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1.1 Tiivistelmä
Diplomityön kohde on Lars Sonckin suunnittelema,
vuonna 1924 valmistunut varastomakasiini L3, joka
sijaitsee Helsingin Jätkäsaaressa. Diplomityön päätavoitteena on laatia taustoituksen avulla tyhjillään
olevaan makasiinirakennukseen konseptisuunnitelma käyttötarkoituksenmuutoksesta, jossa rakennus
muutetaan kaupunkilaisille avoimeksi Kulttuurimakasiiniksi. Helsingin kaupunki on järjestänyt rakennuksesta konseptitason suunnittelukilpailun, jota ei
ratkaistu diplomityön laatimisen aikana.
Työn aluksi luvussa kaksi perehdyn tarkemmin Jätkäsaaren aluehistoriaan sekä L3- makasiinin
rakentamiseen, arkkitehti Lars Sonckin alkuperäiseen suunnitelmaan sekä rakennuksen eri vaiheisiin
sen satavuotisen elinkaaren ajalta.
Luku kolme käsittelee rakennuksen nykytilaa. Pohdin sen arvoja ja identiteettiä eri näkökulmin ja kriteerein ja perehdyn mahdollisuuksiin ja
vaatimuksiin, joita ympäristö rakennukselle asettaa.
Käsittelen voimassaolevaa asemakaavaa ja suojelukysymystä. Analysoin rakennuksen tunnelmaa,
muutoshistoriaa ja rakennustaiteellisia arvoja. Luvussa esitellään myös kohteesta järjestetyn konseptikilpailun tilannetta.
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1.1 Abstract
Luvussa neljä vertailen makasiinia Helsingin kantakaupungin säilyneeseen satamarakennuskantaan sekä Lars Sonckin muuhun tuotantoon.
Viidennessä luvussa tutkin tarkemmin
paikkaa ja paikan henkeä, sekä makasiinin roolia
kantakaupungin laajuisessa kontekstissa.
Kuudennessa luvussa esitän makasiinirakennukselle uuden käyttötarkoituksen vetovoimaisena Kulttuurimakasiinina. Suunnitelma käsittää
konseptitasoiset pohjapiirustukset, aluesuunnitelman, leikkauksen, julkisivupiirustukset, havainnekuvat sekä toimintaa havainnollistavia kaavioita.
Rakennuksen nykytila jää osin valistuneiden arvioiden varaan, sillä vieraileminen tiloissa
ei onnistunut prosessin aikaan vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi. Nykytilaa on arvioitu ajantasaisten rakennuspiirustusten ja valokuvien avulla.
Työ ei sisällä makasiinin tilojen ja rakenteiden nykytilan ja kunnon inventointia, eikä rakennukselle ehdoteta yksityiskohtaista restaurointisuunnitelmaa. Suunnitelman lähtökohtana ovat
olleet alkuperäiset, säilyneet rakennusosat.

The subject of this diploma thesis is the L3 warehouse, a storage building situated in Jätkäsaari, Helsinki. The building was designed by architect Lars
Sonck and built in 1924. The main purpose of the
thesis is to compose an adaptive reuse concept design for the empty warehouse building and transform it into a Culture Warehouse, an open meeting
place for the citizens of Jätkäsaari and the whole of
Helsinki. The city of Helsinki has launched a concept-level design competition of the warehouse,
which was not resolved during the thesis process.
In the beginning of the thesis in chapter
two I get acquainted with the regional history of
Jätkäsaari and the building process of the L3 warehouse, architect Lars Sonck’s original plans and the
building’s different phases over its 100-year history.
Chapter three focuses on the building’s
present state. I ponder its identity and values from
different perspectives, and orientate myself with
the possibilities and demands placed on the building by its surrounding environment. I address the
building’s status in the city plan and the conservation issues that are imposed upon the building, and
later analyze the its ambience, alteration history and
architectural values. The chapter also sheds light on
the design competition around the L3 warehouse.
In chapter four I compare the warehouse to

other remaining harbour buildings in the center of
Helsinki, as well as to other works of architect Lars
Sonck.
The fifth chapter includes a brief analysis of
the warehouse’s role in the cityscape of central Helsinki, followed by a subchapter on the genius loci of
the building.
In the sixth chapter I present the concept
design of an alluring Culture Warehouse. The design
consists of concept-level floor plans, an area plan, a
section drawing, facade drawings, rendered illustrations and explanatory diagrams.
The present state of the L3 remains partly unclear due to coronavirus restrictions on visits
in the building. The present situation is evaluated
through up-to-date floor plans, sections and facade
drawings, as well as photographs.
The thesis does not contain any inventory
of the condition nor the spaces of the L3; thereby
it doesn’t include a proposal for a detailed restoration plan. The original preserved building parts have
been the starting point for the design concept of this
thesis.
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1.2 Sijainti
Meilahti

Kallio

Seurasaari

Kalasatama

Kruununhaka
Etu-Töölö
Katajanokka
Ruoholahti
L3- makasiini

Lauttasaari
Kaivopuisto

Jätkäsaari

Hernesaari

Suomenlinna
Pihlajasaaret
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toinen luku

historiakatsaus
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Nykyisen Jätkäsaaren paikalla sijainneet saaret näkyvät Helsingin
vuoden 1909 kartassa. Kuva Helsingin kaupunginarkisto, Finna

15

2.1 Jätkäsaaren muodostuminen
Nykyisen Jätkäsaaren paikalla sijaitsi alkujaan neljä
erillistä saarta: Hietasaari, Jätkäsaari, Saukko sekä
Saukonpaasi (katso kuva s. 14), joka oli oikeastaan
ennemmin luoto kuin varsinainen saari. Nämä neljä
saarta muodostivat Helsingin edustalle virkistysalueen, jolla ei vielä 1800- luvulla ollut pysyvää, ympärivuotista asutusta muutamaa perhekuntaa lukuun
ottamatta (Nissi, 2007, s. 3).
Saaret tunnettiin paremmin huviloistaan,
joiden rauhaan helsinkiläiset soutivat kesäisin pakoon kaupungin vilinää. Nykymittapuulla noita
huviloita pidettäisiin vaatimattomina hökkeleinä,
mutta tuolloin ne olivat omistajilleen harvinaista
herkkua. Talvisin etenkin Jätkäsaaren eli Busholmenin rantakalliot tarjosivat upeita pulkkailumahdollisuuksia, jotka olivat helposti saavutettavissa Hietalahdesta käsin jäätä pitkin kävellen. (Koskivaara,
1968)
Hietalahden poukamaan oli rakennettu
pienvenesatama 1830- luvulla. Satama-allas palveli
tuolloin pienveneiden lisäksi paikallisliikennettä,
mutta jo 1800- luvun puolivälissä sataman päätyyn
rakennettiin laituri, jonka päässä oli tarpeeksi syvää
suuremmille laivoille. Samoihin aikoihin valmistui
koko Helsingin niemen kiertävä satamarata, joka
mahdollisti Hietalahden satamatoiminnan kasvun
ja kehityksen valtameriliikenteen vaatimusten mukaiseksi. (Nissi, 2007, s.3)
16

1900- luvun alussa Helsingin päättäjät alkoivat valmistella suunnitelmaa laajemman sataman toteuttamiseksi. Helsingin kaupungininsinööri
G. Idströmin laatima ehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa vuonna 1911, jota seurasi satama- ja
varastokäytön hyväksyvän asemakaavan valmistuminen kahta vuotta myöhemmin. Tasoitustyöt sekä
meren täyttö pääsivät alkamaan, ja saarten yhdistämisen myötä alueen pinta-ala kasvoi vähintään
kolminkertaiseksi. Ensimmäisen maailmansodan
seurauksena alkanut nousukausi vauhditti alueen
rakentamista 1920- luvulla, jolloin myös alueen
nimi ”Jätkäsaari” otettiin käyttöön. (Alho, Rauanheimo, 1962)
Pian sataman perustamisen jälkeen koko
alueen hallinta siirtyi Helsingin Makasiiniosakeyhtiölle kahdenkymmenenviiden vuoden vuokrasopimuksella (Helsingin kaupungin Tietokeskus, s. 31).
Toiminnot jaettiin kahtia: Hietalahden alueella operoitiin valtamerilaivojen liikennettä, Saukon alueella toimi hiilisatama. (Nissi, 2007, s.3) Länsisataman
lisäksi Helsingissä toimivat jo vuonna 1813 toimintansa aloittanut Eteläsatama sekä Sörnäisten satama,
joka toimi ensin puutavarasatamana ja myöhemmin
öljysatamana. (Helsingin Satama, historia)

Ilmakuvat Helsingin kaupungin karttapalvelu

1932

1950

1988

2021
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Arkkitehti Carolus Lindberg kuvailee Länsisataman tunnelmaa vuonna 1931

”Kuva, joka täällä aukeaa katsojan eteen, on
ankarampi ja asiallisempi kuin eteläsatamassa. Täällä ei näet
laske rantaan mitään valkorunkoisia loistoaluksia yleismaailmallisine
matkailijoineeen, vaan mustia kauppahöyryjä, joiden kansiportaitten takaa näkyy vain laivamiehistön nokiset naamat. --- vastassa tulli, rantapoliisi ja jätkien vankka mutta vaatimaton joukko. --- Nostokurkien taivasta
kohden kohoavat ristikkorakenteet, piipuista tupruava savu ja helakan
valkoinen höyry sekä taakkoineen raatavat ihmisolennot.”

Länsisatama 1930- luvulla. Kuvaaja tuntematon, Helsingin kaupunginmuseo, Finna
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Lama ja sota-aika pysäyttivät sataman kehityksen lähes täysin: 1940- luvuilla saapuvien alusten
määrä väheni noin kahdeksallakymmenellä prosentilla verrattuna 1930- lukuun. Sotakorvaukset kompensoivat osin sota-aikaan kärsittyjä menetyksiä, ja
niiden turvin rakennettiin muun muassa uusi laituri
sekä useita nostureita. (Erävuori, 1981)
1950- luku aloitti uuden kappaleen Länsisataman historiassa. Helsingin Makasiiniosakeyhtiö
oli myyty Helsingin kaupungille vuonna 1944, sillä
yhtiöllä ei todennäköisesti olisi ollut rahkeita ylläpitää sataman kehitystoimenpiteitä sodanjälkeisessä
taloustilanteessa (Nissi, 2007, s. 4). Vienti ulkomaille
kasvoi kohisten, ja Länsisatama päätettiin muuttaa
yksin kappaletavarasatamaksi. Hiilisatama siirrettiin Sörnäisten Hanasaareen, jossa kivihiilivoimalan
toiminta jatkuu tänäkin päivänä (Helsingin Satama,
historia). Hanasaaren alue on kaavoitettu asuinrakentamiselle, ja voimalan on määrä sulkeutua vuoteen 2024 mennessä. (Malminen, 2015)
Hiilisataman muutto Sörnäisiin mahdollisti Länsisataman kehittymisen yhä tehokkaammaksi kappaletavarasatamaksi. Satama kasvoi 1960- ja
1970- luvuilla liikenteeltään Helsingin suurimmaksi
satamaksi, ja sen rannoille pystytettiin toinen toistaan tehokkaampia konttinostureita. (Erävuori,
1981)

Tavaraliikenteen lisääntyminen johti myös
varastointitilojen tarpeen kasvuun. 1970- luvulla
Jätkäsaarta palveli jo kuusi varastorakennusta (L1L6, L- kirjain merkitsee Länsisatamaa), arkkitehti
Risto-Veikko Luukkosen suunnittelemassa Bunkkeri- rakennuksessa (1972) toimiva vapaavarasto sekä
valtaisa talletusvarasto, joka oli tuolloin Meilahden
sairaalan jälkeen Helsingin toiseksi suurin rakennus. (Erävuori, 1981)
Jätkäsaaren vaiheista 1980- ja 1990- luvuilla
löytyy vain heikosti tietoa tai valokuvamateriaalia.
1980- luvulla maineikasta satamarataa alettiin purkaa: tavara alkoi liikkua enenevissä määrin kuorma-autoilla suoraan satamasta kohti määränpäätä,
ja raiteet jäivät tarpeettomiksi (Erävuori, 1981). Jätkäsaaresta rautatieasemalle johtanut rataosuus Pohjoisen- ja Eteläisen Rautatienkadun välisessä kuilussa sai niin ikään purkutuomion, ja se muutettiin
Baana- nimiseksi kevyen liikenteen väyläksi.
Liikenneongelmat kantakaupungin läheisyydessä pahenivat matkustajamäärien lisäännyttyä
vuosi vuodelta. Vuonna 1997 Helsingin Sataman
kautta kulki jo kahdeksan miljoonaa matkustajaa
vuosittain, kun vuonna 1989 vastaava luku oli noin
kolme miljoonaa. Kohti 2000- lukua tultaessa alkoi
käydä selväksi, että sellaisenaan Länsisatama saavuttaisi ennen pitkää maksimaalisen kapasiteettinsa.
(Helsingin Satama, historia)
Aluksen lastaamista Länsisatamassa vuonna 1950.
Taustalla Hietalahdenranta ja ramppiin päättyvä Lönnrotinkatu.
Kuvaaja Eino Heinonen, Helsingin kaupunginmuseo, Finna
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Keskustaa kuormittanut ja laajoja liikenneongelmia
aiheuttanut konttisatamatoiminta päätettiin lopulta
siirtää pois Länsisatamasta, ja Vuosaareen ryhdyttiin rakentamaan uutta satamaa vuonna 2003. Matka sataman suunnitelmista rakentamisen alkuun oli
ollut pitkä: Vuosaaren sataman rakentamisaikeista
oli käyty keskustelua jo vuodesta 1966, kun Vuosaari
liitettiin osaksi Helsinkiä. Sataman avajaisia vietettiin lopulta marraskuussa 2008, ja sinne keskitettiin
paitsi Länsisataman konttiliikenne, myös Sörnäisten
ja Laajasalon satamien toiminnot (Helsingin Satama
Oy, historia).
Konttisataman lähtö jätti jälkeensä vajaan
sadan hehtaarin suuruisen asfalttikentän. Ennen
Jätkäsaaren asuinalueen rakennustöiden alkamista
alue oli monelle helsinkiläiselle tuntematonta joutomaata, jonka konttisokkeloiden toisesta päästä pääsi
Tallinnan- laivaan. Vuonna 2009 Jätkäsaaren pal-

jaalla maalla järjestetty Madonnan konsertti olikin
erinomaista mainosta alueen saavutettavuudelle:
kaikki 85 000 kävijää saapuivat Jätkäsaareen kävellen (Malminen, 2015).
Vain kolme vuotta Vuosaaren sataman
avautumisen jälkeen Helsingin Satamassa rikottiin
yhdentoista miljoonan matkustajan rajapyykki.
Suosituin reitti kulkee yhä Helsingin ja Tallinnan
väliä, ja tämä pääosin Länsisatamaan keskittynyt
yhteys käsittää yli seitsemänkymmentä prosenttia koko Helsingin Sataman matkustajaliikenteestä
(Helsingin Satama Oy, historia).
Vuonna 2017 avatun Länsiterminaalin
myötä Helsingin Satamasta tuli maailman suurin
satama matkustajamäärillä mitattuna, kun se ohitti
täpärästi Doverin sataman Englannissa. Matkustajamäärien kasvun arvioidaan jatkuvan (Helsingin
Satama Oy, historia).

Konttimeri vuonna 1996, taustalla Lauttasaari.
Kuvaaja Nina von Svetlick, Helsingin kaupunginmuseo, Finna
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2.2 Makasiinin alkuvaiheet

1920- luvulle tultaessa Länsisataman rakentaminen
oli edennyt jo suhteellisen pitkälle. Kansainvälinen
rahtiliikenne asetti sataman varastokapasiteetille
paineita, ja akuuttiin tarpeeseen rakennettiin yksi
suuri puurakenteinen varasto sekä kaksi väliaikaista, niin ikään puista varastorakennusta. Rakennusten piirustukset ovat vuodelta 1920, ja ne ovat arkkitehti Runar Eklundin kynästä (Nissi, 2007, s. 10).
Väliaikaisten makasiinien eteläpuolelta varattiin tontti betonirunkoiselle varastorakennukselle (Nissi, 2007, s. 8). Arkkitehdiksi valikoitunut Lars
Sonck oli Helsingin Makasiiniosakeyhtiölle jo tuttu
yhteistyökumppani, sillä hän oli voittanut vuonna 1911 käydyn Katajanokan warranttimakasiinin
arkkitehtuurikilpailun yhdessä Selim A. Lindqvistin kanssa. Länsisataman rakennuksista ei järjestetty kilpailuita, vaan Sonck sai niiden suunnittelusta
suoran toimeksiannon (Korvenmaa, 2020).
Sonck suunnitteli Jätkäsaaren itärannalle
kaksi vierekkäistä makasiinirakennusta. Helsingin
Makasiiniosakeyhtiön vuoden 1921 vuosikertomuksessa mainitaan uudisrakentamisohjelma, jonka tavoitteena on rakentaa Jätkäsaareen ”uudenaikainen, kolmikerroksinen rantamakasiini”. Yhtiön
rakennuskomitea hyväksyi makasiinin tarkastetut

rakennuspiirustukset maaliskuussa 1921 komitean
puheenjohtajan, kauppaneuvos Julius Tallbergin
konttorissa. Piirustusten hyväksymisen jälkeen komitea pyysi Lars Sonckilta kustannusarviota rakennuksen julkisivuluonnoksista: voidaan siis olettaa,
että pohja- ja leikkauspiirustukset on piirretty Helsingin kaupungin rakennustoimistossa, eivätkä edes
ole alkujaan Sonckin käsialaa (Nissi, 2007, s. 10).
Julkisivusuunnitelmia piirtämään palkattu
Sonck teki kuitenkin muutoksia muihinkin piirustuksiin, päätyen lopulta allekirjoittamaan koko pääpiirustussarjan. Pohjapiirustuksiin viety mitoitus
tiilijulkisivun aukotuksesta lienee ollut työpiirustusvaiheen suurin muutos: lisäksi Sonck on piirtänyt
makasiinin pohjoispäähän toimistohuoneita, sekä
detaljikuvan eteläisen porrashuoneen ulko-ovesta
(Nissi, 2007, s. 10).
Piirustusten valmistuttua kolmikerroksisen,
betonirunkoisen rakennuksen toteutus tilattiin A/B
Kreuger & Toll- nimiseltä rakennusyhtiöltä, joka oli
rakentanut myös Katajanokan warranttimakasiinin.
Haastavien perustamisolosuhteiden aiheuttamasta viivästyksestä huolimatta rakennus hyväksyttiin
käyttöön lopputarkastuksessa 19. kesäkuuta 1924
(Nissi, 2007, s. 12).

L3- makasiini valmistumisvuonnaan 1924.
Kuvaaja Eric Sundström, Helsingin kaupunginmuseo, Finna
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Kaupunkilaisia jonottamassa
Pihlajasaaren lauttaan 1960- luvulla.
L2- makasiini näkyy kuvan vasemmassa reunassa.
Kuvaaja Rune Uggla, Helsingin kaupunginmuseo, Finna

26

27

2.3 Makasiinin arkkitehti Lars Sonck
Lars Eliel Sonck syntyi 10. elokuuta 1870 Kälviällä
nykyisessä Kokkolassa kirkkoherra Knut Sonckille ja tämän vaimolle Anna Rebecka Nordströmille. Hän kävi lukion Turussa ja opiskeli sen jälkeen
rakennusmestariksi. Perehdyttyään rakennusalaan
käytännöllisen koulutuksen kautta, hän hakeutui
Turusta suoraan Polyteknilliseen korkeakouluun
Helsinkiin. Opiskeltuaan nelisen vuotta Sonck valmistui arkkitehdiksi vuonna 1894 (Korvenmaa,
2020).
Sonckin arkkitehdin ura käynnistyi kuitenkin hänen ollessaan vasta 23- vuotias opiskelija, kun
hän voitti Turun Mikaelinkirkon suunnittelukilpailun. Mikaelinkirkko ei jäänyt ainoaksi Sonckin
suunnittelemaksi sakraalitilaksi: esimerkiksi Kallion
kirkko ja Mikael Agricolan kirkko Helsingissä ovat
Sonckin tunnetuimpia töitä (Arkkitehtuurimuseo).
Kirkkojen ohella hän piirsi Eiran sairaalan, presidentin kesäasunto Kultarannan, Jean Sibeliuksen
kotitalo Ainolan sekä lukuisia asemakaavoja, joista
tunnetuin osa lienee arkkitehdin mukaan nimetty
Sonckin kortteli Etu-Töölössä (Korvenmaa, 2020).

Sonck tuli pitkän uransa aikana tunnetuksi
monipuolisesta ja uraauurtavasta muotokielestään.
Uran alkupuolella suunniteltuja rakennuksia ei voi
tarkasti rajata kuuluvaksi sen paremmin jugendin
kuin kansallisromantiikankaan piiriin, vaan niissä
on nähtävissä piirteitä molemmista tyylilajeista.
Vaikka Sonckin tyyli muuttui 1920- luvun
taitteen jälkeen selvästi uusklassistisemmaksi, hänet
muistetaan ennen kaikkea yhtenä kansallisromanttisen kauden merkittävimmistä arkkitehdeista Suomessa (Korvenmaa, 2020).

Makasiinin arkkitehti Lars Sonck. Kuvaaja Carl Klein (Atelier
Universal), 1911-1916, Museovirasto, Finna
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2.4 Sadan vuoden muutoshistoria
Valmistuttuaan vuonna 1924 L3- makasiini toimi
pääasiassa varastorakennuksena. Helsingin Makasiiniosakeyhtiön omistamassa rakennuksessa oli
varaston lisäksi myös toimistotiloja, jotka sijaitsivat
rakennuksen pohjoispäädyssä. Rakennuksen merenpuoleinen, ylöspäin porrastuva julkisivu toimi
tehokkaasti yhteen sen edustalle asennettujen nostureiden kanssa, jotka pystyivät nopeasti siirtämään
lastin ankkuroidusta laivasta suoraan oikeaan kerrokseen (Nissi, 2007, s. 14).
Vuonna 1937 L3- makasiinin pohjoispuolelle valmistui toinen makasiinirakennus, L2, niin
ikään Lars Sonckin suunnittelemana. Sisarmakasiini
oli tarkoitus saada pystyyn jo aiemmin, mutta 1930luvun lama lykkäsi rakennusaikeita myöhemmäksi.
Varastointitarkoitukseen rakennettuun makasiiniin
sijoitettiin myös rautatielaitoksen tavaratoimisto
sekä tullaushuoneita (Nissi, 2007, s. 29).

Ford- autoa nostetaan laivasta suoraan varaston uumeniin.
Kuva K. O. Broström, Helsingin kaupunginmuseo, Finna
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Ensimmäisten muutostöiden aika L3- makasiinissa koitti vuonna 1949, rakennuksen oltua
käytössä kahdenkymmenenviiden vuoden ajan.
Pohjoispäädyn toimistosiipeä laajennettiin länsinurkalle tullikamarin uusia toimitiloja varten, mikä
edellytti ikkunoiden lisäämistä olemassa olevaan
aukotusjärjestelmään (Nissi, 2007, s. 24).
Piirustusten laatijasta ei kuitenkaan ole
tarkkaa selvyyttä: niissä kaikissa oleva käsiala on
arkkitehti Marius af Schulténin, mutta hänen allekirjoituksensa löytyy vain pohja- ja leikkauspiirustuksista (Nissi, 2007, s. 24). Tuolloin jo 79 vuoden
iän saavuttanut Sonck on sen sijaan uransa viimeisinä tekoina allekirjoittanut julkisivumuutospiirustukset, mikä kertoo osaltaan varastorakennuksen
arkkitehtuurin arvostuksesta: onko ajateltu niin,
että vain julkisivujen onnistumisella ja istuttamisella alkuperäiseen suunnitelmaan on merkitystä?

Näkymä Hietalahdesta Jätkäsaarenlaiturille. Vasemmalta
oikealle L3- ja L2- makasiinit. Kuva Eino Heinonen, 1960luku, Helsingin kaupunginmuseo, Finna
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1. Alkuperäinen, kolmen ryppäissä kulkeva ikkunajako
näkyy läntisessä julkisivupiirustuksessa, joka on peräisin
vuodelta 1922. Kuva Arkkitehtuurimuseon arkisto

2. Suunnitelma tiheämmästä ikkunajaosta näkyy vuoden
1949 piiirustuksessa. Alemman kuvan mukaista ikkunajakoa ei ole toteutettu koko julkisivun mitalta. Kuva Arkkitehtuurimuseon arkisto

Sonckin julkisivupiirustuksessa koko länsijulkisivun ikkunarivistö on tihennetty aiempien
kolmen vierekkäisen ikkunan nipuista yhtenäiseksi,
tasaväliseksi rivistöksi, joka kattaisi julkisivun koko
pituudeltaan. Tiheä ikkunarivi toteutettiin vain kolmannekseen julkisivusta, ja kaksi kolmasosaa jäi
ennalleen kolmen ikkunan ryppäisiin.

Epäselvää on se, laatiko Sonck suunnitelman koko
julkisivua varten ikäänkuin varmuuden vuoksi tulevaisuuden mahdollisia muutoksia varten, vai oliko
tarkoituksena muokata koko julkisivun aukotusta jo
vuonna 1949? Siinä tapauksessa toteutus on jäänyt
puolitiehen (Nissi, 2007, s. 24).

Osa läntisen julkisivun nykytilaisesta ikkunajaosta.
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Tullikamarin vaatimien muutostöiden jälkeen tarve seuraaville muutoksille koitti vasta 1960luvulla. Makasiini sai tuolloin yhden uuden tavarahissin, ja olemassaolevat hissit vaihdettiin uusiin.
Vuonna 1970 makasiinin eteläpäätyyn rakennettiin
kellariin vievä ramppi, ja yksi ensimmäisen kerroksen ikkunoista muutettiin oveksi. Samana vuonna
tullikamarin entisiin tiloihin pohjoispäädyn toiseen
kerrokseen rakennettiin tilat tavaramerkitsijäin
huoltohenkilökuntaa varten (Nissi, 2007, s. 42).
Sonckin makasiinit tyhjentyivät käyttäjistä
vuoteen 2008 mennessä, kun tavarasatama muutti
Vuosaareen. Uutta käyttötarkoitusta ei heti keksitty, eikä makasiinin omistavalla Helsingin kaupungilla ollut intressiä rahoittaa mittavia, makasiinin
kaipaamia korjaustöitä. Kantakaupungista katsoen
keskeisellä paikalla sijaitsevat, edulliset tilat alkoivat kuitenkin kiinnostaa tilapäiskäyttäjiä, ja makasiinihalliin puhallettiin uutta elämää vuonna 2010.
Rosoiset tilat soveltuivat hyvin luoville kulttuurialan
ihmisille, ja ennen pitkää tiloihin muuttivat muun
muassa Galleria Huuto, polkupyöräkorjaamo Pelago sekä vintagehuonekaluliike (Helsingin Sanomat,
2012). Tiloissa järjestettiin vuosien varrella paljon
tapahtumia, pop-up- toimintaa sekä keikkoja ja
konsertteja.

Kesällä 2017 rakennuksessa sattunut pieni
tulipalo käynnisti pitkän ja värikkään tapahtumaketjun. Palon jälkeen suoritetut paloviranomaisten
tarkastukset poikivat rakennukselle korjausmääräyksen palo- ja pelastusturvallisuuden parantamisesta, ja koko rakennus määrättiin pian käyttökieltoon. Toiminnan jatkumisen makasiinissa todettiin
edellyttävän ilmanvaihto- ja sähkötekniikan uusimista sekä käyttötarkoituksenmuutoksen hakemista. Kaupunki irtisanoi kaikki 35 hallinnoimaansa
vuokrasopimusta, ja vuokralaiset joutuivat poistumaan makasiinista puolen vuoden varoitusajalla
toukokuun lopussa 2018 (Jompero, 2018).
Äkki-irtisanomiset nostattivat vuokralaisissa pahaa mieltä ja turhautumista, sillä tilavuokra
makasiinissa oli ollut matala alueen yleiseen vuokratasoon nähden (Frilander, 2018). Vaikka osalle
toimijoista uusien tilojen löytäminen lyhyellä varoitusajalla osoittautui hyvin vaikeaksi, ei toiminta
makasiinissa olisi voinut sellaisenaan enää jatkua.
Muutamaa vuotta ennen tulipaloa lukuisat
eri toimijat olivat ottaneet kantaa makasiinin tulevaisuuden puolesta, ja esimerkiksi Kaapelitehdas
tilasi rakennuksen uudesta käyttötarkoituksesta
konseptitason suunnitelman, jonka suunnittelivat
arkkitehdit Hella Hernberg ja Tuomas Siitonen (Urban Dream Management, 2017). Suunnitelmaa ei
toteutettu.

Taiteilija Salla Salinin teos Shadowplay makasiinin tiloissa.
Kuva Salla Salin
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kolmas luku

makasiinin arvot ja luonne
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3.1 Makasiinin nykytila
Kunnostusta ja koronarokotteita
Vuoden 2018 kunnostustöiden yhteydessä parannettiin rakennuksen paloturvallisuutta ja esteettömyyttä, sekä päivitettiin ilmanvaihto- ja sähkötekniikka ajantasalle.
Välttämättömien korjausten lisäksi Linja
Arkkitehtien laatimien suunnitelmien mukaan ensimmäinen ja toinen kerros muutettiin virallisesti kokoontumis- ja liiketilakäyttöön. Vanhoja ulko-ovia vaihdettiin teräslasioviin, ja suurimpia tiloja
jaettiin väliseinillä pienemmiksi, palo-osastoiduiksi
lohkoiksi. Lisäksi tiloihin rakennettiin uusia wc-tiloja.
Pitkien julkisivujen teräskaiteet uusittiin, ja
molempiin päätyihin lisättiin teräsrakenteiset kierreportaat toisesta kerroksesta poistumiseen.
Kolmas kerros pyhitettiin ilmanvaihtokonehuoneille, ja kerroksessa sijaitsevat meren puoleiset ulko-ovet vaihdettiin ilmanvaihtosäleikköihin.
Muilta osin lisäksi koko neljäs kerros ja kellari poistettiin käytöstä, lukuunottamatta kellarin teknisiä tiloja. Rakennuksen vesikatto säilyi koskemattomana.
Käytöstä poistaminen on lähinnä piirustustekninen
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merkintä, jolla voidaan välttää tietyt käytössä olevan
tilan vaatimat korjaustoimenpiteet. Näin on toimittu, jotta vältytään ylimääräiseltä korjaamiselta ennen konseptikilpailun ratkeamista ja rakennuksen
siirtymistä seuraavalle omistajalleen.
Kirjoitushetkellä makasiinissa rokotetaan
helsinkiläisiä koronavirusta vastaan. Oli ilahduttavaa huomata, miten joustavasti tila toimi uuden
käyttötarkoituksensa tarpeisiin. Tilakokemukseni
rajoittuu vain kolmeen lyhyeen vierailuun, mutta
kaltaiselleni satunnaiselle kävijälle tila näyttäytyi
toimivana ja muuntautumiskykyisenä.
Makasiinissa vieraillessani keskittymiseni
luonnollisesti herpaantui hieman pilarirakenteen
tutkimisesta oman olotilani tarkkailuun, mutta nuo
lyhyet hetket oransseilla muovituoleilla kahden
metrin turvavälein rivitetyssä tilassa auttoivat hieman hahmottamaan tilantuntua, valoisuutta ja rakennusosia. Sekä tietenkin tunnelmaa!

Sisätilojen omaleimainen, rosoinen teollisuustunnelma on
korjauksista huolimatta tallella. Kuva Aino Huovio, 2021

41

Uutta elämää kilpailun avulla
Keväällä 2020 Helsingin kaupunki ilmoitti järjestävänsä rakennusliikkeille ja sijoittajille konseptitason
kilpailun, jossa haettiin uutta käyttötarkoitusta makasiinirakennukselle. Makasiiniin toivottiin kehitettävän ”...monipuolista kulttuurin, vapaa-ajan ja
yhdessäolon konseptia, joka voi rakentua esimerkiksi
taiteen, liiketilojen, kokoontumistilojen, majoituksen
ja toimitilan ympärille. Vetovoimainen sijainti mahdollistaa kiinnostavat ja monipuoliset palvelut niin
kaupunkilaisille kuin matkailijoillekin.” Kilpailun
voittaja sitoutuu ostamaan rakennuksen, ja ryhtymään pitkäaikaiseksi vuokralaiseksi Helsingin kaupungin omistamalle tontille. (Helsingin kaupunki,
2020)
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Kilpailuehdotusten sisäänjättö oli syyskuussa 2020, jota seurasi pitkä hiljaisuus. Huhtikuussa
2022 Helsingin kaupungin kiinteistökehitystiimin
päällikkö Ilkka Aaltonen kertoi Helsingin Sanomissa kilpailun edistymisestä: ”Parhaan ehdotuksen tekijän kanssa neuvoteltiin pitkään, mutta emme saaneet
ratkaisua aikaiseksi”. Neuvottelut toiseksi parhaan
ehdotuksen tekijöiden kanssa jatkuvat, mutta kohde
on Aaltosen mukaan osoittautunut haastavaksi. Rakennuksen vaatimat korjaukset ovat mittavia, sillä
putket, julkisivut ja vesikatto ovat huonokuntoisia.
Teknisten puutteiden lisäksi rakennuksen syvä runko on tuottanut päänvaivaa, sillä luonnonvaloa on
niukasti. Aaltonen on kuitenkin liikkeellä toiveikkain mielin; rakennustyöt voisivat hänen mukaansa
käynnistyä jo vuonna 2023. (Takala, 2022)

”Helsingin paraatipaikalla rapistuu
satavuotias maamerkkirakennus,
jota kukaan ei halua”
Sami Takala, Helsingin Sanomat, 5.4.2022
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3.2 Asemakaava ja suojelu
Kaavatilanne
Suunnittelualuetta ja sen ympäristöä koskee vuonna
2017 voimaan tullut asemakaava 12351, joka mahdollistaa suojeltujen makasiinien käyttötarkoituksen
muutoksen hotelli-, toimitila- ja kulttuurikäyttöön.
Kaavamuutoksella varmistetaan, että kiinteistön tuleva omistaja sitoutuu toteuttamaan rakennukseen
sellaista toimintaa, joka on kaavan laatineiden osapuolien toiveiden mukaista. Makasiinien korttelialue on merkitty kaavassa lyhenteellä KTY/s. Merkintä viittaa toimitilarakennusten korttelialueeseen,
jossa on teollisuushistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas suojeltava rakennus (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto, 2015,
s. 12).
Asemakaavan tavoitteet
Käyttötarkoituksen muutoksen ohella kaavan päätavoitteita ovat ”merellisyyden, historiallisen ja teollisen rakennusperinnön sekä uuden paikan luonnetta korostavan arkkitehtuurin yhteensaattaminen
toimivaksi kaupunkikuvalliseksi kokonaisuudeksi”
(Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaa-

vaosasto, 2015, s. 9). Makasiinirakennusten lisäksi
kaavassa korostetaan Jätkäsaarenlaiturin roolia elävöittävänä ja yhtenäistävänä rantareittinä. Rannan
varteen on mahdollista suunnitella laituri, jossa voisi sijaita esimerkiksi makasiinissa toimivien ravintoloiden terasseja ja vesibussipysäkki (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto, 2015,
s. 20). Esimerkiksi läheiseen Pihlajasaareen vievän
vesibussin pysäkki soveltuisi mainiosti Jätkäsaarenlaiturin varrelle.
Laituria elävöittämällä rantapromenadin
varrelle kehkeytyy kulttuuri- ja tapahtumatoiminnalle oivallinen ympäristö, josta hyötyvät sekä kaupunkilaiset että sataman tuomat matkailijat. Rantapromenadi jatkuu katkeamattomana aina rakenteilla
olevaan Telakkarantaan saakka, joka toimii luontevana päätepisteenä satama-altaan kiertävälle reitille. Makasiiniin kaivataankin suunnitteluratkaisuja,
jotka tukevat elävän ja houkuttelevan kulttuuri- ja
elinkeinoympäristön muotoutumista. Kaikenkaikkiaan kaavassa peräänkuulutetaan arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisia ratkaisuja
niin makasiinin kuin sen ympäristönkin osalta.

Ote ajantasaisesta asemakaavasta 12351 (2017). Helsingin kaupungin karttapalvelu
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Suojelutilanne

Makasiinisisarukset on suojeltu jo vuoden 1979
asemakaavassa merkinnällä ark. ja myöhemmin
merkinnällä sr-1 (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto, 2015, s. 11). L3- makasiini määritellään kaavassa rakennustaiteellisesti,
kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti huomattavan
arvokkaaksi rakennukseksi. ”Rakennusta ei saa purkaa, eikä siihen saa tehdä sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka heikentävät julkisivujen ja vesikaton
rakennustaiteellista, kaupunkikuvallista tai teolli-

suushistoriallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin
ja sisätilan ominaispiirteitä.” (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto, 2015)
Jätkäsaarenlaiturilla L3- makasiinin kupeessa sijaitseva nosturi on ainoa säilynyt esimerkki
Länsisatamassa toimineista kymmenistä nostureista, ja se on niin ikään suojeltu vuonna 2009 voimaan
tulleessa asemakaavassa (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto, 2015, s. 5).

”Suojelluissa rakennuksissa korjaamisen lähtökohtana tulee olla
rakennusten alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden ja
rakennusosien kuten julkisivujen, vesikaton, ikkunoiden, ulko-ovien, lastauslaitureiden tms. ja muiden rakennusten teollisuushistoriasta kertovien yksityiskohtien säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä
rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee
tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti.”
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto, 2015

Kone Oy:n nosturi makasiinin edustalla vuonna 1954.
Kuva Foto Roos, 1954, Helsingin kaupunginmuseo, Finna
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3.3 Arvottaminen

Rakennusperinnön kulttuurihistorialliset arvot jaetaan usein Suomessa kolmeen osaan, joita ovat rakennustaiteellinen, historiallinen ja ympäristöllinen
arvo (Kivilaakso, s. 8). Näistä näkökulmista tutkin
myös L3- makasiinia.
Rakennustaiteellinen arvo
Rakennuksen nimekäs arkkitehti Lars Sonck on
eräs selkeä rakennustaiteellisen arvon peruste. Vaikka makasiini ei kuulukaan Sonckin tunnetuimpaan
tuotantoon, on sen suojeleminen ensiarvoisen tärkeää. Ehkäpä juuri Sonckin tuntemattomamman
rakennuskannan taustoittaminen ja säilyttäminen
auttaa syventämään käsitystä Sonckista arkkitehtina. Vaikka Sonckin tunnetuinta tuotantoa ovat
kirkot, voi makasiinistakin voi löytää yhtäläisyyksiä
niiden kanssa, niin muotokielessä kuin ornamentiikassa.
Jos tarkastellaan makasiinia nimenomaan
klassistisena teollisuusarkkitehtuurikohteena, se on
sarjassaan erittäin korkealaatuinen. Alkuperäiset
rakenteet ja erikoisemmat rakennusosat, kuten sie-
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nipilarit ja lasitiili-ikkunat ovat säilyneet. Teräsbetonirunko oli harvinainen 1920- luvun Suomessa,
ja Helsingin Makasiiniosakeyhtiö lähettikin edustajansa Saksaan tutustumaan runkorakenteeseen
tarkemmin. Rakennuksen julkisivuissa säilynyt aukotuksen rytmitys viittaa suoraan sen alkuperäiseen
käyttötapaan, joka on mahdollistanut tuontitavaran
siirtämisen laivoista suoraan kerroksiin.
Rakennuksen linnamainen hahmo on lisäksi hyvin harvinaislaatuinen säilyneessä suomalaisessa satamarakentamisessa, joten sen erityisyys
on myös peruste suojelulle.
Historiallinen arvo
Säilyneisyys on rakennustaiteellisen arvon lisäksi
myös historiallinen arvo. Makasiinissa elää muisto
sodan jälkeisestä kansainvälistyvästä Helsingistä,
jonka kasvulle ja kehitykselle satamatoiminta loi
edellytykset. Rakennus on yksi harvoista säilyneistä
1900-luvun alun satamarakennuksista Helsingissä,
sekä ainoita Jätkäsaaren alueen alkuperäisistä rakennuksista. L3- makasiini on Jätkäsaaren vanhin
rakennus.

Makasiinin erikoiset rakenteelliset ratkaisut
kertovat myös hauskoja yksityiskohtia 1920- luvun
käytännön haasteista: ensimmäisen kerroksen lattia
on kallellaan merelle päin. 27-metrisessä rakennusrungossa pudotusta kertyy jopa 35 senttimetriä kadulta merelle. Viereisessä L2- makasiinissa ratkaisu
toistuu, ja syy selviää haastateltuani makasiinin korjaussuunnitelman laatineita Aki Davidssonia ja Jaana Tarkelaa: makasiinien kautta on viety ulkomaille
suuria määriä paperirullia, joita on ollut helpompi
vierittää lattiaa pitkin alamäkeen kohti laiturissa
olevaa laivaa.
Kulttuurihistoriallisesti rakennus on mahdollistanut lukuisten taiteilijoiden ja pienyrittäjien toimintaa sekä luonut puitteita valtavirrasta
poikkeavien näkemysten ja toimintatapojen syntymiselle. Makasiiniin kytkeytyy etenkin viimeisen
kymmenen vuoden käyttöhistorian ansiosta jopa
anarkistista symboliikkaa, kun tiloja on otettu käyttöön rohkeasti ja omalla tyylillä.

Ympäristöllinen arvo
L3- makasiini on paitsi näyttävä maamerkki, myös
osa säilynyttä kahden rakennuksen kokonaisuutta. Hietalahdenaltaassa makasiini toimii mahtipontisena, tilaa rajaavana elementtinä, ja näkymä
Bulevardin päädystä makasiinia kohti päättää aina
Kauppatorilta Hietalahteen ulottuvan akselin. Yhdessä Hernesaaressa sijaitsevan Telakan kanssa satamamakasiinit muodostavat eheän ympäristöllisen
kokonaisuuden.
Makasiinirakennus kuuluu harvoihin satama-ajalta säilyneisiin rakennuksiin Jätkäsaaren
alueella. Alkuperäinen, lähes satavuotias tiilijulkisivu tuo uudelle alueelle sen kaipaamaa ajallista kerroksellisuutta. Toisaalta se on toiminut myös innoittajana ulkoarkkitehtuurille lähikortteleissa ja koko
Jätkäsaaren alueella, jossa käytetään paljon tiiltä.
Rakennuksen pohjoispäässä sijaitseva alkuperäinen satama-ajan nosturi on lajissaan Jätkäsaaren ainoa. Nosturi sitoo makasiinin Hietalahdenaltaaseen, jonka vastarannalla sijaitsevalta
Telakkarannalta löytyy saman aikakauden nostureita.
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neljäs luku
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Warranttitalona tunnettu Katajanokan Warranttimakasiini poiki Lars Sonckille toimeksiannon Jätkäsaaren makasiineista.
Kuvaaja tuntematon, Helsingin Kaupunginmuseo, Finna.
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4.1 Helsingin kantakaupungin säilyneet makasiinit

Helsingin kantakaupungin alueella sijaitsee kolme
aktiivista matkustajasatamaa: Eteläsatama, Länsisatama sekä Katajanokka (katso kuva s. 54).
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Nykyinen Eteläsatama alkoi rakentua entisen Ullanlinnan laivaveistämön paikalle Helsingin olympialaisten tarpeisiin 1930- luvun lopulla.
Toisen maailmansodan keskeyttämät rakennustyöt
jatkuivat Risto-Veikko Luukkosen ja Aarne Hytösen
voitettua matkustajapaviljongin arkkitehtuurikilpailun 1940- luvun lopulla, ja Olympiaterminaali valmistui vuonna 1952.
Luukkosen ja Hytösen suunnittelema Satamatalo valmistui Olympiaterminaalin viereen
vuonna 1954. Vuonna 1960 Olympialaituri täydentyi kolmannella rakennuksella, kun Risto-Veikko
Luukkosen suunnittelema varastorakennus, nykyinen Makasiiniterminaali valmistui. (Friman, Härö,
Laitinen, Lehto, 1992)
Etelärannan kehityksen myötä satamatoiminta siirtyy pois Eteläsatamasta, ja Olympiaterminaalia sekä Satamataloa kehitetään osana laajempaa
suunnitelmaa. Makasiiniterminaali puretaan suunnitelman tieltä.

Katajanokalla sijaitsee useamman korttelin
muodostama makasiinirakennusten kokonaisuus,
joka juontaa juurensa aina 1890- luvulle. Vanhimmat, alunperin tullimakasiineiksi rakennetut tiilirakennukset ovat valmistuneet vuosina 1897-1899.
(TKK, 1979) Vuodesta 2011 alkaen rakennuksissa
on toiminut tapahtumapaikka Wanha Satama.
Tiilimakasiinien läheisessä korttelissa sijaitsee Gustaf Nyströmin suunnittelema punatiilinen
tulli- ja pakkahuone, joka on niin ikään valmistunut
vuonna 1899. (TKK, 1979) Nykyisellään rakennus
on vuokrattuna toimistotiloiksi, mutta uutta yhtenäisempää käyttötarkoitusta suunnitellaan.
Kuten aiemmin on mainittu, Lars Sonck ja
Selim A. Lindqvist voittivat Katajanokan Warranttimakasiinista käydyn arkkitehtuurikilpailun vuonna
1911, ja tiilirakennus valmistui tulli- ja pakkahuoneen viereiselle tontille vuonna 1912. (Korvenmaa,
2020) Warranttitalonakin tunnettu rakennus muutettiin hotelliksi vuonna 1992.
Nuorin tiilimakasiineista on Gunnar
Taucherin käsialaa. Nykyään Viking Linen matkustajaterminaalina toimiva makasiini rakennettiin
Katajanokanrantaan vuonna 1937. Alunperin makasiinissa oli muiden makasiinien tapaan lähinnä
varastokäyttöä. (TKK, 1979)

Länsisataman historia on käsitelty tarkemmin luvussa 2.1, Jätkäsaaren muodostuminen.
Länsisataman alueella sijaitsee diplomityön
kohteena olevan makasiinirakennuksen lisäksi kaksi makasiinirakennusta. Vuonna 1937 valmistunut
makasiini L2 rakennettiin L3- makasiinin viereen
niin ikään varastointitarkoitukseen. Rakennukseen
sijoitettiin myös rautatielaitoksen tavaratoimisto
sekä tullaushuoneita (Nissi, 2007, s. 29). L2- makasiini muutettiin kongressikeskukseksi vuonna 2016
viereisen Clarion- hotellin rakentamisen yhteydessä.
Länsisataman punatiilimakasiineista viimeisin, L4, on Gunnar Taucherin suunnittelema.
Rakennus toimi valmistuttuaan varastona viereisten
makasiinien tapaan. Vapusta 1995 lähtien L4- makasiini on toiminut matkustajaterminaalina. (Vanninen, 1995)
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Katajanokka

Katajanokka

Eteläsatama
7
Länsisatama
8
L3
9

2

1
3

1. Tullimakasiinit, 1898
alkuperäinen käyttö tullimakasiini

arkkitehti Elia Heikel
nykykäyttö tapahtumapaikka Wanha Satama

2. Tulli- ja pakkahuone, 1901
alkuperäinen käyttö tullimakasiini

arkkitehti Gustaf Nyström
nykykäyttö toimitiloja

3. Warranttitalo, 1912-1928
alkuperäinen käyttö warranttimakasiini

arkkitehdit Lars Sonck ja Selim A. Lindqvist
nykykäyttö hotelli Grand Marina vuodesta 1992.

4. Katajanokan makasiini, 1937
alkuperäinen käyttö varastomakasiini

arkkitehti Gunnar Taucher
nykykäyttö matkustajaterminaali vuodesta 1977.

4
6

5

Eteläsatama
5. Olympiaterminaali 1952
arkkitehdit Risto-Veikko Luukkonen ja Aarne Hytönen
alkuperäinen käyttö matkustajaterminaali nykykäyttö matkustajaterminaali
6. Satamatalo, 1954
alkuperäinen käyttö tullivarasto

arkkitehdit Risto-Veikko Luukkonen ja Aarne Hytönen
nykykäyttö Sataman toimistorakennus vuodesta 1986

7. Makasiiniterminaali, 1960
alkuperäinen käyttö varastomakasiini

arkkitehti Risto-Veikko Luukkonen
nykykäyttö tyhjillään oleva rakennus puretaan 2020- luvulla.

Länsisatama
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8. L2- makasiini, 1937
alkuperäinen käyttö varastomakasiini

arkkitehti Lars Sonck
nykykäyttö kongressikeskus vuodesta 2016

9. Länsiterminaali 1 (L4), 1941
alkuperäinen käyttö varastomakasiini

arkkitehti Gunnar Taucher
nykykäyttö matkustajaterminaali vuodesta 1995
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Katajanokan Warranttimakasiini 1912, Lars Sonck ja Selim A. Lindqvist

56

L2- makasiini, 1937, Lars Sonck
Taustalla L3- makasiini.
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1

3

2

4

4.2 Jätkäsaaren makasiinit osana Sonckin tuotantoa
Makasiinirakennukset ohitetaan monesti Sonckin
tuotannossa, eikä niistä löydy mainintaakaan esimerkiksi muuten laajasta Pekka Korvenmaan Lars
Sonck Arkkitehti- kirjasta. Miksi? Eräs selitys saattaa piillä siinä, että Sonck palkattiin laatimaan L3makasiiniin vain julkisivupiirustukset, eikä se siten
kokonaisuutena ollut alunperin Sonckin luomus.
Toisaalta jos varastorakennusta verrataan lukuisiin
kirkkoihin joista Sonck ennemmin tunnetaan, ei se
luultavasti ole yhtälailla kiinnostanut suurta yleisöä
jo käyttötarkoituksensa puolesta.
Mielestäni on kuitenkin kiinnostavaa, että
makasiinista voi löytää yhtäläisyyksiä muiden Sonckin rakennusten kanssa. Hyvä referenssi makasiinin julkisivuille on kansallisromanttisen Helsingin
Pörssitalon (1912) lasikattoinen sisäpiha, jonka alin
kerros toimii makasiinin tapaan kermanvaaleana
jalustana ylemmille, punatiilisille kerroksille, joiden aukotuksen rytmi on ylöspäin harveneva. Sama
rapatun ja punatiilen yhdistelmä löytyy toki myös
Arenan talosta (1927), kolmion muotoisesta asuinja liikerakennuksesta, joka sijaitsee Hakaniemen torin laidalla.

Asuinkerrostalo osoitteessa Tehtaankatu
L3 (1925, suunniteltu yhdessä Matti Finellin kanssa)
on puolestaan niin materiaaleiltaan kuin massoittelultaankin makasiinien lähisukulainen. Vain vuotta
makasiinin jälkeen valmistuneessa rakennuksessa
on tutut linnamaiset tornit, ja luonnollisesti julkisivut punatiilestä.
Toisaalta myös Mikael Agricolan kirkon
(1935) tornin räystästä rytmittävää punatiilistä
hammastusta katsellessaan ei voi olla huomaamatta,
kuinka se muistuttaa lasitiilten muodostamaa rytmiä L3-makasiinin räystäslinjan alla.

1

Pörssitalo.
Kuva Eweis Yehia

2

Arenan talo.
Kuva Lauri Jääskeläinen, 1972

3

Tehtaankatu 13.
Kuva Olof Sundström, 1920- luku

4

Mikael Agricolan kirkon torni.
Kuva Constantin Grünberg, 1960- luku

Kaikki aukeaman kuvat Helsingin Kaupunginmuseo, Finna.

58

59

viides luku

paikka
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5.1 Kantakaupunki kehittyy
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Keskustavisio 2050

Kantakaupungin rantareitti

Helsingin kaupungin vuonna 2020 laatima Keskustavisio 2050 painottaa uuden ja vanhan yhdentymistä monipuolisiksi kokonaisuuksiksi. Kantakaupungin - johon Jätkäsaarikin tiiviisti liittyy
- tasapainoinen uudistuminen, merellisyys, turvallisuus ja toimivuus ovat arvoja, joista Helsinki haluaa
pitää kiinni (Helsingin kaupungin kaupunkiympäristö, Keskustavisio 2050, 2020).
Visiossa korostetaan ennakoituvuutta muutostrendeihin ja ilmastoriskeihin. Kantakaupungin
osien elinkaarten kerrotaan olevan pitkiä, ja olemassa olevan rakenteen tehokas käyttöaste nousee
niin ikään tärkeäksi teemaksi (Helsingin kaupungin kaupunkiympäristö, Keskustavisio 2050, 2020).
Jätkäsaaren makasiinin kaltaisten olemassa olevien
rakennusten käyttöönotto tukee keskustavisiota voimakkaasti, kun sillä voidaan välttää uudisrakentamisesta koituvat hiilidioksidipäästöt.
Helsinki nimeää kaupungin kehittämisen
lähtökohdiksi identiteetin, vahvuudet ja ominaispiirteet (Helsingin kaupungin kaupunkiympäristö,
Keskustavisio 2050, 2020). Rakennuksen uuden
käyttötarkoituksen tulisikin kunnioittaa rakennuksen ja alueen identiteettiä ja ominaispiirteitä, pyrkimättä yleistävään ja puhdistavaan ylikorjaamiseen.

Helsinginniemeä kiertää jopa 130 kilometrin pituinen julkinen rantareitti, jota kehitetään kattavana
liikenteen ja palveluiden verkostona. Reitin ensimmäinen osa, kantakaupungin rantareitti, avattiin
vuonna 2020. Rantareitti kiertää nykyisellään 15 kilometrin mittaisena Töölönlahden, Kaivopuiston ja
Hietaniemen kautta (katso kuva s. 64), ja sen varrella olevista opasteista löytyy tietoa läheisistä julkisen
liikenteen verkostoista sekä kiinnostavista maamerkeistä. (Helsingin kaupungin kaupunkiympäristö,
2020)
Vielä nykyisellään virallinen rantareitti
ohittaa Jätkäsaaren ja kulkee suoraan Hietalahdesta
Ruoholahteen. Kun Jätkäsaari valmistuu, sen rannat
tulevat osaksi kantakaupungin rantareittiä. Rannoilta vapautuvien kiinteistöjen ja tonttien kehityksessä
onkin otettava huomioon ympäröivien alueiden lisäksi laajemman kohderyhmän tuoma potentiaali.
Julkinen, yhtenäisesti jatkuva rantareitti tarjoaa rajattomat mahdollisuudet kaupungista nauttimiseen
niin sen asukkaille, kuin muillekin kävijöille.

”Kulttuuriympäristöt muuttuvat varsinkin talouteen, elinkeinoelämään ja väestönkehitykseen liittyvien muutosten seurauksena.
Rakennetun ympäristön vajaakäyttö tai käytön puute ovat suurimpia haasteita kulttuuriympäristöjen arvojen säilyttämiselle.
Rakennetun ympäristön laadukkaalla kehittämisellä voidaan
edistää kulttuuriympäristön monimuotoisuutta ja ajallista kerroksellisuutta. Niiden merkitys alueiden identiteetille ja vahvuuksiin
perustuvalle elinkeinoelämälle sekä asukkaiden viihtyisyydelle
ovat voimistumassa muun muassa kansainvälistymisen myötä.”

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, annettu 14.12.2017, s. 2–5
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Kantakaupungin rantojen kehityshankkeita 2020- luvulla
3

1
2

9

Sompasaaren ja Nihdin uudet asuinalueet rakennetaan 2020- luvun aikana.

1

4

5

Sompasaari ja Nihti

2

Hanasaari

Uunisaarta, Liuskasaarta ja Sirpalesaarta kehitetään purjehduksen ja virkistymisen ehdoilla.
10 Hernesaari

Hiilivoimalan käytöstä vapautuva Hanasaari
rakennetaan asuinalueeksi 2040 mennessä.

16

3

Sörnäisten rantatie

Hernesaareen rakennetaan osin täyttömaalle
uusi asuinalue tuhansille helsinkiläisille.
11

4

8

12

5

Hakaniemi

6

Katajanokanranta

13

9

7

14

8
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Makasiiniranta

Kansainvälisellä kilpailulla haetaan konseptia
museo-, kulttuuri- ja liiketoimintaa varten.

Saukonlaituri

Jätkäsaaren länsiosaan rakennetaan merellinen ja vehreä asuinalue.
15

Kellosaarenranta

Kellosaarenrantapuistoa kehitetään ja alueelle
rakennetaan uusi asuinkortteli.

Kauppatoria elävöittää muun muassa uusi Helsinki Biennaalin lähtöpaviljonki.

10

Helsingin kantakaupunkia kiertävä rantareitti on merkitty kuvaan punaisella katkoviivalla.
Aukeamaa koskevat tarkemmat tiedot: Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristö

Kauppatori

Jätkäsaarenlaituri

Clarion-hotellin, satamamakasiinien ja elävän
rantabulevardin muodostama kokonaisuus.

Katajanokanrantaan rakentuu uusi Stora Enson pääkonttori vanhan satamavaraston tilalle.
14

Hietalahdentori

Hietalahdessa suunnitellaan torin uudistusta,
liikekortteleita ja laadukasta kävelykeskustaa.

Kruunusiltahankkeen lisäksi Hakaniemeen
rakennetaan hotelli-, asuin- ja liikekortteleita.

11

13

12

Merihaan kortteleita tehostetaan täydennysrakentamisella.

6

15

Merihaka

Telakkaranta

Telakkarantaan rakentuu uusia asuinkortteleita ja merellinen kävelybulevardi.

Sörnäisten rantatien aluetta täydennysrakennetaan asuinkortteleilla.
7

Merisataman saaret

16

Taivallahti

Taivallahden niemelle on suunniteltu kylpylähotellia, joka valmistuisi vuonna 2024.
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Lainaus Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Helsingin Horisontti 2030- julkaisusta, 2010

”Kuten useissa maailman kaupungeissa, Helsingissäkin on meneillään merkittävä uudistusprosessi, kun entisiä teollisuus- ja satama-alueita muutetaan uuteen käyttöön. Uuden
sataman valmistuminen Vuosaareen on vapauttanut kantakaupungista asunto- ja työpaikkarakentamiseen suurimmat alueet sataan vuoteen. Seuraavien vuosikymmenten aikana kaupungilla on edessään mittava ja kaupunkirakenteen kannalta keskeinen tehtävä,
kun uusia alueita suunnitellaan ja rakennetaan. Kehityksen myötä kaikkien kaupunkilaisten käyttöön tulee yhteensä noin 20 kilometriä uutta julkista rantaa. Se on tärkeä lisä
Helsingin niemeä kiertävään rantareittiin. Miten tämä parantaa kaupunkilaisten elämänlaatua ja millaisia uusia mahdollisuuksia se tuo arkielämään, hetkistä nauttimiseen?”

Eiran ranta vuonna 1967. Kuvaaja Constantin Grunberg, Helsingin Kaupunginmuseo, Finna
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5.2 Paikan analyysi

Ruoholahti
Selkämerensilta

Hietalahti

Crusellinsilta

Telakkaranta

Sijainti ja saavutettavuus

Saukonpaasi
L3- makasiini

Saukonlaituri

Uudisrakennusten yhteydessä paikan henkeä, genius locia, tutkittaessa keskitytään pääsääntöisesti rakennuksen välittömään lähiympäristöön. Olemassa
olevan rakennuksen uusia käyttötapoja pohtiessa
pidän kuitenkin tärkeämpänä tarkastella aluetta laajemmassa kontekstissa.

Liikuntapuisto

Melkinlaituri

Länsiterminaali 1

Jätkäsaari sijaitsee Helsinginniemen eteläisimmässä kärjessä, ja on osa Länsisataman kaupunginosaa.
Jätkäsaari yhdistyy mannernaapureihinsa Ruoholahden ja Hietalahden kaupunginosiin Jätkäsaarenlaiturin, Crusellin sillan, Selkämerensillan sekä
useiden kevyen liikenteen siltojen myötä. Kävely- ja pyöräilyverkostot ovat alueen keskeneräisyydestä huolimatta hyvät, ja yksityisautoilun tarvetta
pyritään vähentämään. Alueella liikennöi kolme
raitiovaunulinjaa, jotka liittävät Jätkäsaaren osaksi
Helsingin tiivistä julkisen liikenteen verkostoa. Jätkäsaaren eteläosassa sijaitsevat Länsiterminaali 1 ja
Länsiterminaali 2, joista on säännöllinen laivayhteys
Tallinnaan.

Metroasema
Bussipysäkki
Raitiovaunupysäkki
Vesibussipysäkki
Polkupyöräreitti
Jalankulkureitti

Länsiterminaali 2
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Palvelut
Kymmenessä vuodessa Jätkäsaareen on noussut kattava yksityisten ja julkisten palveluntarjoajien kirjo.
Asuinkortteleiden pohjakerroksiin on kaavoitettu
liiketiloja, jotka elävöittävät katukuvaa ja tarjoavat
toimintamahdollisuuksia pienyrityksille. Kevyeen
ja julkiseen liikenteeseen nojaavan asuinalueen ideologiaan istuu hyvin ratkaisu, joka tuo palvelut näkyviin kulkureittien varsille.
Jätkäsaaren onneksi alueelle ei tule kauppakeskusta, joten katujen varsilla olevat liikkeet pysyvät houkuttelevina ja toisaalta kannattavina. Hyvänä
verrokkina voidaan pitää samaan aikaan rakentuvaa
Kalasataman asuinaluetta, jonka kadut ovat autioituneet kauppakeskus Redin imaistua alueen palvelut
sisuksiinsa (Rönnberg, 2019).
Jätkäsaaressa on panostettu huomattavasti
monipuolisiin liikuntamahdollisuuksiin. Juuri valmistuneet päiväkodit sekä Jätkäsaaren peruskoulu
voivat vaivatta hyödyntää niiden välittömään läheisyyteen sijoitettuja urheilukenttiä, juoksuratoja
ja pallohalleja. Rapistumaan päässyt 1970- luvun
Bunkkeri- rakennus tullaan peruskorjaamaan, ja
vanhaa rakennusta korotetaan noin kymmenellä
asuinkerroksella. Alimpiin kerroksiin remontoidaan uimahalli ja sisäpelikenttiä, jotka ovat kaikkien
kaupunkilaisten käytettävissä (SRV, 2021).
Jätkäsaaren pohjoisosassa tulijaa tervehtii
vuonna 2016 valmistunut kuusitoistakerroksinen
tornihotelli Clarion. Hotellin rakentamisen yhtey70

dessä viereinen Lars Sonckin L2- makasiini peruskorjattiin ja muutettiin konferenssikeskukseksi.
Jätkäsaaren rakentamisen edetessä Länsiterminaalin läheisyyteen rakennetaan vielä Clarioniakin
korkeampi, kaksikymmentäneljäkerroksinen Royal
Center- hanke, joka käsittää hotellin lisäksi pyöreän
pysäköintitalon sekä urheilu-ja tapahtumakeskuksen (Paastela, 2019).
Satama
Jätkäsaaren satamahistoria on alueen identiteetin tärkeimpiä kulmakiviä. Jätkäsaari rakennettiin
yhtenäiseksi saareksi aikoinaan satamatoiminnan
kehittymisen tuloksena, ja vilkas matkustaja- ja
rahtiliikenne jatkuu Länsisatamassa tänäkin päivänä. Uuden Länsiterminaali 2:n (2017) vihkimisen
myötä Länsisatamasta on tullut maailman vilkkain
matkustajasatama (STT, 2018), ja se työllistää nykyisellään yli 800 työntekijää (Helsingin Satama).
Risteilijät matkustajavirtoineen ja sumutorvineen luovat Jätkäsaareen elinvoimaista, kansainvälistä tunnelmaa. Sataman kautta kulkevat turistit
elävöittävät Jätkäsaaren katukuvaa ja ovat merkittävä tulonlähde alueen kivijalkaliikkeille.
Tavarasataman perintö näkyy kuitenkin
konkreettisimmin historiallisesti arvokkaassa rakennuskannassa. Itärannalla sijaitsevien, pian satavuotiaiden varastomakasiinien ohella entinen

Huutokonttori (arkkitehti Gunnar Taucher, 1937),
vanha sataman hallintorakennus ja brutalistinen
1970-luvun Bunkkeri muistuttavat osaltaan alueen
menneestä käyttötarkoituksesta.
Luonto
Merestä vallatun ja täyttömaalle rakennetun asuinalueen luonto ei ole kovinkaan orgaanista, vaan voimakkaan urbanisaation johdosta hyvin suunniteltua, yksityiskohtaista ja suoraviivaista. Jätkäsaaren
keskellä kiemurteleva Hyväntoivonpuisto on alueen
suurin viherkeskittymä, joka yli kilometrin mittaisena puistovyöhykkeenä kokoaa ympäröivien kortteleiden asukkaat yhteen. Valmistuttuaan puiston
päähän muodostuvaan Ahdinaltaaseen rakennetaan
hiekkaranta sekä merivesiuimala, jossa alueen asukkaat voivat virkistäytyä (Paastela, 2019). Rakentamisen valmistuessa viheralueiden osuus tulee olemaan
noin viidennes koko Jätkäsaaren pinta-alasta (Hämäläinen, 2020).
Arkkitehtuuri
Satama-ajalta säilyneitä rakennuksia lukuun ottamatta Jätkäsaaren rakennuskanta on hyvin nuorta.
Bunkkerin jälkeen seuraavaksi vanhimpia rakennuksia ovat 1990-luvulla rakennetut korttelit alueen
pohjoispuolella, jotka rajautuvat Ruoholahdenkana-

vaan. Tavarasataman muutto Vuosaareen vuonna
2008 vapautti Jätkäsaaren alueen asuinrakentamiselle, jonka ulkoarkkitehtuurista on sittemmin käyty
värikästä keskustelua.
Eri vuosikymmenillä valmistuneet Jätkäsaaren sisäiset asuinalueet poikkeavat toisistaan
julkisivuväritysten runsaudessa: ensimmäiset 2010luvun korttelit loistavat kilpaa kirkkaan oranssin,
limenvihreän ja violetin sävyisin yksityiskohdin,
kun taas 2020- luvun taitteessa valmistuneet rakennukset toistavat maanläheisten tiilijulkisivujen kaavaa. Mielipiteitä ja puheenvuoroja värinkäytöstä on
kuultu puolesta ja vastaan.
Vaikka Jätkäsaari rakennetaan suhteellisen
lyhyen ajanjakson aikana lähes tyhjästä, tuloksena
ei välttämättä ole yhtenäinen kokonaisuus. 2000ja 2010- lukujen kokeilunhaluisen värien käytön
on syrjäyttänyt maanläheisen minimalismin trendi, joka tuottaa hiukan yllätyksettömiä ja paikoin
jopa synkkiä asuinkortteleita. Ihmisen mittakaava
jää monesti toteutumatta, jolloin rakennus tai sen
sisäpiha eivät tunnu kutsuvilta tai miellyttäviltä. Silmänkorkeudella olevan materiaalin käsittelyyn tulisi kiinnittää erityistä huomiota, jotta rakennukset
eivät jää etäisiksi muureiksi.
Korttelit ilmentävät nopeasti vaihtuvia rakentamiseen ja yhteiskunnalliseen muutokseen vaikuttavia trendejä, jolloin tuloksena on pirstaloitunut
ja hieman yksitoikkoinen lopputulos. Etenkin kun
71

Lauttasaaresta suuntaa katseensa Jätkäsaareen, vastaan katsoo tasainen ja tummanpuhuva seinämä.
Alueen puolustukseksi täytyy todeta, että etenkin
Jätkäsaaren rantojen matala town house- rakentaminen on vielä edessä, eivätkä viheralueet kukoista vielä tulevassa loistossaan. Nämä tekijät tulevat
varmasti muokkaamaan lahden yli avautuvaa maisemaa, mutta toistaiseksi keskeneräisen tuotoksen
kritisointi on melko helppoa.
Harmaan julkisivupinnan alla piilee kuitenkin vihreämpiä arvoja. Jätkäsaaren rakentamisessa
haetaan kunnianhimoisesti innovatiivisia energiatehokkaita ratkaisuja, joilla pyritään vähentämään energiahävikkiä ja hyödyntämään uusiutuvia
energian lähteitä. Berliiniläisen arkkitehtitoimisto
Sauerbruch Huttonin suunnittelema Airut- kortteli käyttää paikalla tuotettua aurinkoenergiaa sekä
älykkäitä mittaus- ja säätöjärjestelmiä, joilla energiankäyttöä voidaan säännellä tilannekohtaisesti (Allen, 2019).
Kun satamatoimintoja keskitetään kantakaupungin sisällä sekä siirretään sen ulkopuolelle,
tavoitteena on, että pitkään yksityisenä olleesta kaupunkitilasta tulee julkista. Nähdessämme tyhjilleen
jäävien rakennusten merelliset julkisivut ensimmäistä kertaa saumattomana osana kaupungin kasvoja, voimme luoda sille kokonaan uutta arkkitehtonista ilmettä.
Airut- kortteli on kuin urbaani linna.
Kuvatoimisto Kuvio
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konsepti
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kuudes luku

kulttuurimakasiini
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Lähtökohdat
Diplomityöprosessin aikana vieraileminen makasiinissa ei koronaviruspandemian vuoksi ollut
mahdollista. Kulttuurimakasiinin konseptisuunnitelman lähtökohtana ovat olleet alkuperäiset, säilyneet rakennusosat, jotka käyvät ilmi ajantasaisista
rakennuspiirustuksista. Työn lähtökohdaksi otetut
rakenneosat, kuten julkisivut, sienipilarit ja vesikatto, on suojeltu myös asemakaavalla. 1950- luvulla ja
sitä myöhemmin rakennettuja sisätiloja ei huomioida suunnitelmassa, sillä niiden kuntoa tai suojelutarvetta on ollut mahdotonta arvioida. Myöskään
vuoden 2019 korjaustoimenpiteitä ei ole huomioitu
suunnitelmassa, vaan lähtökohtana ovat olleet alkuperäiset piirustukset.
Julkisivujen osalta olen ottanut lähtökohdaksi tilanteen ennen vuoden 2019 korjaustoimenpiteitä, sillä julkisivujen havainnointi on ollut mahdollista läpi suunnitteluprosessin. Tilanne ennen
vuotta 2019 vastaa rakennuksen alkuperäistä ilmettä nykytilaa paremmin, joten päätin jättää kyseisessä
vaiheessa tehdyt muutokset huomioimatta.

78

79

L2- makasiini

VIII

a

Tyynenmerenkadulle rakennetaan kadun
länsipuolen tapaan pyöräkaista ajoradalle, jotta makasiinin puolelle saadaan jalankulkuväylä korotetun
laiturin lisäksi. Näin vähennetään törmäysvaaraa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden välillä.
Makasiinin edustalle nosturin läheisyyteen
sijoitetaan vesibussipysäkki, joka houkuttelee kävijöitä esimerkiksi Pihlajasaareen.
Paikoitusalueiden yhteyteen istutetaan puita ja pensaskasvillisuutta. Jätkäsaarenlaiturin puolella terasseja elävöitetään vehreillä istutuslaatikoilla.
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vanha rantaviiva

+3.6
ppp

Tyynenmerenka

Rakennus sijaitsee Tyynenmerenkadun varrella,
asuinkortteleiden ja meren väliin jäävällä alueella.
Pohjoispuolella rakennusta sijaitsee pieni paikoitusalue ja L2-makasiini. Idässä rakennus rajautuu
Jätkäsaarenlaituriin, joka säilytetään kevyen liikenteen väylänä. Rakennuksen eteläpuolella sijaitsee
pieni paikoitusalue sekä kellariin vievä ajoluiska.
Lännessä rakennuksen viertä kulkee Tyynenmerenkatu, jota pitkin autot, raitiovaunut ja kevyt liikenne
kulkevat.
Jätkäsaarenlaituri muodostaa elävän kävely- ja pyöräilyreitin Hietalahdenaltaalta Länsilinkin
kautta kohti Länsiterminaalia. Laiturista tulee kiinteä osa kantakaupungin rantareittiä, joka yhdistää
Helsingin kantakaupungin rannat yhdeksi lenkiksi.
Laiturilla olevat kevyet aitarakennelmat puretaan, ja
rantaan rakennetaan mereen laskeutuvat istuskeluportaat. Meren puoleiselle ensimmäisen kerroksen
terassille rakennetaan kolmet kulkuportaat helpottamaan Jätkäsaarenlaiturin ja Kulttuurimakasiinin
välistä vuorovaikutusta.
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Tilakaavio
Rakennus jakautuu luontevasti säilyneiden väliseiniensä ansiosta kolmeen osaan, tosin ensimmäisessä kerroksessa uudelleenrakennetaan yksi väliseinä
alkuperäiselle paikalleen. Kolmiosaisuus helpottaa
rakennuksen hallitsemista sekä toimintojen jakatumista. Kauttaaltaan rakennusta rytmittävät betoniset sienipilarit, jotka toistuvat vajaan viiden metrin
ruutujaolla. Rakennuksen syvyys ensimmäisessä
kerroksessa on kaksikymmentäyhdeksän metriä, ja
leveys satakaksikymmentä metriä.
Eteläpääty (vasemmalla) pyhitetään taiteen
eri käyttäjille, kun taidemuseo ja ateljeetilat sekä
taiteilijaresidenssi keskitetään allekkain. Keskimmäinen osa kattaa ravintolatiloja, tapahtumatiloja
sekä esittävien taiteiden, kuten elokuvan, musiikin
ja teatterin toimitiloja yhdistävän kokonaisuuden.
Pohjoispäädyssä sijaitsevat allekkain pientoimistot,
kaupunkihostelli sekä kirjasto kahdessa kerroksessa.
Kellarikerrokseen sijoitetaan ilmanvaihto,
tekniset tilat sekä varastotiloja. Pohjoispäädyn kellarissa toimii lisäksi yökerho sekä käsityöpaja. Kellarikerroksen yhteyteen rakennetaan väestönsuoja.

4. krs

Taidemuseo

Kirjasto

3. krs

Ateljeetilat

Elokuva, musiikki, tapahtumat

2. krs

Majoitus

Toimitilat

Ruoka ja juoma

1. krs

Kädentaidot

Tekniset tilat

kellari

Väestönsuoja
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Taidemuseo 920m2
a. taidemuseo 190m2
b. yhteistila 70 m2
c. taidepaja 150m2
d. museokauppa 110m2
e. taidekahvila 160m2
f. kahvilan keittiö 21m2

g. info + vaatesäilytys 42m2
h. näyttelyvarasto 21m2
i. wc- tilat 21m2
j. le-wc 2 kpl à 5,5m2
k. siivous 5m2

Ravintolahalli 1245m2

Cocktailbaari ja toimistotilat 920m2

l. ravintolahalli 950m2
m. taustakeittiöt 4 kpl à 17-21m2
n. ravintolatilat 8 kpl à 21m2
o. wc- tilat 21m2
p. le- wc 2 kpl à 5,5m2

q. cocktailbaari 210m2
r. varasto 21m2
s. siivous 5m2
t. toimisto 4kpl à 44m2
u. yhteistilat 130m2
v. aula 85m2

w. neuvottelu 2kpl à 21m2
x. keittiö 21m2
y. wc- tilat 6m2
z. le-wc 5,5m2
å. siivous 5m2
0m
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Ravintolahallin viereinen osa on muuntojoustava cocktailbaari, jonka tiloissa on mahdollista toteuttaa myös vaihtuvia taidenäyttelyitä. Tila on
muunnettavissa yhtälailla myös yksittäisen ruokaravintolan käyttöön. Baarin tai kahvilan tiloissa rakennuksen edestä liikennöivän vesibussin odottelu
onnistuu mukavasti.
Pohjoispäädyssä sijaitsee toimistotiloja, kuten Sonck itsekin aikanaan luonnosteli. Toimistotiloja on neljälle pienyritykselle, jotka jakavat yhdessä
yhteistilat sekä neuvotteluhuoneet. Näin työyhteisö on yhteisöllisempi, ja laajentuminen esimerkiksi
viereisen toimiston tiloihin on tarpeen tullen helppoa.
Ensimmäisen kerroksen lattia on valettu
tarkoituksellisesti kaltevaksi merta kohti, jotta vientituotteina olleiden, raskaiden paperirullien vierittäminen kohti laivoja on ollut helpompaa. Lattiaa ei
valeta täyteen, vaan korkeusero säilytetään.
Kaikki kerroksen tilat ovat esteettömiä. Tyynenmerenkadulla rakennuksen viertä kulkee laituri,
joka yhdistyy katutasoon pohjoispäädyssä, tasaten
näin kadun korkeuseroa. Eteläpäässä sijaitsee kaksi
luiskaa.

A

Eteläpäädystä rakennetaan monipuolinen Taidepääty, joka keskittyy taiteeseen rakennuksen kaikissa
kerroksissa. Taidepäädyn ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee taidemuseo, jota palvelevat kadun puoleisella sisäänkäynnillä infopiste, vaatesäilytys sekä
wc- tilat. Sisäänkäynniltä kohti merta kuljettaessa
saavutaan taidekahvilaan, jonka antimista voi nauttia myös merellisellä terassilla. Kerroksessa sijaitsee
taidekauppa, jolla on oma sisäänkäynti Tyynenmerenkadun puolelta. Oma sisäänkäynti on myös
erityisesti lapsille tarkoitetulla taidepajalla, jonne
voidaan kulkea sisätilojen ohella myös eteläpäädyn
ovelta. Jätkäsaarenlaiturin puolella on lisätilaa, joka
on helposti yhdistettävissä niin kahvilan, museon tai
pajatilojen käyttöön tarpeen mukaisesti.
Keskiosa on rakennuksen julkisin osio. Ensimmäisessä kerroksessa kävijöitä palvelee tilava
ravintolahalli, jossa on tilat yhteensä kahdeksalle
pienelle ravintolalle. Asiakaspaikkoja on noin 250.
Ravintolahallissa on selkeä tilaratkaisu, jossa neljä
ravintoloiden ja yhteisten taustakeittiöiden muodostamaa kokonaisuutta jakavat tilaa. Tilaratkaisu
ohjaa kävijöitä kadulta suoraviivaisesti kohti ruokailualuetta, merta ja terasseja. Samalla tilojen sijoittelu pyrkii sallimaan luonnonvalon kulun tilan halki
mahdollisimman rajattomasti. Sisäänkäynteinä toimivat samat ovet, joiden läpi varastorakennuksen
vienti- ja tuontihyödykkeet kulkivat aikanaan.
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Taidemuseo ja taiteilijaresidenssi 815m2

Tapahtumahalli 1075m2

Hostelli 870m2

a. taidemuseo 250m2
b. yhteiskeittiö 42 m2
c. ajanviettotilat 63m2
d. taiteilijaresidenssin huoneistot 4kpl à 22-36m2
e. wc- tilat yht. 7m2
f. suihkutila 3m2
g. le-wc 5,5m2

h. tapahtumahalli 1010m2
i. varastot 2 kpl à 21m2
j. wc- tilat yht 17m2
k. le-wc 5,5m2

l. aula + vastaanotto 162m2
m. aamiaisravintola 150m2
n. keittiö 26m2
o. varasto 10m2
p. hotellihuoneet 3 kpl à 22m2
q. hostellihuoneet 4 kpl à 44-70m2

r. wc-tilat yht 35m2
s. le-wc 5,5m2
t. suihkutilat 24m2
u. siivous 3m2
v. nosturisviitti 13m2
0m
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Pohjoispäätyyn toimistotilojen yläpuolelle
rakennetaan tilat hostellille. Jätkäsaaressa sijaitsee
korkeatasoisia hotelleja, ja uusia rakennetaan paraikaa. Helsingin kantakaupungista puutuu kuitenkin
edullista majoitustilaa, johon myös yhteisöllisyyttä
kaipaavat reppureissaajat ovat tervetulleita. Hostellihuoneiden kokonaiskapasiteetti on 80 sänkypaikkaa, joiden lisäksi rakennetaan kolme yksityistä kolmen hengen huonetta esimerkiksi ystäväporukoille
tai perheille. Hostellihuoneissa sovelletaan päädyistöön avoimia kapselisänkyjä, jotka säästävät tilaa ja
tuovat yksityisyyttä.
Majoitushuoneiden lisäksi hostellin tiloissa
on pieni aamiaisravintola, wc- ja suihkutilat sekä
lounge-alue saapuville ja lähteville asiakkaille. Hostellin asiakkaat käyttävät pääasiassa tornissa sijaitsevaa pääporrasta, mutta myös hissin ja varatien käyttö on mahdollista. Terassi on hostellin käytössä.
Kaavassa suojeltu Koneen nosturi on osa
Helsingin kaupungin järjestämää konseptikilpailua,
jossa nosturi määrätään sisällytettäväksi suunnitelmaan. Nosturi voidaan jättää koskemattomaksi,
mutta sinne voisi myös rakentaa elämyssviitin hostellin yhteyteen. Hulppeat merinäkymät persoonallisesta sviitistä jäisivät vierailijoiden mieleen, ja
nosturisviitti toimisi myös vetonaulana koko muulle
hostellille.

A

Toinen kerros jakautuu niin ikään kolmeen osaan.
Taidemuseo sijaitsee taidepäädyn toisessa
kerroksessa rakennusrungon keskellä, sillä se ei tarvitse suoraa luonnonvaloa. Kerrosten välistä kulkua
varten välipohjaan avataan aukko portaalle sekä uudelle hissille, jotta museon esteettömyys toteutuu.
Eteläisellä sivulla sijaitsee neljä taiteilijaresidenssiä, jotka mahdollistavat paikallisille taiteilijoille intensiivisempiä luovia jaksoja taiteen
parissa. Kosteusrasituksen minimoimiseksi sekä
muuntojoustavuuden säilymiseksi residenssin asukkaat käyttävät yhteisiä suihku- ja wc- tiloja, jotka on
sijoitettu tehokkaasti kerroksittain samaan kohtaan.
Residenssihuoneistojen lisäksi kerroksessa
sijaitsee yhteiskeittiö sekä ajanviettotilaa asukkaille
sekä vierailijoille. Tornissa sijaitseva pääporras on
taiteilijoiden käytössä, mutta myös päähissin sekä
varatien kautta kulkeminen on mahdollista. Toisen
kerroksen terassi on residenssin asukkaiden käytössä.
Koin tarpeelliseksi säästää rakennukseen
palan alkuperäistä raakatilaa, joka löysi paikkansa
tapahtumahallin muodossa ravintolahallin yläpuolelta. Tila palvelee ensisijaisesti tapahtumajärjestäjiä
kuten messuja. Tilassa voidaan järjestää vaihtuvaa
toimintaa monipuolisesti. Ensisijaisesti tilaan saavutaan ravintolahallin sivuilla sijaitsevia portaita
pitkin, mutta myös hissin ja varatien käyttö on mahdollista. Terassi on kävijöiden käytössä.
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Taidemuseo ja ateljeetilat 725m2

Konsertti- ja teatterisali 1050m2

Kirjasto 760m2

a. taidemuseo 205m2
b. ateljeet 4 kpl à 22-45 m2
c. pimiö 43m2
d. keramiikan poltto 22m2
e. varastotila 43m2
f. wc 4m2
g. le-wc 5,5m2

h. konserttisali 320m2
i. backstage 43m2
j. saunatilat 13m2
k. wc 4m2
l. baari 44m2
m. baarin varasto 22m2

t. infopiste, lainaus ja palautus 44m2
u. kirjaston yleiset tilat 430m2
v. lukusali 130m2
w. ryhmätyötilat 5 kpl, à 12-36m2

n. siivous 8m2
o. teletila 10m2
p. vaatesäilytys 44m2
q. tuolien varastointi 10m2
r. asiakaswc-tilat, yht 44m2
s. le-wc 2 kpl, à 5,5m2

x. varasto 22m2
y. tulostushuone 22m2
z. wc- tilat yht. 10m2
å. le-wc 5,5m2
0m
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Esiintymislavan takana sijaitsee muusikoita
ja esiintyjiä palveleva backstage, jonka yhteydessä
on pieni saunaosasto.
Jotta konserttisali saadaan toimimaan optimaalisesti, tilasta puretaan puiset, kattoa kannattelevat pilarit. Katto tuetaan ulkoseinällä sekä korkean
tilan rajalla sijaitseviin pilareihin, jotta tilasta saadaan avara ja katsomotilaksi sopiva. Katsomotilan
takaa varataan tila pinottaville tuoleille, jotta tila
muuntautuu myös tanssimiseen ja seisomakonsertteihin sopivaksi.
Pääasiallinen saapuminen konserttiin toteutetaan ravintola- ja tapahtumahallin portaita pitkin, mutta myös hissillä ja varatien kautta kulkeminen mahdollistetaan.
Pohjoispäätyyn sijoitetaan kattava ja moderni kirjasto. Korkeassa tilassa sijaitsee lukusali,
joka erotetaan muusta tilasta puulasiseinällä. Pohjoisseinällä sijaitsee niin ikään puulasiseinillä erotettuja ryhmätyötiloja, joissa työskenteleminen ei häiritse kirjaston muita käyttäjiä. Tulostamista varten
varataan huone tilan keskeltä. Kirjojen lainaaminen
ja palauttaminen tapahtuu infopisteellä hissin edustalla.
Pääsaapuminen tilaan toteutetaan hissillä,
mutta myös tornissa sijaitseva pääporras sekä varatie ovat asiakkaiden käytössä. Kirjaa voi vetäytyä
lukemaan myös kolmannen kerroksen terassille.

A

Kolmijakoisuus jatkuu kolmannessa kerroksessa.
Tyynenmerenkadun puolella kerroskorkeus on korkeampi, meren puolella kolmannen kerroksen yläpuolella sijaitsee vielä neljäs kerros.
Taidemuseo siirtyy kolmannessa kerroksessa tilan keskeltä reunalle, sillä valaistusolosuhteet
muuttuvat dramaattisesti. Eteläpäädyssä sijaitsevat
lasitiili-ikkunoiden rivit valaisevat tilaa vain niukasti, mikä saa tilan soveltumaan erilaisten taideteosten
tarpeisiin.
Taiteilijaresidenssin tilat yhdistetään toisiinsa tilaportaalla, joka nousee toisesta kerroksesta
kolmanteen kerroksen. Kolmannessa kerroksessa
residenssin taiteilijoiden käytössä on kullakin oma
ateljee, yhteinen pimiö valokuvien kehittämiseen
sekä keramiikkapolttohuone. Lisäksi taiteilijoiden
käytössä on varasto materiaalien ja teosten säilytykseen. Kolmannen kerroksen terassi on taiteilijoiden
käytössä.
Helsingissä on hiljattain suljettu pysyvästi
useita suosittuja konserttipaikkoja, joten sellaiselle
olisi taatusti kysyntää Kulttuurimakasiinin tiloissa.
Tapahtumahallin yläpuolelle sijoitetaan konserttija teatterisali, jossa on mahdollista järjestää esimerkiksi monipuolisia musiikkiesityksiä, konsertteja ja
keikkoja. Jotta residenssin ja hostellin asukkaiden
yöunet eivät häiriinny, loppuvat konsertit hyvissä
ajoin ennen puoltayötä. Vaatesäilytys ja baari ovat
musiikin ystävien käytössä, kuten myös kolmannen
kerroksen terassi.
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A

Neljäs kerros
ja ensimmäisen kerroksen ravintoloita, joten omaa
lipunmyyntiä tai herkkukauppaa ei tarvita. Elokuvateatterin saleissa on mahdollista järjestää myös
pienimuotoisia tapahtumia.
Pääasiallinen kulku teatteriin tapahtuu hissillä tai varatien kautta, mutta myös konserttisalissa
sijaitsevan avoportaan kautta kulkeminen on mahdollista.
Pohjoispäädyssä kirjasto jatkuu kolmannesta kerroksesta neljänteen kerrokseen. Kirjaston
parvella sijaitsee lukunurkkausten ja kirjahyllyjen
lisäksi kaksi auditoriota, joissa voidaan järjestää puhujatapahtumia ja seminaareja. Parvelle kuljetaan
kolmannesta kerroksesta avoporrasta pitkin, tai
vaihtoehtoisesti hissillä.
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Neljännen kerroksen pinta-ala on alempia kerroksia
pienempi, sillä makasiinin katto laskeutuu loivasti
Tyynenmerenkadun suuntaan. Kolmijakoisuus jatkuu myös ylimmässä kerroksessa.
Taidemuseon ylin kerros on korkea ja näyttävä, puupilareiden rytmittämä tila. Museokierron
päätteeksi kävijä laskeutuu takaisin maantasokerrokseen tornin pääporrasta pitkin, tai vaihtoehtoisesti hissillä.
Yksityisten ateljeetilojen lisäksi makasiinista voi vuokrata käyttöoikeuden avoimeen ateljeehen, joka sijaitsee neljännessä kerroksessa. Ateljeen
käyttäjiä varten tilassa on pieni varasto. Pääkulku
tapahtuu hissillä tai varatien kautta.
Konserttisalin yläpuolisella parvella sijaitsee pieni elokuvateatteri. Saleja on kolme kappaletta, joissa kussakin on 45 asiakaspaikkaa. Elokuvateatterin toiminnassa hyödynnetään lippusovelluksia

Taidemuseo ja ateljeetilat 550m2

Elokuvateatteri 420m2

Kirjasto ja auditoriotilat 580m2

a. taidemuseo 295m2
b. avoin ateljee 170m2
c. varasto 21m2

d. elokuvasalit 3 kpl à 89m2
e. le-wc 2 kpl à 5,5m2

f. kirjaston yleiset tilat 340m2
g. auditorio 2 kpl à 120m2
h. le-wc 2 kpl à 5,5m2
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Varastotilat 920m2

IV-konehuone ja aputilat 1305m2

Kellariklubi ja käsityöpaja 920m2

a. taidemuseon varastot 315m2
b. ravintoloiden kylmiöt 265 m2
c. henkilökunnan sosiaalitilat 112m2
d. jätteenkäsittely 44m2

e. iv-konehuone 1100m2
f. kirjaston arkisto 136m2
g. hostellin pesula 67m2

h. kellariklubi 265m2
i. baari 44m2
j. varasto 21m2
k. vaatesäilytys 33m2
l. wc-tilat 2 kpl à 21m2
m. le-wc 5,5m2
n. sähköpääkeskus 22m2

o. lämmönjakohuone 90m2
p. työpajatila 225m2
q. keittiö 21m2
r. maalaushuone 21m2
s. konesali 125m2
t. tekninen tila 5m2
u. siivous 5m2

v. varasto 45m2
w. wc- tilat 6m2
x. le-wc 5,5m2
y. väestönsuoja 170m2
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Klubilta löytyvät baari, vaatesäilytys sekä
wc-tilat, mukaanlukien wc liikuntaesteisille. Palon
sattuessa poistuminen onnistuu kellariklubin omien
portaiden ja hissin lisäksi myös yleishissin ja varatien kautta.
Tanssimisen lisäksi kellarista löytyy tilaa
myös nikkaroinnille. Maan alle rakennetaan jätkäsaarelaisten oma käsityöpaja, jossa alueen asukkaat voivat työstää omia projektejaan. Tiloista löytyy
kattava konesali, jossa laitteita voi käyttää ohjatusti.
Keskeneräisiä töitä voi säilyttää varastossa, ja omien
eväiden lämmittäminen onnistuu pajan keittiössä.
Pääsisäänkäyntinä käytetään tornin pääporrasta,
mutta myös yleishissin avulla kulkeminen onnistuu.
Käsityöpajan kautta kuljetaan väestönsuojaan, joka voidaan rakentaa viereisen L2- makasiinin väestönsuojan yhteyteen.
Pohjoispäädyssä sijaitsevat lisäksi lämmönjakohuone ja sähköpääkeskus.

A

Valtaosa kellarikerroksesta on varastotilojen ja teknisten tilojen käytössä.
Taidepäädyn kellarissa sijaitsevat taidevarastojen lisäksi ravintoloiden kylmiöt, henkilökunnan sosiaalitilat sekä jätteenkäsittelyhuone. Jätteen
varastointiin tai kuljetukseen ei tarvitse varata tiloja,
sillä rakennus kytketään koko Jätkäsaaren kattavaan
Rööri- järjestelmään. Rööri- järjestelmän avulla jätteet kulkevat alipaineistettua putkea pitkin suoraan
kaatopaikalle. Rakennuksen eteläpäässä olevaa kellariin vievää luiskaa hyödynnetään niin taidenäyttelyiden kuin ruokatoimitusten kuljetuksissa.
Kellarin keskiosa varataan ilmanvaihtokoneiden käyttöön. Pohjois- ja eteläpäätyjen väliin jätetään yhden pilarivälin levyinen vapaa käytävä, jota
pitkin kulku ja pelastautuminen mahdollistetaan.
Vapaan käytävän toisella puolella sijaitsevat hostellin pesula sekä kirjaston arkisto.
Pohjoispäädyssä ensimmäisen kerroksen
cocktailbaarista on hissi- ja porrasyhteys kellariin,
jossa sijaitsee kellariklubi. Kun musiikki kolmannen kerroksen konserttisalissa hiljenee yöksi, juhlat
kellarissa vasta alkavat: muita häiritsemättä kellariklubin hämärissä voi tanssia pitkälle aamuyöhön.
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Julkisivu itään
Merelle avautuva itäinen julkisivu on rakennuksen
pääjulkisivu. Julkisivun ilme on säilynyt alkuperäisen kaltaisena aukotusta myöten.
Suunnitelmassa aukotus säilytetään, sitä
ei vähennetä eikä uusia aukkoja lisätä. Vanhat, julkisivua rytmittävät varaston ovet poistetaan, ja ne
korvataan ikkunoilla (1) sekä metallilasiovilla (2)
ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Syvärunkoinen rakennus saa näin valtavasti lisää
luonnonvaloa itään avautuvien, suurten lasipintojen
avulla.
Ensimmäisen kerroksen yhteydessä olevalle terassilaiturille rakennetaan kolmet kulkuportaat
(3), jotka yhdistävät Jätkäsaarenlaiturin ja Kulttuurimakasiinin toisiinsa.
Kolmannen kerroksen terassille rakennetaan tumma pinnakaide ensimmäisen ja toisen kerroksen tapaan.
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Julkisivumateriaalit
a. punatiili
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+3.60

Julkisivu länteen
Toinen pitkä julkisivu avautuu Tyynenmerenkadulle. Julkisivun kiinnostavia yksityiskohtia ovat muun
muassa toiseen kerrokseen vuonna 1949 lisätyt ikkunat (1).
Julkisivumateriaalit ja -aukotus säilytetään
itäjulkisivun tapaan ennallaan, ja varaston ovet
vaihdetaan ikkunoihin (2) ja metallilasioviin (3).
Pohjoispäädyn (vasemmalla) tornin sisäänkäynnille rakennetaan portaat (4) kahdelle puolelle.
Julkisivun keskelle rakennetaan uusi kulkuporras
(5), jotta kulku Tyynenmerenkadulta makasiinille
helpottuu.
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Julkisivu etelään
Eteläinen julkisivu on pituudeltaan noin neljänneksen pääjulkisivuista, ja se vastaanottaa Jätkäsaareen
laivalla saapuvat matkustajat tervetulleeksi pienemmällä mittakaavallaan.
Eteläisellä julkisivulla ei tehdä muutostoimenpiteitä.
Itäisellä puolella sijaitsevan luiskan viereen
istutetaan puita elävöittämään rakennuksen ympäristöä.
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Julkisivu pohjoiseen
Pohjoinen julkisivu avautuu kohti viereistä L2- makasiinia, ja on sommittelultaan pitkälti eteläisen
julkisivun kaltainen. Hietalahdesta saapuvalle rantareitin kulkijalle pohjoinen julkisivu on ensikosketus Kulttuurimakasiiniin. Pohjoispäädyssä seisova
nosturi (1) liittyy olennaisesti osaksi pohjoista julkisivua, ja muodostaa ikään kuin sisäänkäyntiportin
yhdessä rakennuksen kanssa.
Pohjoisella julkisivulla ei tehdä muutostoimenpiteitä.
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Leikkaus A - A

+19.90
+17.90

+14.05
+11.05

+11.00

+7.65

+7.60

+3.60
+2.20

102

+2.80

+14.45

+3.65

+3.80

+4.00

+1.15

0m

5m

10m

103

Ravintolahalli
Ensimmäisen kerroksen keskiosan kattaa ravintolahalli, joka toimii Kulttuurimakasiinin sisäänheittäjänä. Hallissa on tilat kahdeksalle pienimuotoiselle
ravintolalle, joista kävijät voivat valita mieleisensä.
Hallissa on 250 asiakaspaikkaa, jonka lisäksi terassilla on tilat 200 asiakkaalle.
Ravintolat on sijoiteltu siten, että sekä asiakkaat että luonnonvalo pääsevät esteettä kulkemaan
tilassa länsi-itä-suunnassa. Tilassa on yhteensä kuusi uloskäyntiä, kolme Tyynenmerenkadulla ja kolme
meren puolella. Lisäksi tilasta on yhteys viereiseen
taidekahvilaan sekä cocktailbaarin tiloihin.
Tilan sivuilla olevia portaita pitkin noustaan tapahtumatilaan sekä kohti konsertti- ja teatterisalia. Portaat on sijoiteltu tilan sivuille, jotta ylimääräistä asiakasvirtaa tilan keskellä on mahdollista
vähentää. Portaiden läheisyydessä sijaitsevat myös
hissit, joten liikuntaesteisten kävijöiden ohjautuvuus ylempiin tiloihin toimii ongelmitta.
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Taidemuseo
Taidemuseo muodostaa monipuolisen tilakokonaisuuden kaikissa neljässä maanpäällisessä kerroksessa. Ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa sijaitsevat
tilat sijaitsevat rungon keskellä, kun taas kolmannen
ja neljännen kerroksen tilat nytkäyttävät museon
rakennuksen eteläiselle ulkoseinälle. Näin museon
haastavat valaistusolosuhteet saadaan ratkaistua
parhaiten: taideteokset eivät hyödy suorasta auringonvalosta, jota ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa on hyvin tarjolla. Kolmannessa ja neljännessä
kerroksessa ikkunapinta-alaa taas on hyvin vähän,
joten vähäinen luonnonvalo ja keinovalon käyttö
luovat paremmat lähtökohdat taideteosten valaisemiselle.
Taidemuseon neljäs kerros on rakennuksen
vaikuttavimpia tiloja: korkeutta on lähes neljä metriä, ja tilaa rytmittävät niin alkuperäiset puupilarit
kuin pienet neliöikkunatkin. Neljännen kerroksen
näyttely päättää nousujohteisen museokierron, ja
takaisin ensimmäiseen kerrokseen laskeudutaan
tornissa olevaa, suojeltua pääporrasta pitkin.
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Konsertti- ja teatterisali
Helsingin kantakaupungista on viime vuosina suljettu useita suosittuja konserttipaikkoja, joten elävän musiikin mahdollistaminen Kulttuurimakasiinissa tuntui suorastaan vaatimukselta.
Konserttisali toimii niin musiikki- kuin
teatteriesitysten toteuttamiseen, ja tilassa voidaan
seurata esittäviä taiteita seisten (kapasiteetti 400 vierasta) tai istuen (kapasiteetti 150 vierasta) . Kävijöitä
palvelee baari, ja tilan laidalla terassin läheisyydessä on rauhallisempi istuskelualue esityksen alkua
odotteleville tai väsyneistä jaloista kärsiville. Terassilla voi vilvoitella ja nauttia maisemista konsertin
lomassa.
Suurta kävijämäärää silmällä pitäen tilasta
on pääsy kolmelle poistumistiereitille, terassille sekä
kaikille päähisseille.
Kolmannen kerroksen konsertti- ja teatterisalin tieltä puretaan tilan keskellä sijaitsevia puisia
pilareita, ja vesikatto tuetaan tältä osin korkean tilan
sivuilla oleviin pilareihin.
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Hostelli
Toisen kerroksen pohjoispäätyyn rakennetaan tilat
hostellille. Helsingin alueelta ei korkeatasoisia hotellihankkeita puutu, mutta edullisempien, hostellityyppisten majoitustilojen tarjonta on vähäistä.
Kulttuurihostellin sänkykapasiteetti on 80
hostellisänkyä sekä lisäksi kolme kappaletta kolmen
hengen huoneita esimerkiksi perheille tai ystäväporukoille. Hostellihuoneissa sovelletaan päädyistään
avoimia kapselisänkyjä, jotka säästävät tilaa ja tuovat
yksityisyyttä. Lisäksi rakennuksen yhteydessä sijaitsevaan Koneen nosturiin rakennetaan elämyssviitti, johon kuljetaan toisen kerroksen terassin kautta.
Persoonallisesta sviitistä avautuvat huikeat näkymät
Hietalahdenaltaalle sekä etelään kohti merta.
Edullisen majoitustilan puutteen lisäksi
kosteusrasituksen vähentäminen on perusteena nimenomaan hostellin rakentamiselle. Yleisenä käytäntönä on, että suihku- ja wc- tilat ovat keskitettynä vieraiden yhteisessä käytössä, eikä huoneissa ole
omia wc- tiloja.

110

2. krs

111

Kirjasto
Pohjoispäädyn kolmanteen ja neljänteen kerrokseen
rakennetaan tilat kirjastolle. Kahteen kerrokseen
mahtuu monipuolisia tiloja, kuten lukusali, ryhmätyötiloja, lattiatilaa kirjahyllyille sekä kaksi auditoriota. Kerrosten välille rakennetaan yhdistävä tilaporras.
Kolmannen kerroksen korkein osa varataan
lukusalin käyttöön. Tila rajataan muusta kirjastosta
puulasiseinin, jotta tila pysyy valoisana, mutta häiritsevät äänet saadaan suljettua sen ulkopuolelle.
Kellarista varataan lisätilaa kirjaston arkistolle, johon kuljetaan vaivattomasti hissillä.
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Tilaportaat
Tilamuutokset makasiinin sisätiloissa eivät vaadi
suuria muutoksia makasiinin rakenteissa. Sienipilareita ei pureta, eikä välipohjaan tehdä valoaukkoja.
Kulkua kerrosten välillä helpotetaan kuitenkin rakentamalla yhdistäviä tilaportaita. Portaat
ovat tarpeen mukaan mitoitettuja avoportaita, jotka
helpottavat navigointia suuressa rakennuksessa, ja
tuovat myös osaltaan turvaa vaaratilanteiden varalle.
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Kulkureitit ja poistumistiet
Tilaportaiden lisäksi osastoivien väliseinien yhteyteen rakennetaan varatieportaat, jotka yhdistävät
kaikki viisi kerrosta toisiinsa. Makasiinin keskimmäisestä osastosta poistuminen on mahdollista
molempien varateiden kautta, kun taas päätyosastot
voivat käyttää oman varatiensä lisäksi myös torneissa olevia, suojeltuja pääportaita.
Poistumisportaiden ja tilaportaiden ohella
rakennuksessa on kaksi alkuperäistä hissiä sekä yksi
hissi, joka on lisätty 1960- luvulla. Näiden kolmen
päähissin lisäksi rakennuksen eteläpäätyyn rakennetaan yksi pienempi henkilöhissi, joka mahdollistaa esteettömyyden toteutumisen taidemuseon
sisällä.
Neljän hissin, neljän osastoidun poistumisportaan sekä lukuisten tilaportaiden turvin
Kulttuurimakasiini on käyttöturvallinen sekä suuria
asiakasmääriä että liikuntaesteisiä kävijöitä ajatellen.
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5

Taidepäädyn kulkukaavio
Kaaviossa esitellään rakennuksen ainoa nelikerroksinen, yhtenäisessä käyttötarkoituksessa oleva tilasarja: taidepääty.
Taidemuseo

Taidemuseon kävijät saapuvat Tyynenmerenkadun
puolelta aulaan, jossa sijaitsevat infopiste ja vaatesäilytys (1) sekä wc- tilat (2). Taidenäyttelyt (3) sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa rakennusrungon keskellä. Tila on suorakaiteen muotoinen, ja sen
keskellä sijaitsee toiseen kerrokseen vievä porras.
Kerrokset on näin helppo erottaa toisistaan esimerkiksi näyttelyn rakentamisen ajaksi. Näyttelytilan
nurkassa on hissi (4) liikuntaesteisille kävijöille.
Toisessa kerroksessa kierto on hyvin samankaltainen kuin ensimmäisessä kerroksessa, ja
vapaata seinäpintaa on paljon. Portaan ympäri kuljettuaan saavutaan kerroksen lähtöpisteeseen, ja
noustaan hissillä tai portaita pitkin ylös kolmanteen
kerrokseen.
Kolmannessa kerroksessa tila on yhtenäinen, mutta jaettavissa siirreltävillä väliseinillä pienemmiksi tiloiksi tai tarkemmin rajatuksi kulkureitiksi. Porras neljänteen kerrokseen kulkee alemman
portaan päällä, vaihtoehtoisesti voi käyttää hissiä.
Neljäs kerros on juhlava päätös näyttelykokemukselle, sillä tila on korkea ja sitä rytmittävät
komeat, puiset pilarit. Tila on omiaan esimerkiksi
kookkaiden veistosten esittelemiseen.
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Paluu ensimmäiseen kerrokseen tapahtuu
pääasiassa tornissa sijaitsevaa, suojeltua pääporrasta (5) pitkin. Museokävijät voivat törmätä portaissa
paikallisiin taiteilijoihin, jotka asuvat rakennuksen
taiteilijaresidenssissä.
Portaat alas päästyään voi jatkaa matkaansa joko taidekauppaa (6) tai taidekahvilaa (7) kohti,
jotka molemmat sijaitsevat taidemuseon aulan välittömässä läheisyydessä.
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Taiteilijaresidenssi

Taiteilijaresidenssin asukkaat käyttävät toiseen kerrokseen kulkeakseen pääasiassa tornin pääporrasta
ja taidepäädyn päähissejä. Residenssin (8) sisäiseen
liikenteeseen käytetään kerrosten sisäisiä tilaportaita ja päähissiä.
Taidepajan käyttäjille on pääsisäänkäyntien lisäksi
oma sisäänkäynti (9) eteläisellä julkisivulla.
Sekä taidemuseon että taiteilijaresidenssin
materiaalit ja teoskuljetukset hoidetaan kellarissa sijaitsevien taidevarastojen (10) kautta, joista tarvikkeet kulkeutuvat hisseillä ylempiin kerroksiin.
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Diplomityö osallistuu keskusteluun satamatoiminnoistaan tyhjenevän Helsingin kantakaupungin
tulevaisuudesta ja kehityksestä. Paraatipaikoilla
rantareitin tuntumassa sijaitsevat, vanhat satamarakennukset tuovat Helsingin merelliseen julkisivuun
palan pysyvyyttä sekä kontrastia. Toivon diplomityöni tuovan uutta näkökulmaa paitsi Jätkäsaaren,
myös koko Helsingin satamien vanhan rakennuskannan käyttöön ja suojeluun. Satamatoiminnan
siirtyessä vähitellen kantakaupungin ulkopuolelle,
vapautuu ajanvietolle ja kohtaamisille valtavasti potentiaalia rakennusten ja kaupunkitilan muodossa.
L3- makasiinin käyttöönotto on koettu haasteelliseksi ja uuden omistajan etsintä jopa
epätoivoiseksi. Diplomityöni pyrkii kirkastamaan
niitä monipuolisia käyttömahdollisuuksia, mitä
valtavaan makasiinirakennukseen on mahdollista
kehittää, unohtamatta kuitenkaan runkosyvyyden
ja niukan aukotuksen luomia haasteita. Sovittamalla
toimintoja rakennukseen kerroskohtaisesti voidaan
saada aikaan persoonallisia tiloja, jotka mahdollistavat makasiinin monipuolisen, ympäivuorokautisen
käytön niin paikallisille kuin satunnaisille kävijöillekin. Taiteen ja kulttuuritoiminnan mahdollistaminen korkealaatuisissa tiloissa keskeisellä paikalla
vaatii tahtoa, jota uskon Helsingiltä löytyvän.
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Tämän konseptisuunnitelman laatiminen
on ollut sekä haastava että palkitseva prosessi, jonka myötä olen laajentanut ammatillista osaamistani.
Olen oppinut päästämään irti ja antamaan tilaa kokeilevaisuudelle, löytäen uusia ratkaisuja ongelmiin.
Olen saanut mahdollisuuden uppoutua vanhoihin
valokuviin rakkaasta kotikaupungistani Helsingistä, ja tutustua perin pohjin lähes satavuotiaaseen
rakennukseen, joka seisoo vakaasti alle kilometrin
päässä kodistani. Diplomityön myötä kiinnostukseni Helsingin kantakaupungin vanhaa rakennuskantaa kohtaan on kasvanut entisestään, ja sen tuoma
potentiaali osana kaupungin kehitystä on kirkastunut.
Makasiinit kertovat tarinoita alueiden entisestä käyttötarkoituksesta, sillä ne ovat olleet kestäviä käyttörakennuksia vuosikymmenestä toiseen.
Löytämällä arkkitehtonista arvoa näistä arkisista,
jykevistä rakennuksista, voidaan niitä suojella parhaalla mahdollisella tavalla: huoltamalla ja käyttämällä niitä.
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Planssipienennökset

Lintuperspektiiv ikuva kaakosta

VIII
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polkupyöräka

Jätkäsaarenlaitu

L2- makasiini

+2.8
+3.6

raitiovaunulinja

Näky mä Jätkäs aarenlaitur ilta

+3.6

+2.8

VIII

+3.6

+3.4

+2.2
+4.0

IV

vanha rantaviiva

+2.9

+1.3

+2.6
P

ppp

Kellarikerrokseen sijoitetaan pääasiassa varastotiloja, ilmanvaihtokonehuone sekä muita teknisiä tiloja. Pohjoispäätyä aktivoidaan
rakentamalla rakennuksen kellarikerrokseen
kellariklubi, ja seinän toiselle puolelle käsityöpaja konehalleineen.
Diplomityö osallistuu keskusteluun
satamatoiminnoistaan tyhjenevän Helsingin
kantakaupungin tulevaisuudesta ja kehityksestä. Paraatipaikoilla rantareitin tuntumassa
sijaitsevat, vanhat satamarakennukset tuovat
Helsingin merelliseen julkisivuun palan pysyvyyttä sekä kontrastia Carl Ludvig Engelin
aikaisiin, kermanvaaleisiin maamerkkeihin.
Makasiinit kertovat tarinoita alueiden
entisestä käyttötarkoituksesta, sillä ne ovat
olleet kestäviä käyttörakennuksia vuosikymmenestä toiseen. Löytämällä arkkitehtonista
arvoa näistä arkisista, jykevistä rakennuksista, voidaan niitä suojella parhaalla mahdollisella tavalla: huoltamalla ja käyttämällä niitä.

+4.0

ppp

Suunnitelma yhdistää monipuolisesti eri kulttuurin aloja saman katon alle. Rakennuksen
eteläpääty varataan taiteelle, ja neljän kerroksen kokonaisuus pitää sisällään taidemuseon,
taiteilijaresidenssin,erilaisia ateljeetiloja sekä
museokaupan ja -kahvilan.
Rakennuksen keskiosan katutasossa sijaitsee kauppahallimainen ravintolahalli, joiden asiakaspaikat lähes tuplaantuvat kesäisin
laajenevalla terassilla. Rakennuksen keskiosa
varataan ylemmissä kerroksissa tapahtumille
ja esittäville taiteille: kolmanteen kerrokseen
avataan laajamittainen konsertti- ja teatterisali, ja neljänteen kerrokseen elokuvateatteri.
Makasiinin pohjoispäätyä voisi nimittää myös ”hiljaiseksi päädyksi”. Ensimmäisestä kerroksesta varataan tila pienille toimistoille, joiden yhteistilat ovat yritysten yhteisessä
käytössä. Toiseen kerrokseen rakennetaan
hostelli vastaamaan budjettimatkailijoiden
tarpeisiin luksushotelleista täyttyvässä Helsingissä. Kolmannessa ja neljännessä kerroksessa sijaitsee Jätkäsaaren kirjasto.

ppp

ap 3+1kpl

Diplomityöprosessin aikana vieraileminen
makasiinissa ei koronaviruspandemian vuoksi ollut mahdollista. Kulttuurimakasiinin konseptisuunnitelman lähtökohtana ovat olleet
alkuperäiset, säilyneet rakennusosat, jotka
käyvät ilmi ajantasaisista rakennuspiirustuksista. Työn lähtökohdaksi otetut rakenneosat,
kuten julkisivut, sienipilarit ja vesikatto, on
suojeltu myös asemakaavalla.
Suunnitelmassa keskitytään lähinnä
makasiinirakennuksen sisätiloihin. Rakennusta ei koroteta, eikä suojeltuihin julkisivuihin tehdä lisäaukotusta. Suuret ensimmäisen,
toisen ja kolmannen kerroksen ulko-ovet
muutetaan ikkunoiksi ja metalli-lasioviksi.
Rakennuksen ja meren välillä kulkee
kevyen liikenteen väylä, Jätkäsaarenlaituri.
Kulkuväylää kehitetään rakentamalla mereen
laskeutuvat istuskeluportaat, jotka kutsuvat
pysähtymään veden äärelle. Makasiinirakennuksen edustaa elävöitetään ravintoloiden kesäterasseilla, joita varten rakennuksen
edustalle rakennetaan uusia kulkuportaita.

ap 16kpl

vesibussin
laituripaikka
Tyynenmerenkatu

Kult t uur imaka siini L3

Diplomityö käsittelee vuonna 1924 rakennetun, arkkitehti Lars Sonckin suunnitteleman
varastomakasiinin muuttamista monipuoliseen kulttuurikäyttöön.
Rakennus on ollut viimeiset vuodet
tyhjillään, ja Helsingin kaupunki etsii rakennukselle uutta omistajaa rakennusliikkeille ja
sijoittajille suunnatulla konseptikilpailulla.
Konseptikilpailussa rakennukselle haetaan
uutta käyttötarkoitusta, joka keskittyisi kulttuurin ympärille.
Työ taustoittaa laajasti ja monipuolisesti suunnitelmaan johtaneita havaintoja makasiinia ympäröivästä Jätkäsaaren alueesta,
sen historiasta ja kehityksestä. Suunnitelmaa
edeltävissä luvuissa käsitellään Jätkäsaaren
rakentumisen historiaa, satamamakasiinin
muutoshistoriaa sekä rakennuksen kaavatilannetta ja arvottamista. Työssä perehdytään
lisäksi laajemmin Helsingin kantakaupungin
rantojen kehittymisen tuomaan potentiaaliin,
ja vertaillaan L3- makasiinia Helsingin muuhun säilyneeseen satamarakennuskantaan.
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Taidemuseo 920m 2
a. taidemuseo 190m2
b. yhteistila 70 m2
c. taidepaja 150m2
d. museokauppa 110m2
e. taidekahvila 160m2
f. kahvilan keittiö 21m2

A

A

P

P

Pohjapiir u stu s 2 . ke r ros
1:250

Pohjapiir u stu s 1 . ke r ros
1:250

g. info + vaatesäilytys 42m2
h. näyttelyvarasto 21m2
i. wc- tilat 21m2
j. le-wc 2 kpl à 5,5m2
k. siivous 5m2

+ 11.0

v

Ravintolahalli 1245m 2

Cocktailbaari ja toimistotilat 920m2

Taidemuseo ja taiteilijaresidenssi 815m 2

Tapahtumahalli 1075m2

Hostelli 870m2

l. ravintolahalli 950m2
m. taustakeittiöt 4 kpl à 17-21m2
n. ravintolatilat 8 kpl à 21m2
o. wc- tilat 21m2
p. le- wc 2 kpl à 5,5m2

q. cocktailbaari 210m2
r. varasto 21m2
s. siivous 5m2
t. toimisto 4kpl à 44m2
u. yhteistilat 130m2
v. aula 85m2

a. taidemuseo 250m2
b. yhteiskeittiö 42 m2
c. ajanviettotilat 63m2
d. taiteilijaresidenssin huoneistot 4kpl à 22-36m2
e. wc- tilat yht. 7m2
f. suihkutila 3m2
g. le-wc 5,5m2

h. tapahtumahalli 1010m2
i. varastot 2 kpl à 21m2
j. wc- tilat yht 17m2
k. le-wc 5,5m2

l. aula + vastaanotto 162m2
m. aamiaisravintola 150m2
n. keittiö 26m2
o. varasto 10m2
p. hotellihuoneet 3 kpl à 22m2
q. hostellihuoneet 4 kpl à 44-70m2
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w. neuvottelu 2kpl à 21m2
x. keittiö 21m2
y. wc- tilat 6m2
z. le-wc 5,5m2
å. siivous 5m2
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r. wc-tilat yht 35m2
s. le-wc 5,5m2
t. suihkutilat 24m2
u. siivous 3m2
v. nosturisviitti 13m2
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Näkymä taidemuseon näyttelytilasta
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Näkymä kirjaston lukusalista

i

w
r

h

+11.05

+11.05

w
z

o

e

+11.05

k

n

l

+11.05

+11.05

m

g

å
x

p

d

t

w

a

g

c

y

+14.05

w
r

u

d

d

d

b

+14.05

w

g

+14.05

e

h

e

h

f

A

A

+11.0

P

P

Pohjapiir u stu s 3 . ker ros
1 :2 5 0

Pohjapiir u stu s 4 . ke r ros
1 : 250

Taidemuseo ja ateljeetilat 725m 2

Konsertti- ja teatterisali 1050m 2

Kirjasto 760m 2

a. taidemuseo 205m2
b. ateljeet 4 kpl à 22-45 m2
c. pimiö 43m2
d. keramiikan poltto 22m2
e. varastotila 43m2
f. wc 4m2
g. le-wc 5,5m2

h. konserttisali 320m2
i. backstage 43m2
j. saunatilat 13m2
k. wc 4m2
l. baari 44m2
m. baarin varasto 22m2
n. siivous 8m2

t. infopiste, lainaus ja palautus 44m2
u. kirjaston yleiset tilat 430m2
v. lukusali 130m2
w. ryhmätyötilat 5 kpl, à 12-36m2

o. teletila 10m2
p. vaatesäilytys 44m2
q. tuolien varastointi 10m2
r. asiakaswc-tilat, yht 44m2
s. le-wc 2 kpl, à 5,5m2
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x. varasto 22m2
y. tulostushuone 22m2
z. wc- tilat yht. 10m2
å. le-wc 5,5m2

6 7 8 9

Kulttuurimakasiini L3: käyttötarkoituksenmuutoksen konseptisuunnitelma Lars Sonckin satamamakasiiniin Sanni Kähkönen Diplomityö Oulun yliopisto Arkkitehtuurin yksikkö Pääohjaaja Anu Soikkeli 13.06.2022

132

Taidemuseo ja ateljeetilat 550m 2

Elokuvateatteri 420m 2

Kirjasto ja auditoriotilat 580m 2

a. taidemuseo 295m2
b. avoin ateljee 170m2
c. varasto 21m2

d. elokuvasalit 3 kpl à 89m2
e. le-wc 2 kpl à 5,5m2

f. kirjaston yleiset tilat 340m2
g. auditorio 2 kpl à 120m2
h. le-wc 2 kpl à 5,5m2
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Julki siv u itään
1 : 250

Julkisivumateriaalit

Julki siv u etelään
1 : 250

Julkisivumateriaalit

a. punatiili
b. rapattu tiili, vaaleankeltainen
c. konesaumattu pelti, vaaleanharmaa
d. lasi, kirkas

a. punatiili
b. rapattu tiili, vaaleankeltainen
c. konesaumattu pelti, vaaleanharmaa
d. lasi, kirkas
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Varastotilat 920m 2

IV-konehuone ja aputilat 1305m2

Kellariklubi ja käsityöpaja 920m 2

a. taidemuseon varastot 315m2
b. ravintoloiden kylmiöt 265 m2
c. henkilökunnan sosiaalitilat 112m2
d. jätteenkäsittely 44m2

e. iv-konehuone 1100m2
f. kirjaston arkisto 136m2
g. hostellin pesula 67m2

h. kellariklubi 265m2
i. baari 44m2
j. varasto 21m2
k. vaatesäilytys 33m2
l. wc-tilat 2 kpl à 21m2
m. le-wc 5,5m2
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n. sähköpääkeskus 22m2
o. lämmönjakohuone 90m2
p. työpajatila 225m2
q. keittiö 21m2
r. maalaushuone 21m2
s. konesali 125m2
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t. tekninen tila 5m2
u. siivous 5m2
v. varasto 45m2
w. wc- tilat 6m2
x. le-wc 5,5m2
y. väestönsuoja 170m2

+3.80

+3.65

+3.60
+2.20

+14.45

+11.05

+11.00

Pohj apiir u stu s kellar iker ros
1:250

+2.80

1

23

+4.00

+1.15

4 5 6
Leikkau s A - A
1 : 250

123 4 5 6 7

8

9

Kulttuurimakasiini L3: käyttötarkoituksenmuutoksen konseptisuunnitelma Lars Sonckin satamamakasiiniin Sanni Kähkönen Diplomityö Oulun yliopisto Arkkitehtuurin yksikkö Pääohjaaja Anu Soikkeli 13.06.2022

135

Näkymä kirjaston tilaportaasta

4. krs

3. krs

2. krs

1. krs

poistumistieporras
hissi
tilaporras

kellari

Aksonometrinen kulkukaavio
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