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Tiivistelmä

Työn ensimmäinen vaihe oli ryhmätyönä tutkia Hammarin sähkö Oy:n
historiaa ja myös selvittää Ilmarinkatu 7:ssä sijaitsevien rakennusten
alkuperä. Kaupungin arkistokäynnillä tutkitun piirustusaineiston pohjalta
oli selvitettävissä rakennusten ajallinen kerrostuminen sekä rakennusten
alkuperäissuunnittelijoiden nimet. Tämän aineiston sekä Hammarin sähkö
Oy:n henkilöstön haastattelujen perusteella kukin ryhmä sai laadittua kattavan
aineiston sekä yrityksen, että tämän hallussa olevien rakennusten historiasta ja
arvottaa kullekin ryhmälle jaettu rakennus.

Ryhmätyön jälkeen yksilötyönä oli tarkoituksena suunnitella jollekin Hammarin
sähkö Oy:n rakennuksista korjaussuunnitelma ja haluttaessa muuttaa tämän
käyttötarkoitusta. Koska ryhmäni kohteena oli ollut varastorakennus, oli siitä
kaikista luontevin alkaa tehdä omaa yksilötyösuunnitelmaa.

Lähtökohtaisesti oman suunnitelmani ideana oli tuottaa rakennukselle
käyttötarkoitus, joka sopii kaupungin osan miljööseen sekä itse kortteliin.
Uutta käyttötarkoitusta toteuttavan yrityksen tulisi voida tulla hyvin toimeen
Hammarin sähkö Oy –yrityksen toiminnan kanssa korttelitilassa. Tältä pohjalta
oman harkintani ja suunnitteluni tuloksena tein rakennukselle suunnitelman
palvella moottoripyöriä myyvän sekä huoltavan yrityksen yritystilana.

Seuraavaksi tuli suunnitella varastoon tarvittavat muutokset, jotta rakennus olisi
ominaisuuksiltaan sopiva uutta käyttötarkoitusta ajatellen. Varasto on tähän asti
ollut kylmänä rakennuksena, joten osana suunnitelmaa oli saada siitä ympäri
vuoden käytettävissä oleva, lämmitetty myymälärakennus. Lisäksi sen julkisivun
tiiliverhouksen lähes alkuperäinen olemus, jonka tahdoin suunnitelmassa
säilyttää, tuli kunnostaa heikon kuntonsa vuoksi.

Suunnitelmassani sijoitin myymälätoiminnan pääosin ensimmäiseen- ja osittain
toiseen kerrokseen. Jäljelle jäävän osan toisesta kerroksesta, varasin korjaamolle
sekä henkilökunnan tiloille.
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Varaston säilyneisyys

      LÄNSI            ETELÄ                        POHJOINEN                       ITÄ
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Varastosta myymäläksi

Varastorakennuksen käyttötarkoitukseksi tulee palvella moottoripyörien ja
moottoripyörätarvikkeiden erikoismyymälänä sekä tarjota huoltamopalvelua.
Rakennuksen ulkonäköä tullaan muuttamaan siten, että julkisivun tiiliverhoilu
kunnostetaan ja palautetaan sen pinnan kunto vastaamaan mahdollisimman
alkuperäisen julkisivun olemusta.

Koska rakennus on tähän asti palvellut kylmänä varastotilana, sen ulkoseinät
ja yläpohja lisälämmöneristetään,. Lisäksi rakennus varustetaan vaadittavalla
lämmönjakolaitteistolla sekä ilmanvaihdolla palvellakseen asianmukaisesti uuden
käyttötarkoituksen huomioon ottaen. Samalla kyseinen korjaustyö mahdollistaa
sille täysin uutena ominaisuutena rakennuksen ympärivuotisen käytön.

Myymälätila sijoittuu ensimmäiseen sekä osittain toiseen kerrokseen. Muu
osa toisesta kerroksesta varataan korjauspajalle sekä henkilökunnan tiloille.
Moottoripyörien siirto toiseen kerrokseen tapahtuu myymälän kassaa
vastapäätä olevalla hissillä.

Moottoripyörien erikoisliike
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JULKISIVUT

Pohjoispuolen julkisivulta poistetaan hissikuilun vuoksi yksi alakerran
suuremmista kaksiruutuisista ikkunoista. Lännen puolelta poistetaan
samanlainen ikkuna sen tarpeettoman suuren koon vuoksi, sillä kyseisessä
kohdalla sijaitsee rakennuksen tekninen tila, jonne näköyhteyttä rakennuksen
ulkoa ei tarvita.

Vinssin aukkona toiminut pieni kehys länsi- ja itäjulkisivuilla täytetään
samanlaisella tiilellä tuomaan yhtenäisempää julkisivuvaikutelmaa ikkuna-aukon
muodolle. Vesikaton bitumipäälyste uusitaan.

POHJAPIIRROKSET

Ensimmäinen kerros on suurimmalta osaltaan varsinaista myymälätilaa.
Kerrokseen voidaan sijoittaa suurin osa myymälässä myytävistä
moottoripyöristä, niiden varaosia ja moottoripyöräilyyn liittyviä tarvikkeita,
kuten esimerkiksi ajovaatetusta.

Keskelle myymälää sijoittuu näyttelytasanne, jonne yritys voi panna näytille
uusia pyörämalleja, itse tekemiään modi  kaatioita moottoripyöristä
tai vuokrata näyttelytilaa ulkopuoliselle lisää näkyvyyttä kaipaavalle
moottoripyöräharrastajalle.

Lattiapinta päälystetään betonitasoitemassalla ja maalataan mattasävyisellä
vaalean harmaalla betonimaalilla, jolloin lattiapinnat jäävät tasaisiksi ja helposti
huollettaviksi. Kiinteät pöytäpinnat valmistetaan puusta.

Portaiden uudelleen sijoittaminen korjaa rakennuksen alkuperäisiin portaisiin
liittyneen ongelman vanhojen portaiden ollessa osittain yläkerran oviaukon
edessä. Uudet portaat sijoitetaan etelän puoleiselle seinustalle, jolloin
kuljettavuus rakennuksessa tulee selkeämmäksi sekä turvallisemman tuntuiseksi.

Toisessa kerroksessa sijaitsevaan korjaamoon on suunnitelman mukaisella
tilanvarauksella mahdutettavissa helposti kolme moottoripyörän korjauspistettä.
Tilaa jää tällöin myös muille huoltotoimenpiteille.

Henkilökunnan tilat sijaitsevat myös toisessa kerroksessa, jolloin niihin on suora
pääsy korjaamon puolelta. Toisessa kerroksessa on myös myymälätilaa, jonne
voidaan esimerkiksi sijoittaa ensimmäisen kerroksen tarjontaan nähden aivan
omanlaisensa myymäläosio.

Betoniset räystäät pinnoitetaan betonin värisellä laastipinnoitteella.
Rakennuksen suuria aukkoja lajennetaan yhtenäisen muotoisiksi suorakaiteen
mallisiksi ikkunoiksi tuomaan sisälle runsaasti luonnonvaloa.

Etelän julkisivulle tulee ensimmäiseen kerrokseen keskiaukon kohdalle
pääsisääkäynti ja lännen puolelle kulkuovi moottoripyörille sekä huollolle.
Varastorakennuksen eteläpuolella sijaitseva peltinen lisäsiipi puretaan
ja tila hyöynnetään parkkipaikoituksella. Samalla Hammarin sähkön
myymälärakennuksen sisäpihan puolelle jää riittävästi huoltotilaa. Rakennuksen
pohjoispuolelle tulee rakennuksen huoltotie muun muassa jätehuoltoa varten.

1. Punaiseksi pinnoitettu, alkuperäinen betonitiili
2. Kumibitumikermikate
3. Uudet ikkuna-aukotukset
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Seinien lisälämmöneristämisestä johtuen seinät päälystetään uudella
seinäpinnalla sisäpuolelta. Sisäpuolelle käytetetään julkisivun rouhean näköisestä
tiilestä poiketen esteettisesti puhtaampaa harjattua punatiiltä, joka muurataan
tummanruskealla muurauslaastilla. Betoniset pilarit ja palkit säilytetään
entisellään käsittelemättöminä. Myymälästä tulee tällöin tarkoituksen mukaisesti
siisti ja miellyttävä interiööriltään.

Vanhojen ja massiivisten rakenteiden alkuperäisyyden säilyttäminen toimii
hyvänä tehokeinona osana rakennuksen sisustusta ja säilyttää sen historiallisen
hengen rakennuksen uuden käyttötarkoituksen mukana.

Tuulikaappi ja hissikuilu on osastoitu lasiseinällä, joka säilyttää tilantunnun
rakennuksen interiöörissä. Lasiseinät rajautuvat kattopalkkien ja pilarien
kaarevien linjojen mukaisesti antaen niille omaperäisen linjakkaan olemuksen.

Rakennuksen valaisu toteutetaan retro-henkisillä valaisimilla, jotka tuovat
myymälän sisustukseen aavistuksen lisää rakennuksen iän tuntua. Muutoin
suunnitelman mukaisesti sisustusta tulee dominoivasti koristamaan esille pannut
moottoripyörät.

Perspektiivihavainnekuva ensimmäisestä kerroksesta


