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1 Yleistiedot 
Kohde 
Kiinteistö Oy Espoon Kalevalantie 7 
Tietäjäntie 14 
02130 Espoo 
Tilaaja 
Kiinteistö Oy Espoon Kalevalantie 7   
 c/o Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo  
00041 ELO  
Yhteyshenkilö: Karoliina Salonen, karoliina.salonen@newsec.fi 
Tekijä  
Vahanen Rakennusfysiikka Oy  
Linnoitustie 5  
02600 ESPOO  
Arkkitehti Anu Laurila, anu.laurila@vahanen.com 
Tehtävä 
Tämä rakennushistoriallinen selvitys tehdään asemakaavamuutoksen taustatiedoiksi. 
Rakennushistoriaselvitystä ovat lausunnoissaan edellyttäneet niin Espoon kaupungin-
museo kuin Uudenmaan ELY-keskus. 
Rakennushistoriaselvityksen tarkoitus on kuvata, miten rakennuksesta on tullut sellai-
nen kuin se nyt on. Lisäksi siinä pyritään selvittämään syitä ja taustoja rakennuksessa 
tehdyille muutoksille sekä selvittämään, mitä alkuperäisestä arkkitehtuurista ja eri ai-
kakausien vaiheista on nykyisin jäljellä. 
Mikäli rakennus päädytään purkamaan, toimii rakennushistoriaselvitys kohteen doku-
mentointina. 

2 Kohteen kuvaus ja perustiedot 

2.1 Kohteen kuvaus 
Kiinteistö Oy Espoon Kalevalantie 7 on 1980-luvulla valmistunut toimistorakennus. Ra-
kennuksessa on kolme maanpäällistä kerrosta ja kellarikerros, jossa on pysäköintitiloja 
sekä väestönsuoja. Kahdessa alimmassa kerroksessa on pääosin kahden valopihan 
ympärille koottuja toimistotiloja, ylin kerros on ikään kuin kattokerros, jossa ovat johdon 
toimistotilat sekä henkilökuntaravintola ja IV-konehuoneet. 
Rakennuksen julkisivut ovat valkoista klinkkeriä ja lisäksi on käytetty anodisoitua ja 
polttomaalattua alumiinia. 
Rakennus sijaitsee Pohjois-Tapiolassa, Kalevalantien ja Tietäjäntien risteyksessä. 
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Ilmakuvassa Kiinteistö Oy Espoon Kalevalantie 7 rajattuna. Kehä I sijaitsee lähellä, 
rakennuksen itäpuolella. (Ilmakuva Espoon karttapalvelu) 
 

 
Kiinteistö Oy Espoon Kalevalantie 7 ilmakuvassa vuonna 1995. Kuva Espoon kaupun-
ginmuseo, kuvaaja Jorma Airola. CC BY-ND 4.0 
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Kiinteistö Oy Espoon Kalevalantie 7 ilmakuvassa 1990–1995. Kuva Espoon kaupun-
ginmuseo, kuvaaja tuntematon. CC BY-ND 4.0 

2.2 Perustiedot 
Nimi  Kiinteistö Oy Espoon Kalevalantie 7,  

alkuperäinen nimi ”MIOY toimitalo” 
Osoite   Tietäjäntie 14, 02130 Espoo  
Kiinteistötunnus 49-16-67-1 
Pysyvä rakennustunnus 102463597A 
Valmistumisvuosi 1986  
Suunnittelija Arkkitehdit Jukka ja Heikki Siren  

Arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki Siren Oy 
Kerrosala  4 815 m2 

Asemakaavatilanne Alueella on voimassa 213400 Maarinnitty I asemakaava, 
joka on vahvistettu 24.4.1979. Kortteli 16067 tontti 1 on 
osoitettu liike- ja pienteollisuusrakennusten korttelialueeksi 
(ALT), jonka kerrosluku on II ja tehokkuusluku e=0,70.Ra-
kennusta ei ole suojeltu voimassa olevassa asemakaa-
vassa. 
Asemakaavamuutos on käynnissä. Uuden asemakaavan 
tarkoitus on mahdollistaa asuntorakentaminen tontilla. Ase-
makaavaehdotus on ollut nähtävillä 4.4.-3.5.2022. 
Tapiolan valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö 
(RKY) reunustaa tonttia niin Kalevalantien kun Tietäjäntien 
puolelta, mutta tontti ei kuulu RKY-alueen rajaukseen. 
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3 Käytetyt arkistot ja lähteet 
Lähtötietoaineistoja saatiin tilaajalta, koottiin Espoon rakennusvalvonnan sähköisestä 
arkistosta (Arska), finna.fi-palvelusta ja Kansalliskirjaston arkistosta (henkilöstölehden 
Markerin vuosikerrat 1979–1992). Lisäksi selvitettiin kirjallisuudesta ja Espoon kaupun-
gin karttapalvelusta (https://kartat.espoo.fi/ims) alueen historiaa. 
Kohteen suunnittelijaa, Jukka Sireniä, haastateltiin 1.9.2022. Lisäksi haastateltiin Mar-
ketindex Oy:n entistä toimitusjohtajaa, Ulf Rinnettä, jolta saatiin myös joitain valokuvia 
9.9.2022. 
Lisäksi tiedusteltiin aineistoja Marketindexin ostaneen yrityksen A. C. Nielsenin arkis-
tosta ja Pirkko Vahvelaiselta, Marketindexin rakentamisaikaisen toimitusjohtajan puo-
lisolta. Kummallakaan taholla ei ollut aineistoja kohteesta. 

 
Rakennus esiintyi ajoittain myös henkilökuntalehden piirroksissa. 

4 Alueen historiaa 
Rakennus sijaitsee Pohjois-Tapiolassa. Tapiolan alue on suunniteltu vastaamaan so-
tien jälkeiseen asuntopulaan. Sen perusajatuksena on ollut suomalainen tulkinta puu-
tarhakaupungista, jossa on kohtuuhintaisia asuntoja kaupunkimaisten palvelujen ää-
rellä. Tapiolan rakennutti Asuntosäätiö, jonka hallituksen puheenjohtajalla Heikki von 
Hertzenillä oli merkittävä rooli Tapiolan toteutumisessa. Tapiolaa rakennettiin alueittain 
ja siitä muodostui malli tulevalle lähiörakentamiselle. (https://www.mfa.fi/kokoelmat/tie-
topaketit/tapiola/) 
Pohjois-Tapiolan alue oli viimeisiä Asuntosäätiön rakennuskohteita Tapiolassa. Sen 
rakentaminen alkoi vuonna 1961. Ensimmäiset asukkaat muuttivat alueelle vuonna 
1962, ja samana vuonna valmistui myös Pohjois-Tapiolan ostoskeskus eli Pohjantori, 
jonka suunnittelivat arkkitehdit Kaija ja Heikki Siren. Ostoskeskus sijaitsee muutamia 
satoja metrejä Sirenien toimiston suunnittelemasta Kalevalantie 7:n rakennuksesta 
länteen, pitkin Kalevalantietä. 
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Lähelle sijoittuu myös Kehä I eli Helsingin niemen kiertävä kehätie. Se valmistui koko-
naisuudessaan vuonna 1980, mutta osuus Länsiväylältä Turuntielle oli rakennettu jo 
1960-luvun alussa yleiseksi tieksi, jolle oli tehty tilavaraus sen kasvattamiseksi moot-
toritietasoiseksi. (https://fi.wikipedia.org/wiki/Keh%C3%A4_I#Historia) 
Kalevalantie 7 paikalla oli vielä 1950-luvulla ja osittain 1960-luvullakin peltoa. Ensim-
mäiset rakennelmat lähiympäristössä olivat Tapiolan vedenpuhdistamon rakenteita. 
Tieverkko alueella on muotoutunut nykyisen kaltaiseksi 1980-luvun alussa.  

 
Tapiolan vedenpuhdistamo 1954–59. Kuvaaja Valokuvaamo T. Norja-
virta, valokuva Asuntosäätiö, Espoon kaupunginmuseo. CC BY-ND 4.0 

 
Valokuvan keskivaiheilla (katkoviiva) on Kalevalantie 7 rakennuksen 
paikka noin vuonna 1964–1970. Tapiolan vedenpuhdistamo on paikoil-
laan ja Pohjois-Tapiolan asuinrakennuksen rakentuvat vanhojen peltoau-
keiden reunoille. Kuvaaja Jouko Mäkinen, valokuva Espoon kaupungin-
museo. CC BY-ND 4.0 
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Seuraavassa kuvataan alueen kehitystä ilmakuvien ja opaskarttojen avulla. Aineistot 
Espoon kaupungin karttapalvelusta (https://kartat.espoo.fi/ims). 

 
Vuoden 1950 ilmakuva, jossa rakennuksen paikka on 
merkitty. Alue oli peltomaisemaa.  

 
Vuoden 1969 ilmakuva, jossa Pohjois-Tapiola on alkanut rakentua. Rakennuksen 
paikka on edelleen avointa, peltomaista maisemaa, mutta sen viereen on rakennettu 
Tapiolan vedenpuhdistamo, kun Tapiolaan tehtiin vesi- ja viemäriverkosto Espoon Ve-
sihuolto Oy:n toimesta 1956 alkaen. (Veden Vuosisata -Espoon vesihuolto 1930-lu-
vulta 2000-luvulle, Petri S. Juuti 2007) Kehä I hahmottuu ilmakuvasta jo muita leveäm-
pänä yleisenä tienä. 
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Vuoden 1976 vedenpuhdistamon rakennusten lisäksi on 
lähelle Kehä I:stä noussut muutamia rakennuksia samoin 
kuin kuvaan rajatun alueen pohjoisreunaan. Maisema on 
edelleen hyvin avoin. 
 

 
Vuoden 1982 opaskarttaan on ensimmäisen kerran hahmoteltu 
Kalevalantie ja Tietäjäntie. Tapiolan vedenpuhdistamo on edel-
leen paikoillaan ja sen vieressä on Tapiolan Lämmön tontti. Ve-
denpuhdistamon ”päälle” on kuitenkin hahmoteltu Kalevalantien 
linjaus. 
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Vuoden 1996 opaskartassa näkyy jo nykyinen tieverkko Kaleva-
lantie 7 lähiympäristössä. 
 

 
Vuonna 2001 Kiinteistö Oy Espoon Kalevalantie 7 on jo selkeästi 
osa kaupunkirakennetta. 
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Vuonna 2021 Kiinteistö Oy Espoon Kalevalantie 7:n pohjoispuo-
lella on rakennuksia purettu ja uusia rakennettu tilalle verrattuna 
tilanteeseen vuonna 2001. Kalevalankadun toisella puolella on 
työmaa käynnissä. Toimistovaltainen ympäristö on alkanut 
muuttua asuinalueeksi. 

5 Rakennustyypin ja alkuperäisen toiminnan piirteitä ja historiaa 

5.1 Toimisto rakennustyyppinä - historiaa 
Tämä osuus pohjautuu Juhani Junnilan toimittamaan julkaisuun ”Toimisto huomenna”, 
jonka rakennushallitus on julkaissut vuonna 1988. 
Perinteinen toimistorakennus oli kapearunkoinen rakennus, jossa oli kaikille työnteki-
jöille omat toimistohuoneet. Huoneet olivat yleensä sijoittuneet keskikäytävän molem-
min puolin, jotta tilojen luonnonvalon määrä on ollut mahdollisimman suuri. Aluksi toi-
mistotilojen suunnittelua ohjasikin luonnonvalon saanti. Kun sähkövalo keksittiin 1879, 
kesti lähes puoli vuosisataa ennen kuin se alkoi selkeästi vaikuttaa toimistotilojen tila-
järjestelyjen suunnitteluun. 
Yhdysvalloissa toimistotyön ja työntekijöiden määrän kasvu 1900-luvun alussa johti 
työtehtävien eriytymiseen asiantuntija- ja rutiinitehtäviin. Samaan aikaan teollisuu-
dessa käytössä ollut työnkulkuajattelu muutti toimistotilasuunnittelua, mikä johti avotoi-
miston syntymiseen. Ensimmäinen tällainen oli Frank Lloyd Wrightin Larkin Building 
(1904), jossa tilat oli jaettu erillisiin toimistotiloihin ja yhteisyyttä korostavaan avotilaan. 
Avotilatoimiston ideana oli työntekijöiden yhteisöllisyyden lisääminen. Avotila kalustet-
tiin tehokkaasti suoraviivaisiin rivistöihin sijoitetuin pöydin, minkä katsottiin turvaavan 
tehokkaan työn- ja papereiden kulun sekä mahdollistavan työn valvonnan. 
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Suomessa vuonna 1935 rakennetussa Lassila & Tikanojan toimistotalossa käytettiin jo 
osaksi lasisia väliseiniä toimistohuoneiden tai huoneiden ja käytävien välillä. Suunnit-
telijana toimi J. S. Sirén (s.49). Varhainen avotilaratkaisu Suomessa puolestaan oli Al-
var Aallon suunnittelema Kansaneläkelaitos vuodelta 1956. 
Euroopassa toimistotilojen toiminnallinen kehitys oli hitaampaa kuin Yhdysvalloissa. 
Merkittävä muutos oli 1960-luvulla Saksassa kehitetty ”toimistomaisema” (Büroland-
schaft), josta Yhdysvalloissa kehitettiin puolestaan avotoimisto (open-plan office). Toi-
mistomaiseman ideana oli sijoittaa kaikki työntekijät asemasta riippumatta samaan ti-
laan. Työryhmien tai työpisteiden erottelu toteutettiin seinäkkeillä. Yleensä tällaiset toi-
mistot olivat matalia rakennuksia, joissa kerroskorkeus oli kuitenkin noin metrin tavan-
omaista korkeampi. Toimistomaisema myös irrotti julkisivun ja työpisteiden yhteyden, 
mikä mahdollisti toimistorakennusten vapaamman julkisivuilmaisu. 
Toimistomaiseman jälkeen seuraava tilatyyppi oli solutoimisto, jossa tilajäsentelyn 
taustalla oli ajatus ryhmästä. Tilat jaettiin toiminnallisesti ja sosiaalisesti tarkoituksen-
mukaisiin huonetilaryhmiin. Tästä kehittyi edelleen Ruotsissa ”kombikonttori”. Siinä 
ideana on sijoittaa toimistohuoneita ulkoseinien viereen, tuoda niihin luonnonvaloa ja 
johtaa se lasiseinien kautta rungon keskellä olevaan yhteistilaan. Samalla alettiin toi-
mistorakennuksiin suunnitella atriumtyyppisiä ratkaisuja, joissa aulatilat ulottuivat läpi 
rakennuksen ja tilajäsentely oli siten helpompi hahmottaa. Tämän tyypin ensimmäiset 
esimerkit ovat 1980-luvun alusta. Kalevantie 7 toimistorakennus edustaa tätä tyyppiä. 
Rakennus- ja talotekniikka ovat kehittyneet toimistotilojen uusien tarpeiden myötä ja 
levinneet sittemmin myös muihin rakennustyyppeihin. Esimerkiksi hissin keksiminen 
mahdollisti korkeat toimistorakennukset ja sähkövalaistus ja koneellinen ilmanvaihto 
leveän rungon. Myös ”curtain wall”-ratkaisua eli ei-kantavaa ulkoseinää on kehitetty 
toimistotilojen myötä. 
Elementtitekniikan kehittyminen johti mitoituksen yhtenäistämiseen, jolloin suunnittelu 
ja rakentaminen muuttuivat järjestelmien sovittamiseksi yhteen. Suomi oli 1970-luvulla 
johtavia maita betonielementtitekniikan kehityksessä. Toimistorakentamiseen se hei-
jastui tasakattojen käytön lisääntymisenä sekä kaksoiskäytäväratkaisun syntymisenä. 
Haasteeksi muodostuivat rakennusten jäykistäminen ja elementtien asennustarkkuus. 
Toimistorakennukset ovat olleet ja ovat koko ajan enemmän osa yrityskuvaa. Yritys-
kulttuuri on yrityksen tapa toimia, mutta yrityskuva on se mielikuva, jonka ulkopuolinen 
saa yrityksen toiminnasta. Siihen voidaan vaikuttaa mm. yrityksen toimitilojen avulla. 
Yrityskuvan tehtävänä on viestittää tietoa yrityksen olemassaolosta sekä sen positiivi-
sista ominaisuuksista. 

5.2 Rakennuttaja  
Rakennuksen rakennuttaja ja samalla ensimmäinen pääkäyttäjä oli yritys nimeltä Mar-
ketindex Oy, joka on markkinatutkimukseen erikoistunut toimija. Marketindexin toimia-
laa oli erityisesti tuotemerkkien myyntitutkimus, kuinka paljon eri tuotteita myytiin mis-
säkin päin Suomea. Toimintana markkinatutkimus on tiedon keräämistä, lajittelua ja 
analysoimista. Tiedon käsittely ja tilastointi ja tilastojen ylläpito ovat tärkeä osa työtä. 
Yritys oli aloittanut toiminnan vuonna 1963 nimellä Market Information ja silloin toimi-
paikkana oli Fabianinkatu 19. Nimi muutettiin Marketindex Oy:ksi jo vuonna 1965 ja 
samalla muutettiin uusiin toimitiloihin Eerikinkatu 15–17 B 9:ään. Henkilökuntaa oli toi-
mistossa tuolloin 5 työntekijää. Vuonna 1968 henkilökuntamäärä toimistossa oli 13. 
Vuonna 1971 yhtiön toimitusjohtajaksi tuli Tarmo Vahvelainen ja vuonna 1972 yhtiö 
muutti Otaniemeen, Servin mökkiin (jonka olivat suunnitelleet arkkitehdit Kaija ja Heikki 
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Siren). Vuonna 1977 yhtiö muutti Pitäjänmäkeen, Takomotielle, ja toimistohenkilökun-
nan määrä oli 30.  
Kun päätös oman toimitalon rakentamisesta tehtiin vuonna 1981, oli henkilökuntaa toi-
mistossa 46 ja ”kentällä” keräämässä tietoa 56. Kun rakennus valmistui vuonna 1985, 
henkilökuntaa oli toimistossa 54 ja ”kentällä” 62. Yritys siis kasvoi tasaisesti. 
Marketindex julkaisi 1970–90-luvuilla henkilöstölehti ”Markeria”, jossa seurattiin uuden 
toimitalon rakentamista tiiviisti. Lehdessä oli myös joitain piirroksia rakennuksesta. 

 
Uuden toimitalon valmistumisen jälkeen henkilökuntalehdessä julkaistu piirros uudesta 
rakennuksesta. 

5.3 Toimitila markkinatutkimukselle 
Marketindex Oy oli aluksi toiminut vuokratiloissa, ja uusi toimitalo oli sen ensimmäinen 
oma kiinteistö. Sen rakentaminen oli osa yrityksen hallituksen 2.9.1981 hyväksymää 
kehittämisohjelmaa, johon kuului mm. yrityksen aineellisten toimintaedellytysten pa-
rantaminen. Tällä tarkoitettiin toimivaa ja viihtyisää työympäristöä. Rakennuksesta ha-
luttiin myös käyntikortti yritykselle. Samalla uudistettiin muutenkin yrityksen graafinen 
ilme. Niin Jukka Sirenin kuin Ulf Rinteen haastattelun perusteella toimitusjohtajalla, 
Tarmo Vahvelaisella oli suuri vaikutus toimitalon rakentamisessa. 
Toimitalon tonttia koskeva esisopimus oli allekirjoitettu 6.11. 1980 ja tontin sanottiin 
sijaitsevan Maarinniityn toimisto- ja pienteollisuusalueella Tapiolassa. Tontin pinta-
alaksi mainitaan Marker-lehdessä 5/81 6500 m2 ja rakennusoikeudeksi 4828 m2. Li-
säksi todetaan, että tontille saa rakentaa osin kaksi- ja osin kolmikerroksisen toimisto-
rakennuksen. 
Rakennuksen sijainnin valintaan vaikuttivat todennäköisesti Kehä I:n läheisyys eli hy-
vät liikenneyhteydet sekä se, että Tapiola, ja Espoo yleensä, oli vahvasti kasvavaa 
aluetta. Tontti hankittiin jo vuonna 1981 ja rakennuksen suunnittelu käynnistyi vasta 
vuonna 1983. 
Rakennuksen piirteissä ja tilajärjestelyissä on huomioitu markkinatutkimuksen tarpeet 
työympäristölle sekä se, että rakennuksesta on mahdollista erottaa ja vuokrata ulos 
tiloja useille toimijoille. Rakennus nähtiin myös sijoituksena kasvavalle yritykselle, kävi 
ilmi henkilökuntalehden artikkeleista. Tarkoitus oli vahvistaa yrityksen investointikykyä 
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ja tasapainottaa riskejä: kiinteistönomistaja saa aina lainaa ja kiinteistön arvo yleensä 
säilyy hyvin. 
Rakennuksessa toimistotilat ovat pääasiassa erillisiä huoneita, jotka sijoittuvat käytä-
vän kahden puolen. Työpisteitä rakennukseen oli suunniteltu noin 80 kpl. Rakennuk-
sessa on kaksi valopihaa, joista toisessa oli alun perin ensimmäisessä kerroksessa 
”maisemakonttori” ja toisessa ”tuotantohalli” ja ”konesali” aputiloineen. Ylimmän johdon 
tilat ja henkilöstöravintola sekä kabinetit oli sijoitettu kolmanteen eli ylimpään kerrok-
seen.  
Marketindexissä oli hyödynnetty tietokonetta jo pitkään, ja vuodesta 1972 alkaen sel-
lainen oli ollut yhteiskäytössä toimistossa, mutta vuonna 1981 tietokoneet ilmestyivät 
myös yksittäisiin toimistohuoneisiin. Tietotekniikka oli markkinatutkimuksessa merkit-
tävässä osassa, siksi se näkyi myös rakennuksen suunnittelussa, jossa ensimmäisen 
kerroksen toinen pääty oli varattu tietokoneilla tehtävälle työlle. Tilassa olivat konesali, 
ATK-yhteyshuone ja operaattorin huone, sekä myös tilat ohjelmoijille ja tallenteille. ”Ko-
nesali” tarkoitti tilaa suurelle tietokoneelle, joka oli yrityksen toiminnan kannalta tärkeä 
ja jota myös esiteltiin yritysvieraille. 

 
Henkilökuntaa todennäköisesti pohjoisen valopihan ATK-yhteyshuoneessa katse kohti 
konesalia 1980-luvulla (?). Keskellä kuvassa toimitusjohtaja Ulf Rinne. Kuva Eddie Iles 
/ Ulf Rinteen arkisto. 
 
Rakennuksen jatkosuunnittelun pohjaksi hyväksytyt suunnitelmat esiteltiin Marker-leh-
dessä 2/84. Rakennus on niissä jo hyvin pitkälle sen kaltainen, jollaisena se toteutettiin. 
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Asemapiirros 1984 / Marker-lehti. 

 
Kellarikerroksen pohjapiirros / Marker-lehti. 
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Ensimmäisen kerroksen pohjapiirros / Marker-lehti. 

 
Toisen kerroksen pohjapiirros / Marker-lehti. 

 
Kolmannen kerroksen pohjapiirros / Marker-lehti. 
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6 Rakennus 

6.1 Arkkitehtuurista 

6.1.1 Arkkitehdit 
Kaija ja Heikki Sirenistä ja heidän arkkitehtuuristaan kertovan Kirjan ”Kaikki ja ei mi-
tään” teosluettelossa Marketindex Oy:n toimitalo vuodelta 1985 on kirjattu Heikki ja 
Jukka Sirenin nimiin. Rakennuksen lupakuvien nimiössä on Arkkitehtitoimisto Kaija ja 
Heikki Siren Oy ja Heikki Sirenin allekirjoitus. 
Sirenien toimisto on laaja-alainen suunnittelija, joka on tehnyt niin kouluja, virastoja, 
toimistorakennuksia kuin kirkkoja. Heidän tunnetuimpia töitään ovat mm. Kansalliste-
atterin Pienen näyttämön rakennus (1954), Otaniemen kappeli (1957), Aarnivalkean 
koulu Tapiolassa (1957), Oriveden kirkko (1961), Kallion virastotalo (1965), Ympyrä-
talo Hakaniemessä (1968), Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu (1972) ja Graniittitalo 
(1982). Lisäksi Sirenit olivat suunnitelleet asuintaloja ja ostoskeskuksen Tapiolaan en-
nen Marketindexin suunnittelutyötä. 
Sirenien toimisto valikoitui Marketindexin toimitalon suunnittelijaksi todennäköisesti 
siksi, että Heikki Siren tunsi yrityksen omistajia, kuten hallituksen puheenjohtajan, Ro-
ger Lindbergin. Suunnittelutyön aikana Jukka puolestaan tutustui Marketindexin toimi-
tusjohtajaan, Tarmo Vahvelaiseen, joka rakennuksen valmistuessa siirtyi hallituksen 
puheenjohtajan paikalle. Vahvelainen oli niin tyytyväinen Sirenin työhön Marketindexin 
toimitaloprojektissa, että tilasi tältä suunnitelman myös omaa taloaan varten. 
Heikki Siren on arkkitehti J. S. Sirenin poika ja Jukka Siren puolestaan Heikki Sirenin 
poika. Heikki Siren on Rakennustaiteen seuran haastattelussa todennut, että isänsä ei 
hänelle esittänyt yhteisissä suunnittelutöissä kovaa kritiikkiä, mutta hän lienee antanut 
tiukkaa palautetta omalle pojalleen vastaavissa tilanteissa. Haastatellessani Jukka Si-
reniä, hän totesi isänsä olleen ”johtajana” Marketindexin toimitalon suunnittelussa, 
mutta Jukka vastasi kokonaisuuden hallinnasta. 
Haastatteluissa Heikki Siren on todennut, että suunnittelutyö on aloitettava selkeyden 
tavoittelusta, jossa Sirenin mielestä pohjakaava on olennainen lähtökohta. Sirenien 
arkkitehtuuria on kuvattu siten, että siinä on pyrkimystä minimalismiin, jossa rakennus-
ten ulkoasu on pelkistetty ja ainevahvuudet minimoitu mittasuhteita hyödyntäen, eli yh-
dellä sanalla ”redusointi” voidaan kuvata heidän arkkitehtuurinsa luonnetta. Redusoin-
nin tarkoitus on nostaa perusasiat esille. 
Haastattelussa Jukka Siren korosti samaa ajatusta Marketindexin toimitalon suunnitte-
lussa: ”tarkoituksenmukaisuus on hiottu laaduksi ja on pyritty pelkistämään”. Suunnit-
telussa oli mukana Sirenien toimistossa myös Antti Kunnas, joka pitkälti vastasi työpii-
rustuksista. 

6.1.2 Arkkitehtuurista 
Rakennuksen suunnittelua ohjannut tavoite oli, että rakennuksesta tulee pystyä vuok-
raamaan erilaisia osia ulkopuolisille toimijoille. Marketindex ei itse tarvinnut heti kaikkia 
tiloja, mutta varautui ylimääräisillä tiloilla oman toimintansa kasvuun. Niin kauan, kun 
itse ei tiloja tarvittu, niitä vuokrattiin ulkopuolisille. Eli tilaratkaisun tuli olla joustava ja 
mahdollistaa erilaisia käyttäjätilanteita. Lisäksi oman toimitalon tuli luoda yrityksestä 
positiivinen mielikuva. 
Marketindexin toimitusjohtaja Tarmo Vahvelainen oli arkkitehti Jukka Sirenin mukaan 
vahva persoona. Hänen näkemyksillään oli todennäköisesti oma vaikutuksensa 
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rakennuksen suunnittelussa. Samoin sillä, että rakennushankkeen kustannuksia seu-
rattiin tilaajan taholta tarkasti. 
Rakennuksen perusmuoto on suorakaide, josta on nurkat ikään kuin poistettu. Kolmas 
kerros on sisäänvedetty ja sen nurkat on pyöristetty, mikä luo pehmentävän kontrastin 
alemmille kerroksille. Sama kaarevien ja kulmikkaiden muotojen kontrasti jatkuu sisä-
tiloissa. 

 

 
Ensimmäisen ja kolmannen kerroksen alkuperäiset pohjapiirrokset. Niissä näkyy sel-
keästi kaarevien ja suorien nurkkien kontrasti. Ensimmäisessä kerroksessa se esiintyy 
sisäänkäyntiaulassa ja toimistokäytävien nurkissa, kolmannessa kerroksessa julkisi-
vun nurkissa.  
 
Rakennuksen toimistotilat sijoittuvat kahden korkean, avoimen valopihan ympärille. 
Alun perin ajatuksena oli Jukka Sirenin mukaan kaksi sisäpihaa, koska tuohon aikaan 
toimistohuoneissa edellytettiin luonnonvaloa. Arkkitehdit päätyivät kuitenkin esittä-
mään ajatuksen valokatteisista sisäpihoista, joihin osa toimistohuoneiden ikkunoista 
avautuu. Tästä käytiin keskustelua rakennusvalvonnan kanssa, mutta lopulta ajatus 
hyväksyttiin. Marketindexin toimitalo lienee Jukka Sirenin mukaan ensimmäisiä toimis-
totaloja, jossa käytettiin tällaista ratkaisua, josta sittemmin tuli lähes käytäntö. 
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Rakennuksen arkkitehtuuri on hyvin selkeää ja ilmavaa. Julkisivut ovat vahvasti hori-
sontaaliset nauhaikkunoineen. Ikkunoiden yläpuoliset aurinkosuojat eivät ole yhtenäi-
set, vaan katkeavat aina ikkunanauhan umpiosan kohdalla, antaen julkisivulle rytmin. 
Sisätiloissa korostuu puolestaan vertikaalisuus kahden valokatteisen sisäpihan ansi-
osta sekä aulan ja porrashuoneen kautta, jotka ovat avoimia koko rakennuksen kor-
keudelta. 
Liikenneyhteydet on ratkaistu siten, että keskellä, aulassa oleva avoporras on kaikkien 
kerrosten ja siipiosien yhteinen ja niin etelä- kuin pohjoispäädyssä on lisäksi erillinen 
kierreporras. Kaikki portaat ovat pohjamuodoltaan osia ympyrästä ja niiden kaiteet ja 
seinät luovat rakennuksen sisälle pehmeitä muotoja kontrastina toimistohuoneiden la-
siseinille ja valopihojen neliömäiselle muodolle. 
Sisätilat on jaettu ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa siten, että keskiaula jakaa 
rakennuksen kahteen samankokoiseen osaan, joihin on erilliset sisäänkäynnit. Kol-
mannessa kerroksessa on vain muutamia toimistohuoneita ja ravintolasali keittiöineen 
ja siirtoseinin erotettavine kabinetteineen. Ravintolasalista on käynti kapealle kattote-
rassille, joka alun perin kiersi kolmannen pohjoispäädyn.  
Aula ja siihen liittyvä veistoksellinen porras ovat kaikissa kerroksissa ilmavia ja valoisia 
tiloja. Yksityiskohtia on vähän, mutta ne ovat harkittuja. Kuten toimistotilojen teräslasi-
seinät umpiosineen ja viilutettuine ovineen. 
Kattoikkunat, joiden kautta valopihoille tulee luonnonvaloa, piiloutuvat kolmannen ker-
roksen tilojen keskelle. Rakennuksesta ei ulospäin käy ilmi, kuinka valoisat ja ilmavat 
sisätilat ovat. Julkisivut ja sisätilat ovat jossain määrin erilaiset luonteeltaan. 
Rakennus on piirteiltään ehkä lähempänä 1970-luvun tyylikkäitä ja eleettömiä toimis-
totiloja kuin 1980-luvun jo hieman mahtailevampia ja ”kikkailevampia” rakennuksia. 
Rakennuksesta ei löytynyt alkuperäisestä sisätilojen asusta yhtään valokuvaa lukuun 
ottamatta ravintolaa sekä muutamia tupaantuliaiskuvia Marker-lehdessä. Rakennusta 
ei myöskään esitelty sen valmistuttua Arkkitehti-lehdessä. 

 
Sisäänkäyntiaula tupaantuliaisten aikaan Marker-lehden kuvassa 4/86. 
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Ravintolaa pikkujouluaikaan Marker-lehdessä 6/86. 
 

 
Ensimmäisen kerroksen sisääntuloaula syyskuussa 2022. Tila on valkoinen ja valoisa. 
Etualalla näkyvät paneloinnit ja taustalla näkyvä paneloitu seinäke ovat myöhempiä 
muutoksia. Etualalla, oikealla, oli alun perin lasiseinäinen vastaanottotila. 
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Aulan porras, joka yhdistää kaikki kerrokset, on veistoksellinen. Kuva 2022. 
 

   
Aulaa alhaalta ylös ja ylhäältä alas katsottuna. Kuvat 2022. 
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Pohjoisen päädyn valopiha, jonka aulan puoleiseen päätyyn on rakennettu neuvottelu-
tilat kattoineen vuonna 2004. Kuva 2022. 
 

 
Eteläisen päädyn valopiha, jonka alemmasta kerroksesta on purettu seinä vuonna 
2004 ja toisessa kerroksesta osa ikkunaseinää on muutettu kaiteeksi vuonna 2014. 
Kuva 2022. 
 



 

Rakennushistoriaselvitys 23 (48) 
Kiinteistö Oy Espoon Kalevalantie 7  
  

 20.9.2022  
 

VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY 
ESPOO ◼ LAPPEENRANTA ◼ TAMPERE ◼ VAASA 
+358 20 769 8698 ◼ www.vahanen.com ◼ Y-tunnus 2725717-2  
 

 
Toimistotilojen käytävällä pyöristetty seinä nurkassa ja alkuperäistä teräslasiseinää. 
Osa seinästä on purettu vuonna 2004 avotoimiston tieltä. Kuva 2022. 
 

 
Toimistotilojen käytävän ulkonurkkaa, joka on ”terävä”, mutta valoisa. Kuva 2022. 
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Näkymä sisäpihalle sitä vasten olevien toimistohuoneiden kautta. Kuva 2022. 
 

 
Sisäänkäynnin yllä on komea katos ja portaat on jaettu kahteen jaksoon, joiden välissä 
on tasanne. Kuva 2022. 
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Rakennuksen yleisilme on horisontaalinen. Kolmannen kerroksen pyöristetyt nurkat te-
kevät julkisivuista mielenkiintoisen. Kuva 2022. 

6.2 Rakentaminen 
Rakennus tehtiin projektinjohtourakkana, jossa rakennuttajana toimi Pertti Rantanen 
Projektikonsultit Oy:stä. Arkkitehtisuunnittelusta vastasivat Heikki ja Jukka Siren (ark-
kitehtitoimisto Kaija ja Heikki Siren), rakennesuunnittelusta insinööritoimisto Magnus 
Malmberg, LVI-suunnittelusta insinööritoimisto Matti Niemi, sähkösuunnittelusta insi-
nööritoimisto Risto Mäenpää ja pohjarakennuksesta Pohjatutkimus Oy. Pääurakoitsi-
jana oli Polar-Rakennus Oy. Rakennuksen rakentaminen maksoi Marker-lehden 3/85 
mukaan noin 32 miljoonaa markkaa. 
Rakennuksen peruskivi muurattiin 5.3.1985 ja harjannostajaiset olivat 18.9.1985. Yhtiö 
muutti uuteen rakennukseen 1.2.1986. Rakennus toteutettiin täysin suunnitellussa ai-
kataulussa.  
Rakentamista seurattiin henkilökunnan Marker-lehdessä kuvin ja sanoin. Seuraavassa 
esitellään lehdessä ollut kuvasarja, jonka on kuvannut Eddie Iles. 
 

 
15.1.1985 

 
15.3.1985 
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15.5.1985 

 
15.6.1985 

 
15.8.1985 

 
15.10.1985 
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15.11.1985 

Rakentamisen aikaisia valokuvia saatiin käyttöön myös Ulf Rinteeltä, joka aloitti yrityk-
sen toimitusjohtajana vuonna 1985, toimitalon valmistuessa. Yhtiön johtoryhmälle oli 
järjestetty kierros työmaalla ja seuraavat kuvat ovat tuolta kierrokselta. 

 
Johtoryhmää työmaakierroksella vuonna 1985. Betonielementit näkyvissä, ikku-
noista ja talotekniikasta osa asennettu paikoilleen. Pintojen tekemistä ei ole 
vielä aloitettu. Oikeanpuoleisessa kuvassa Marketindex Oy:n omistajia vasem-
malta oikealle: rouva Keiser, Bo P. Keiser ja Tarmo Vahvelainen. Kuvat Ulf Rin-
teen arkisto. 
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6.3 Rakenteista ja materiaaleista 
Rakennus on betonipilari-palkkirunkoinen ja sen alempien kerrosten julkisivut ovat 
sandwich-elementtejä. Elementtien pinnat ovat valkoista klinkkerilaattaa, jota Jukka Si-
renin mukaan tilattiin Japanista saakka, koska 1980-luvun suomalaiset, valkoiset klink-
kerit olivat tuohon aikaan lievästi kellertäviä tai muuttuivat sellaisiksi nopeasti. Klinkke-
rijulkisivut olivat 1980-luvun arkkitehtuurissa suosittu julkisivupinta.  
Ylimmän, kolmannen kerroksen julkisivut ovat maalattua alumiinia pystysaumoin, mikä 
mahdollistaa kerroksen nurkkien pyöristyksen. 
 

 
Rakennuksen leikkauspiirustus, josta käyvät ilmi rakenteet (Arkkitehtitoimisto Kaija ja 
Heikki Siren Oy, 25.11.1985).  
 
Rakennuksen rakenteet ovat muutenkin tyypilliset rakennusajankohdalleen. Välipohjat 
ovat betonisia ontelolaattoja, alapohja maanvarainen betonilaatta, jossa on alapin-
nassa muovikalvo ja väliseinät on tehty kipsilevystä ja mineraalivillasta peltirangalla. 
Sisätiloissa yleissävynä on alun perin ollut valkoinen. Sisäänkäyntiaula on kokonaan 
valkoinen, lattiassa on valkoiset suuret keraamiset laatat, seinät on tasoitettu ja maa-
lattu valkoisiksi. Ylempien kerrosten aulojen lattiat ovat valkoista, suorakaiteen muo-
toista laattaa. 
Toimistotiloihin tuovat väriä toimistohuoneiden lasiseinien siniset puitteet, lakatut koi-
vuviilupintaiset ovet ja siniset jalkalistat. Lattioissa on vaaleanharmaa linoleumi. Kol-
mannen kerroksen ravintolasalissa on Sirenin toimistolle luonteenomainen shakkiruu-
tulattia, joka on tehty valkoisista ja harmaan vihertävistä laatoista.  
Kerrosten läpi johtava puolipyöreä porras on veistoksellinen. Sen askelmat ovat val-
koista pesubetonia ja kaiteet tasoitettua, valkoiseksi maalattua betonia käsijohteiden 
ollessa rst-putkea. 
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Tilat alkavat hahmottua, nauhaikkunan aukko koros-
tuu, kun ikkunoita ei vielä ole asennettu. Kuva Ulf Rin-
teen arkisto. 

 
Rakennuksen ”kiinteät” rakenteet on tehty betonista ja 
seuraavassa vaiheessa tehdään kevyet väliseinät. 
Kuva Ulf Rinteen arkisto. 

 
Osa ikkunoista asennettu. Kuva Ulf Rinteen arkisto. 
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Aulan ovet ovat tummansiniset. Taustalla näkyy, miten tuuletusikkunat erottuvat sisä-
tiloissa ikkunanauhasta paksumpina puitteina. Kuva 2022. 
 

 
Ensimmäisen kerroksen aulassa on isot vaaleat lattialaatat. 
Portaat ovat valkoista pesubetonia. Kuva 2022. 

 
Ylemmissä kerroksissa aulassa on pienempi laatta 
kuin ensimmäisessä kerroksessa. Kuva 2022. 
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Toimistotilojen alkuperäiset lasiseinät ulottuvat lattiaan asti. Siniset karmit, viilupintai-
set ovet ja valkoiset umpiosat tekevät seinämästä eloisan. Lattiat ovat harmaata lino-
leumia. Tässä tilassa jalkalistat on maalattu valkoisiksi, ehkä jälkeenpäin. Kuva 2022. 

 
Ravintolatilassa kolmannessa kerroksessa ovat shakkiruutulattia ja kabinetit erottavat 
siirtoseinät jäljellä. Puusäleistä tehty alakatto tekee tilaan lämpöisen tunnelman. Kuva 
2022. 
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Julkisivun materiaalit: valkea klinkkeripintainen sandwich-elementti hyvin kapein ele-
menttisaumoin, alumiini-ikkunat ja aurinkosuojat sekä maalattu alumiinipelti pys-
tysaumoin kolmannen, sisäänvedetyn kerroksen julkisivuissa. Kuva 2022. 

7 Muutosvaiheet  

7.1 Rakennuksen käyttäjät 
Rakennuksen alkuperäinen käyttäjä oli Marketindex Oy, mutta aluksi tiloissa oli myös 
vuokralaisia: Marketindexin osakkuusyhtiö Kulutustutkimus Oy Marketing Radar Ltd (2. 
krs, 500 m2), tietokoneohjelmistoihin erikoistunut Intergraph Finland Oy (1. krs, 600 m2) 
ja teollisuuden automaatiotoimintojen kehittäjä Systecon Oy (2. krs, 250 m2). Lisäksi 
ensimmäiseen kerrokseen tuli vuokralle ”Viisas Mies Oy” ja toiseen kerrokseen Mobira 
Oy:n uusi osasto. 
Marketindex Oy muuttui vuonna 1993 A. C. Nielsen Finland Oy:ksi yrityskaupan kautta. 
Vuonna 1998 käyttäjäksi rakennukseen tuli valomainosta koskevan rakennusluvan pe-
rusteella myös Malaco, joka kuitenkin vaihtui jo seuraavana vuonna 1999 Leafiksi. 
Vuonna 2000 käyttäjät lisääntyvät valomainosten perusteella, kun A. C. Nielsenin ja 
Leafin lisäksi rakennuksen seinään kiinnitettiin Delfoin ja Exidion logot. Malaco oli ma-
keisvalmistaja, joka myytiin vuonna 1999 toiselle makeisvalmistajalle, Leafille (entinen 
Hellas). Exidio ja Delfoi puolestaan ovat ohjelmistoyrityksiä.  
Mistään ei käynyt ilmi, oliko rakennus jossain vaiheessa kokonaan Marketindexin eli 
sittemmin A. C. Nielsenin käytössä. Rakennuslupien perusteella käyttäjä muuttui ja ai-
nakin vuodesta 2003 vuoteen 2014 rakennuksessa on käyttäjänä ollut konsulttiyhtiö 
SITO. Sen aikana rakennuksessa on tehty merkittävimmät muutokset. Tuolloin raken-
nus tunnettiin nimellä SITO-talo. 
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7.2 Muutokset rakennuslupien perusteella 
Rakennukselle on sähköisen Arska-palvelun perusteella myönnetty yhdeksän raken-
nuslupaa, joista kaksi ensimmäistä ovat uudisrakennusta koskevia, seuraavat viisi ovat 
rakennukseen liittyvien valomainosten lupia ja kahdessa viimeisessä on tilallisia ja ra-
kenteellisia muutoksia. Rakennuslupien tunnukset ja pääasiallinen sisältö ovat: 

49-1984-1036-A uudisrakennus 
49-1985-1938-C uudisrakennuksen rakennusaikaisia muutoksia 
49-1987-1458-R valomainos kadun varteen 
49-1998-1932-R valomainos seinään (Malaco) 
49-1999-1672-R valomainos seinään (Malaco pois, tilalle Leaf) 
49-2000-1775-R valomainos seinään (Delfoi) 
49-2000-2264-R valomainos seinään (Exidio) 
49-2003-2201-C muutoksia tilajärjestelyissä: merkittävimpänä pohjoispäädyn en-
simmäisessä kerroksessa on väliseiniä purettu ja aulaa vasten rakennettu uudet 
neuvottelutilat sisäpihalle sekä ovi aulasta uusiin tiloihin, eteläistä sisäpihaa ra-
jaava seinä on purettu ensimmäisessä kerroksessa ja lisäksi on tehty kaksi keit-
tokomeroa toisen kerroksen tiloihin 
49-2014-1668-C muutoksia tilajärjestelyissä: uusi suoravartinen porras on raken-
nettu eteläpäädyn sisäpihalle, eteläisen sisäpihan seiniä on muutettu kaiteiksi toi-
sessa kerroksessa ja tehty toisen kerroksen aulatilaan portaan kaidetta noudat-
tava uusi väliseinä sekä muutettu lattiamateriaaleja ja paikoin uusittu toimistotilo-
jen lasiseiniä eteläpäädyn toisen kerroksen tiloissa, lisäksi on purettu väliseiniä 
eteläpäädyn toisesta kerroksesta 

Julkisivuissa muutokset olivat aluksi uusia tai poistuvia valomainoksia. Vuonna 2003 
sisäpihan pohjoispäädyssä julkisivun korkeat ikkunat muutettiin alumiinikaseteiksi, joi-
den yläreunassa oli kapea ikkunarivistö. Samalla purettiin luiska oven edestä ja raken-
nettiin uusi porras ja pieni katos ulko-oven yhteyteen. Muutokset liittyivät ensimmäisen 
kerroksen pohjoispäädyn tilamuutoksiin. Vuoden 2014 rakennuslupakuvissa on sisäpi-
han eteläpäätyyn tehty muutoksia eli vanha luiska purettu ja rakennettu uusi luiska 
sekä kapea lastauslaituri. Näitä muutoksia ei kuitenkaan lupakuvassa ole merkitty ky-
seiseen lupaan liittyviksi muutoksiksi. 
Sisätiloissa on tehty jonkin verran muutoksia, jotka eivät ole vaatineet rakennuslupaa 
eivätkä esiinny haetuissa rakennusluvissa. Tällaisia ovat todennäköisesti valkoiseksi 
maalatut puupaneloinnit ja paneloitu seinäke sekä akustiikkaseinä pääaulassa ja kol-
mannen kerroksen toimistohuoneiden seinärakenteen muutos. Katolla alkuperäisen 
IV-konehuoneen ja toimistosiiven väliin on rakennettu uusi kulmikas suojaseinä tekni-
sille laitteille. 
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Kolmannen kerroksen toimistotilassa osa teräslasiseinästä on muutettu, osa on van-
haa. Kuva 2022. 
 

 
Eteläisen päädyn sisäpiha, johon on rakennettu uusi suoravartinen porras vuonna 
2014 ja muutettu osa toisen kerroksen lasiseinää kaiteeksi. Kuva 2022. 
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Eteläpäädyn toisen kerroksen tiloissa on tehty muutoksia lattiamateriaalissa, lasisei-
nissä ja kiintokalusteissa vuonna 2014. Kuva 2022. 

8 Rakennuksen nykytilanne 
Seuraavissa kuvissa on dokumentoitu rakennuksen nykytilannetta syksyllä 2022.  

 
Kolmannen kerroksen aula. 
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Toisen kerroksen aula. 
 

 
Ensimmäisen kerroksen aula. 
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Kattoterassi ravintolan kohdalla. 
 

 
Valopihojen kattoikkunat piilossa kolmannen kerroksen keskellä. 
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Kolmannen kerroksen toimistotiloja, alkuperäinen toimitusjohtajan toimistotila. 
 

 
Näkymä pohjoiselle valopihalle toisen kerroksen aulasta. 
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Perustoimistohuone, lasiseinä sisältä päin katsottuna. 
 

 
Pohjoisen valopihan vierellä toisen kerroksen tilaa, josta toimistohuoneet on purettu 
pois ja tila muutettu avotoimistoksi. 
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Pohjoisen valopihan vierellä toisen kerroksen tilaa, josta toimistohuoneet on purettu 
pois ja tila muutettu avotoimistoksi. 
 

 
Alkuperäistä toimistotilojen teräslasiseinää jäljellä toisen kerroksen pohjoispäädyssä. 
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Toimistotilojen paikalle tehty taukotila toisen kerroksen pohjoispäädyssä. 
 

 
Aulasta erotettu taukotila eteläpäädyssä ja valopihan seinän korvannut kaide toisessa 
kerroksessa.  
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Toinen taukotila eteläpäädyn toisessa kerroksessa. Pintamateriaalit ja väliseinät 2000-
luvulta. Valopihan seinä korvattu kaiteella. 
 

 
Uusia toimistotilojen väliseiniä toisessa kerroksessa, eteläpäädyssä. 
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Ensimmäisen kerroksen aulaa portaan takaa katsottuna. Vastakkaisen seinän ovi-
aukko ja akustiikkalevyt ovat 2000-luvulta peräisin oleva muutos. 
 

 
Eteläinen valopiha, josta ensimmäisen kerroksen väliseinä on purettu pois 2000-lu-
vulla. 
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Ensimmäisen kerroksen eteläpäädyn toimistokäytävä sisäänkäyntipihan puolella. 
 

 
Rakennus Tietäjäntieltä päin katsottuna. 
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Rakennus Kalevalantieltä päin katsottuna. 
 

 
Sisäänkäyntijulkisivua ja ajo parkkihalliin. 

9 Ominaispiirteet ja säilyneisyys 
Rakennus edustaa oman aikansa ja ehkä jossain määrin 1970-luvunkin korkealaa-
tuista ja käyttökelpoista toimistotaloarkkitehtuuria. Se on suunniteltu alkuperäisiä toi-
minnallisia tavoitteita vastaavaksi eli muunneltavaksi ja miellyttäväksi työympäristöksi. 
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Sitä ei kuitenkaan ole valmistuessaan noteerattu erityisesti arkkitehtuurikohteena, 
koska rakennusta ei ole esitelty esimerkiksi Arkkitehti-lehdessä. 
Rakennuksen ehdottomasti tärkein ominaispiirre on selkeys, joka yleensäkin on leimal-
lista Sirenien toimiston arkkitehtuurille. Rakennuksen tunnistaa etenkin sisätiloissa Si-
renien toimiston työksi. 
Julkisivuissa luonnetta antava piirre on horisontaalisuus, jota ikkunoiden yläpuoliset 
aurinkosuojat korostavat. Samalla aurinkosuojat kuitenkin myös epäjatkuvina rytmittä-
vät julkisivua yhdessä ikkunanauhojen umpiosien kanssa. 
Kontrasti alempien kerrosten kulmikkuuden ja kolmannen kerroksen pyöristettyjen 
nurkkien välillä, sekä alempien kerrosten ja kolmannen kerroksen julkisivumateriaalien 
kesken antaa rakennukselle luonnetta. Lisäksi kolmannen kerroksen terassin niukka 
teräskaide korostaa kerroksen nurkkien pyöreyttä. 
Julkisivuissa esiintyvä kontrasti pyöreiden nurkkien ja kulmien kesken jatkuu sisäti-
loissa, jossa sisäpihoja kiertävien käytävien sisänurkat on pyöristetty ja ulkonurkat ovat 
kulmikkaita. 
Sisätiloissa rakennuksen ominaispiirteenä on selkeyden lisäksi valoisuus, joka on 
saatu aikaan valokatteisten sisäpihojen ja lattiaan asti ulottuvien toimistotilojen lasisei-
nien avulla. Myös vaalea yleisväritys luo tiloihin ilmavan tunnun. 
Aulatiloissa veistoksellinen porras toimii katseen vangitsijana ja luo laadun tuntua ylei-
siin tiloihin. Ensimmäisen kerroksen aulassa porrasta korostaa vielä sen takana olevan 
seinäpinnan valkoiseksi maalattu puurimoitus. 
Luonnetta toimistotiloihin antavat tumman siniset teräslasiseinät, joissa lasipinta, val-
koiseksi maalattu levy ja viilutetut ovet luovat elävyyttä. Lisäksi siniset jalkalistat piirtä-
vät selkeän rajan lattiapintojen reunoille.   
Julkisivut ovat säilyneet pääosin hyvin, vain katolle tehty uusi suojaseinä on ristirii-
dassa rakennuksen perusidean kanssa. Sisäpihan julkisivun päätyihin tehdyt muutok-
set on sovitettu rakennuksen arkkitehtuuriin. Sisätiloissa rakennuksen peruspiirteet 
ovat pääosin säilyneet, mutta erityisesti toisen kerroksen eteläinen pääty on kokenut 
muutoksia, jotka ovat ristiriidassa alkuperäisen arkkitehtuurin kanssa. Etenkin suora-
vartisen portaan sijoittaminen valopihalle on vastoin alkuperäistä liikenteellistä ajatusta 
ja toisaalta ei vastaa muodoltaan alkuperäisiä portaita, jotka ovat kaarevia ja joita reu-
nustaa umpikaide tai seinä. 
Samoin toisessa ja kolmannessa kerroksessa uusitut toimistotilojen lasiseinäosuudet 
ovat hyvin erityyppisiä kuin alkuperäiset, joissa oli luotu elävyyttä materiaalien vaihte-
lulla.  
Pohjoisen päädyn valopihalle rakennettujen neuvottelutilojen välikatto tukkii valopihan 
tilaa ja lisäksi neuvottelutiloihin johtava ovi on sijoitettu keskelle aulan seinää. Aulan 
alkuperäinen levollinen ilme on rikkoutunut oven myötä.  

10 Yhteenveto 
Rakennus on alun perin suunniteltu ja rakennettu Marketindex Oy:n toimitilaksi, jota 
rakennuttaja-omistaja on ajatellut myös sijoituksena. Suunnittelua ovat ohjanneet kus-
tannustehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus. 
Rakennus on valmistunut vuonna 1985, mutta edustaa yksityiskohtiensa ja sisätilo-
jensa ilmeen osalta ehkä enemmänkin 1970-luvun arkkitehtuuria. Tilaratkaisut ja julki-
sivut ovat kuitenkin selkeästi 1980-lukua. Rakennuksen tunnistaa etenkin sisätiloiltaan 
Sirenien arkkitehtitoimiston työksi. 
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Rakennuksen sisätiloissa on tehty jonkin verran muutoksia, joista merkittävimpinä voi-
daan mainita toimistohuoneiden lasiseinien purkaminen avotoimistojen ja taukotilojen 
tieltä, toisen kerroksen aulaan, portaan taakse, rakennettu umpiseinä, joka pienentää 
ja pimentää aulatilaa sekä eteläiselle valopihalle rakennettu suoravartinen porras ja 
saman valopihan toisen kerroksen kahden seinän muutos kaiteiksi. Nämä muutokset 
ovat heikentäneet rakennuksen selkeyttä ja kokonaisarkkitehtuuria. Julkisivuissa muu-
tokset ovat keskittyneet idän puoleisen sisäänkäyntijulkisivun päätyihin, eivätkä ne ole 
erityisen merkittäviä kokonaisuuden kannalta. 
Rakennus edustaa laadukasta 1970- ja 1980-lukujen taitteen toimistosuunnittelua ja -
rakentamista. Sitä ei kuitenkaan voida pitää Sirenien arkkitehtitoimiston tuotannossa 
erityisen merkittävänä kohteena, eikä se kuulu myöskään aikansa toimistorakennusten 
joukossa kohteisiin, joissa olisi kehitetty uusia tilaratkaisuja tai joiden arkkitehtuuri olisi 
jotenkin erityistä. Rakennusta voidaan pitää tunnetun arkkitehtitoimiston laadukkaana 
perustuotantona, joka on myös toteutettu hyvin.  
 
 
 
 
Vahanen Rakennusfysiikka Oy 
Espoossa, 20.9.2022 

  
Anu Laurila, arkkitehti, RTA  
Erikoisasiantuntija 

Katariina Laine, DI, RTA 
Tiimipäällikkö 

 
 
 
Liitteet:  Liite 1. Alkuperäiset pohjapiirrokset ja julkisivut 
 Liite 2. Muutospohjapiirrokset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rakennushistoriaselvitys 48 (48) 
Kiinteistö Oy Espoon Kalevalantie 7  
  

 20.9.2022  
 

VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY 
ESPOO ◼ LAPPEENRANTA ◼ TAMPERE ◼ VAASA 
+358 20 769 8698 ◼ www.vahanen.com ◼ Y-tunnus 2725717-2  
 

 
Käytetyt lähteet: 
 
Kirjallisuus 

 
Junnila Juhani toim., Toimisto huomenna, Rakennushallitus 1988 
 
Juuti Petri, Rajala Riikka, Veden vuosisata, Espoon vesihuolto 1930-luvulta 2000-luvulle, Espoon 
vesi 2007 
Lahti Juhana, Autio Frans (toim.) Kaikki ja ei mitään (Kaija ja Heikki Sirenin arkkitehtuurista), Arkki-
tehtuurimuseon julkaisu, Helsinki 2020 
 
Tuomi Timo (toim.), Tapiola, elämää ja arkkitehtuuria, Rakennustieto 2003 
 
 
Internet-sivustot 

 

https://www.mfa.fi/kokoelmat/tietopaketit/tapiola/ 
 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Keh%C3%A4_I#Historia 
 
https://kartat.espoo.fi/ims 
 
 
Muut 

 
Arkkitehti Jukka Siren, haastattelu 1.9.2022 
Toimitusjohtaja Ulf Rinne, haastattelu 9.9.2022 sekä valokuvia 
 
Marker, Marketindex Oy:n henkilökuntalehti, vuosikerrat 1979–1992 (Kansalliskirjasto) 
 
 
 
 



RHS Kalevalantie 7, Espoo
Liite 1: alkuperäiset piirustukset

VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY
ESPOO  LAPPEENRANTA  TAMPERE  VAASA
+358 20 769 8698  www.vahanen.com  Y-tunnus 2725717-2
Luomme jatkossa tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

KELLARI

1. KERROS



RHS Kalevalantie 7, Espoo
Liite 1: alkuperäiset piirustukset

VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY
ESPOO  LAPPEENRANTA  TAMPERE  VAASA
+358 20 769 8698  www.vahanen.com  Y-tunnus 2725717-2
Luomme jatkossa tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

2. KERROS

3. KERROS



RHS Kalevalantie 7, Espoo
Liite 1: alkuperäiset piirustukset

VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY
ESPOO  LAPPEENRANTA  TAMPERE  VAASA
+358 20 769 8698  www.vahanen.com  Y-tunnus 2725717-2
Luomme jatkossa tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

JULKISIVU ITÄÄN (SISÄÄNKÄYNTI)

JULKISIVU LÄNTEEN

JULKISIVU ETELÄÄN

JULKISIVU POHJOISEEN



VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY
ESPOO LAPPEENRANTA TAMPERE VAASA
+358 20 769 8698 www.vahanen.com  Y-tunnus 2725717-2
Luomme jatkossa tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

KELLARI

RHS Kalevalantie 7, Espoo
Liite 2: muutokset pohjapiirroksissa
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ei pääsyä katselmuspäivänä
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