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Diplomityöni aiheena on Riihimäen vanhan la-
sitehtaan konttorirakennuksen uuden käyttö-
tarkoituksen suunnitelma. Idea diplomityöhön
syntyi jo opiskelujeni alussa, kun sain tietää,
että diplomityöksi saa valita itselle kiinnosta-
van aiheen. Näin alkoi ideoita jo muodostua
kotipaikkakunnallani pitkään tyhjillään tai vä-
häisellä käytöllä olleeseen konttorirakennuk-
seen. Uudeksi käyttötarkoitukseksi valikoitui
asuinrakentaminen, jonka toteuttamista van-
haan rakennukseen tutkin diplomityössäni.

Suunnittelupainoitteinen diplomityöni on jaet-
tu kahteen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee
Riihimäen Lasin ja konttorirakennuksen histo-
riaa lyhyesti sekä tutkii Riihimäen Lasin teh-
dasaluetta ja konttorirakennuksen nykytilaa.
Toinen osa esittelee kuvitteellisen suunnitel-
man vanhan konttorirakennuksen uudesta
käyttötarkoituksesta asuinrakennuksena.

The subject of my master’s thesis is a plan for
the new use of the office building of the old
glass factory in Riihimäki. The idea for the
master’s thesis was born at the beginning of
my studies, when I learned that you can choose
a topic that interests you as a master’s thesis.
This is how ideas started to form in an office
building that had already been empty or under-
used for a long time in my hometown. Resi-
dential construction was chosen as a new use,
the implementation of which in the old build-
ing I studied in my master’s thesis.

My design-oriented master’s thesis is divided
into two parts. The first part deals briefly with
the history of Riihimäki Glass and the office
building and examines the Riihimäki Glass
factory area and the current state of the office
building. The second part presents an imagi-
nary plan for the new use of an old office
building as a residential building.

AbstractTiivistelmä



Diplomityö - Anniina Bitter 76 Riihimäen vanha lasitehdas

Tiivistelmä 4
Abstract 5
Alkusanat 9

I OSA

Riihimäen Lasi 12
Ympäristö ja alue 16
Konttorirakennus 28
Konttorirakennuksen nykytila 32
Arvottaminen 78

II OSA

Suunnitelman tavoitteet 84
Suunnitelma 86
Lopuksi 131

Lähteet 132

Liitteet
Planssipienennökset

Sisällysluettelo



Diplomityö - Anniina Bitter 98 Riihimäen vanha lasitehdas

Kotĳuureni juontuvat Riihimäelle, missä olen
viettänyt lapsuuteni aivan Riihimäen Lasin
tehdasalueen läheisyydessä. Lyhyehkö koulu-
matkani Lasitehtaan koulun ala-asteelle kulki
päivittäin vanhojen tehdasrakennusten ohitse.
Koulun retkillä on tullut käytyä monesti katso-
massa lasinpuhallusta alueen lasistudioissa ja
ihailemassa lasitaidetta Suomen Lasimuseos-
sa. Ystäviä ja sukulaisia on asunut lähistöllä,
joten Riihimäen Lasin tehdasalueella on tullut
vietettyä paljon aikaa vuosien saatossa.

Tehdasalue on ehdottomasti yksi Riihimäen
viehättävimmistä alueista. Rakennuksista suo-
sikiksi on aikoinaan valikoitunut tässä diplo-
mityössä esiteltävä konttorirakennus. Kaupun-
gin kaunein rakennus on herätellyt kiinnostus-
tani arkkitehtuuriin. Vuosien varrella konttori-
rakennus on näyttänyt olleen joko aivan tyhjil-
lään tai todella vähäisellä käytöllä. Tyhjillään
seisova rakennus on tehnyt minut monesti su-
rulliseksi, mikä on saanut monesti miettimään
rakennukselle uusia käyttötarkoituksia.

Tehdasalueen rakennuksissa on satunnaisesti
järjestetty erilaisia tapahtumia, joiden ansiosta
olen saanut mahdollisuuden päästä tutkimaan
ja tarkkailemaan rakennuksien sisätiloja. Ta-
pahtumien kautta olen päässyt käymään vain
parissa konttorirakennuksen tilassa, joten
odotin innolla diplomityön aloittamista pääs-
täkseni tutkimaan sisätiloja.

Opiskelupaikka arkkitehtuurin parissa oli pit-
käaikainen haaveeni. Tämän toteuduttuessa
fuksivuoden aikana uudeksi haaveeksi nousi
tehdä diplomityö konttorirakennuksen uudesta
käyttötarkoituksesta. Uudeksi käyttötarkoituk-
seksi valikoitui aika nopeasti asuntorakenta-
minen, sillä halusin ideoida tyhjillään seiso-
valle rakennukselle pitkäaikaista käyttöä. Kai-
ken kaikkiaan olen pitkään odottanut tämän
diplomityön tekemistä ja innolla saatoin sen
loppuun. Työn prosessi on ollut mielenkiin-
toista ja antoisaa.

Alkusanat
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Lasiteollisuus oli aikanaan erittäin tärkeä teol-
lisuudenala Riihimäellä. Riihimäen lasitehdas
perustettiin vuonna 1910, aluksi nimellä Osa-
keyhtiö Riihimäki.¹ Nimi vaihdettiin vuonna
1937 Riihimäen Lasi Oy:ksi.²

Tehdas aloitti lasinvalmistuksen yksinkertai-
sella talouslasilla. Kysynnän kasvaessa tehdas-
ta laajennettiin ja hiomorakennuksen myötä
valikoima laajeni kristalliin. Tehdas laajeni
nopeasti myös pakkauslasin valmistukseen.
Laajeneminen tarkoitti niin tuotantorakennus-
ten kuin työväenrakennusten rakentamista.
Alue rakentui ja kasvoi nopeasti 15,52 hehtaa-
rin yhdyskunnaksi.3

1920-luvulla Riihimäen lasitehdas osti muita
lasitehtaita, jotta kilpailu vähenisi. Lasinval-
mistus laajentui ikkunalasiin ja myöhemmin
monipuolisesti käyttö- ja taidelasiin sekä sil-
mälaseihin. Tehtaalla valmistettiin lasin lisäksi

kesto- ja kertamuovituotteita. Vuosien aikana
koneet vaihtuivat puoliautomaattisiin ja lopul-
ta automaattisiin koneisiin. Tuotantolinjoja
päivitettiin ja laajennettiin kysynnän kasvaes-
sa. Uusia tuotantorakennuksia, varastoja ja tu-
lipaloja on mahtunut tehtaan historiaan pal-
jon.4

Ikkunalasin ja käsityölasin valmistus sekä
kristallin hionta päättyi 1970-luvulla, kun lasi-
teollisuus ajautui vaikeuksiin. Tällöin tehtaalla
tehtiin lisäksi laajoja irtisanomisia. Pakkausla-
sin valmistus jatkui kuitenkin tehtaan sulkemi-
seen saakka. Tehdas lakkautettiin 1990-luvul-
la, kun pakkauslasin tuotanto keskitettiin muu-
alle.5

1 Riihimäen rakennetut kulttuuriympäristöt, s.12
2 Riihimäen Lasi RHS, s. 7
3 Riihimäen Lasi RHS, s. 5
4 Riihimäen Lasi RHS, s. 5-19
5 Riihimäen Lasi RHS, s. 17, 19

Riihimäen Lasi

Kuva 1. Lasinpuhaltaja työssään
Riihimäen Lasitehtaalla.
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Kuva 2. Aikajana, Riihimäen vanha lasitehdas 1910-2017.6

6 Riihimäen Lasi RHS, s. 5-19
7 Yle.fi uutiset

Riihimäen Lasin historiaa
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1. Rii hi m ä e n L asi n t e h d as al u e,
V alt a k u n n allis esti m er kitt ä v ä r a k e n n ett u
y m p ärist ö

2. Rii hi m ä e n k es k ust a- al u e

3. R a ut ati e as e m a

Y m p äri st ö
j a al u e

Rii hi m ä ki s ĳ aits e e K a nt a- H ä m e ess ä p ä är a d a n
j a k ol m osti e n v arr ell a all e t u n ni n p ä äss ä H el-
si n gist ä. All e 2 9 0 0 0 as u k k a a n k a u p u n ki o n
t u n n ett u r a ut ati est ä, l asist a s e k ä v ar us k u n n as-
t a. L asit e ollis u us o n oll ut y ksi t är k ei m mist ä
t oi mi al oist a Rii hi m ä ell ä j a Rii hi m ä k e ä o n ki n
ai k a n a a n k uts utt u krist alli k a u p u n gi ksi. 8

Rii hi m ä e n L asi n t e h d as al u e s ĳ aits e e Hirsi-
m ä e n k a u p u n gi n os ass a n oi n 2 kil o m etri ä Rii-
hi m ä e n k es k ust a- al u e elt a.

8 Rii hi m ä ki. fi, Rii hi m ä ki-i nf o



Al u e o n h y vi n s a a v ut ett a viss a k ä v ell e n, p y ö-
r äll ä j a a ut oll a. H y v ät p y ör äti et, tii vis k a u p u n-
kir a k e n n e j a k a u p u n ki p y ör ät t arj o a v at n o p e a n
lii k k u mis e n y m p äri Rii hi m ä k e ä, m y ös ul k o-
p ai k k a k u nt al aisill e. 9 L y h y et et äis y y d et t e k e v ät
k ä v ell e n ki n lii k k u mis e n p ai k ast a t ois e e n mi el-
l ytt ä v ä ksi.

Al u e o n m y ös h el p osti s a a v ut ett a viss a j ul kis el-
l a lii k e nt e ell ä. P ai k allislii k e nt e e n b ussi p ys ä k-
k ej ä s ĳ aits e e al u e e n l ä h ell ä n elj ä k a p p al ett a.
P ys ä k eilt ä k ul k e e k a ksi p ai k allis b ussili nj a a,
s e k ä k o ul ulii k e n n ett ä. 1 0 M at k a a r a ut ati e as e-
m all e j a m at k a k es k u ks e e n s u u n nitt el u al u e elt a
o n n oi n 3 kil o m etri ä. Rii hi m ä e n oll ess a r a d a n-
v arsi k a u p u n ki, t y öss ä k ä y nti r a ut at eits e T a m-
p er e ell e, p ä ä k a u p u n kis e u d ull e t ai L a ht e e n o n
s uj u v a a. M at k a k es k u ks elt a l ä ht e e m y ös li nj a-
a ut o y ht e y ksi ä l ä hi k u ntii n.

S u u n nitt el u al u e s ĳ aits e e n oi n 2, 5 kil o m etri n
p ä äss ä m o ott oriti eliitt y mist ä, s e k ä ” v a n h a k ol-
m osti e ” (ti e 1 3 0) k ul k e e ai v a n al u e e n vi er est ä.
N äi n n a a p uri k u n n at, p ä ä k a u p u n kis e ut u j a
T a m p er e o v at a ut oll a n o p e asti s a a v ut ett a viss a.
K o ul ut us p al v el ut ( p er us k o ul ut, a m m atti o pis-
t o, l u ki o j a a m m atti k or k e a k o ul u) j a p äi v ä k o-
dit s ĳ aits e v at s u u n nitt el u al u e est a 3 kil o m etri n
s ät e ell ä. Lis ä ksi s u uri n os a m uist a p al v el uist a,
k ut e n kirj ast o, ui m a h alli, ur h eil u p uist o, t er-
v e ys k es k us j a r u o k a k a u p at s e k ä r a vi nt ol at
s ĳ aits e v at 3 kil o m etri n s ät e ell ä.

9 Rii hi m ä ki. fi, k a u p u n ki p y ör ät

1 0 Rii hi m ä ki. fi, ai k at a ul ut j a r eitit

S a a v ut ett a v u us
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S u u n nitt el u k o h d e

K e v yt lii k e n n e

A ut olii k e n n e

B ussi p ys ä k ki
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Rii hi m ä e n L asi n t e h d as al u e e n r a k e n n u ks et

1.  Hi o m o, k o n e p aj a, sr- 2

2.  K o ntt orir a k e n n us, sr- 1

3.  A ut o h u olt or a k e n n us, sr- 1 j a sr- 2

4. P a k k a usl asit e h d as, sr- 1 j a sr- 2

5.  M ai k kil a, sr- 2

6.  T y ö v ä e n as ui nr a k e n n u ks et, H ytti k ortt eli

7.  L e h m us h o vi, sr- 1

8.  L ei p o m o- j a p es ul ar a k e n n us

9.  K ell ari p yti n ki, sr- 1

1 0.  T y ö nj o h d o n as u n n ot

1 1.  K ol e h m ais e n t al o, sr- 2

1 2.  Al ar e h d as, S u o m e n L asi m us e o

1 3. S u o m e n M ets äst ys m us e o

Rii hi m ä e n L asi n t e h d as al u e

Rii hi m ä e n L asi n t e h d as al u e k u ul u u v alt a k u n-
n allis esti m er kitt ä vii n r a k e n n ett ui hi n k ultt u u-
ri y m p ärist öi hi n ( R K Y 2 0 0 9- M us e o vir ast o). 1 1

T e h d as al u e e d ust a a u u d e m p a a l asit e ollis u utt a.
Rii hi m ä e n L asi n al u e k o ost u u t u ot a nt or a k e n-
n ust e n lis ä ksi h alli nt o- j a as ui nr a k e n n u ksist a.
As ui n al u e k o ost u u j o ht ajist o n as ui nr a k e n n u k-
sist a ( M ai k kil a j a L e h m us h o vi) s e k ä t y ö v ä e n
as ui n k ortt elist a, H ytti k ortt elist a. J o ht ajist o n j a
t y ö v ä e n as ui n al u e et er ott a a l e h m ust e n r e u n us-
t a m a ti e ( L e h m usti e), j o k a j o ht a a t e ht a a n p or-
till e j a s a m all a t oi mii al u e e n p ä ä a ks eli n a.1 2

Al u e e n r a k e n n u ksist a k a ui m pi n a s ĳ aits e e Al a-
t e h d as, j oss a t oi mii n y k yisi n v alt a k u n n alli n e n
l asi m us e o. Al u e e n r a k e n n us k a nt a o n s u uri m-
m a ksi os a ksi 1 9 1 0- j a 1 9 2 0-l u v uilt a. 1 3 V ai k k a
t e h d ast oi mi nt a l o p p ui 1 9 9 0-l u v ull a, Rii hi-
m ä e n L asi n t e ollis u us milj ö ö m u o d ost a a e d el-
l e e n Rii hi m ä e n t e ollis u us hist ori a a e d ust a v a n
al u e k o k o n ais u u d e n.

S u u n nitt el u k o h d e ( 2.) s ĳ aits e e l ä h ell ä p uist o-
j a, l ä hi vir kist ys al u eit a, al a- ast ett a j a k ultt u uri-
t oi mi nt a a. K ortt eli n p o hj ois p u ol ell e o n k a a-
v oit ett u L asit e ht a a n p uist o. K ortt elist a l o u-
n a ass a o n s u uri V u ori n e u v o ks e n p uist o j a ai v a n
k ortt eli n e d ess ä pi e ni M ai k kil a n p uist o. K oilli-
s e e n o n k a a v oit ett u Vill e n p uist o. K ortt elist a
hi u k a n l ä nt e e n, T e ht a a n k a d u n t ois ell a p u ol ell a
s ĳ aits e e L asit e ht a a n k o ul u n al a- ast e s e k ä n ä yt-
t el y p uist o al u e. N ä ytt el y p uist o al u e o n t oi mi n ut
t a p a ht u m a- al u e e n a m u u n m u ass a eril aisill e
m ess uill e j a m usii k kit a p a ht u mill e. T e ht a a n k a-
d u n v arr ell a n ä ytt el y p uist o n et el ä p u ol ell a k o-
m eil e e S u o m e n L asi m us e o j a S u o m e n M ets äs-
t ys m us e o.1 4

1 1 Rii hi m ä e n r a k e n n et ut k ultt u uri y m p ärist öt, s. 1

1 2 R K Y, Rii hi m ä e n L asi

1 3 R K Y, Rii hi m ä e n L asi

1 4 Aj a nt as a k a a v a, Rii hi m ä ki
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Hyttikortteli, asuinrakennus (6e)

Hyttikortteli, Lasistudio (6h) Lehmushovi (7)

Lehmustie konttorirakennukselle
päin

Hyttikortteli, asuinrakennus (6c)Lehmustie Kellaripytingille päin Maikkila (5)

Konttorirakennus ja pakkausla-
sitehdas

Autokorjaamorakennus (3)

Alatehdas, Suomen Lasimuseo
(12)

Kellaripytinki (9)

Pakkauslasitehdas (4)Hiomorakennus (1) Konttorirakennus (2)
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Suunnittelualueen eli korttelin 1105 asema-
kaavamuutos on hyväksytty 23.03.2000. Tässä
asemakaavassa kortteliin on osoitettu liike-,
toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamatto-
mien teollisuusrakennusten alue, mihin saa
sĳoittaa kulttuuritoimintaa sekä opetus- ja so-
siaalitoimintaa aikuisille. Korttelin ympäristö
on osoitettu säilytettäväksi.15

Asemakaava osoittaa kortteliin 1105 raken-
nusoikeutta yhteensä 32 500m². Tästä 12
700m² kohdistuu korttelin länsiosaan; pää-
konttorin sekä hiomo- ja konepajarakennuksen
alueelle. Rakennusoikeudesta 15 800m² sĳoit-
tuu korttelin eteläosaan pakkauslasitehtaan
alueelle. 4 000m² rakennusoikeudesta on osoi-
tettu korttelin koillisosaan. Korttelin rakennus-
ten keskelle jää jalankululle ja polkupyöräilyl-
le varattu katu. Korttelin pohjoispuolelle on
kaavoitettu ohjeellinen pysäköimispaikka, mi-
hin voi sĳoittaa tulevassa suunnitelmassa kort-
telin paikoitusalueen.16

Suunnittelualueen länsipuolella on korttelialue
1104, mihin on kaavoitettu korttelialue asuin-
pientaloille. Itäpuolella sĳaitsee korttelialue
1110, mihin on puolestaan kaavoitettu kortte-
lialue asuinkerrostaloille. Näitä kahta korttelia
koskeva asemakaavan muutos on hyväksytty
15.06.2006. Lisäksi aivan suunnittelualueen
läheisyydessä on julkisten lähipalveluraken-
nusten korttelialue, missä toimii Lasitehtaan-
koulun ala-aste. 17

15 Ajantasakaava, Riihimäki
16 Ajantasakaava, Riihimäki
17 Ajantasakaava, Riihimäki

Kuva 3. Ote Riihimäen kau-
pungin ajantasa-asemakaa-
vasta (päivitetty 11.2.2021).

Kaavatilanne
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Museovirasto on määritellyt koko Riihimäen
Lasin tehdasalueen valtakunnallisesti merkit-
täväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.
Täten myös suunnittelukohde on valtakunnal-
lisesti merkittävä rakennus osana suurempaa
kokonaisuutta.18 Asemakaavassa, joka on hy-
väksytty 23.3.2000, suunnittelukohteelle eli
konttorirakennukselle on määritetty suojelu-
merkintä sr-1. Tällöin rakennus on tärkeä niin
historiallisesti ja rakennustaiteellisesti kuin
kaupunkikuvallisesti.19

Asemakaavan suojelumerkintä sr-1 määrää:
”Rakennuslain 135§:n 1 momentin nojalla
määrätään, että rakennusta ei saa purkaa eikä
siinä saa tehdä sellaisia korjaus- ja muutostöi-
tä, jotka turmelevat julkisivujen tai vesikatto-
jen historiallista tai rakennustaiteellista ar-
voa. Rakennuksen korjaus- ja muutostöissä tu-
lee säilyttää julkisivujen alkuperäiset mitta-
suhteet, värit, aukotukset ja puitejaot sekä
käyttää alkuperäistä vastaavia julkisivumate-
riaaleja.” Konttorirakennuksen alkuperäinen
pääsisäänkäynti ja siihen liittyvä porrastila la-
sitiiliseinineen on erikseen omalla merkinnällä
osoitettu säilytettäväksi. Lisäksi asemakaava

määrittelee, että konttorirakennuksen sisäpi-
hanpuoleisten julkisivujen eteen on mahdollis-
ta rakentaa osoitetun rakennusalan ulkopuolel-
le porrashuoneita tai muita rakennuksen käy-
tön vaatimia ulokkeita, joiden koko on maksi-
missaan 5x4 metriä. Kaavan puitteissa sisäpi-
han puolelle sĳoitettavat parvekkeet pelastau-
tumiseen ovat mahdollisia.20

Muita korttelin ja Riihimäen Lasin tehdasalu-
een rakennuksia on suojeltu asemakaavassa
merkinnöillä sr-1 ja sr-2. Asemakaavan suoje-
lumerkintä sr-2 määrää: ”Rakennuslain
135§:n 1 momentin nojalla määrätään, että
rakennusta ei saa purkaa ilman rakennuslau-
takunnan lupaa. Lautakunta voi myöntää lu-
van vain, jos purkamiseen on pakottava syy.
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muu-
tostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen
historiallinen ja kaupunkikuvallinen arvo säi-
lyy.”21

18 RKY, Riihimäen Lasi
19 Ajantasakaava, Riihimäki
20 Ajantasakaava, Riihimäki
21 Ajantasakaava, Riihimäki

Suojelutilanne

Kuva 4. Tehdasalueen portilta
löytyvä aksonometrinen kartta
alueen rakennuksista.



Riihimäen Lasin ensimmäinen konttori toimi
vuodesta 1910 alkaen johtajan rakennuksessa.
Uudeksi pääkonttoriksi valmistui vuonna 1920
arkkitehti Yrjö Sadeniemen suunnittelema
konttorirakennus. 1940-luvun alussa alkoi ra-
kennusmestari Oiva Aholan suunnitteleman
konttorirakennuksen laajennusosan rakenta-
minen. Laajennusosa kattaa pääkonttorin uu-
den osan sekä tehdassiiven. Laajennusosan ra-
kennustyöt todennäköisesti valmistuivat 1940-
luvun puolessa välissä.22

Rakennus on ollut konttorikäytössä valmistu-
misestaan tehtaan sulkemiseen saakka. Alku-
peräiseen osaan sĳoittuivat tilat toimistoille,
laboratoriolle, sairaskassalle ja palkkakontto-
rille. Laajennusosa on toiminut konttori- ja
tehdastiloina, tehtaan ruokalana ja näyttelyau-
latilana. Laajennusosassa valmistettiin myös
silmälaseja vuosien 1946–1952 ajan, kun ti-
loissa toimi Riihimäen Silmälasi Oy. Silmäla-
sien valmistuksen jälkeen tiloissa valmistettiin

kirjolasia eli kuvioituja lasiesineitä, kuten mal-
jakkoja ja karahveja. Tehdastoiminnan päätyt-
tyä rakennuksen tiloja on yritetty vuokrata,
mutta pitkäaikaisempaa käyttöä ei ole oikein
ollut. Rakennuksessa on toiminut mm. bändi-
kämppiä, varastoja ja ruokala.23

Konttorirakennus edustaa aikakaudelle ja teol-
lisuusrakennuksille tyypillistä pelkistettyä ja
puhdaspiirteistä arkkitehtuuria. Rakennustai-
teellisia arvoja ja piirteitä ovat punatiilĳulkisi-
vut, komea pääsisäänkäynti ja sen päätykoris-
teaihe sekä aumakatto ja sen savitiilikate. Van-
hassa osassa kantavina rakenteina ovat massii-
vitiiliulkoseinät. Laajennusosassa on kantava
pilari-palkkĳärjestelmä, joka on ollut raken-
nusajankohdalleen nykyaikainen. Laajennuso-
san ulkoseinät ovat täystiilisiä. Vesikattojen ja
ullakoiden rakenteet ovat pääosassa puisia. 24

22 Riihimäen Lasi RHS, s. 20
23 Riihimäen Lasi RHS, s. 21
24 Riihimäen Lasi RHS, s. 21-22

Konttorirakennus
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Kuva 5. Näkymät alkuperäisen osan
1. kerroksen toimistohuoneesta toi-
seen. Huoneiden pintamateriaalit
ovat kärsineet kosteudesta.



Rakennusvuosi:

1920 (vanha osa)

1940-luku (laajennusosa)

Suunnittelĳat:

arkkitehti Yrjö Sadeniemi
(vanha osa)

rakennusmestari Oiva Ahola
(laajennusosa)

Arvo: RKY

Suojelu: sr-1

Konttorirakennus

1972
Konttorirakennuksen portaiden siirtäminen.

1976
Konttorirakennuksen 4. Kerrokseen
muutoksia.

1976
Konttorirakennukseen muutoksia.

1990
Konttorirakennuksen 2. kerroksen muutos
Lasitehtaan koulun ala-asteen opetustiloiksi.

2002
Laajennusosan vesikattomuutokset.

2012
Poistumistieportaat, uusi sisäänkäynti
laajennusosaan. Hissi vanhaan hissikuiluun
laajennusosassa. Vanhan osan vesikatteen
uusiminen.

28 Riihimäen kaupungin rakennusvalvonta

Rakennukseen myönnetyt
rakennusluvat28
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Rakennusvaiheet

1920

Pääkonttori
Vanha osa

Pääkonttori
Uusi osa

Tehdassiipi 1940-lukuPääkonttorin
siipi

Konttorirakennus on pääjulkisivultaan voi-
makkaasti horisontaalinen ja pitkä rakennus-
massaltaan säännöllisine ikkunariveineen. Jul-
kisivujen horisontaalisuutta tasapainottaa laa-
jennusosan ikkunoiden väliin sĳoittuvat verti-
kaaliset ja pilarimaiset tiilimuurit. Ikkunoiden
asettelusta on huomattavissa kerroslukujen ja
-korkeuksien vaihtelut. Alkuperäinen osa ja
laajennusosan pääsisäänkäynnin viereinen
osio ovat kaksikerroksisia korkeine huonekor-
keuksineen. Laajennusosan keskivaiheilla ker-
roksia on kolme ja tehdassiivessä neljä. Lisäk-
si ikkunoiden muodosta ja ruutujen lukumää-
rästä nähdään eri aikana rakennetut osat. Alku-
peräisen osan ikkunat ovat pienempiä ja pää-
osin 8-ruutuisia, kun laajennusosan ikkunat
ovat suurempia ja 9-ruutuisia.

Rakennus on suojeltu vuonna 2000 voimaan
tulleella asemakaavalla ja merkinnällä sr-1.25
Tämä kaava osoittaa rakennuksen varjeltaviksi
piirteiksi: julkisivut mitta- ja muotosuhtei-
neen, ikkuna-aukotukset, 8- ja 9-ruutuiset ik-
kunat, pääsisäänkäynti porrashuoneineen ja la-
sitiilineen sekä alkuperäiset julkisivumateriaa-
lit ja -värit.26Pääsisäänkäynnissä ja sen porras-
huoneessa on käytetty tehtaassa valmistettua
lasitiiltä. Alkuperäisen ja laajennusosan väli-
sen porrashuoneen ulkoseinästä löytyy myös
tätä samaa lasitiiltä.27

25 Ajantasakaava, Riihimäki
26 Riihimäen rakennetut kulttuuriympäristöt, kohdekortti 2
27 Riihimäen Lasi RHS, s. 21



Konttorirakennuksen
nykytila
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Levyillä peitetyt ikkunat, pääjulkisivun edus-
tan epäsiistit ja leikkaamattomat pensaat sekä
lastauslaiturin graffitit viestivät rakennuksen
olleen tyhjillään pitkään. Vesikatteet ja veden-
poistojärjestelmät ovat selkeästi uusittu vii-
meisimpinä, mikä saa muut rakennuksen osat
näyttämään kuluneilta ja hoitamattomilta. Osa
julkisivun tiilistä ovat rikkoutuneet tai pudon-
neet pois paikoiltaan. Laajennusosan betoni-
sen sokkelin raudoitteet pilkottavat paikoit-
tain.

Kenttäkäynnillä (26.2.2021) rakennuksen sisä-
tilojen kunto yllätti. Tyhjillään olevassa raken-
nuksessa aika tuntui pysähtyneeltä, tavaroita
lojui ympäriinsä ja ilmassa leĳaili vanhan ja
hieman kosteudesta kärsineen rakennuksen
haju. Sisätiloja on käyty tahallisesti rikkomas-
sa enemmän kuin aluksi oli arvattavissa. Säh-
köt eivät olleet toiminnassa, mutta valoa tulvii
sisään huoneisiin isoista ikkunoista. Ikkunoi-
den koon ja määrän ansiosta melko syvärun-
koinen rakennus on erittäin valoisa.

Tilat vaikuttavat säilyneen alkuperäisen kaltai-
sina, vaikka vahvoja havaintoja tilojen van-
hoista toiminnoista ei voi tehdä. Rakennuksen
osien luonteet ovat kuitenkin aistittavissa.
Laajennusosan tehdassiivessä on havaittavissa
tehtaan ja tuotantotilojen tunnelmaa avarassa,
mutta melko matalassa hallitilassa pilari-palk-
ki-järjestelmän lomassa. Alkuperäisen osan
toimistotilojen tunnelma on juhlallisempi ja
hallinnollisempi johtuen korkeasta huonekor-
keudesta.

Laajennusosan rungon rakennusmateriaalit,
punatiili ja teräsbetoni, ovat suurimmaksi
osaksi näkyvissä sisätiloissa. Alkuperäisen
osan sisätiloissa rungon materiaali jää piiloon
seinäpinnoitteiden alle. Rungon punatiili on
nähtävillä joidenkin seinien rikkoutuneista
kulmista. Rakennuksen runko vaikuttaa ole-
van ehjä ja hyvässä kunnossa. Kokonaisuudes-
saan rakennuksen kunto vaikuttaa kohtalaisel-
ta kuluneista pinnoista huolimatta.Kuva 6. Alkuperäisen osan 2. kerroksen

toimistohuoneessa näkyvät vanhat koris-
teelliset kattolistat.



Julkisivu etelään
Suurin osa laajennusosan ikkunoista on peitet-
ty levyillä. Kaikki ikkunat ovat pääosin alku-
peräisiä ja huonokuntoisia. Tiilĳulkisivu on
pääpiirteiltään melko hyvässä kunnossa. Savi-
tiilikate on uusittu (laajennusosassa 2002, al-
kuperäisessä osassa 2012) ja on hyväkuntoi-
nen.

Pääsisäänkäynti (10) on hyväkuntoinen, mutta
pari lasitiiltä ovat rikkoutuneet. Ovien (5, 8)
katokset ovat rapistuneita ja epäsiistejä. Lip-
putanko on purettu päätyaiheesta. Alkuperäi-
sessä osassa ja päätyaiheen kohdalla julkisivua
pitkin kasvaa köynnöskasvi. Julkisivun edessä
kasvavat pensaat rehottavat ja näyttävät hoita-
mattomilta.

1. Ikkuna peitet-
ty levyllä

3. 9-ruutuinen
ikkuna

6. 9-ruutuinen
ikkuna

7. Ikkuna 9. Ikkuna peitet-
ty levyllä

10. Pääsisään-
käynti

2. Ikkuna ilman-
vaihtokanavilla

4. Ovi ja lasitii-
liseinä

5. Ovet

8. Ovi 12. 6-ruutuinen
ikkuna

14. 6-ruutuinen
kkuna

11. 8-ruutinen
ikkuna

13. 4-ruutuinen
ikkuna

15. Punatiili, ris-
tilimitys

16. Betoni

19. Graniitti

18. Lasitiili

17. Savitiilikate

20. Kattoikkuna

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

4. 5.

6. 6. 6.

6. 6. 6.
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11.11.11.11.11.

12.

13.

13.
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15.

15.

16.

16.

17. 17.

18. 18.
19. 19.

20. 20.

18.

7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.

3.3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.
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3. 4. 5. 6.

7.
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8.
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8.9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.10.

11.

12.

13.

13.

17. 17.

14.

14.

15.

16.

16.

16.

16.

16.

14.

13.

12.

13. 13.

13.

13.

Alkuperäinen osa

Laajennus osa
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Kuva 7. Puolet ikkunoista on peitetty laajennusosan eteläisellä julki-
sivulla. Ikkunoiden välissä on vertikaaliset ja pilarimaiset tiilimuurit.

Kuva 9. Maalit rapisevat laajennusosan eteläisen julkisivun puuikkunoista.

Kuva 8. Eteläisen julkisivun komea päätyaihe, jonka kärjessä on paikka lipputangolle.
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Kuva 12. Köynnöskasvi kohoaa julkisivua pitkin kohti kattoa peittäen ikkunoita. Konttorirakennuksen ja pak-
kauslasitehtaan välistä näkymät hiomolle ja konepajalle. Rautaportti rakennusten välillä estää kulun alueelle.

Kuva 11. Konttorirakennuksen komea pääsisäänkäynti, joka on suojeltu asemakaavassa.

Kuva 10. Pääsisäänkäynnin lasitiilistä osa on rikkoutuneita.



1. 8-ruutuinen
ikkuna

3. Ovi

4. Ovi yläikku-
noilla

5. Ovi peitetyil-
lä yläikkunoilla

6. Ovi ja katos

7. Ikkuna peitet-
ty vanerilla

8. 9-ruutuinen
ikkuna

9. 9-ruutuinen
ikkuna

10. Ovi peitetty
levyllä

2. 3-ruutuinen
ikkuna

Alkuperäinen osa Laajennus osa (sisäpiha)

11. Luukku pei-
tetty vanerilla

12. Ovi 14. Savitiilitake

17. Kattoikkuna

Julkisivu pohjoiseen
Pohjoisella julkisivulla ikkunat ovat pääosin
alkuperäisiä ja huonokuntoisia. Toisin kuin
eteläisellä julkisivulla, ikkunoita ei ole peitetty
vanerilla tai levyllä. Laajennusosan porrashuo-
neen kohdalla lasitiiliosat (16) ovat säilyneet
hyväkuntoisina. Yksi porrashuoneen ikkunois-
ta (7) on peitetty vanerilla. Oven (10) kohdalta
on purettu sisäänkäyntikatos. Alkuperäisen
osan ja laajennusosan välisellä katolla materi-
aali poikkeaa savitiilestä. Materiaalina vaikut-
taisi olevan huopakate (15). Tiilĳulkisivu on
pääpiirteittäin melko hyvässä kunnossa, loh-
jenneita tiiliä on pääosin alkuperäisessä osas-
sa.

13. Punatiili, ris-
tilimitys

16. Lasitiili
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1. Ikkuna peitet-
ty levyllä

2. Ovi

3. Ikkuna

4. 8-ruutuinen
ikkuna

5. Ikkuna

6. Ikkuna

7. Ikkuna osit-
tain peitetty va-

nerilla

8. Ikkuna

9. Ikkuna

10. Kattoikkuna

Julkisivut itään
Itäisillä julkisivuilla suurin osa ikkunoista on
alkuperäisiä ja huonokuntoisia. Osa ikkunoista
on peitetty vanerilla tai levyllä. Alkuperäisen
osan sisäänkäynnin (2) koristeaiheet ovat hy-
vin säilyneitä. Tiilĳulkisivut ovat pääpiirteit-
täin melko hyväkuntoisia, muutamia lohjen-
neita tiiliä löytyy alkuperäisestä osasta. Laa-
jennusosan itäisellä julkisivulla tiilet (16)
poikkeavat muun rakennuksen tiilistä, sillä ne
ovat väriltään harmaita.

Alkuperäinen osa

11. Punatiili, ris-
tilimitys

13. 9-ruutuinen
ikkuna

12. Savitiilikate 14. Osa ikkunaa
peitetty vaneril-

la

16. Harmaa tiili,
ristilimitys

15. Ikkuna pei-
tetty vanerilla

17. Betoni

Laajennus osa (sisäpiha)
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Kuva 13. Konttorirakennuksen vanha osa (oik.) ja hiomo- ja konepajarakennus (vas.) alueen sisäpuolelta. Kuva 15. Näkymä sisäpihalle konttorirakennuksen ja hiomo- ja konepajarakennuksen välis-
tä. Rakennusten välissä on luiska hiomo- ja konepaja rakennukseen.

Kuva 14. Tehdassiiven sisäpihanpuoleinen julkisivu eroaa rakennuksen muista julkisivuis-
ta. Punatiilen sĳaan julkisivussa on käytetty harmaata tiiltä.
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Laajennus osa

1. Ikkuna peitet-
ty levyllä

2. Luukku

3. Kulku sisä-
pihalle estetty

levyllä

4. Rautaovi

5. Ikkuna peitet-
ty levyllä, jossa
on graffiteja

6. Tippuneet
tiilet

7. Punatiili, ris-
tilimitys

8. Savitiilikate

9. Betoni

10. Ikkuna pei-
tetty vanerilla

Julkisivut länteen
Läntisillä julkisivuilla ikkunat ovat alkuperäi-
siä ja huonokuntoisia, sekä suurin osa niistä on
peitetty vanerilla tai levyllä. Tiilĳulkisivut
ovat pääasiassa melko hyväkuntoisia. Laajen-
nusosan julkisivun yläosassa on pudonneita
tiiliä (6). Laajennusosan julkisivu lastauslaitu-
rin kohdalta on suurimmaksi osaksi graffitien
peitossa. Lastauslaiturin katos on kärsinyt kos-
teudesta.

Alkuperäinen osa (sisäpiha)

11. Ikkuna osit-
tain peitetty

13. Ikkuna pei-
tetty vanerilla

12. Ikkuna pei-
tetty vanerilla
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Kuva 18. Hiomorakennuksen (oik.) ja konttorirakennuksen liittyminen
toisiinsa läntisellä julkisivulla. Taustalla näkyy autohuoltorakennus.

Kuva 17. Laajennusosassa lastauslaituri sĳaitsee läntisellä julkisivulla. Julkisivua on tuh-
rittu graffiteilla, ikkunat ja ovat peitetty levyin sekä katos on kärsinyt kosteudesta.

Kuva 16. Lastauslaiturin portaiden kaiteen liittyminen rappeutuneeseen tiiliseinään.
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toimistotila
& huonetila

halli

ruokala & keittiö

WC

aputila, varasto
& ullakko

porrashuone, käytävä
& eteinen

holvi

laboratorio
& verstas

tekninen tila

Sisätilat: 1. kerros
Laajennusosassa sĳaitsee hallitilaa, teknisiä ti-
loja, pari toimistohuonetta, WC-tiloja sekä
ruokala ja keittiö aputiloineen. Kantava pilari-
palkki-järjestelmä on hyvin näkyvillä eri ti-
loissa ja vaikuttaa hyväkuntoiselta. Alkuperäi-
sessä osassa sĳaitsee paljon toimistotiloja,
pääsisäänkäynnin suojeltu porrashuone, vers-
tas, holveja sekä pari WC-tilaa ja varastoa.

Yleisesti 1. kerroksen seinä- ja kattopinnat
ovat selvästi kärsineet kosteudesta ja raken-
nuksen kylmillään olemisesta. Maalit rapise-
vat pahasti melkein joka tilassa. Parhaimmassa
kunnossa tiloista ovat laajennusosan ruokala

sekä alkuperäisen osan huone 1003. Ruokalan
ikkunat ovat koko rakennuksen ikkunoista par-
haimmassa kunnossa, sillä ne näyttävät aikoi-
naan uusituilta. Laboratorion tiloissa on vielä
havaittavissa tilan toimintoja, sillä kiintokalus-
teita on säilynyt paikoillaan, kuitenkin huono-
kuntoisina.
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Pohjakaavioiden pohjalla Arkkitehtuuritoimisto Seppo Kangasniemi
Oy:n pohjapiirustukset (2012).

Sisätilat: Pohjakerros
Pohjakerroksessa sĳaitsee hallitilaa, teknisiä
tiloja, verstas, määrittelemätöntä huonetilaa ja
paljon varastotilaa. Suurimman osan pohjaker-
roksesta kattaa hallitila, josta on pääsy lastaus-
laiturille. Pääsy on kuitenkin tällä hetkellä es-
tynyt, sillä rautaovet ovat lukittuina.

Pohjakerros on kokonaan laajennusosaa, lu-
kuun ottamatta pääkonttorin toimistosiiven
teknistä tilaa, joten kantavana rakenteena on
pilari-palkki-järjestelmä. Pohjakerroksen sisä-
tilojen täsmällisistä toiminnoista tai silmämää-
räisestä kunnosta ei ole varmoja havaintoja,
sillä pääsy näihin tiloihin oli estynyt.

Pohjakaavioiden tilat
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Kuva 19. Alkuperäisen osan porrashuoneen askelmat näyttävät hy-
väkuntoisilta. Seinäpinnoissa on kulumista ja maalien halkeilua.

Kuva 20. Vasemmalla sisäänkäynti alkuperäisen osan porrashuoneeseen. Porrashuonee-
seen on päässyt paljon lehtiä ja lunta.
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Kuva 23. 1. kerroksen toimistohuoneiden seinät ja lattiat ovat kärsineet kosteudesta sekä ovat paikoin päässeet huonoon kuntoon.Kuva 22. Seinältä ja katosta revityt lämpöpatteri ja valaisin on jätetty lojumaan lattialle.

Kuva 21. Alkuperäisen osan toimistohuoneiden maalit rapisevat seiniltä. Toimistohuonei-
den lattiamateriaalit vaihtelevat muovimatosta puulattiaan.
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Kuva 24. Laboratorion säilyneitä kiintokalusteita. Kuva 26. Laboratorion viereisestä toimistohuoneesta löytynyt vanha lipasto.

Kuva 25. Laboratorion kiintokalusteita.
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Kuva 28. Laajennusosan 1. kerroksen apukeittiön kunto on erittäin huono.Kuva 27. Käytävä laajennusosan 1. kerroksen ruokalasta porrashuoneeseen ja keittiöön.
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Kuva 29. Ruokala laajennusosassa. Kantavat pilarit ja seinät on koristeltu paneeleilla. Kuva 30. Portaat laajennusosan pohjakerrokseen.



Sisätilat: 2. kerros
Laajennusosassa sĳaitsee hallitilaa, toimistoti-
la ja WC. Alkuperäisessä osassa sĳaitsee pal-
jon toimistotiloja, varastoja, holvi, WC-tilat ja
aulatila. Hallitilassa tiiliulkoseinien pinta pil-
kottaa paikoin valkoisen seinämaalin joukosta.
Lämpöpattereita on revitty seiniltä ja lattian
pinta on paikoin huonokuntoinen ja epätasai-
nen. Kantavat pilarit ja palkit näyttävät hyvä-
kuntoisilta.

Alkuperäisen osan toimistosiivestä on rikottu
toimistohuoneiden ikkunoita ja ovia on revitty
saranoistaan. Aulatilan ja osan toimistohuo-
neiden puulattiat ovat kuluneet ja peittyneet la-

sinsiruilla. Toimistohuoneidenkin lämpöpatte-
reita on revitty seiniltä. Maalit lohkeilevat tilo-
jen seiniltä ja kattopinnoista. 2. kerroksen ik-
kunat ovat alkuperäisiä ja huonokuntoisia, pei-
tetty levyllä tai rikkinäisiä.

Sisätilat: 3. kerros
3. kerroksessa hallitila ja parvi kattavat koko
laajennusosan. Parvelta on pääsy toimistosii-
ven ylläolevalle ullakolle. Alkuperäisestä
osasta löytyy myös ullakkotilaa. 3. kerroksen
ikkunat ovat alkuperäisiä ja huonokuntoisia,
peitetty levyllä tai rikkoutuneita. Alkuperäisen
osan katolla komeilee kuusi kattoikkunaa.

Hallitilassa näkyvät vesikattoa kannattelevat
liimapuupalkit ja -pilarit, kertopuiset vesikat-
torakenteet sekä teräspalkkeja. Hallitilassa
sĳaitsee vanha hissikuilu, jolla on oivallinen
sĳainti. Kuilua voi helposti hyödyntää tulevas-
sa suunnitelmassa.

Laajennusosan kattorakenteet on uusittu vuo-
den 2002 kattomuutoksiin myönnetyn raken-
nusluvan jälkeen. Katto- ja kantavat rakenteet
näyttävät hyväkuntoisilta. Laajennusosan tii-
liulkoseinien pintaa on näkyvissä myös sisä-
puolella, osa tiilistä on valkoisen maalin ja ta-
soitteen peitossa.
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Pohjakaavioiden pohjalla Arkkitehtuuritoimisto Seppo Kangasniemi
Oy:n pohjapiirustukset (2012).
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Kuva 33. Pääsisäänkäynnin säilytettävä porrashuone lasitiiliseinineen.

Pääsisäänkäynnin porrashuone
Porrashuonetta on luonnehdittu yhdeksi raken-
nuksen tyylikkäimmiksi tiloiksi. Portaiden yllä
komeilee lasitiiliseinä, joka on rakennettu teh-
taassa valmistetuista lasitiilistä.29 Lasitiilet
ovat hyvin säilyneitä ja edustavat tehtaan tuo-
tehistoriaa. Porrashuone lasitiiliseinineen on
suojeltu vuonna 2000 voimaan tulleella ase-
makaavalla.30Portaat johtavat aulatilaan, mistä
pääsee kulkemaan entisen johtajiston työhuo-
neisiin, toimistosiipeen, muualle alkuperäi-
seen osaan sekä laajennusosaan johtavaan por-
taikkoon.

29 Riihimäen Lasi RHS, s. 21
30 Ajantasakaava, Riihimäki

Kuva 31. Portaiden alle joh-
tava tavallista matalampi ovi.

Kuva 32. Porrashuoneen keveä ja sulava kaide.
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Kuva 34. Alkuperäisen osan 2. kerroksen toimistosiipi. Toimistohuo-
neiden ovia on revitty saranoiltaan ja väliseinien ikkunoita rikottu.

Kuva 36. Kulku 2. kerroksen aulasta toimistohuoneisiin.

Kuva 35. Alkuperäisen osan 2. kerroksen aula, johon pääsisäänkäynnin portaat johtavat.
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Kuva 38. Alkuperäisen ja laajennusosan välisessä porrashuoneessa maalit irtoilevat pahasti pinnoilta.Kuva 37. Alkuperäisen ja laajennusosan välisestä porrashuoneesta näkymä alkuperäisen
osan 2. kerroksen aulaan.
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Kuva 39. Kulku porrashuoneeseen 2. kerroksen hallitilasta. Kuva 40. Kulku porrashuoneesta 2. kerroksen hallitilaan.
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Kuva 42. Kulku alkuperäisen ja laajennusosan välisestä porrashuoneesta laajennusosan 3. kerroksen parvelle.Kuva 41. Porrashuoneen puiset ovet.
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Kuva 43. Laajennusosan kantava pilari-palkki-järjestelmä ja teräsbetoni-
välipohja. Valuaikaiset lautamuotit ovat kuvioineet teräsbetoniset pinnat.

Kuva 45. Palkin tuenta laajennusosan 2. kerroksessa. Oikealla vanha hissikuilu.

Kuva 44. Laajennusosan 2. kerroksen hallitilaa.
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Kuva 48. Laajennusosan puiset ja näyttävät kattorakenteet sekä teräspalkit.Kuva 47. Näkymä laajennusosan 3. kerroksen parvelta hallitilaan.

Kuva 46. Laajennusosan 3. kerroksen hallitilasta kulku porrashuoneeseen.
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Historialliset arvot
Lasiteollisuus on ollut aikoinaan Riihimäen
tärkeimpiä teollisuuden aloja. Konttoriraken-
nus on osa Riihimäen Lasin tehdasalueen his-
toriallista kokonaisuutta ja kuvastaa samalla
Riihimäen teollisuuden historiaa. Tehtaan kas-
vaessa myös tehdasalueen kokonaisuus kas-
voi, uusia rakennuksia rakentui, syttyi tulipa-
loja ja osa rakennuksista purettiin. Konttorira-
kennus on säilynyt purkamiselta ja on määri-
telty säilytettäväksi, historiallisesti, kaupunki-
kuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvok-
kaaksi asemaakaavan merkinnällä sr-1.

Rakennustaiteelliset arvot
Konttorirakennus ilmentää pelkistettyä ja ai-
kakaudelleen tyypillistä teollisuusarkkitehtuu-
ria. Rakennus on rakennettu kahdessa vaihees-
sa (vanha osa 1920-luvulla ja laajennusosa
1940-luvulla), mikä on nähtävissä niin sisäti-
loissa kuin julkisivuissa. Vanhan osan tunnis-

taa korkeasta huonekorkeudesta, paksuista vä-
liseinistä ja pienemmistä ikkunoista. Laajen-
nusosan huonekorkeus on melko matala ja ai-
kakaudelleen nykyaikainen pilari-palkki-jär-
jestelmä on nähtävillä sisätiloissa. Laajen-
nusosan säännöllinen ikkuna-aukotus ja raken-
nuksen muoto tekevät siitä horisontaalisen.
Laajennusosan julkisivujen horisontaalisuutta
tasapainottaa vertikaaliset pilarimaiset tiilipin-
nat ikkunoiden välissä. Konttorirakennus on
osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriympäristöä, mikä vahvistaa sen ra-
kennustaiteellisia arvoja.

Konttorirakennuksen rakennustaiteellisesti ar-
vokkaita piirteitä ovat ikkuna-aukotukset, ruu-
tuikkunat, savitiilinen aumakatto, punatiilĳul-
kisivut ja komea pääsisäänkäynti. Rakennuk-
sen julkisivut ovat säilyneet hyvin alkuperäisi-
nä, siksi esimerkiksi alkuperäiset ikkunat ovat
päässeet huonoon kuntoon ja suurin osa ikku-
noista on jouduttu peittämään levyin. Suurim-
mat korjaustoimenpiteet ovat koskeneet vesi-

Arvottaminen

Kuva 49. Pääsisäänkäynnin yksityis-
kohtainen ovenkahva, jossa on näky-
vissä ajan patinaa.
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katteita, jotka ovat jouduttu uusimaan kuiten-
kin säilyttäen alkuperäisen savitiilen materiaa-
lina. Rakennuksen julkisivuissa ja pääsisään-
käynnin porrashuoneessa on erittäin hyvin säi-
lynyt tehtaassa valmistettuja lasitiiliä. Nämä
hienot lasitiilet ovat erittäin arvokkaita, sillä
ne ovat osa tehtaan historiaa ja esittelevät teh-
taassa valmistettuja tuotteita sekä tehtaan
osaamista.

Rakennus on ollut vuosia erittäin vähäisellä
käytöllä tai käyttämättömänä sekä seissyt kyl-
millään. Tämä on aiheuttanut sisätilojen pinto-
jen rapistumista ja saavat sisätilat näyttämään
epäsiisteiltä sekä hylätyiltä. Käyttämättömyys
on heikentänyt ja heikentää edelleen raken-
nuksen arvoa. Rakennus vaikuttaa olevan kui-
tenkin kohtalaisessa kunnossa. Korjaustoi-
menpiteillä ja pitkäaikaisella käyttötarkoituk-
sella saataisiin nostettua konttorirakennuksen
arvoa ja rakennuksen pitkäaikainen säilymi-
nen voitaisiin taata.

Maisemalliset arvot
Riihimäen Lasin tehdasalue on muodostanut
oman pienoisyhdyskuntansa teollisuusraken-
nuksineen, asuin- ja johtajiston rakennuksi-
neen. Asuin- ja johtajiston rakennukset, veh-
reät pihapiirit sekä teollisuusrakennukset ovat
pääpiirteittään hyvin säilyneitä. Konttorira-
kennus osana tätä eheää tehdasaluetta kuuluu
valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin
kulttuuriympäristöihin, mikä kasvattaa alueen
maisemallisia arvoja myös valtakunnallisella
tasolla.

Kuva 50 (vasemmalla). Konttorirakennuksen pääsisään-
käynnissä, porrashuoneissa ja muissa alueen rakennuk-
sissa käytettyjä lasitiiliä, joita Riihimäen Lasi Oy on val-
mistanut.
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II osa



Konttorirakennuksen uuden käyttötarkoituk-
sen suunnittelussa päätavoitteena on pitkään
tyhjillään ja vajaalla käytöllä olleen rakennuk-
sen ottaminen asuinrakennuksena osaksi ny-
kyistä aluetta ja sen lähiympäristöä. Uudella
käyttötarkoituksella on tarkoitus taata raken-
nuksen säilyminen tulevaisuudessakin. Suun-
nittelussa otetaan huomioon alkuperäisten ra-
kenteiden antamat mahdollisuudet ja haasteet
samalla kunnioittaen rakennuksen rakennus-
taiteellisia arvoja.

Tavoitteena on tuoda yhteisöllistä asumista,
liike- ja vuokratiloja alueelle. Rakennukseen
on tarkoituksena ideoida monipuolisesti eri
kokoisia asuntoja, jotta se houkuttelisi niin
nuoria, lapsiperheitä kuin ikäihmisiä asukkaik-
seen. Yhteis- ja harrastetilat sekä pihat tarjoa-
vat kohtaamispaikkoja asukkaille. Konttorira-
kennuksen tiloja on aiemmin vuokrattu esi-
merkiksi taide- ja kulttuuritapahtumiin. Tämän
takia koko rakennusta ei ole tarkoitus muuttaa

asunnoiksi, jotta se jatkossakin tarjoaisi tiloja
taiteelle ja kulttuurille. Lisäksi rakennukseen
sĳoitettavat liike- ja vuokratilat mahdollistai-
sivat uusien työpaikkojen syntymisen alueelle.
Suunnittelussa otetaan huomioon toimintojen
ja tilojen sĳoittelu niin, että rakennuksen his-
torialliset, kaupunkikuvalliset ja rakennustai-
teelliset arvot säilyvät mahdollisimman hyvin
ja ovat esteettömästi saavutettavissa. Myös
alueen voimassa olevan asemakaavan asetta-
mia vaatimuksia on pyritty ottamaan huo-
mioon.

Asuntojen suunnitteluperiaatteita ovat ava-
ruus, valoisuus ja laadukkuus sekä teolli-
suusarkkitehtuurin ja rakenteiden näkymiin
jättäminen. Tavoitteena on myös sĳoitella tilat
niin, että niihin syntyy mielekkäitä näkymiä.
Uusien asuntojen on tarkoitus erottautua Riihi-
mäen asuntotarjonnasta erikoisuudellaan ja
loft-henkisyydellään.

Suunnitelman
tavoitteet
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Kuva 51. Laajennusosan teräsbetonipila-
reita ja -palkkeja sekä punatiiliseinää tul-
laan hyödyntämään asuntojen ulkonäössä.
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Asemapiirustus
Suunnittelukohteen edustalla on Lasitehtaa-
naukio, lännessä Pikarikuja sekä Maljakuja.
Maljakujan varrelle on kaavoitettu pientaloja.
Pikarikujaa pitkin pääsee paikoitusalueelle
sekä Lasitehtaanpuistoon. Paikoitusalueelle
varataan sähköautoille latauspaikkoja. Idässä
on kävelylle ja pyöräilylle varattua katutilaa,
mistä huoltoliikenne tapahtuu.

Rakennuksen A- ja B-rappu, asunto- ja yhteis-
tilasiipi eli keskisiipi sekä hiomo- ja konepaja-
rakennus rajaavat väliinsä suljetun ja yksityi-
sen, mutta viihtyisän pihan. Liiketilaosan ja
entisen hiomo- ja konepajarakennuksen väliin
jää avoimempi puolĳulkinen piha.

Sisäpihan puolen asunnoista pelastautuminen
tapahtuu parvekkeiden hätäpoistumisluukku-
jen avulla. Muista asunnoista pelastaudutaan
ikkunoista palokunnan nostolava-auton avulla.
Väestönsuojat toteutetaan korttelitasolla.

Asemapiirustus 1:750

Lasitehtaanpuisto

Suunnitelma
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Pihasuunnitelma
Rakennuksen länsipuolella on pohjakerroksen
asuntojen omat pihat, pyöräpaikkoja, jätekatos
sekä kulku B-rappuun. Laajennusosa ja enti-
nen toimistosiipi rajaavat rauhallisen yksityi-
semmän sisäpihan asukkaille. Porrastetun sisä-
pihan alimmalla tasolla on pergola, grillipaik-
ka, viljelylaatikoita, vaja sekä vesipiste. Pihan
muilla tasoilla on istutuslaatikoita, asukkaille
vuokrattavia kasvihuoneita ja istuskelupaikko-
ja. Ylimmältä tasolta löytyy tomutusteline
sekä kulku A-rappuun.

Porrastettu sisäpiha mahdollistaa kulun alim-
malta tasolta puolĳulkiselle sisäpihalle alku-
peräisen osan taakse. Portaiden vieressä ole-
vaa luiskaa pitkin pääsee avustettuna pihan
ylemmille tasoille myös pyörätuolilla. Puo-
lĳulkisella sisäpihalla on pyöräpaikkoja, per-
gola sekä jätekatos liiketilojen käyttöön.

Rakennusta reunustavat punatiiliset istutuslaa-
tikot. Istutuslaatikoiden pensaat estävät pääsyn
liian lähelle asuntojen ikkunoita ja antavat yk-
sityisyyttä asuntoihin. Pihan eri materiaalit oh-
jaavat ihmisten kulkua pihoilla.
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Kuva 52. Asukkaiden yksityinen porrastettu piha. Pihan
alimmalla tasolla pergolat koristavat istuskelu- ja grilli-
paikkaa. Muille pihan tasoille on sĳoitettu kasvihuoneita
vuokrattavaksi asukkaille. Pihan tasojen välisten kuk-
kaistutuksien joukkoon on sĳoitettu istumapaikkoja.
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DD

B
B

yhteistilat liike-/vuokratilatasunnot

Tilaohjelma

Asunto 1h 1 kpl
Asunto 2h 3 kpl
Asunto 3h 1 kpl

Pesutupa 1 kpl
Pyörävarasto 1 kpl
Irtaimistovarasto 1 kpl

Tekninen tila 1 kpl

vanhat rakenteet uudet rakenteet

Pohjakerros
Pohjakerroksessa sĳaitsee 28 kappaletta asun-
tojen irtaimisto-varastoja. Irtaimistovarastosta
johtaa käytävä sekä portaat A-rapun ja asunto-
/yhteistilasiiven eli rakennuksen keskisiiven
väliseen porrashuoneeseen, jonka alkuperäi-
nen luonne ja ulkonäkö tullaan säilyttämään.
Toisella puolella irtaimistovarastoa on pyörä-
varasto, mistä on helppoa päästä ramppia pit-
kin ulos.

B-rapun sisäänkäynniltä on näkymät suoraan
uusille kierreportaille. Ylös asti auki oleva
portaikko ja ikkunat tuovat valoa porrashuo-
neeseen. Käytävä ja asunnot on sĳoiteltu si-
ten, että vanhaa hissikuilua voidaan hyödyntää
sĳoittamalla kuiluun uusi hissikori.

Pohjakerroksen B-rapussa on viisi 1-kerrok-
sista asuntoa. Läntisellä julkisivulla sĳaitsevil-
la asunnoilla on vanhalle lastauslaiturille ra-
kennetut terassit sekä omat pihat. Asuntojen
läheisyydessä on B-rapun pesutupa.
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A
A

vanhat rakenteet uudet rakenteet

yhteistilat liike-/vuokratilatasunnot

1. kerros
B-rapun 1. kerroksessa on seitsemän 2-kerrok-
sista asuntoa. A-rapussa on kolme 1-kerroksis-
ta asuntoa sekä pesutupa ja kuivaushuone. 1.
kerroksen keskisiivessä sĳaitsee monipuoliset
yhteistilat asukkaille. Valoa ja avoimuutta yh-
teistiloihin lisäävät lasiseinät ja ikkunat käytä-
ville.

Rakennuksen liiketilaosan 1. kerroksesta löy-
tyy kaksi vuokrattavaa tilaa, yksi liiketila, työ-
tila, vuokratilojen yhteinen taukotila sekä
WC:t. Liiketilaan on oma sisäänkäynti, muihin
vuokratiloihin saavutaan aulan kautta raken-
nuksen pohjoispuolelta tai itäpuolen sisään-
käynnistä. Työtilaan on sĳoitettu työpisteitä
vuokrattavaksi niin asukkaiden kuin ulkopuo-
listen käyttöön.

Liiketilaosan ja keskisiiven väliin jää raken-
nuksen suojeltu pääsisäänkäynti ja porrashuo-
ne, joka kunnostetaan alkuperäisen kaltaiseksi.
Porrashuone johtaa liiketilojen ja keskisiiven
2. kerrokseen.

Tilaohjelma

Asunto 3h 10 kpl

Pesutupa 1 kpl
Pyörävarasto 1 kpl
Yhteistilat 4 kpl

Liike-/vuokratila 3 kpl
Työtila 1 kpl
Taukotila 1 kpl
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A
A B

B

DD

yhteistilat liike-/vuokratilatasunnot

Tilaohjelma

Asunto 2h 5 kpl
Asunto 3h 2 kpl

Liike-/vuokratila 4 kpl
Taukotila 1 kpl

vanhat rakenteet uudet rakenteet

2. kerros
B-rapussa sĳaitsee vain alemman kerroksen
asuntojen toiset kerrokset. A-rappuun sĳoittuu
kolme 1-kerroksista asuntoa. A-rapun porras-
huoneesta pääsee kulkemaan myös rakennuk-
sen keskisiiven toiseen kerrokseen.

Keskisiiven toisessa kerroksessa on neljä
asuntoa. Näiden asuntojen irtaimistovarastot
on sĳoitettu kerroksen ikkunattomaan osaan
asuntojen läheisyyteen. Rakennuksen kerros-
korkeuksista johtuen keskisiiven asunnoissa
on muita asuntoja korkeammat huoneet.

Pääsisäänkäynnin porrashuoneen säilytettävän
lasitiiliseinän takana sĳaitsee WC-tilat sekä
käytävä 2. kerroksen liike-/vuokratiloihin. Va-
loa vuokrattaviin tiloihin tuo käytävän lasisei-
nät. Yhteisöllisyyttä lisää kerroksen oma yh-
teinen taukotila.
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A
A B

B

yhteistilat liike-/vuokratilatasunnot

Tilaohjelma

Asunto 3h 8 kpl
Asunto 4h 2 kpl

Ullakko 2 kpl

vanhat rakenteet uudet rakenteet

3. kerros
Kolmannessa kerroksessa asunnot sĳaitsevat
vain A- ja B-rapussa. Molemmissa rapuissa
asunnot ovat 2-kerroksisia. Kerroksessa on yh-
teensä kymmenen asuntoa, joista kolme on A-
rapussa. Loput asunnoista sĳoittuvat B-rap-
puun.

Liiketilaosan ja keskisiiven kohdalla on vain
ullakkotilaa. Näille ullakoille on mahdollista
sĳoittaa teknisiä tiloja tai liike-/vuokratiloille
tarvittavia varastoja. Kulku keskisiiven ulla-
kolle tapahtuu entiseltä parvelta. Entiselle par-
velle pääsy on hyvin matalan oven kautta, sekä
parvi on melko täysi kattorakenteita, joten täl-
le ullakolle ei ole järkevää sĳoittaa asukkaita
palvelevia tiloja.
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DD

A
A B

B

yhteistilat liike-/vuokratilatasunnot

vanhat rakenteet uudet rakenteet

4. kerros
Neljännessä kerroksessa sĳaitsee vain alem-
man kerroksen asuntojen toiset kerrokset. 4.
kerros on sĳoitettu vesikattorakenteiden lo-
maan rakentamalla uusi välipohja 3. kerroksen
pilarien ja palkkien varaan. Valoa uuteen ker-
rokseen saadaan kattoikkunoiden avulla. Kat-
toikkunat valitaan aumakaton ja julkisivun al-
kuperäiseen ilmeeseen ja mittasuhteisiin sopi-
viksi.

Rakennukseen sĳoitetaan yhteensä 32 asuntoa,
joista 17 on 2-kerroksisia. Asuntojen kaksiker-
roksisuus johtuu vaihtelevista ja paikoittain
matalista kerroskorkeuksista. Kaksikerroksi-
suus ja pilari-palkki-järjestelmä tukevat asun-
toihin haettua loft-tyyliä.

0 5 10 15 20m
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yksityinen piha

pohjakerros 1. kerros

puolijulkinen piha

esteetön reitti pyörä- ja
irtaimistovarastoihin esteetön reitti A-rapun asuntoihin, yhteis-

tiloihin, 2. kerroksen vuokratiloihin
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Esteettömyys
Esteettömyys rakennuksessa on ratkaistu kah-
della uudella hissillä, sĳoittamalla vanhaan
kuiluun uusi hissi, käytävien luiskilla ja inva-
nostimella. Hissien sĳoittelussa on pyritty ot-
tamaan huomioon vaihtelevat kerroskorkeudet
ja rakennuksen eri osat. Sisäänkäyntien luiskat
ovat integroitu osaksi punatiilisiä istutuslaati-
koita, jotka reunustavat rakennusta.

Liiketilaosaan esteetön kulku tapahtuu puo-
lĳulkisen sisäpihan puolelta. Esteetön reitti
toiseen kerrokseen kulkee A-rapun kautta. A-
rapun sisäänkäynnin käytävältä löytyy sopiva
paikka uudelle hissille, mikä nousee suoraan 2.
kerroksen aulatilaan. Näin hissi ei pilaa pääsi-
säänkäynnin säilytettävää porrashuonetta ja
palvelee samalla keskisiiven asuntoja.

A-rapun sisäänkäynnit ovat niin Lasitehtaa-
naukion kuin yksityisen sisäpihan puolella es-
teettömiä. Porrashuoneen hissi on sĳoitettu A-
rapun ja keskisiiven välisen säilytettävän por-
rashuoneen läheisyyteen. Sisäpihalla on mah-
dollista päästä avustettuna hieman jyrkempiä
luiskia pitkin esteettömästi pihan tasoilta toi-
selle.

B-rapun tuulikaapissa rakennuksen ulkonä-
köön sovitetun inva-nostimen avulla esteetön
kulku ulko-ovelta hissille on mahdollisimman
lyhyt. Esteetön reitti pyörä- ja irtaimistovaras-
toihin sĳaitsee A- ja B-rapun välissä. Tämä
luiska palvelee niin liikuntaesteisten kulkua
varastoihin kuin pyörien ja tavaroiden kuljetta-
mista.

0 5 10 15 20m
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0 5 10 15 20m

Julkisivu etelään
Julkisivumateriaalit ja -värit säilytetään ennal-
laan. Kaikki ikkunat, pois lukien liiketilaosan
kattoikkunat, vaihdetaan puu-alumiini-ikku-
noihin. 9- ja 8-ruutuisten ikkunoiden jaot säi-
lytetään. Rakennuksen kaksikerroksisessa kes-
kiosassa olevat toisen kerroksen 2-ruutuiset ik-
kunat vaihdetaan 9-ruutuisiksi. A- ja B-rap-
puun lisätään rakennuksen henkeen sopivat
kattoikkunat. Päätyaiheen kärkeen palautetaan
lipputanko.

Pääsisäänkäynnin ovien lasit sekä pari rikkou-
tunutta lasitiiltä uusitaan alkuperäisen kaltai-
siksi. A-rapun ja pyörävaraston katokset uusi-
taan samankaltaisiksi kuin pääsisäänkäynnin
katos. Ovet uusitaan sopimaan alkuperäiseen
julkisivuun. Alimpien ikkunoiden eteen raken-
netaan punatiiliset istutuslaatikot, jotka porras-
tuvat maastonmuotojen mukaan ja kiertävät
koko rakennusta.

uudet rakenteet / uusittavat osat
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Julkisivumateriaalit:

1 Punatiili, ristilimitys
2 Savitiilikate, punainen
3 Graniitti, punainen
4 Lasitiili

5 Alumiini, tiilenpunainen
6 Betoni, harmaa
7 Puu
8 Peltikate, tiilenpunainen
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2
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8
8

8 5 66
5 54

1

1

Julkisivu etelään
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uudet rakenteet / uusittavat osat

0 5 10 15 20m

Julkisivumateriaalit ja -värit säilytetään ennal-
laan. Kaikki ikkunat, pois lukien liiketilaosan
kattoikkunat, vaihdetaan puu-alumiini-ikku-
noihin. 9- ja 8-ruutuisten ikkunoiden jaot säi-
lytetään. A- ja B-rappuun lisätään rakennuk-
sen henkeen sopivat kattoikkunat.

Ovet uusitaan sopimaan alkuperäiseen julkisi-
vuun. Alimpien ikkunoiden eteen rakennetaan
punatiiliset istutuslaatikot, jotka kiertävät
koko rakennusta ja porrastuvat maastonmuo-

tojen mukaan. Liiketilaosan istutuslaatikoiden
lomaan sovitetaan esteetön reitti sisätiloihin.
Teknisen tilan sisäänkäynnin katos ja portai-
den kaide uusitaan julkisivuun sopiviksi.

Maaston korkeuseroista johtuen piha rakenne-
taan porrastetusti, jotta kulku pihan halki olisi
mahdollisimman luontevaa. Sisäpihan asun-
toihin lisätään keveät parvekkeet, joiden hätä-
poistumisluukuista tapahtuu asunnoista pelas-
tautuminen.

Julkisivu pohjoiseen
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0 5 10 15 20m

Julkisivu pohjoiseen

Julkisivumateriaalit:

1 Punatiili, ristilimitys
2 Savitiilikate, punainen
3 Puu, maalattu sininen
4 Lasitiili

5 Alumiini, tiilenpunainen
6 Betoni, harmaa
7 Huopakate, musta
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Julkisivumateriaalit ja -värit säilytetään ennal-
laan. Kaikki ikkunat, pois lukien liiketilaosan
kattoikkunat, vaihdetaan puu-alumiini-ikku-
noihin. 8- ja 6-ruutuisten ikkunoiden jaot säi-
lytetään. Keskisiiven toisen kerroksen 2-ruu-
tuiset ikkunat vaihdetaan 9-ruutuisiksi.

Liiketilaosan itäinen sisäänkäynti kunnoste-
taan. Alimpien ikkunoiden eteen rakennetaan
punatiiliset istutuslaatikot, jotka kiertävät
koko rakennusta ja porrastuvat maastonmuo-

tojen mukaan. Liiketilaosan pihan istutuslaati-
koiden lomaan sovitetaan esteetön reitti sisäti-
loihin.

Liiketilaosan sisäpihalle sĳoitetaan kokonai-
suuteen sopiva punatiilinen ja harjakattoinen
jätekatos, joka palvelee sekä asukkaita että
vuokra-/liiketiloja. Keskisiiven edustalle sĳoi-
tetaan myös paikkoja polkupyörille.

Julkisivumateriaalit ja -värit säilytetään ennal-
laan. Kaikki ikkunat vaihdetaan puu-alumiini-
ikkunoihin. 9-ruutuisten ikkunoiden jaot säily-
tetään. B-rappuun lisätään rakennuksen hen-
keen sopivat kattoikkunat, jotta ylimmän ker-
roksen asuntojen parvien luonnonvalon mää-
rää saadaan kasvatettua.

Alimpien ikkunoiden eteen rakennetaan puna-
tiiliset istutuslaatikot, jotka kiertävät koko ra-
kennusta ja porrastuvat maastonmuotojen mu-

kaan. Näin asuntojen ikkunoiden edustat saa-
daan rauhoitettua ja yksityisyyttä lisättyä.

Maaston korkeuseroista johtuen piha rakenne-
taan porrastetusti. Pihan alimmalle tasolle
sĳoitetaan vaja kasvihuoneiden ja viljelylaati-
koiden vuokraajille. Sisäpihan asuntoihin lisä-
tään keveät parvekkeet, joiden hätäpoistumis-
luukuista tapahtuu asunnoista pelastautumi-
nen.

Julkisivu itään Julkisivu itään, sisäpiha

uudet rakenteet / uusittavat osat uudet rakenteet / uusittavat osat
0 5 10 15 20m 0 5 10 15 20m
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irtaimistovarasto pyörävarasto
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Julkisivu itään, leikkaus A-A

Julkisivu itään

Julkisivumateriaalit:

1 Punatiili, ristilimitys
2 Savitiilikate, punainen
3 Puu, maalattu sininen
4 Tiili, harmaa, ristilimitys

5 Alumiini, tiilenpunainen
6 Betoni, harmaa
7 Puu, kuultokäsitelty
8 Peltikate, tiilenpunainen
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kulku
sisäpihalle

Julkisivumateriaalit ja -värit säilytetään ennal-
laan. Ikkunat vaihdetaan puu-alumiini-ikku-
noihin 9-ruutuisten ikkunajaot säilyttäen. B-
rappuun lisätään rakennuksen henkeen sopivat
kattoikkunat.

Alimman kerroksen asunnot saavat vanhalle
lastauslaiturille omat terassit, joilta pääsee pie-
nelle pihalle. Terasseja varten osa ikkunoista
on korvattu julkisivuun istuvilla ovilla. Las-
tauslaiturin keskelle on sĳoitettu uusi sisään-

käynti, joka johtaa B-rappuun. Pihoja ja raken-
nusta reunustavat punatiiliset istutuslaatikot,
jotka porrastuvat maastonmuotojen mukaan ja
antavat näkösuojaa alimpiin asuntoihin.

Sisäänkäynnin läheisyyteen sĳoitetaan koko-
naisuuteen sopiva punatiilinen ja harjakattoi-
nen jätekatos, jonka edustalle on varattu paik-
koja polkupyörille. Jätekatos sĳaitsee matkalla
paikoitusalueelle ja sisäpihalle.

Julkisivumateriaalit ja -värit säilytetään ennal-
laan. Ikkunat vaihdetaan puu-alumiini-ikku-
noihin. 6-ruutuisten ikkunoiden jaot säilyte-
tään. Keskisiiven toisen kerroksen kaksiruu-
tuiset ikkunat vaihdetaan 9-ruutuisiksi.

Keskisiiven asuntoon lisätään keveä parveke,
jonka hätäpoistumisluukusta pelastaudutaan
tarvittaessa. Parveke toimii samalla A-rapun
sisäpihanpuoleisen sisäänkäynnin katoksena.
Keskisiiven ja viereisen rakennuksen välistä

on kulku puolĳulkiselle liiketilaosan sisäpihal-
le.

Alimpien ikkunoiden eteen rakennetaan puna-
tiiliset istutuslaatikot, jotka kiertävät koko ra-
kennusta ja porrastuvat maastoa mukaillen.
Lasitehtaanaukion puolelle istutuslaatikoihin
on sovitettu luiska A-rapun esteettömään reit-
tiin.

Julkisivu länteen Julkisivu länteen, sisäpiha

uudet rakenteet / uusittavat osat uudet rakenteet / uusittavat osat
0 5 10 15 20m 0 5 10 15 20m

kulku
sisäpihalle

kulku
ullakolle

asuntovar.

pesutupa porrashuone

porrashuone
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kulku
ullakolle

asuntovar.

pesutupa porrashuone

porrashuone
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Julkisivu länteen

Julkisivu länteen, leikkaus B-B

Julkisivumateriaalit:

1 Punatiili, ristilimitys
2 Savitiilikate, punainen
3 Alumiini, tiilenpunainen

4 Betoni, harmaa
5 Peltikate, tiilenpunainen
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0 5 10 15 20m15 20m

Leikkaus C-C

Leikkaus D-D,
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Asunnot
Rakennuksessa on kahden tyyppisiä asuntoja,
yksi- ja kaksikerroksisia. Asuntojen kaksiker-
roksisuus johtuu vaihtelevista kerroskorkeuk-
sista. Molemmissa asuntotyypeissä noudate-
taan samoja ulkonäöllisiä periaatteita.

Asunnoissa jätetään mahdollisimman paljon
näkyville teräsbetoni-palkeista, -pilareista ja -
välipohjien alapinnoista. Ikkunaseinillä puna-
tiilet jätetään näkyviin ja puhdistetaan tasoit-
teen alta. Lattiat tasoitetaan uudella betoniva-
lulla, jonka pinta hiotaan. Ikkunan karmit ja
puitteet säilyttävät alkuperäisen värinsä vain
julkisivuilla, sisätiloissa ne vaihtuvat mustiksi.
Uudet seinät maalataan valkoisiksi. Ovet, pin-
nakaiteet ja lisättävät teräspalkit saavat värik-
seen mustan. Asuntojen värimaailma muodos-
tuu harmaasta betonista, punatiilestä, valkoi-
sista seinistä ja mustista yksityiskohdista.
Asuntoihin tuodaan murrettuja sävyjä kiinto-
kalusteilla. Valittu värimaailma tuo esiin van-
han tehdasrakennuksen tunnelman.

vanhat rakenteet uudet rakenteet

Pohjapiirustus 1. kerros

Malliasunnon sĳainti rakennuksessa.

Pohjapiirustus 2. kerros
1H 1 kpl

2H 8 kpl

3H 21 kpl

4H 2 kpl

yhteensä 32 kpl
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2-kerroksiset asunnot
Kaksikerroksisissa asunnoissa parven alle ma-
talampaan tilaa sĳoitetaan eteiset, keittiöt, kyl-
pyhuoneet, mahdolliset vaate- ja kodinhoito-
huoneet sekä parvelle johtavat portaat. Avoi-
miin ja korkeisiin tiloihin sĳoitetaan yhdistetyt
ruokailu- ja olohuoneet sekä makuuhuoneita.
Parvelle sĳoitetaan osa makuuhuoneista, työ-
huoneita ja pienempiä WC-tiloja.

Teräsbetonisten palkkien päälle lisätään mus-
tat teräspalkit koristamaan välipohjien reunaa.
Teräspalkkeihin kiinnitetään parven pinnakai-
teet, kiinteät ja liu’utettavat lasiseinät. Kiintei-
tä lasiseiniä sĳoitetaan parvelle työhuoneiden
yhteyteen, jotta alemman kerroksen huoneet
saavat yksityisyyttä. Parven makuuhuoneiden
yhteydessä on pinnakaide-liukulasiseinä-yh-
distelmä, jolla lisätään makuuhuoneen yksityi-
syyttä. Leikkaus asunnosta

vanhat rakenteet uudet rakenteet
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Kuva 54. Päämakuuhuoneen
yläpuolella sĳaitsee työhuone.
Tilat erottaa tyylikäs lasiseinä.

Kuva 53. Olohuoneen hieno yksityiskohta
on parven välipohjaa koristava musta te-
räspalkki, johon pinnakaiteet kiinnitetään.
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Kuva 56. Parven makuuhuoneen liiku-
teltava lasiseinä jää pinnakaiteen
taakse. Lasiseinä lisää huoneen yksi-
tyisyyttä ja estää alakerran äänien
kantautumisen huoneeseen.

Kuva 55. Asunnon keit-
tiö sĳoittuu parven alle.



Pitkään haaveissa olleen idean sovittaminen
olemassa oleviin puitteisiin aiheutti matkan
varrella haasteita. Suurimmiksi haasteiksi
osoittautuivat olemassa olevat rakenteet, pai-
koittain matalat ja vaihtelevat kerroskorkeu-
det. Näiden lisäksi rajoitteita suunnittelulle an-
toi rakennuksen suojelumääräys. Esteettömyy-
den sovittaminen vanhaan rakennukseen toi
omat ongelmansa.

Työn edetessä rakennuksen rajoitteista huoli-
matta asuinrakentaminen osoittautui oivalli-
sesti uudeksi käyttötarkoitukseksi. Esteettö-
myyden ongelmat ja olemassa olevien raken-
teiden haasteet saatiin ratkaistua. Lisäksi suun-
nitelma vastaa hyvin sille asettamiani tavoit-
teita. Toivon diplomityöni antavan ideoita
konttorirakennuksen käytölle tulevaisuudessa.

Diplomityön tekeminen on ollut erittäin antoi-
saa ja vaativaa. Oli ilahduttavaa saada pitkä
prosessi päätökseen. Haluan kiittää työn pää-
ohjaajaa Anu Soikkelia neuvoista ja kannusta-
vista ohjauksista. Työ tuntui takkuilevan ajoit-
tain ja aiheuttavan epätoivon hetkiä, mutta oh-
jaukset veivät työtä aina eteenpäin. Vallitse-
vasta korona-pandemiasta, sen myötä yksiössä
työskentelystä ja takkuilevasta työtahdista
huolimatta diplomityö valmistuikin ajallaan.

Diplomityö - Anniina Bitter 131130 Riihimäen vanha lasitehdas

Kuva 57. Olohuoneessa teräs-
betonirakenteita ja punatiili-
seinä ovat jätetty näkyviin.

Anniina Bitter

Lopuksi
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Pohjakerroksessa sĳaitsee 28 kappa-
letta asuntojen irtaimisto-varastoja. Ir-
taimistovarastosta johtaa käytävä sekä
portaat A-rapun ja asunto- /yhteistila-
siiven eli rakennuksen keskisiiven vä-
liseen porrashuoneeseen, jonka alku-
peräinen luonne ja ulkonäkö tullaan
säilyttämään. Toisella puolella irtai-
mistovarastoa on pyörävarasto, mistä
on helppoa päästä ramppia pitkin ulos.

B-rapun sisäänkäynniltä on näkymät
suoraan uusille kierreportaille. Ylös
asti auki oleva portaikko ja ikkunat

tuovat valoa porrashuoneeseen. Käytä-
vä ja asunnot on sĳoiteltu siten, että
vanhaa hissikuilua voidaan hyödyntää
sĳoittamalla kuiluun uusi hissikori.

Pohjakerroksen B-rapussa on viisi 1-
kerroksista asuntoa. Läntisellä julkisi-
vulla sĳaitsevilla asunnoilla on van-
halle lastauslaiturille rakennetut teras-
sit sekä omat pihat. Asuntojen lähei-
syydessä on B-rapun pesutupa.

Pohjakerros

B-rapun 1. kerroksessa on seitsemän
2-kerroksista asuntoa. A-rapussa on
kolme 1-kerroksista asuntoa sekä pe-
sutupa ja kuivaushuone. 1. kerroksen
keskisiivessä sĳaitsee monipuoliset
yhteistilat asukkaille. Valoa ja avoi-
muutta yhteistiloihin lisäävät lasisei-
nät ja ikkunat käytäville.

Rakennuksen liiketilaosan 1. kerrok-
sesta löytyy kaksi vuokrattavaa tilaa,
yksi liiketila, työtila, vuokratilojen yh-
teinen taukotila sekä WC:t. Liiketilaan
on oma sisäänkäynti, muihin vuokrati-

loihin saavutaan aulan kautta raken-
nuksen pohjoispuolelta tai itäpuolen
sisäänkäynnistä. Työtilaan on sĳoitet-
tu työpisteitä vuokrattavaksi niin asuk-
kaiden kuin ulkopuolisten käyttöön.

Liiketilaosan ja keskisiiven väliin jää
rakennuksen suojeltu pääsisäänkäynti
ja porrashuone, joka kunnostetaan al-
kuperäisen kaltaiseksi. Porrashuone
johtaa liiketilojen ja keskisiiven 2. ker-
rokseen.

1. kerros

B-rapussa sĳaitsee vain alemman ker-
roksen asuntojen toiset kerrokset. A-
rappuun sĳoittuu kolme 1-kerroksista
asuntoa. A-rapun porrashuoneesta
pääsee kulkemaan myös rakennuksen
keskisiiven toiseen kerrokseen.

Keskisiiven toisessa kerroksessa on
neljä asuntoa. Näiden asuntojen irtai-
mistovarastot on sĳoitettu kerroksen
ikkunattomaan osaan asuntojen lähei-
syyteen. Rakennuksen kerroskorkeuk-

sista johtuen keskisiiven asunnoissa on
muita asuntoja korkeammat huoneet.

Pääsisäänkäynnin porrashuoneen säi-
lytettävän lasitiiliseinän takana sĳait-
see WC-tilat sekä käytävä 2. kerroksen
liike-/vuokratiloihin. Valoa vuokratta-
viin tiloihin tuo käytävän lasiseinät.
Yhteisöllisyyttä lisää kerroksen oma
yhteinen taukotila.

2. kerros

yhteistilat liike-/vuokratilatasunnot

yhteistilat liike-/vuokratilatasunnot

yhteistilat liike-/vuokratilatasunnot

Pohjapiirustus pohjakerros 1:200

Pohjapiirustus 1. kerros 1:200

Pohjapiirustus 2. kerros 1:200
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Rakennuksen länsipuolella on pohja-
kerroksen asuntojen omat pihat, pyö-
räpaikkoja, jätekatos sekä kulku B-
rappuun. Laajennusosa ja entinen toi-
mistosiipi rajaavat rauhallisen yksityi-
semmän sisäpihan asukkaille. Porras-
tetun sisäpihan alimmalla tasolla on
pergola, grillipaikka, viljelylaatikoita,
vaja sekä vesipiste. Pihan muilla ta-
soilla on istutuslaatikoita, asukkaille
vuokrattavia kasvihuoneita ja istuske-
lupaikkoja. Ylimmältä tasolta löytyy
tomutusteline sekä kulku A-rappuun.

Porrastettu sisäpiha mahdollistaa ku-
lun alimmalta tasolta puolĳulkiselle si-

säpihalle alkuperäisen osan taakse.
Portaiden vieressä olevaa luiskaa pit-
kin pääsee avustettuna pihan ylemmil-
le tasoille myös pyörätuolilla. Puo-
lĳulkisella sisäpihalla on pyöräpaikko-
ja, pergola sekä jätekatos liiketilojen
käyttöön.

Rakennusta reunustavat punatiiliset is-
tutuslaatikot. Istutuslaatikoiden pen-
saat estävät pääsyn liian lähelle asun-
tojen ikkunoita ja antavat yksityisyyttä
asuntoihin. Pihan eri materiaalit ohjaa-
vat ihmisten kulkua pihoilla.

Pihasuunnitelma

Suunnittelukohteen edustalla on Lasi-
tehtaanaukio, lännessä Pikarikuja sekä
Maljakuja. Maljakujan varrelle on
kaavoitettu pientaloja. Pikarikujaa pit-
kin pääsee paikoitusalueelle sekä Lasi-
tehtaanpuistoon. Paikoitusalueelle va-
rataan sähköautoille latauspaikkoja.
Idässä on kävelylle ja pyöräilylle va-
rattua katutilaa, mistä huoltoliikenne
tapahtuu.

Rakennuksen A- ja B-rappu, asunto- ja
yhteistilasiipi eli keskisiipi sekä hio-
mo- ja konepajarakennus rajaavat vä-
liinsä suljetun ja yksityisen, mutta
viihtyisän pihan. Liiketilaosan ja enti-

sen hiomo- ja konepajarakennuksen
väliin jää avoimempi puolĳulkinen
piha.

Sisäpihan puolen asunnoista pelastau-
tuminen tapahtuu parvekkeiden hätä-
poistumisluukkujen avulla. Muista
asunnoista pelastaudutaan ikkunoista
palokunnan nostolava-auton avulla.
Väestönsuojat toteutetaan korttelita-
solla.

Asemapiirustus

nurmikko vaja

kasvihuone

viljelylaatikko

tomutusteline

pergola

nurmikivi

kivilaatta

asfaltti

puu & pensas

Asemapiirustus 1:500

Pihasuunnitelma

0 5 10 15 20m

Riihimäen vanha lasitehdas - Konttorirakennus - Suunnitelma asuinrakennukseksi
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Esteettömyys rakennuksessa on rat-
kaistu kahdella uudella hissillä, sĳoit-
tamalla vanhaan kuiluun uusi hissi,
käytävien luiskilla ja inva-nostimella.
Hissien sĳoittelussa on pyritty otta-
maan huomioon vaihtelevat kerroskor-
keudet ja rakennuksen eri osat. Sisään-
käyntien luiskat ovat integroitu osaksi
punatiilisiä istutuslaatikoita, jotka reu-
nustavat rakennusta.

Liiketilaosaan esteetön kulku tapahtuu
puolĳulkisen sisäpihan puolelta. Es-
teetön reitti toiseen kerrokseen kulkee
A-rapun kautta. A-rapun sisäänkäyn-
nin käytävältä löytyy sopiva paikka
uudelle hissille, mikä nousee suoraan
2. kerroksen aulatilaan. Näin hissi ei
pilaa pääsisäänkäynnin säilytettävää
porrashuonetta ja palvelee samalla
keskisiiven asuntoja.

A-rapun sisäänkäynnit ovat niin Lasi-
tehtaanaukion kuin yksityisen sisäpi-
han puolella esteettömiä. Porrashuo-
neen hissi on sĳoitettu A-rapun ja kes-
kisiiven välisen säilytettävän porras-
huoneen läheisyyteen. Sisäpihalla on
mahdollista päästä avustettuna hieman
jyrkempiä luiskia pitkin esteettömästi
pihan tasoilta toiselle.

B-rapun tuulikaapissa rakennuksen ul-
konäköön sovitetun inva-nostimen
avulla esteetön kulku ulko-ovelta his-
sille on mahdollisimman lyhyt. Estee-
tön reitti pyörä- ja irtaimistovarastoi-
hin sĳaitsee A- ja B-rapun välissä.
Tämä luiska palvelee niin liikuntaes-
teisten kulkua varastoihin kuin pyörien
ja tavaroiden kuljettamista.

Esteettömyys

yksityinen piha

Pohjakerros 1. kerros

puolijulkinen piha

esteetön reitti pyörä- ja
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Ote 2. kerroksestaOte 2. kerroksesta

Neljännessä kerroksessa sĳaitsee vain
alemman kerroksen asuntojen toiset
kerrokset. 4. kerros on sĳoitettu vesi-
kattorakenteiden lomaan rakentamalla
uusi välipohja 3. kerroksen pilarien ja
palkkien varaan. Valoa uuteen kerrok-
seen saadaan kattoikkunoiden avulla.
Kattoikkunat valitaan aumakaton ja
julkisivun alkuperäiseen ilmeeseen ja
mittasuhteisiin sopiviksi.

Rakennukseen sĳoitetaan yhteensä 32
asuntoa, joista 17 on 2-kerroksisia.
Asuntojen kaksikerroksisuus johtuu
vaihtelevista ja paikoittain matalista
kerroskorkeuksista. Kaksikerroksisuus
ja pilari-palkki-järjestelmä tukevat
asuntoihin haettua loft-tyyliä.

4. kerros

Kolmannessa kerroksessa asunnot
sĳaitsevat vain A- ja B-rapussa. Mo-
lemmissa rapuissa asunnot ovat 2-ker-
roksisia. Kerroksessa on yhteensä
kymmenen asuntoa, joista kolme on
A-rapussa. Loput asunnoista sĳoittu-
vat B-rappuun.

Liiketilaosan ja keskisiiven kohdalla
on vain ullakkotilaa. Näille ullakoille
on mahdollista sĳoittaa teknisiä tiloja

tai liike-/vuokratiloille tarvittavia va-
rastoja. Kulku keskisiiven ullakolle ta-
pahtuu entiseltä parvelta. Entiselle
parvelle pääsy on hyvin matalan oven
kautta, sekä parvi on melko täysi kat-
torakenteita, joten tälle ullakolle ei ole
järkevää sĳoittaa asukkaita palvelevia
tiloja.

3. kerros

yhteistilat liike-/vuokratilatasunnot

yhteistilat liike-/vuokratilatasunnot

Pohjapiirustus pohjakerros 1:200

Pohjapiirustus 1. kerros 1:200
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Julkisivumateriaalit ja -värit säilyte-
tään ennallaan. Päätyaiheen kärkeen
palautetaan siitä puuttuva lipputanko.
Kaikki ikkunat, pois lukien liiketilao-
san kattoikkunat, vaihdetaan puu-alu-
miini-ikkunoihin. 9-, 8- ja 6-ruutuisten
ikkunoiden jaot säilytetään. Raken-
nuksen keskisiiven ja pääsisäänkäyn-
nin yläpuoliset toisen kerroksen 2-ruu-
tuiset ikkunat vaihdetaan yhtenäisiksi
muiden 9-ruutuisten ikkunoiden kans-
sa. A- ja B-rappuihin lisätään raken-
nuksen henkeen ja julkisivuihin sopi-
vat kattoikkunat, jotta ylimmän ker-
roksen asuntojen parvien luonnonva-
lon määrää saadaan kasvatettua.

Pääsisäänkäynnin ovien lasit sekä pari
rikkoutunutta lasitiiltä uusitaan alku-
peräisen kaltaisiksi. A-rapun ja pyörä-
varaston katokset uusitaan samankal-
taisiksi kuin pääsisäänkäynnin katos.
Muut ovet kunnostetaan sopimaan al-
kuperäiseen julkisivuun. B-rapun
alimman kerroksen asunnot saavat

vanhalle lastauslaiturille omat terassit,
joilta pääsee pienelle pihalle. Terasse-
ja varten osa ikkunoista on korvattu
julkisivuun istuvilla ovilla. Lastauslai-
turin keskelle on lisätty uusi sisään-
käynti, joka johtaa B-rappuun.

Alimpien ikkunoiden ja asuntojen pi-
hojen eteen rakennetaan punatiiliset is-
tutuslaatikot, jotka porrastuvat maas-
tonmuotojen mukaan ja kiertävät koko
rakennusta. Näin pensasistutuksilla
saadaan rauhoitettua asuntojen ikku-
noiden edustat ja lisättyä yksityisyyttä.
Liiketilaosan istutuslaatikoiden lo-
maan sovitetaan esteetön reitti sisäti-
loihin. Lisäksi Lasitehtaanaukion puo-
lelle istutuslaatikoihin sovitetaan luis-
ka luoden siistin esteettömän reitin A-
rappuun.

Sisäpihan puoleisiin asuntoihin lisä-
tään keveät parvekkeet, joiden hätä-
poistumisluukuista pääsee pelastautu-
maan. Keskisiiven läntisen julkisivun

asuntoon lisätään myös keveä parveke
pelastautumista varten. Parveke toimii
samalla A-rapun sisäpihanpuoleisen
sisäänkäynnin katoksena. Rakennuk-
sen keskisiiven ja viereisen entisen
hiomon ja konepajan välistä pääsee
kulkemaan puolĳulkiselle liiketilojen
edessä olevalle pihalle.

Liiketilaosan sisäpihalle sĳoitetaan
kokonaisuuteen sopiva punatiilinen ja
harjakattoinen jätekatos, joka palvelee
sekä asukkaita että vuokra-/liiketiloja.
Keskisiiven edustalle sĳoitetaan myös
paikkoja polkupyörille. Toinen jäteka-
tos sĳoitetaan B-rapun sisäänkäynnin
läheisyyteen. Tämä jätekatos sĳaitsee
matkalla paikoitusalueelle ja sisäpihal-
le ja sen edustalle varataan polkupyö-
rille paikkoja.

Julkisivut

Julkisivumateriaalit:

1 Punatiili, ristilimitys
2 Savitiilikate, punainen
3 Graniitti, punainen
4 Lasitiili
5 Alumiini, tiilenpunainen
6 Betoni, harmaa

7 Puu
8 Peltikate, tiilenpunainen
9 Puu, maalattu sininen
10 Tiili, harmaa, ristilimitys
11 Huopakate, musta

Julkisivu etelään 1:200

Julkisivu pohjoiseen 1:200

Julkisivu länteen 1:200

Julkisivu itään 1:200

1

1

1

1

5

5

5

5

5

61 1

2

2

1

1

1

2

2

9 9

11

5
5

5

5

6

6

6

5

2

4
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

2

2

2

5

5

5

2

2
6

8

9

2

2

3

4
8

8

8

8

7

1

1

1

1

1



Riihimäen vanha lasitehdas Diplomityö
Oulun yliopisto
Arkkitehtuurin yksikkö

Pääohjaaja
Anu Soikkeli

Anniina Bitter
Oulussa 11.5.2021

5/8

Asukkaiden yksityinen porrastettu piha. Pihan alimmal-
la tasolla pergolat koristavat istuskelu- ja grillipaikkaa.
Muille pihan tasoille on sĳoitettu kasvihuoneita
vuokrattavaksi asukkaille. Pihan tasojen välisten kuk-
kaistutuksien joukkoon on sĳoitettu istumapaikkoja.

Julkisivumateriaalit:

1 Punatiili, ristilimitys
2 Savitiilikate, punainen
3 Graniitti, punainen
4 Lasitiili
5 Alumiini, tiilenpunainen
6 Betoni, harmaa

7 Puu
8 Peltikate, tiilenpunainen
9 Puu, maalattu sininen
10 Tiili, harmaa, ristilimitys
11 Huopakate, musta

Julkisivu länteen, sisäpiha
Leikkaus B-B 1:200

Leikkaus C-C 1:200

vanhat rakenteet uudet rakenteet

Julkisivu itään, sisäpiha
Leikkaus A-A 1:200

1

2

2
8

8

2

1

1
1

1

5

5

6

2

5

6

6

7

11

5

5

Riihimäen vanha lasitehdas Diplomityö
Oulun yliopisto
Arkkitehtuurin yksikkö

Pääohjaaja
Anu Soikkeli

Anniina Bitter
Oulussa 11.5.2021

6/8

Rakennuksessa on kahden tyyppisiä
asuntoja, yksi- ja kaksikerroksisia.
Asuntojen kaksikerroksisuus johtuu
vaihtelevista kerroskorkeuksista. Mo-
lemmissa asuntotyypeissä noudatetaan
samoja ulkonäöllisiä periaatteita.

Asunnoissa jätetään mahdollisimman
paljon näkyville teräsbetoni-palkeista,
-pilareista ja -välipohjien alapinnoista.
Ikkunaseinillä punatiilet jätetään nä-
kyviin ja puhdistetaan tasoitteen alta.
Lattiat tasoitetaan uudella betonivalul-

la, jonka pinta hiotaan. Ikkunan karmit
ja puitteet säilyttävät alkuperäisen vä-
rinsä vain julkisivuilla, sisätiloissa ne
vaihtuvat mustiksi. Uudet seinät maa-
lataan valkoisiksi. Ovet, pinnakaiteet
ja lisättävät teräspalkit saavat värik-
seen mustan. Asuntojen värimaailma
muodostuu harmaasta betonista, puna-
tiilestä, valkoisista seinistä ja mustista
yksityiskohdista. Asuntoihin tuodaan
murrettuja sävyjä kiintokalusteilla.
Valittu värimaailma tuo esiin vanhan
tehdasrakennuksen tunnelman.

Asunnot

Kaksikerroksisissa asunnoissa parven
alle matalampaan tilaa sĳoitetaan etei-
set, keittiöt, kylpyhuoneet, mahdolliset
vaate- ja kodinhoitohuoneet sekä par-
velle johtavat portaat. Avoimiin ja kor-
keisiin tiloihin sĳoitetaan yhdistetyt
ruokailu- ja olohuoneet sekä makuu-
huoneita. Parvelle sĳoitetaan osa ma-
kuuhuoneista, työhuoneita ja pienem-
piä WC-tiloja.

Teräsbetonisten palkkien päälle lisä-
tään mustat teräspalkit koristamaan
välipohjien reunaa. Teräspalkkeihin

kiinnitetään parven pinnakaiteet, kiin-
teät ja liu’utettavat lasiseinät. Kiinteitä
lasiseiniä sĳoitetaan parvelle työhuo-
neiden yhteyteen, jotta alemman ker-
roksen huoneet saavat yksityisyyttä.
Parven makuuhuoneiden yhteydessä
on pinnakaide-liukulasiseinä-yhdistel-
mä, jolla lisätään makuuhuoneen yksi-
tyisyyttä sekä estää äänien kulkeitumi-
sen alemmasta kerroksesta huonee-
seen.

2-kerroksiset asunnot

Olohuoneen hieno yksityiskohta on par-
ven välipohjaa koristava musta teräs-
palkki, johon pinnakaiteet kiinnitetään.

vanhat rakenteet

uudet rakenteet

Pohjapiirustus 1. kerros

Leikkaus asunnosta

Malliasunnon sĳainti rakennuksessa.

Pohjapiirustus 2. kerros
1H 1 kpl

2H 8 kpl

3H 21 kpl

4H 2 kpl

yhteensä 32 kpl
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Päämakuuhuoneen yläpuolella sĳaitsee
työhuone. Tilat erottaa tyylikäs lasiseinä.
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Olohuoneessa teräsbetonirakenteita ja
punatiiliseinä ovat jätetty näkyviin. Lat-
tiat ovat hiottua betonia.



Diplomityö Anniina Bitter


