 26.3.1975

0IJYSdlhJkuoj:".ln teko Ja sälilön asennus 1966

LoppukatseJmustodistus 18.4. 1975

Työselirys I rkm. M. Nieminen 18. 10. 1965

loppukatse/musptk. 3.1 2. / 966

Keittokomero Ja SIIhen 11Itty\/.j t

A lap ..;..hJa-. ~ .:I (lp JhJa- Ja .. "ihselnämuutoksla. uudet t, .'et. mj)alau ~ - Ja lattlan~ ...dllystt Sl)"o.. .I t./ arkklt A. RJ. eala. S.Tarumaa

Kustannusarvio (2.krs) 1 rkm. M. Nieminen 21.2.1966
lV/-töiden kustannusarvio (2.krs) 1 tj. O. Nasa 28.2./ 966
Kustannusarvio (kellari) I rkm. M. Niem inen 4.4./966

1975 Pihan asfaltointi
A lue JalkakJ.: t,h än <l ' fa tt1lfeunast a p )rt!n ohi mukaan lukien pIhatie pihamaineen nOin 350 m:.

As(ahoimistyöselitys I piirirkm. Daniel Patosolmi 10. 11 . /975

Moa/austyöselitys (kellari) 1 arkkit. S. Tarumaa 3. /2. / 966

Loppukotsc/mustodistus 16. / 2. / 975

Rakenteet I RakH P. Kuokkanen 27.6./967

1975 Kaukolämpöliitos

Välikatselmusptk. (maalaustyöt) 22.3./967

Muutokset lämm3nJabhuoneeseen.

Loppukatse/musptk. (ke/klrin maaloustyöt) 12.9./967

Honkinroohjelma jo työselitys I ins. Tauno Pirttimaa 4.1975(1)

Maalaustyose/itys (2.krs sekä uudet ovet ja kirjaamo) I mlm. K. Järvinen
25.9. 1967

Loppukatselmusptk. 1 ins.A. Kort.eila 6.9./976

Loppukatselmusptk. 20.6./967
Tyäselitys , rkm. M. Nieminen 8.5./967
Suunnitelmien muutoksista alhel....'tunelta Ils"töltä 7.1 967: öljrsällii.,n 5uurennus.
salaoJIen louhi nta keilann kosteuden takl~. maan ~ a(J I~ la lattioita Jouduttu
louhimaan määr;;tttyn ~ 3h l mmäl sl-- )rkeuteen. v jhtlmestann asunnon laUlolta
uusittu sekä lämpö- Ja kosteudenenst f stä lisätty

Kustannusarvio (lisätyöt) 1 rkm. M. Nieminen 3.7./967

o . . en hankinta Ja asennus 1 Cr<! Nford
• Loppukaue/musprk. 30.8.1967

A utotallin

Ulkokatoksen
a

Loppukaue/mustodistus 20.2./976

LVI-töiden kustannusarvio (kellari) 1 tj. 0. Nasa 2.4./966

Nurmlkc..n tasaus- Ja k; ~" öt/ d (alue. Joka on ollut rakennuksen ko rjau5t: ön
aikana käytössä nOin 500 m ') I puutarhunTOI ~o" Metsi.

a

~ es l en stystY0t

1977 Parvekkeen ulko-ovi I Puumeka Oy
Tammea. j:'otkupelht 2 mm:n alumllnll€v/std. loppukatsel mu ~ 18.1 I 1977

1977 Puhe linvaihd e
Uusi puhelin ~ '} lhde erotetaan muusta huonetilasta le -r-~I n l llä Ja c ~ ella.

• Kustannus/oskelmo 1A. Väänänen 20.12.1976
1977 Paloa lueet
Palotarkastusptk. 17.2. 1977' Pa/o/oitos ehdotti kiinteistön osastoimista kahdeksi
palotekniseksi osastoksi
Meta ll lp alo- (:'~ et 2 kpl (nro 8 9) kellarIIn I Konepaja Mäkelin O y
• VastoanoctotQrkastusptk. I rkm. Rauni Toivonen 23.9. 1977

Puupalo-c.,;'€t 7 kpl (nra 1-7) I Metsähiton Teollisuus Oy
a

Vastaanottotorkastusptk. 1 rkm. Rauni Toivonen 15. 11. 1977

Loppukatselmusptk.4.9.1967

Plr~ ekellstojen peltitr .A
• Työselitys 1 rkm. M. Nieminen 6.9./967

1978 Sisämaalaustyöt
Puhelinrelehuone

Maalaustyöselitys nro 29 I mlm. E. Loes/ehto 7.4.1978

Työmaaptkt 2.'3.1 . 1967. 4/20.6.1 967. C8.8.196 7

1967 Lattianpäällystystyät
KakSI " lfkahuonetta. kä;ltä .. ..tt ~ ek! porrasaskelm J1. ,·ht eenS-ä. n.80 ml (Flnnflexla1tat).

• Työselitys I rkm. M. Nieminen 23.1.1967
K:tksi .... Irkahuon etta. etelsau la. ,,3.htlmestann asunto -ek.J porrasaskelmat.
~ hteensä n.100 ml

• Työse/itys 1 rkm. M. Nieminen 26.6. / 967
Etelsaula. ~aht i mestari nhuone. puhelin - ja slIvouskom':!r o (Flnnflex-laJ.t;t).
U untmali (V llton-matto).

Työselitys I rkm. M. Nieminen 27./ O. J 967
a

~Imlstohuone

Moalaustyöselitys I mJm. E.laeslehto 9.2. I 976

Loppukatselmusptk. (lattianpäällystys) 21.11./967

1968 Keittokomeron rakentaminen kellariin
• Kustannusarvio I rkm. M. Nieminen 2.3.1968

VostQanottotQrkostusptk. , mlm. Eero Laes/ehto 25.4.1978
UuslttuJen
a

o .. len

kuult(

~ <lfltr- -.

lakkJ.u5- sekJ seinien

kO rJau ~ maala ukset

Vastaanotto!arkasr.usptk.1 mlm. Eero Laeslehto 8.3.1978

1982-84 Tyätuomioistuin I sisäkunnostustyöt
Alustava huonetiklohjelmo 6.7.1982 ' TA

Esisuunnitelmon huoneohjelma 26.//./982 ITA
Huonese/itys (alustava luonnos) 1 pi:iivöämi:itön ITA
Itäinen Puisrotie 1 Selvitys I Uudenmaan piirirakennuststo 14. 12.1983
Hormiselvitys /984
Muuttokorjaustyöt /984 I Rakennusselitys. maalausselitys jo huoneselirys
arkkitehti Pirkko Vasara, sisustusarkkitehti Tauno Kivinen, (sähkö) Insinööritoimisto Nurmi Ky. (LVI) Insinööritoimisto Leo Maaskola Ky, Moolarimestori Yrjö
Pilvi /984 1TA
Arkkitehtipiirusrukset I RakH Arkkitehtisuunnitt.e/uryhmä "I.L" 16.4./984

'970 Sisämaalaustyöt
mm. "III-Ja<. -;to" Ja II kerros (halhn seinää. 2 tammlr.; .. :a)
a

Loppukatselmusptk. 23.3.1970

Kustannusarvio korjaustöistä' rkm. Pertti Hämäläinen 17.7. 1984
Tyämookokouspöyti:ikirjat 1/2.1 O.8~2124 . / 0.84
Vosroanottotarkasr.usptk 5.11.1984 'TA
Muuttokorjaustyöt - oman rakennustyön loppukatselmus 4.1.1985 I Työtuo-
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mioistuimen muutto kunnostettuihin tiloihin 25- 26,10.1984, töihin ei torvittu
ra kennus/upoa. Volmistumiset: Lv; 24. 10.1984, sähkö 26./0., moolaustyöt
24.10., rakennusteknilJjset työt 1.11,1984. Rakennustyöt laskutyönä Rakentajat
Ky Jean Lepistö.
Kalu . teet

Kalustesuunnitelmat, mm. iswntosolit ym. 1 RakHTauno Kivinen 15.6.1984 !TA

1993-94 Kosteusvauriokorjaus I Rak-Las Oy
Sokkell kosteu~enstet,i.dn. katolta tule . at sade . edet ~ Iemärö l dään . terasSin ~ e
slenst,s uusrt03.3n (UU",I pintalaatta, uudet pelht j'kset). L1nSISI ~ un kaksi ÖIJYSllhöw
t, hJennetäan Ja t<.iytethdll hiekalla

Hankekuvaus /2./0./993
Kustannus/askelma 28.3.1994 ja /isökustannuslaske/ma 19.7./994

Fonfaa,;-keittiöko/usto, beige I Serlachius, vostoonottorarkptk.. 3/./0./984

Työmoakokousptk 112/.4.: 215.5.ja 3119.5.; 4131.5.; 5128.6.jo 6114,7.1994

Sähkötöiden tarjous ITöölön sähköhuolro Oy /2.6./984 sekä /isäryöt·/9. 7./984
I Lehterin va/oisinmuutos, tornihuoneen vo/aisimet, 1. 10./984 / istuntasalien
kuulutusloineet, kaiuttimet ja vahvistimet sekä lottiarosia-asennukset

VastGanorratarkastusptk.29.7./994

Kalusteinvenrointi / Sirkka Kopista 30.8./985
Maalaust/ öt

jölkitorkastusptk nro /15 .8. /99 4 ja nro 2/ 29.8./994
LisätyÖtarjous 5.9./994 I parvekkeen sadevesiputken korjaus rikkinöiseltii
osaltaan, pöäportaon edustan korjaus, vanhan tiilisen sadevesikaivon purkutyö
ja uuden teko asfalttialueelle.

Värimäärirykset / Tauno Kivinen /.7./984 ITA
Maa/oustyötorjous I Veljekset Lehtinen Oy 5.7./984
Lisämoalausryötarjous (ik kunanpie/et ja -penkit) 1 Veljekset Lehtinen Oy
/9.9./984
Vastaono ttotarkaswsptk. (ikkunanpielet jo -penkit) I mlm. Eero Laes/ehto
24./0. /984
Vostaanorr.otarkaswsptk. (maalaus työt) I rkm. Leo Elo, mlm. Eero Laeslehto
24./0./984
Lisämaalaustyötarjous !Veljekset Lehtinen Oy /6.10./984 (tilat /02, /05,205,
211 sekäullakko)ja /8./0./984 (tifat 106,//0, / 15, 207,209,304,307,308)
Talonmiehen asunnon kunnostus

Hankekuvaus Uud.piiri 26.//./984 I Seinä- jo kanopintojen maalaus, ikkunoiden kunnostus + maalaus, larriapäällysteiden uusinta, sähkölieden uusinta
+ muutama v%piste
Moalausryöse/itys nto / (makuuhuone ja olohuone, ruokailutilo, keittiö ja kylpyhuone, eteinen ja vaatehuone) / mlm. E. Laes/ehto 9. 1.1985
Vastaanorrotarkosws ptk maalaustöistö I m/m. Loes/ehto 25.2./985

1985-86 Ulkopuolen kunnostustyöt
Hankekuvaukset /3.3.1985
/6 .4. 1985 Työtuomioiswimen presidentti: Ulkokattovauriot ja vuadoista
aiheutuneiden maalipintojen uusiminen 2.krs aulassa, ikk unanpuiueiden
kunnostaminen, sadevesien johtaminen sadevesikoivoihin estäen rakenteiden
vaurioituminen kellaritiloissa.

1994 Kuntokartoitus I Helsingin rakennu spiiri 25_7 .1994 !TA
1994 Asbestikartoitus I Hesasbest
Hankekuvaus 22.12 . /9 93 (toivomus rok.piirin putkityöjohdolta työturval/isuussyistä).

1995 Kaukolämpökeskuslaitteiden uusiminen
• Vastoanottotarkastusptk. 5./0.1995 /TA
1995-97 Julkisivuremontti I Engel
Julklsl " u ~aumoJen

,a par .. ekkelden kunnostus (" edenen st/,s) + Ikkunakoqaus

Ikkunoiden kunnostus vastaanonotarkostusptk. 17. /0./995 !TA
julkisivujen kunnostus vastaanottorarkastusptk. 2/ . /1./996 ITA
Saumauskorjausten loppuunsoonamisen vastaanortotarkaswsptk. / O. / O. 1997

ITA
1998 "Maalausremontti"
Henkilokunnano \ en eteisti lan rappJ.uS ja maalaus. alakerran huoneen Ja väliete i ~ en muutost yo, arI<Jston lattia

2000 Ulkovalaistus ja kameravalvonta I Arkkitehtitsto Esa
Kaivos

Rakennusselostus IArkkitehtitoimisto Esa Kaivos; Urakkaohjelma ja sähköse/itys
I Söh köinsinööritoimisto A. Väyrynen Oy 21.9.2000 !TA

2001-02 Sähköpääkeskus ja -liittymä
• Vostaanortotarkaswsptk, 13.12.2001 ITA

Katselmus koskien kirjeessä /6.4.1985 esitettyjä seikkoja: sadevesikaivot ja
roppauslovikorjaukset kesä-elokuussa. Ulkotyöt lähivuosina.
Vastaanottotarkastus ikkunoiden ja ovien puu- ja merollikorjaustyö I rk m.
Pekka Roth 6.9./986
Esko Nurmisen moaloamo Usäoikopyyntö 11 .9.1986: Tilaus 29.8.1986, peltikaton maa/(lus ja tammipuisten pintojen käsittelyä - valmistumisajan siirto
10.6./987 (hyvöksytty) . (urokkoohjelma 20.12./984, työselirys 2.7./986)

1986 Kellarin huonetilajärjestelyt
OIkeu.mln. eSItyS 19.5.1986: kellarin " apaana ole . Jt kolme tOlmistohucnetta
(003. 0 IlJa 015) kunnostetaan Ja luovutetaan TTI:n k".'i,1töön.

• RakH sis.orkkit Tauno Kivisen muistia 6.6./ 986

1967 Koekuopat - kosteusvauriot kellarissa ja terassilla I
Kareg Oy
Hankekuvaus 21.ja 29.1./988
Kellarin ja parvekkeiden kosteusvaurioiden rakennetutkimus - suunnittelusopimus 1.3./988

1991 ATK-kaapelointi
• Hankekuvaus 24.5.1991
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Liite 3 I Marmoripalatsin veistokoristelusta
~ iisa

Lindgren, FT

Intendentti. Eduskunta

Marmoripalatsin lähes sellaisenaan säil, n) t kiinteä sisutu'i \o,3.lmistui
pääosin 'vuoden 1918 loppuun mennessä. Veistokoristelun osalta
yhteist)'ötä Eliel Saarisen kanssa teki'Jät kuvanveistäjät Gunnar Finne

(1886- 1952) ja EmilV:ikström (1864 - 1942).'

Emil V/ikströmin toteuttama .... eistokoristelu rajoittuu

ki~aston

takan otsamukseksi tehtY) n pronssirelieflin. jonka aiheet kuvaavat

teollisuus- ja maataloust,ötä. metsästystä. kulttuuria ja tarteita. Aihepiiri lirttyy väljästi metsästystä harrastaneen isännän, taidemesenaatti.
ruukinpatruuna ja sahanomistaja August Keirknerin toimintaanTaiteita

Pääportin ilveks e t ovat Gunna r
Finne n signeeraamar vuod el ta
19 19. Gran li ttipilare ide n päällä
olevat ilves parit vartioivat po rttia .
Ilves-a ihe li ittyy ilmeisesti Aug ust
Keirkner in metsästys harrastuk seen ja hänen Suo me ssa kaata maan sa ilvekseen.

reliefissä henkilöi Keirknerien taidekokoelmassakin hyvin edustettu
Akseli Gallen-Kallela. W ikströmin nuoruuden ~'Stävd. Takan friisin metsästystä. maanviljelyä. teollisuutta ja rakennustyötä kuvJJvia aiheita Emil
I-/'./ikström käsitteli myös vuonna 1920 valmduneen kauppaneuvo s
Gösta Björkenheimin hautamuistomerkin pronssireliefi :,:>ä.
Pronssivaluun JO vuosisadan vaihteessa perehtynyt W ikström
....aloi Visavuoren ateljeerakennuksen valimossaan pienehköjä pronssiveistoksia. Marmori~alatsin reliefrn pitlön osan oikeassa alakulmassa
on merkintä \ "IIKSTRÖM 1919. Muutettuaan Visavuoresta Helsinkiin
1918 V-/ikström oli perustamassa Oy Taito Ab:n taidetakomoa. jonka
taidevalimon hän otti johdettav3kseen. Vdlimo toimi vuoteen 1920
Helsingin keskustassa Mikonkadulla. missä reliefi on todennäköisesti
valettu Vv iks1römin ohJilui<sessa. 2
Turun Taide)'hdist,ksen piirustuskoulussa s~kä Helsingissä Veistokoulussa ja Taideyhdistyksen piirustuskoulussa opiskellut W ikström
täydensi koulutuksensa po hjoismaisten opi skelijoiden suosiman
VVienin taideteollisuuskoulussa (Kunst- und Gew erbe-Schule) sekä
taideakatemiassa (Kaiserllch-Königlichen A kademie der Bildenden
Kunste). \-Vikström matkusti syks)'lIä 1885 Pariisiin. jossa hän jatkoi
vielä opiskelua Academie Julianissa sekä Ecole des Arts Decoratifsissa.
AmmattikoulLrtus varmisti nuoren taiteilijan toimeentulon mm. koriste'leistäjänä Ateneumin julkisivun ornamenttien parissa Magnus von
Wrightin apulaisenaV uonna 1903 paljastettu. Suomen kansan kehitystä
kuvaavJ Säätytalon otsikkor)'hmä merkitSI Wikström in tuotannossa
suurten monumentaaliteosten alkua. Päätykolmion veistosten ruumiillista t ) ötä ja henkistä sivistystä henkilöi" ät aiheet seurasivat W ikströmiä
monella tapaa hänen myöhemmässä tuotannossaan. mikä näk:,y myös
Marmoripalatsin relieflssä
Emil W ikström teki )'hteistyöt5 Eliel Saarisen kanssa useissa hankkeissa Pariisin maailmannäyttelyn Suomen paviljongin karhuaiheisista
kipsilieistoksista ja niiden pohjalta graniittiin hakatusta ns. Hvitträskin
karhusta (1906) lähtien. 'N ikström toteutti Helsingin rautatieaseman
Lyhd)'i"Ikantajat (J 914) ja teki 191 O-Iu'w'ulla veistokoristelun Saariseen
suunnittelemaan. Joensuun hautausmaalle p; st}tett)') n monumentaaliseen Cederbergin perhehaudan muistomerkkiin sekä Kansallismuseon
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Pronssiin valettu (riisi koristaa avotakkaa, joka kuuluu osana
kirjaston 103 ki inteää n kalustukseen . Friisi ol i alun perin tarko itus
toteuttaa eebenpuusta veis tettynä (Saarisen ki rj e Wi kströmi lJ e
3.8.19 181 KK).

Takan puufriisi koostuu kuusiosaisesta reliefjs arjasta , joka on
sijoitettu pylväiden kannattaman
puupalkistoon . Pal kisto muodos taa laattoja yhd istävän ko risteell isen kehyksen. Friisi ä on kallistettu
pa remman näkyvyyden takia (suuri sali 102).

sisäänkä)'nnin Karhu-veistoksen (1918). Saarinen ja W ikström voittivdt
yhteisellä suunnitelma llaan

J. W . Snellmanin

muistomerkkikilpailun

1913. Saarinen vastasi 'V uonna 1923 toteutuneen patsaan jalustan ja
J

mpäristön suunnittel usta.

Marmoripalatsin eteisen. suuren salin ja "turkkilaiseksi t upakkasalongiksi" suunnitellun par..:en barokkisen runsas kiinteä veistokoristelu
on toteutettu tummaksi ... ahatusta tammesta. Veistokoristelu käsittäd
erilaisten ornamenttiaiheiden kuten ruusukkeiden. kansallisromanttisin
viittein t yylitellr n meanderinauhan sekä erilaisten lehti- ja ha" uaihei den lisäksi kuudesta mäntyrelieflstä koostu\;an friisin sekä panen

23

reliefistä koostu" an sa~an. Anna-Liisa Ambergin mukaan korist eiden
puutyöt o ...at oletetta....asti Sörnäisten Puuta ....ara O y:n toteuttamia,lTuntuu todennäköiseltä. että mekaanisesti toteutettavaa veistokoristelua
lukuun ottamatta suurin osa käsityötä vaativasta \; eistokoristelusta olisi
kuitenkin tehty kUv'an'v eistäjä Gunnar Finnen t)"öhuoneella. Koristeku... anveisto takasi m) öhemminkin t öitä monille Gunnar Finnen ateljeessa
t) öskennelleille oppilaille kuten Hannes Autereelle. Emil FileniJle. Mikko
Hovilie. Lauri Leppäselle ja Y~Ö Rosolalle.
Suuren salin sittemmin puretun takan otsamus, männ,stä veistetty
kuusiosainen re li eflsa ~ a liittyy väljästi August Keirknerin elämään Inhan
ruukin patruunana.~ Isännän metsäst)'sharrastuksen lisäksi reliefeissä on
kuvattu elämää ja t)" öntekoa ruukissa. Relieflsar"Ja on Finnen \leistämä
kuten myös parven henkilöaiheiset relieftt. Parven reliefikoristelun
aihe on Anna-Liisa Ambergin mukaan Kadotetu n paratiisin tai Ihmisen
vaelluksen alleEoria.johon oletettavasti sisältyy tilaajien elämäkerrall isia
aineksia. s
Tulkintaa Kadotetusta paratiisista tukee portaikkoa koristava ja

Suuren salin puusta vei stetyt
orn amentit sekä eteishal li n sisäänkäyntio ven kö ynn ösmä in en
eJäinaihein en kehys on myös to·
dennäkö isesti tehty Fi nnen työhuonee lla.

sa~an aloittava Aatamia ja Eevaa kuvaava reliefi pari sekä sa~an päättävä

sarvekkaan pahol aisen hahmo, Portaikon viereistä pylvästä kiertävJt
alastoman neidon ja kahden vJnhemrnan emännän sekä kolmen alastoman ikääntyneen miehen kuvat siten. että alhaalta hallista katsoessa
näkyy vanhan miehen ja parvelta nuoren naisen kuva. Seuraavaa
Pi~ ....ästä

kiertä,,;it tanssivien alastomien nuorukaisten relieflt. Parven

puolella ole ....Jssa nuoren miehen reliefissä huomio kiinnitt: y merkeiksi
typistett)' ihin. ehkäpä kielloksi tulkittaviin a\.oimiin kämmeniin. Sivusei-

Pääovi e n pronssivetim e t ovat
saman malliset. mutta sisäoven ve·
din on il man lintukoristelua .

nän pUOlella ole ... aa p)'l" ästä kiertävät alastomien neit ojen ku ....at. Sarja
päätt; y parven sivuseinään, jota koristaa kaksi enkeliä sekä alaken Jsta
kulmauksessa nähv ä tulessa palava paholainen.
Reliefi sa~an lukeminen allegoriana tai isäntäparin elämään liitt)''IJnä

on haasw. ...aa, sillä reliefeistä ei a"audu )1<siselitteisesti tulkittavaa tarinaa.
Mikäli sJ~an tarina liittyy Keirknereihin. vanhan miehen ja naisen sekä
nuoren neidon tarina saattaa v iitata hienovaraisesti Isännän avioliiton
ulkopuoliseen suhteesee n. Useissa reliefeissä on nuoli ksi ja ki~aimiksi
tulkittavia merkkejä. Samanlaisia nuolimerkkejä on kaiverrettu myös
hallista salonkiin johtavan o . . en yläpuolella olevJan eläinaiheiseen
koristerelieflin. joka sekin on siis mitä ilmeisimmin Finnen käsialaa.
Suuren s.:tlin alkuperäiset suuret puusta .. eistet )'t kattokruunut
0 . 1t säilf neet.Aamu-lehteen .... uonna

1927 artikkelin Villa Keirkneristä
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Pilari e n puure li e fi t lii ttyvä t
osak sI suuren salin 102 ja välihaliin 200 ar kkitehton ista jäsentelyä.
Neljässä tammlpaneloldussa pilarissa ja pilasterissa on yhteensä
23 figuuriaiheista ko rkokuvaa ja
niiden alapuolella ru usukkeet.

Kipsima llit. jotka liittyvät salin ja
välih allin puureliefeihin ovat säilyneet ullakolla.
150

MARMORIPAlATSI

kirjoittaneen Helmi Krohnin mukaan Gunnar Finnen t , ötä ovat valaisim et. ri" Jt sekä muut metalliosat. Finne suunnitteli 1910- ja 1920-luvun
v,Jihteessa muitakin valaisimia. Vdlaisimien tinasta ""Jlettuja reliefejä on
pidett) Finnen tekeminä. mutta ne sekä yalaisimen pyöreät tinale.. ,1
saattaJat olla Finnen ohjeistamana t )'6skennelleen kU "'an veistäjä
Hannes A utereen käsialaa. Autere. joka t , öskenteli Finnen apulaisena
1913- 19 I 8. teki 1910-luvun loppuvuosina pieniä tinasta " dlettuja.
eläin - Ja ihmishahmoin koriste/tuja tuhkakuppeja ja muita esineitä.6
Valaisimien eläin aiheiden. kuten kalojen muotoilu muistuttaa huomatta'd sti Hannes Autereen käsialaa. Erityisesti reliefien riehakkaiden
r f)piskel f - Ja mee..äst)"'iJiheiden ja Autereen muun tuotannon sekä
Ateneumin taidemuseon kokoelmiin kuuluvan tinateoksen Iso kala
(19 19) ja \ralaisimen kala-aiheiden yhtäläisY)' det o vat silmiin pistävät.
Marmoripalatsia portin pylväitä koristavat Gunnar Finnen tekemät

Tinasta va le tut koristelaatat
liittyv ät kahteen kahdeksankul maiseen puu kehikkoiseen valai s imeen . Po hjoi senpuo lei s en va lais imen ka hdeksassa la:Hass a on
eSitetty karhun kaatam inen ja t oi sessa tapa htumia kansa ne lämästä.
Valaisimien pyöreissä tinalevyissä
kiertävät mm, pelikaanit, sisil is kot
ja sammako t (suuri sali 102).

il" esaiheiset veistokset. Jaakko Puokan mukaan veistokset on .... eistetty
graniitista. On mahdollista. että Marmoripalatsin ulkoseinää kiertä\ ä
marmorifriisi on toteutettu Finnen apulaisten toimesta tai ainakin Finnen valvonnassa jossakin Helsingin ki\liveistämöistä. Gu nnar Finne oli
aiemmin toteuttanut mm. Armas Lindgrenin suunnitteJeman. vuonna
1914 valmistuneen henkivakuutusyhtiö Kale .... an toimitalon graniittiportaalin \.eistokoristelun.
Aloitettuaan vuonna 1905 opintonsa Polyteknillisen opiston
arkkitehtilinjalla Gunnar Finne oli siirt>n} t s;--ksyllä 1906 Ta ideteollisuus-

Mar mori r,.iisi, jossa on tyyl iteltyjä elä inaiheita kiertää ko ko
rakennu sta grani ittijal usta n ylä puolella.

keskuskouluun. minkä jälkeen hän oli matkustanut Wieniin tä,dentämään opintojaan Hochschule fUr angewandte Kunstissa 1908- 1909
arvostetun arkkitehti Josef Hoffmanin ohjauksessa. Monipuoliset
opinnot antoil.at FinnelIe edell)tykset sujuvdan yhteist)"öhön useiden
arkkitehtien kuten Armas Lindgrenin. Eliel Saarisen. Lars Sonckin, J. S
Sirenin. Bertel Liljequistin. HJrry Röneholmin. Hilding Ekelundin. Gunnar
Taucherin ja Väinö VähäkaJlion kanssa . Siirr, tt)"dän I 920-luvun alussa
C ranbrookin tJideakatemiaan Saarinen houkutteli FinneäYhd)"s."attoihin. mutta tämä jäi Suomeen. 7
Finnen hienostunut kädenjälki näk)')' edelleen Helsingin rakennust en julkisivuissa tai muussa veistokoristelussa. Yhteist, ö arkkitehtien
kanssa huipentui 1920- ja 1930-luvun vaihteessa

J. S.

Sirenin suun-

nitteleman Eduskuntat alon mittavan veistokor istelun ja kiinteiden
taideteosten toteuttamisessa. Yksityisistä tiloista Marmoripa!atsi on
kuitenkin Finnen tuotannossa poikkeuksellisen näyttävä ja hienosti
säilyneenä ainutkertainen kokonaisuus.
Gunnar Finne t eki vuonna 1920 Marmoripalatsin puutamaan m, ös
A ugust Kelrknerin (k 1918) hautamuistomerkin. Sarkofagin ma!hnen
dioriittinen muistomerkki. l0ta koristavJt matalana reliefinä t oteutetut

August Keirkne rin rintakuva
vuodelta 1918 on Gunna r Finnen
muovail e ma.Yarsinainen pronssiin
va lettu teos o n Ateneumin ko koe lmissa. Marmo ripalatsin kipsiva105 on pronss ipa t inoitu. I 920-luvun interiöörikuvissa prons sinen
r intakuva tamm ijalusto ineen o n
sijoitettu su ur een saliin 10 2. Sama
rintakuva kipsisenä nä kyy yla kerran salongis sa.

nukkuvat ja herää'vät mies- Ja mishahmot. on siirrett} 1930-luI/un
lopulla Hietaniemen hautausma:J.lle.

I Ambcrg 2002 (1990). Elia Saarinm: Suomm aika. Marika Hausen et al.
O tava, H elsi nki. 235-236.

2 Reliefin huonokuntoiset kipsit ovat säilyneet Vjsavuoren m useossa.
Lind gren. Liis::I 2009 . .'v/~mo ritl, 1)/JutakU/Jmweisto j a !!IuiS/ojOl kulttuuri.
SKS, Helsi nki. 136-138, 15 1- l 53. Po utasuo. Tu ula 2005. Paavo TyncH ja
Taito Oy. Elämä ja ryö. Paavo Tyn~".ia TailO OJ. Toim. Marian ne Aav ja Eeva
Vil janen. Desjgnmuseo. Helsi nki . 26- 27.
3 Amberg 2002. 235.

5 Amberg 2002. 236. Amberg on päätell}'t reliensarjan aiheiden Jiitt)"~
jo llakin tavalla Keirknerien elämään kuten hall in rdiefisarjan . joka ken oa
\ Ä.l jästi elämäs tä Inhan ruukissa. Anna-Li isa Ambergin tiedonanto 7. l .20 13.

6 Kroh n. Helmi 1927. Villa Kdrkner. Suomalaintn witeen IJJmj a.
Aamll-Ir:hdtn j OIlJunumrro / 927. 350. Vr!. Saari kivi 1988. Ila1/1/r. A II IU~.

Suomall1istrl puu,wrislOfI mr:stari. Otava. Helsi nki. 21-29.
7 Finnen tuoran nosta ks. m}'ös Gunnar Fhmr 1886-1952. 1986. Lahden
tai demuseon ju lkaisuja. Lahti.

4 Puo kka .1aakko 1947. Gunnar Fimu, kUllrl1/l1ristiijä. Ota\'3., Helsin kj , 14.
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Marmoripalatsin sisäänkäynti I 920·luvulla. Sundström I WA

Nimi:

Suoje lutilanne:

Marmoripa latsi lViIla Keirkner

Marmoripalatsi on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelu sta annetun asetuksen 480/85 nojalla valtioneuvoston päätöksellä

Sijainti:

18.9.1980.

Itäinen puistotie I - Iso Puistotie 2 (ent. ltäinen Kaivopuisto 1)
kaupunginosa 9 Kaivopuisto, kortteli 200 Kielo. tontti

Rakennuttaja 1 omistajat:
Rakennuttaja:August ja Lydia N:son Keirkner
Muut omistajat: 19 37-49 Rudolf Walden, 1949- Suomen valtio

Suunnitte lija:
Arkki tehtuuritoimisto Eliel Saarinen

Rakentamisaika:
1917-18

laajennukset ja muutokset:
1952- 55 Hels ingin hovioikeus 1 Rakennushallitus
1966-67 Hels ingin hovioikeus 1 Rakennushallitus
1984-86 Työtuomioistuin 1 Rakennushallitus

Asemakaava:
30.5. 1964

Kiinteistön pinta-ala:

2777

ml

Bruttoala:

n. 2100 m2
Ke rrosala:
1412 m 2

Tilavuus:
6920 m'

Rakenteet:
Massiiviset kantavat tiiliseinät. perustukset betonia ja kiveä
Välipohjat pääosin teräsbetonia
Vesikattorakenteet puuta

Lvis:
Vesikeskuslämmitys liitetty alueen kaukolämpöverkkoon
Painovoimainen ilmanvaihto
Kaikissa tiloissa sähkö
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