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JOHDANTO
SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT
TEHTÄVÄ

TYÖRYHMÄ

Kevään 2018 aikana toteutettu rakennus- ja ympäristöhistoriaselvitys on laadittu valmisteilla olevaa Otakaaren asemakaava-alueen 220505 asemakaavamuutosta varten, kaava-alueen rakennettuun ympäristöön ja yksittäisiin
rakennuksiin liittyvien suojelunäkökohtien arvioimiseksi. Asemakaavan muutosta ovat hakeneet korttelialueiden maanomistajat Aalto-yliopisto, Senaattikiinteistöt ja Teknologföreningen ja sen keskeiset päämäärät on muotoiltu
5.2.2016 päivätyssä, Espoon kaupungin julkaisemassa Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa seuraavasti:

A-Konsulttien sisällä työryhmän muodostivat helmikuussa 2018 vahvistetun
työohjelman mukaisesti rakennus- ja ympäristöhistoriaselvityksen yhteyshenkilönä toiminut, pitkään Otaniemen kokonaiskuvan parissa työskennellyt Staffan Lodenius, erityisosaamisenaan kaavoitus, yhdyskuntasuunnittelu ja rakennettu ympäristö, Silja Iso-Aho painotuksenaan rakennus- ja kaupunkihistoria,
rakennettu tila sekä Heikki Torkkeli suuntautumisenaan maisemaan liittyvät
kysymykset. Projektin johdosta vastasi Jyrki Iso-Aho.

”Asemakaavan muutoksen tavoitteena on sijoittaa Otakaaren varteen asuntorakentamista. Samassa yhteydessä tarkistetaan TF:n (Teknologföreningen) tontilla asemakaavan muutostarve. Kaavan yhteydessä uudistetaan
Otakaari jäsentelyltään katumaisemmaksi.”1
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Raporttimuotoisena toteutettiin selvityksen sisältö ja aikataulu räätälöitiin
vastaamaan kaavaehdotuksen valmisteluvaiheen tarpeita vuorovaikutuksessa
yhteistyö- ja viranomaistahojen kanssa. Selvitys valmistui toukokuussa 2018
ja sitä päivitettiin kaavakäsittelyä varten vuodenvaihteessa 2018–19. Tehtävään sisältyvä inventointi suoritettiin maalis-huhtikuun 2018 aikana. Työn
tilaajana toimi rakennushistoriaselvityksen osalta Aalto-yliopistokiinteistöt
(ACRE), ympäristöhistoriaselvityksen osalta ACRE, Senaatti ja Teknologföreningen. Selvitystehtävästä vastasi Arkkitehtitoimisto A-Konsultit.
Asemakaava-alueen liittyminen laajempaan kaupunkikuvalliseen kontekstiin, osaksi maisemaltaan ja arkkitehtuuriltaan omaleimaista kampusaluetta,
ohjasi tehtävää kartoittavan ja dokumentoivan selvitystyön ohella vahvasti
rakennussuojelun ja rakennetun kulttuuriympäristön erityiskysymyksiin. Kaava-alueeseen lukeutuvien rakennusten suojelutarve selvitetään syvennetysti
Rakentajanaukio 4:ssä sijaitsevan entisen Teknillisen korkeakoulun Rakennusinsinööriosaston (1. vaihe Antero Pernaja, 1959) sekä suppeammin Rakentajanaukio 2:n / Otakaari 3:n (TKK:n Teknillisen fysiikan osasto, 1. vaihe Sirkka ja
Aarne Piirainen, 1959) osalta. Lisäksi olemassa olevan rakennuskannan kohdalla huomioitiin tärkeimmät liittyvät rakennukset, Martti Levónin puistoon
rajautuvan Sähkötalon (1. vaihe Olli Vikstedt, 1969) julkisivurintama sekä TF:n
tontilla sijaitseva osakuntarakennus (Urdsgjallar, Kurt Moberg, 1965), josta on
laadittu aiemmin erillinen rakennushistoriaselvitys2.
1 Otakaari 220505 OAS 5.2.2016
2 Livady: Urdsgjallar, Teknologföreningenin osakuntatalo – Rakennushistoriaselvitys, 2016.
Tilaajana Teknologföreningen (TF).

Rakennus- ja ympäristöhistoriaselvityksen rinnalla alueesta laaditaan Otakaaren asemakaavamuutoksen kaupunkikuvallisten ja kulttuurihistoriallisten vaikutusten arviointi, johon liittyvästä työstä vastaa A-Konsulteissa Staffan Lodenius. Samanaikaisesti kevään 2018 aikana toteutettiin myös Otakaaren ja Martti
Levónin puiston ulkotilojen yleissuunnitelma, jonka laati MASU Planning.
MASU:n loppuraportti on rakennus- ja ympäristöhistoriaselvityksestä erillinen,
mutta osaltaan kaavamuutosalueen ympäristön nykytilaa ja jatkokehitystä
täydentävä työ, jonka keskeinen sisältö on ollut tiedossa rakennus- ja ympäristöhistoriaselvitystä tehdessä. MASU Planningin toteuttaman suunnitelman
kohdalla yhteyshenkilönä on toiminut Inka Norros / Malin Blomqvist.
Tärkeimmät yhteistyötahot ovat tilaajien osalta Aalto-yliopistokiinteistöjen
Kari Talvitie, Senaatti-kiinteistöjen Emmi Sihvonen ja Teknologföreningenin
Cosmo Jenytin / Petter Selänniemi, kaavamuutoksen osalta Mika Heikkilä3
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksiköstä, Museoviraston
osalta intendentti Elisa El Harouny, Museovirasto / Länsi-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut. Selvitystä varten ei perustettu erillistä ohjausryhmää, tiivis
yhteydenpito on kuitenkin mahdollistanut monensuuntaisen kommentoinnin.
Rakennus- ja ympäristöhistoriaselvityksen työpanosta on täydennetty tarpeen
mukaan kohdistetusti A-Konsulttien sisäisiä resursseja ja ulkopuolista asiantuntemusta hyödyntämällä. Erityisesti tekijät haluavat kiittää Kansallisarkiston, Arkkitehtuurimuseon, Aalto-yliopiston arkiston, Espoon kaupunginarkiston
ja Alvar Aalto -säätiön työntekijöitä, kaikkia Rakentajanaukio 2:n ja Rakentajanaukio 4:n rakennuksissa työskenteleviä sekä meidät Suomen ensimmäisen
ydinreaktorin historiaan ja toimintaan tutustuttaneita VTT:n Iiro Auterista ja
Olli Vilkamoa.
3 Syksystä 2018 lähtien Mikä Heikkilän seuraajana on toiminut Hanna Kiema.

TAVOIT TEET
Selvityksen lopputuloksena koostetun raportin on tarkoitus toimia työkaluna.
Tämä edellyttää vastaamista selvitystyötä aloitettaessa identifioituihin tarpeisiin ja kysymyksiin, käyttäjien ja käyttötarkoituksen kannalta tarkoituksenmukaisessa muodossa ja laajuudessa. Sisältöä jäsennettäessä on pyritty jättämään mahdollisuuksien mukaan tilaa selvitysprosessin kuluessa tarkentuville
ja täydentyville jatkokysymyksille. Käsittelyä ohjaavat Rakennus-ja ympäristöhistoriaselvityksen lähtötavoitteet, jotka ovat yllä esitettyyn tehtävänantoon ja
helmikuussa 2018 laadittuun työohjelmaan pohjaten:
1. Tuottaa kohdealueen asemakaavamuutosta silmällä pitäen
lähtöselvitys, joka täyttää museoviraston asettamat reunaehdot
kaavaratkaisun kehittelyssä.
2. Koota sisällöltään kattava, havainnollistava ja
tarkoituksenmukaisesti jäsennelty tausta- ja analyysiaineisto
asemakaavamuutoksen vaikutusarvioinnin tueksi.
Käytännössä tämä on tarkoittanut ympäristöhistoriaselvityksen osalta rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvien tekijöiden kartoittamista ja analyysiä
siten, että käsittely vastaa Museoviraston valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen inventointiin (RKY, 2009) sisällytettyjä periaatteita ja valtakunnallisia alueenkäyttötavoitteita.4
Rakennushistoriaselvityksen kohdalla tavoitteena on ollut kartoittaa kaavamuutosalueella sijaitsevan rakennuskannan suojelutarve Arkkitehtitoimisto
Bengt Lundstenin vuonna 1999 toteuttaman Otaniemen rakennusten suojeluedellytysten selvityksen käsittelyä laajentaen ja päivittäen. Selvityksen on
myös tarkoitus palvella myöhemmän korjausrakentamisen tarpeita.
Kaavavalmisteluun liittyvien painotusten rinnalla on silti koettu tärkeiksi myös
historiatutkimuksen yleiset näkökohdat, muun muassa tiedon saavutettavuuteen liittyen. Tämä on olennaista, kun dokumentoidaan aiemmissa Otaniemen
kampusaluetta käsitelleissä rakennus- ja ympäristöhistoriaselvityksissä taustoituksen ja käsittelyn tasolla sivurooliin jäänyttä kohdetta, jolla on kiinteiden,
kampusalueeseen liittyvien sijainnillisten yhteyksien ohella ominaisluonne
sekä rakennettuna että toiminnallisena ympäristönä. Tältä osin selvityksen
tavoitteena on ollut tehdä näkyväksi yhteydet ja historia tavalla, joka tähtää
alueen kehittämisen ohella myös muistiin merkitsemiseen.
4 Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet astuvat voimaan 1.4.2018
valtioneuvoston päätöksen 14.12.2017 mukaisesti. Lähde: http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_
ja_rakentaminen/
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KOHDE
SIJAINTI
Kohde sijaitsee Espoon Otaniemessä, Suur-Tapiolan alueella, osana Teknillisen
korkeakoulun ja Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen käyttöön suunniteltua
ja 1950-luvulta lähtien rakennettua kampuskokonaisuutta, jolle luonteenomaista on jäsentelyltään soluina ympäristöön limittyvän punatiilirakentamisen voimakas suhde luonnonmaisemaan. Alueen suunnittelun pohjana on
vuodesta 1949 lähtien toiminut Alvar Aallon voitokas kilpailuehdotus5 ja sitä
seuranneet maankäyttösuunnitelmat6.
Kohteen rajaus noudattaa Otakaaren alueen 220505 osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyä alustavaa kaava-aluetta, jolla muutostarve sijoittuu alueen itäreunaan, Otakaaren varteen.7 Muutosalueella sijaitsee kaksi,
ensimmäisen rakennusvaiheen osalta vuonna 1959 valmistunutta opetus- ja
tutkimusrakennusta, joiden osoitteet ovat Rakentajanaukio 2 / Otakaari 3 (Terveysteknologian talo, ent. Teknillisen fysiikan osasto) ja Rakentajanaukio 4 (Rakennustekniikan laitos, ent. Rakennusinsinööriosasto). Molemmat rakennukset
kuuluvat nykyisellään vuonna 2010 toimintansa Teknillisen korkeakoulun,
Taideteollisen korkeakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun yhdistyessä
aloittaneen Aalto-yliopiston kampusalueeseen ja niiden hallinnasta vastaa on
Aalto-yliopistokiinteistöt. Lisäksi alustavan kaava-alueen sisällä, Otakaaren
itälaidalla sijaitsee Kurt Mobergin 1960-luvulla suunnittelema TF:n osakuntarakennus, jonka omistaja on Teknologföreningen.
5 Ave Mater Alma, morituri te salutant, 1949.
6 1949, 1956, 1960, 1962, 1968.
7 Otakaari 220505 OAS.

Rakennusten ohella kaavamuutosalueeseen kuluu rajaukseltaan ja tilanmuodostukseltaan tasakylkistä kolmiota läheisesti noudattava viheralue, Martti
Levónin puisto, joka toistaa aiheena geometrialtaan kampusalueen ytimeen
sijoittuvan Alvar Aallon puiston käsittelyä. Puistoalue kulkureitteineen on
keskeinen osa kaavamuutosalueen toiminnallista hierarkiaa ja liikkumisen
infrastruktuuria. Puistossa sijaitsee myös Ossinlampi sekä virkistys- ja vapaaajantoimintoja, kuten skeittiramppi ja vuonna 2012 järjestetyn ideakilpailun
pohjalta toteutetut kaupunkiviljelypalstat8.
Kaavamuutosalue on osoitettu Uudenmaan maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeksi ja Espoon eteläosien yleiskaavassa julkisten palvelujen
ja hallinnon alueeksi (PY). Otaniemen alue on luokiteltu Valtakunnallisesti
merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja yleiskaavassa Otaniemeä
koskee merkintä Kaupunkikuvallisesti arvokas alue.9 Kaavoituksen kehitystä
ja ajantasaista asemakaavaa on käsitelty pääkohdittain alla ja laajentaen selvityksen ympäristöhistoriaosuudessa luvussa 2.
Otaniemen kampusalueen rakentaminen alkoi 1950-luvulla perinteikkääseen
eteläsuomalaiseen kartano- ja maanviljelysmaisemaan. Rakennushankkeen
taustalla oli Teknillisen korkeakoulun kasvanut tilantarve, jonka seurauksena
oli alettu harkita siirtymistä Helsingin keskustasta sopivalle paikalle nopeasti
laajenevan pääkaupungin tuntumassa. Sijainniksi valikoitui maa-alue suojaisessa merenlahden pohjukassa. Vaihteleva maasto selänteineen ja laaksoineen
muodosti otollisen ympäristön opetus- ja tutkimuskeskittymän suunnittelulle.
Ensimmäiset Alvar Aallon VTT:lle suunnittelemat tutkimusrakennukset kohosivat entisille Otnäsin kartanon maille 1950-luvun puolivälissä.
Luonnonmaisema ja pinnanmuodot ovat alusta alkaen olleet keskeisessä roolissa kampusalueen suunnittelussa. Selänteistä ja niiden välin jäävistä tasangoista koostuva maiseman perusrunko määrittää rakennusten, viheralueiden
ja tieverkon sijainnin.
8 Kilpailu järjestettiin osana World Design Capital 2012 -vuoden ohjelmaa.
9 Otakaari 220505 OAS, s. 2.

Kuva edellisellä sivulla:
Otakaaren kaavamuutosalue OAS 220505.
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ASEMAKAAVOITUS TARKASTELUALUEELLA
Alvar Aalto laati voittaneeseen kilpailuehdotukseen pohjautuvan ensimmäisen kaavasuunnitelman Otaniemeen heti kilpailun jälkeen. Suunnitelman
toteuttaminen käynnistettiin välittömästi ilman erityistä kaavan vahvistamistoimenpidettä. Rakentamiseen valtionalueelle ei myöskään tarvittu rakennuslupia. Uudenmaan lääninhallitus teki vuonna 1962 päätöksen Otaniemen
alueidenrakennuskaavan laatimisesta ja kaavatyö annettiin edelleen akateemikko Alvar Aallolle – Espoo oli siihen aikaan maalaiskunta, jolle ei asemakaavoja olisi laadittu. Kun Espoosta tuli kauppala, rakennuskaavaluonnoksen
pohjalta laadittiin asemakaava kahdessa osassa vuosina 1969 ja 1971, mutta
sisäasiainministeriö päätti vuonna 1977, että kumpaakaan kaavaa ei vahvisteta. Niiden sijasta laadittiin Otaniemen valtionalueen kaavoitustoimikunnan
toimesta kahdeksan osa-alueen asemakaavat, jotka vahvistettiin 1978–1989
välisenä aikana. Vuoden 1986 jälkeen kaavoituksesta on vastannut normaalilla tavalla kaupungin kaupunkisuunnittelutoimiala. (Rakennushallitus: Otaniemen maankäyttösuunnitelma, 1994)
Tarkastelualue kuuluu kahteen eri alkuperäisen asemakaavoituksen osa-alueeseen, Otakaari ja Otaranta, ja rajoittuu kahteen, Servinniemi ja Maarinranta.
Jälkimmäisestä on pieni osa Sähkötaloa vastapäätä jätetty vahvistamatta. Osa
ensimmäisistä asemakaavoista on vielä voimassa ja joillekin osa-alueille on
tehty kaavamuutoksia. Asemakaavat on vahvistettu/hyväksytty seuraavasti:
TF:n korttelialue (10010, YVX) sekä pääosa Otakaaren katualueesta: 5.8.1981 korttelin 10001 pohjoisosa (YO-1) lukuun ottamatta pysäköinnille varattu
LPA-korttelialue: 23.10.1984, - korttelin 1001 LPA-alue, osa Otakaaren katualueesta (”Jämeränaukio”) ja Otakaari 18-korttelialue (AK-1): 9.6.2003, - korttelin 10001 eteläosa (YO-1) ja siihen rajoittuva Otakaaren katuale: 8.6.2015, Dipolin korttelialue (Y-1/s) 10.6.2015.
Servinniemen asemakaavaa (5.8.1981) koskeva muutos on ollut valmisteilla
vuodesta 2009 alkaen ja kaavaehdotus on ollut nähtävillä 5.3.–6.4.2018. Kaavamuutosalueeseen ei kuulu kortteli 10007 Otakaaren ja Jämeräntaipaleen
kulmassa. Vaiheittainen, pysäköintimääräyksiä koskeva asemakaavamuutos
hyväksyttiin 27.3.2018.
Ylempi kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta (1/2016)
© Espoon kaupunki.
Alempi kuva: Ote Uudenmaan maakuntakaavasta
(lähde: Uudenmaanliiton karttapalvelu 1/2016
© Uudenmaan liitto ja Itä-Uudenmaan liitto,
© Maanmittauslaitos lupa nro 744/MYY/06).
Kuva edellisellä sivulla:
Ote ajantasa-asemakaavasta. Lähde: Espoon kaupunki.
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RKY- PERUSTEET
Otaniemen kampusalue on luokiteltu Museoviraston laatiman inventoinnin
perusteella valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY).10 Museoviraston muotoilun mukaan ”valtakunnalliseen inventointiin valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin
monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta
ja kehityksestä.”11 Museoviraston inventointi on valtioneuvoston päätöksellä
22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun
kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen.12 Valtakunnallisesti merkittäviin
rakennettuihin kulttuuriympäristöihin liittyvät periaatteet huomioidaan alueiden suunnittelussa, ja ne koskevat Otakaaren kaavamuutosaluetta Otaniemen
kampusalueen osana. Kaavamuutosaluetta rakennetun kulttuuriympäristön
näkökulmasta käsitellään selvityksen ympäristöhistoriallisessa osuudessa.

10 www.rky.fi Otaniemen kampusalue
11 www.rky.fi
12 rky.fi

TAPIOLA ( RKY )

Kuvateksti...
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Kuva Otaniemen kampusalueen rajaus valtakunnallisesti
merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä.

AINEISTOT, RAKENNE JA RAJAUS
Työn runko jakautuu lähtötiedot käsittävään johdantoon, jota seuraavat omina kokonaisuuksinaan Otakaaren asemakaava-alueen ympäristöhistoriaselvitys (luku 2), Rakentajanaukio 2:n tiivis käsittely (luku 3) ja arkkitehti Antero
Pernajan suunnitteleman, osoitteessa Rakentajanaukio 4 sijaitsevan, vuonna
1959 valmistuneen TKK:n Rakennusinsinööriosaston (nyk. Rakennustekniikan
laitos) rakennushistoriaselvitys (luku 4). Selvitysosiot on laadittu siten, että ne
ovat luettavissa myös itsenäisinä kokonaisuuksina, mutta kattavimman kuvan
kohteesta ne tarjoavat silti toisiaan täydentäen. Lukemisen helpottamiseksi
ja päällekkäisyyksien välttämiseksi on mainittu, milloin asiaa on käsitelty laajemmin tai täydentäen toisaalla. Lopuksi luvussa 5 kokoava yhteenveto, jonka
viitoittamana katse käännetään tulevaan.
Taustoituksessa pääasiallisia lähteitä olivat erilaiset asiakirjat, kartta- ja piirustusaineistot ja valokuvat, sekä soveltuvin osin aiemmat selvitykset. Kirjallisia lähteitä käytettiin syventämään näkökulmia. Selvityksen luonteesta johtuen keskeisessä roolissa ovat paikalla maalis-huhtikuun 2018 aikana tehdyt
inventoinnit. Inventointeja täydennettiin ympäristön osalta toukokuussa kasvukauden alettua ja Rakentajanaukio 4:n työmaa-alueen osalta tilamuutoksen
valmistuttua. Erityistä huomioita kiinnitettiin kerätyn tiedon tallentamiseen ja
havainnollistukseen siten, että aineisto vastaa kohdassa 1.1. esitettyjä tavoitteita sekä toimii kestävänä pohjana mahdollisille jatkoselvityksille.
Koska sekä Otaniemen kampusalueesta kokonaisuutena13 että useista avainkohteista (TKK:n entinen pääräkennus ja kirjasto14, Dipoli15), muista yksittäisistä rakennuksista (TF Urdsgjallar16) ja kortteleista (mm. Kivimies17) on laadittu
kattavat selvitykset, käsillä olevassa työssä huomio on keskitetty ennen kaikkea asemakaava-alueelle sekä sen laajempaan kontekstiin liittäviin tilallisiin
ja toiminnallisiin yhteyksiin. Kartoituksen ja analyysin kautta on pyritty tuomaan lisävaloa aiemman tutkimuksen katvekohtiin, täydentämään ja tarpeen
mukaan päivittämään jo olemassa olevaa tietoa.

Sähkötekniikka (Otakaari 5) on sisällytetty selvitykseen. Näistä Rakentajanaukio 4 saa Lundstenin arviossa suojeluehdotuksen S 2. Arvio koskee käsittelyn osalta erityisesti vuonna 1959 valmistunutta 1. rakennusvaihetta. Siihen
paneudutaan Lundstenin linjanvedon mukaisesti syventäen. Kuitenkin myös
Rakentajanaukio 4:n muista rakennusvaiheista sekä Sirkka ja Aarne Piiraisen
suunnittelemasta Rakentajanaukio 2:n rakennuskokonaisuudesta on laadittutiivis, Lundstenia päivittävä ja tarkentava toteutus.
Tilaa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, tunnistaen luonnonympäristö, rakennetun kehitysvaiheet ja nykyisyys, kaupunki- ja maisemakuvan analyysi sekä
toiminnalliset ja sosiaaliset tekijät – eritoten yhteisöllisyyteen, oppimiseen,
arkeen ja vuorovaikutukseen liittyen – osaksi kulttuuriympäristöä ja sen elävää historiaa. Tulkintaa ohjaa Laki rakennusperinnön suojelemisesta19 ja museoviraston RKY-periaatteet.20
Jatkuvuuden ja kokemuksen merkityksiä tuodaan esiin muun muassa nimistön
kautta. Samoin poimitaan näkyviin historiaa elävöittäviä yksityiskohtia, kuten
henkilöhahmoja ja rakentamisen kontekstiin ja rakennusten käyttöön liittyvää
ajankuvaa silloin, kun se on tavoitteiden ja ajankäytön puitteissa perusteltua.
Näin saa mahdollisimman monipuolisen käsittelyn kohde, josta useat taustoitusvaiheessa lähestytyt tahot kommentoivat olevan saatavilla aineistoa
suppeasti, koska se on useimmiten rajattu hankkeissa ja tutkimuksissa ulkopuolelle.

Arkkitehtitoimisto Bengt Lundsten Oy on laatinut Otaniemen rakennuskantaa
koskien selvityksen suojeluedellytyksistä 1990-luvun lopulla.18 Myös asemakaava-alueella sijaitsevat TKK:n Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (Rakentajanaukio 4) ja TKK:n Teknillinen fysiikka, VTT:n Kemiantekniikka ja Valmistustekniikka (Rakentajanaukio 2 / Otakaari 3) sekä alueeseen rajautuva TKK:n
13 Livady, 2014 Otaniemen keskeinen kampusalue – kulttuuriympäristöselvitys
14 Aalto-säätiö, 2003.
15 Arkkitehtitoimisto ALA, Dipoli 2015.
16 Livady, Urdsgjallar 2016.
17 ARK-Byroo, 2017.
18 Ludsten, 1999 Otaniemen rakennukset – suojeluedellytysten selvitys

19 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100498
20 rky.fi, RKY kaavoituksessa ja lupamenettelyssä (muistio 23.11.2009)
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YMPÄRISTÖHISTORIA
YMPÄRISTÖHISTORIASELVITYKSEN
TARKOITUS JA TAUSTA
TARKOITUS
Ympäristöhistoriallisen selvityksen lähtökohtana on ollut tuottaa taustatietoa Otaniemen keskeisen kampusalueen asemakaavamuutoksen arviointia ja
suunnittelua varten. Selvityksessä on pyritty kuvaamaan kohdealueen kehityksen kannalta keskeisiä tekijöitä ja vaiheita kampusalueen rakentumisen
alusta nykypäivään. Alueen nykytilaa on arvioitu niin kulttuurihistoriallisista
kuin maisemallisista lähtökohdista, ja esiin on pyritty tuomaan seikkoja, jotka
olisi hyvä ottaa huomioon alueen tulevassa suunnittelussa.
Vaikka selvityksen pääpaino onkin ollut itse selvitysalueessa, on pyritty käsittelemään myös siihen maisemallisesti, tilallisesti ja historiallisesti olennaisesti liittyviä alueita. Lisäksi on pyritty pohtimaan sitä osana suurempaa
kokonaisuutta, Otaniemen kampusaluetta oppimisympäristönä ja Otaniemen
viherrakennetta. Taustoituksen lähteenä on käytetty aiempia Otaniemeä koskevia selvityksiä, kartoituksia, ja arkistomateriaalia kuten eri aikojen kuvamateriaalia: ilmakuvia, kartta-aineistoa ja suunnitelmadokumentteja. Lisäksi
on tehty kenttätöitä ja keskusteltu kampusaluetta ja sen kehitystä tuntevien
asiantuntijoiden kanssa.

TARKASTELUALUE
Selvityksen kohde sijaitsee Espoon Otaniemessä. Aalto yliopiston kampusalueen keskiosassa. Alueen rakennukset on rakennettu pääosin entisen Teknillisen korkeakoulun ja Valtion tieteellisen tutkimuslaitoksen (VTT) käyttöön.
Tarkastelualue käsittää Rakennustekniikan laitoksen (Rakentajanaukio 4) ja
Terveysteknologian talon (Rakentajanaukio 2 / Otakaari 3) muodostaman kokonaisuuden ja päärakennuksen väliin jäävän Rakentajanaukion, Martti Levónin puiston, Otakaaren ja keskusviheriön välisen metsäisen rinteen pohjoisosan, Otakaaren itäisen osan välillä Sähkötalo – Dipoli sekä Dipolin ja
Teknologföreningenin osakuntatalon (Urdsgjallar, 1966) välisen piha-alueen.
Näiden lisäksi käsitellään tarvittavassa laajuudessa myös alueet, joihin varsinainen tarkastelualue rajautuu.
Otakaari ja Otaniementie rajaavat Otaniemen kampuksen keskiosassa alueen,
jonne sijoittuu suuri osa kampuksen keskeisistä rakennuksista ja toiminnoista. Alueen eteläreunassa sijaitsevat Alvar Aallon suunnittelemat ostoskeskus
ja Teknillisen korkeakoulun kirjasto (nykyisin Aalto-yliopiston Harald Herlin
-oppimiskeskus), länsireunassa TKK:n päärakennus (nykyisin Aalto yliopiston
Kandidaattikeskus), entinen arkkitehtuurin laitos, Rakentajanaukion rakennukset ja pohjoisosassa sähkö- ja tietoliikennetekniikan rakennukset.
Kokonaisuuteen kuuluvat olennaisesti Otakaaren ulkokehällä idässä sijaitsevat Dipoli (nykyisin Aalto-yliopiston päärakennus) ja TF:n osakuntatalo, koillisessa Teekkarikylä ja kaakossa pian valmistuva taiteiden ja suunnittelun
korkeakoulujen rakennus Väre sekä etelässä sijaitsevat Kemian tekniikan korkeakoulun rakennukset. Merkittävän osan kampuksen keskiosasta muodostaa
”keskusviheriöksi” kutsuttu pohjois-eteläsuuntainen puistovyöhyke. Keskusviheriö muodostuu suuresta avoimesta nurmialueesta, joka länsireunaltaan
rajautuu rakennuksiin ja itäreunaltaan metsäiseen rinteeseen, jonka takana
kulkee Otakaari. Keskusviheriö yhdistää kampuksen eri osa-alueet tosiinsa ja
toimii tapahtumien järjestämispaikkana.

Kuva edellisellä sivulla: Otaniemen kartanon päärakennus sijaitsi kummulla,
jolle TKK:n päärakennus myöhemmin rakennettiin. Kuva Finna.
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Näitä käsitellään jatkossa sekä omina kokonaisuuksinaan että yhteydessä
toisiinsa. Historia huomioidaan alueen ympäristön ja rakennuskannan kehitysvaiheiden kautta, kartoitusosuudet keskittyvät nykytilan dokumentointiin.
Rakennetun kulttuuriympäristön tematiikkaan pureutuu näiden pohjalta kaupunki- ja maisemakuvan analyysi, josta johdetaan myös huomioitavat suojelu-,
arvo- ja kehitysnäkökohdat.
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Grottmannavägen

1. Martti Levónin puisto,
2. Rakentajanaukio,
3. Rinnemetsä,
4. Otakaari ja Jämeränaukio,
5. Dipolin ja TF:n piha-alue ja urheilukentänpuoleinen rinne.

OTANIEMI VALTAKUNNALLSESTI ARVOKKAANA
RAKENNETTUNA KULTTUURIYMPÄRISTÖNÄ
Valtakunnallisesti arvokkailla rakennetuilla kulttuuriympäristöillä tarkoitetaan kohteita, jotka ovat edustavia esimerkkejä Suomen kehitysvaiheista. Valtakunnallisen inventointiin (RKY 2009) valitut kohteet antavat alueellisesti,
ajallisesti tai kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä.1
Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen oikeudellinen asema perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL §24.1 ja § 24.2).
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevan valtioneuvoston päätöksen (30.11.2000) ja sen tarkistuksen (13.11.2008) kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevien erityistavoitteiden mukaan alueiden käytön suunnittelussa
on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen
ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Kulttuuriympäristöä ovat kulttuurimaisemat, rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset.2 Vuoden 2010 alussa voimaan tulleen Valtioneuvoston päätöksen mukaan säilyttämisvelvoite
edellyttää, että viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan
huomioon alueiden käytön suunnittelun lähtökohtina. Rakennetun ympäristön kohdalla tällainen inventointi on Valtioneuvoston 22.12.2009 päätöksellä
Museoviraston laatima RKY 2009.3
Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen kohdalla on huolehdittava, että alueita kehitetään niiden ominaisluonnetta ja erityispiirteitä vahvistavalla ja niihin sopeutuvalla tavalla siten, ettei alueilla
tapahdu muutoksia, jotka ovat olennaisella tavalla ristiriidassa niiden kulttuuriympäristöarvojen kanssa. Tavoitteena on RKY-alueiden rakenteen, kylä- ja
kaupunkikuvan ja alueilla jo olevien rakennusten turvaaminen. Mahdollisen
täydennysrakentaminen ja muut muutokset on tehtävä siten, että se ei ole
ristiriidassa kulttuuriympäristön ominaisluonteen ja erityispiirteiden kanssa.
RKY-alueiden suojeleminen toteutetaan kaavaprosessin eri tasoilla.4
Otaniemen kampusalueen RKY 2009 kuvauksen mukaan alue on aikansa
laajin yhtenäinen korkeakoulu-, tutkimus- ja asuinalue. Alueen asemakaavaa
pidetään yhtenä Alvar Aallon parhaista, ja sille on leimallista muun muassa
1 https://www.museovirasto.fi/uploads/r_RKY_kaavoituksessa_ja_lupamenettelyssa.pdf.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.

maaston muotojen hyväksikäyttö, avoimet laajat viheralueet ja punatiilisten
laitosrakennusten väljä ja monipuolinen ryhmittely. Lisäksi mainitaan, että
alueella on paljon Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia, ja monia suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteoksia, kuten korkeakoulun päärakennus, Otaniemen kappeli ja Dipoli. Otaniemen rakennuskantaan kuuluu lisäksi
mm. asuinrakennuksia ja yritysten rakennuksia.5
Alueen rakennuksista Alvar Aallon suunnittelema korkeakoulun päärakennus,
Heikki ja Kaija Sirenin suunnittelema Otaniemen kappeli ja Reima ja Raili
Pietilän suunnittelema osakuntatalo Dipoli kuuluvat kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteosvalikoimaan.6
Kampuksen ydinaluetta rakennettuna kulttuuriympäristönä on käsitelty Livadyn vuonna 2014 laatiman kulttuuriympäristöselvityksen luvussa 6. Yksi Livadyn selvityksen keskeisistä kysymyksistä on tekijöiden mukaan ”ollut, miltä
osin ja missä laajuudessa selvitysalueen rakennettuun ympäristöön pätee se, mitä
Otaniemen kampusalueesta on sanottu RKY 2009-kuvauksessa.”7 Kysymystä on
lähestytty selvitysalueen kehittymisen, ympäristön arvojen sekä niiden kehittämistä ja vaalimista koskevien näkökulmien kautta. Aineistoa on käsitelty
mm. merkittäviä kaukonäkymiä, rakennusten suojelukysymyksiä, ympäristön
arvoja ja muutoksensietokykyä havainnollistavien karttaesitysten muodossa.
Samankaltaisiin teemoihin ja kysymyksiin syvennetään myöskin tämän ympäristöhistoriaselvityksen käsittelyssä, huomioiden Livadyn pohjatyö erityisesti
kampuksen ydinalueen siltä osalta, jolle Otakaaren kaavamuutosalue lähiyhteyksineen ja liityntöineen rajautuu.
5 http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1360
6 Ibid.
7 Livady 2014, 108.
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Tarkastelualueen korkein kohta, noin 12,9 metriä merenpinnasta, sijaitsee
Urdsgjallarin ja Dipolin välisen piha-alueen itäosassa, matalin kohta, noin 1,9
metriä merenpinnasta Martti Levónin puistossa, Ossinlammen saarella. Dipoli,
Urdsgjallar ja Otakaari sijaitsevat alueen itäosassa sijaitsevalla selänteeltä,
josta metsäinen paikoitellen jyrkkä rinne laskeutuu kohti Rakentajanaukiota
ja Martti Levónin puistoa.
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Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan ja sähkö- ja tietotekniikan rakennukset sijaitsevat pääosin hieman ympäristöään korkeammilla selänteillä. Tämä on
tosin vaikeasti hahmotettavissa, kuten Rakentajanaukio 2:n ja 4:n kohdalla,
rakennusten täyttäessä vanhan selänteen lähes kokonaan. Lisäksi rakennusten laajennusosia on paikoin rakennettu myös tasankoalueille. Pinnanmuodot
ovat kuitenkin tunnistettavissa rakennusten sisäpihoilla: esimerkiksi Rakentajanaukio 2:n ja 4:n välisen pihan, joka yhdistää Rakentajanaukion Martti
Levónin puistoon, korkeimmalla kohdalla, noin 5,6 metriä merenpinnasta on
kalliopaljastuma, josta korkeusero puistoon on yli 3 metriä. Rakentajanaukion
päärakennuksen puoleisella reunalla alueen alkuperäisistä pinnanmuodoista
saa hyvän käsityksen – kallioselänne nousee pysäköintialueelta kuin kallioranta aikoinaan merestä.
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Sen lisäksi, että maasto laskeutuu idästä rinteen suunnasta kohti länttä ja
Laajalahtea, laskeutuu maasto puistoalueella myös hitaasti etelästä kohti
pohjoista. Alvar Aallon puisto keskusviheriön eteläosassa sijaitsee välillä 5–6
metriä merenpinnan yläpuolella, Rakentajanaukion itäreuna on noin 4,5 metriä, ja Martti Levónin puiston itäreunan korkeus on noin 2,5 metriä merenpinnasta. Sekä Rakentajanaukio että Martti Levónin puisto laskeutuvat edelleen
itä-länsi -suuntaisesti kohti Laajalahtea. Rakentajanaukio on matalimmillaan
lännessä hieman ennen Otakaarta 3,1 m korkeudella. Martti Levónin puiston
matalin kohta, noin 2 m, on puiston keskiosan painaumassa sijaitsevan Ossinlammen rannalla. Ilmeisesti 1970-luvun maatäytöt Laajalahden rannalla
sekä Otakaaren rakentaminen ovat katkaisseet maaston luonnollisen laskeutumisen ja sitä kautta veden virtaamisen niin Rakentajanaukion kuin Martti
Levónin puistonkin kohdalla.
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Topografiakartta.Tarkastelualueen korkein kohta, noin 12,9 metriä
merenpinnasta, sijaitsee Urdsgjallarin ja Dipolin välisen pihaalueen itäosassa, matalin kohta, noin 1,9 metriä merenpinnasta
Martti Levónin puistossa, Ossinlammen saarella.

Dipoli ja Urdsgjallar ja Otakaari sijaitset ympäristöään selvästi korkeammalla selänteellä, joka tarkastelualueen sisäpuolella on pääosin noin 10 metrin
korkeudella merenpinnasta, mutta pohjoiseen mentäessä laskee lähes tasankoalueen tasoon alle 5 metriin.
Dipolin ja Urdsgjallar välinen piha muodostuu pääosin tasaisesta metsäisestä
nurmialueesta, joka rajautuu idässä urheilukenttää kohti laskeutuvaan kivikkoiseen rinteeseen. Rinteen alareunaan on sijoitettu ulkokuntosali. Rakennusten, erityisesti Urdsgjallarin, idänpuoleisen piha-alueen alkuperäinen topografia vaikuttaisi olevan jätetty suhteellisen koskemattomaksi.

VESIOLOSUHTEET
Selänteet ja rakennukset toimivat vedenjakajina, joilta vesi valuu pääosin
kohti alueen matalimmalla paikalla sijiatsevaa Ossinlampea,ja siitä edelleen
kohti Laajalahtea. Metsärinteen alareunassa kulkee koko tarkastelualueen pituudelta pohjois-eteläsuuntainen oja, joka kerää vedet koko rinteen alueelta,
ja laskee Ossinlampeen viljelyalyeen läpi. Dipolin ja TF:n vesistä valuu urheilukentän puoleiselle itärinteelle, jossa ei kuitenkaan ole selvää laskuojaa.
Rakentajanaukio laskee länteen kohti Laajalahtea, joten sen vedet eivät laske
Ossinlampeen.
Erityisesti keväällä Martti Levónin puisto on veden vallassa: sulamisvedet eivät pääse imeytymään saviseen maaperään, ja tasaisuuden johdosta vesi jää
puistoon. Puistossa on varsinaisen laskuojan lisäksi pieni kaivettu pohjois-eteläsuuntainen uoma, jonka tarkoituksena on mahdollisesti kuivattaa puiston
maaperää.

LUONTO
Kaavamuutosalueen varsinaiset viheralueet ovat Martti Levónin puisto, puiston ja Otakaaren välissä sijaitseva rinnemetsä, Dipolin ja Urdsgjallarin välinen
piha ja siitä itään urheilukentälle laskeutuva metsäinen rinne. Lisäksi viheralueisiin voidaan laskea kuuluviksi Rakentajanaukio 2:n ja 4:n rakennusten
väleihin jäävät pienet piha-alueet ja Rakentajanaukionpuoleinen ”etupiha”.
Martti Levónin puisto on pääosin kosteaa nurmialuetta. Alueen keskellä sijaitsee rehevä Ossinlampi. Lammen kasvillisuus on ilmeisesti osittain istutettua.
Lampea ja sinne idästä laskevaa puroa ympäröi harvahko puusto, valtalajina
koivu. Lammen ympäristön lisäksi puiston länsi/lounaisreunalla on muutamia
yksittäisiä puita, ja puiston itäreunaa kulkevan kävely-/pyörätien varrella on
rivi koivuja.

Martti Lévonin puistosta järjestettiin vuonna 2012 suunnittelukilpailu, jonka
voitti maisema-arkkitehtuurin opiskelija Sofia Tigerstedt ehdotuksella ”Uomapuisto”. Jatkokehitellyn ehdotuksen osana toteutettiin vuonna 2014 puiston
itäreunalla sijaitseva kaupunkiviljelyalue. Vuoden 2014 luontoselvityksessä
puisto on luokiteltu luokan II lepakkoalueeksi, mikä tarkoittaa, että sen säilyttämistä kokonaisuutena suositellaan.1 (Luokan kaksi kohteet ovat arvokkaita
luontoalueita, joiden säilyttämistä kokonaisuutena suositellaan.).
Puisto rajautuu idässä/kaakossa metsäiseen rinteeseen. Vuoden 2014 luontoselvityksessä rinne on määritelty havupuuvaltaiseksi lehtomaiseksi kankaaksi.
Liito-oravaselvityksessä rinnemetsä nähtiin elinympäristöksi hyvin soveltuvaksi luokan III liito-orava-alueeksi. (Luokan kolme kohteet ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta säilyttämisen arvoisia alueita, joiden maankäytössä suositellaan alueiden luonnon säilyttämistä mahdollisuuksien mukaan.)
Lisäksi nähtiin tärkeä ydinalueeseen rinnastettava yhteystarve pohjoisessa
sijaitseville ydinaluelaikuille.2 Vuonna 2018 tehdyillä tarkistukäynneillä alueelta löydettiin liito-oravan papanoita, muttei merkkejä pesinnästä eikä mahdollisista pesäpuista yhtä kolohaapaa lukuunottamatta. Selvitysraportin mukaan alue nähtiin pääosin liito-oravalle soveliaana elinalueena.3
Vuoden 2014 luontoselvityksessä Otaniemen keskellä kulkevia kapeita metsäsuikaleita, kuten tarkastelualueen rinnemetsä, suositeltiin säästettäviksi
myös siitä syystä, että ne ovat mahdollisia Pikkutikan elinalueita ja tarjoavat
pesäpaikkoja lintulajeille, josta eivät menesty pihoilla tai puistometsissä.4
Dipolin ja TF:n piha muodostuu metsäisestä nurmialueesta, jolla on muutamia
kalliopaljastumia. Idässä piha rajautuu kapeaan, suhteellisen jyrkkään rinteeseen. Luontoselvityksessä rinne määriteltiin kuuluvaksi luokkaan ”puistot, pihat, pientareet ja joutomaat: metsikkö”, johon kuuluvien alueiden kasvillisuustyypin määrittäminen on vahvan ihmistoiminnan vaikutuksn vuoksi hankalaa.5
Luokkaan ”puistot, pihat pientareet” selvityksessä lasketaan tienvierustat, pihapuustot ja pienialaiset rakennetun alueen väliin jäävät metsiköt, joiden tarkan kasvillisuustyypin määrittäminen on ihmistoiminnan vaikutuksen vuoksi
hankalaa. ”Näiden kapeiden puuvöiden ja metsiköiden virkistysarvo on lähinnä vihreyden tuomisessa kaupunkikuvaan” 6, eikä niillä katsottu olevan erityisiä ekologisia arvoja.

1 Virtanen & al. 2014, 10 ja liitekartta.
2 Virtanen & al. 2014, 18.
3 Yrjölä 2018.
4 Virtanen & al. 2014, 22.
5 Virtanen & al. 2014, 8–9.
6 Virtanen & al. 2014, 8–9.
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RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KEHITYSVAIHEET
OTANIEMEN ESIHISTORIA
Otaniemen varhaishistoria näkyy edelleen selvästi maiseman perusmuodoissa: kallioiset selänteet olivat vielä muutama tuhatta vuotta sitten kallioluotoja
ja niiden väliin jäävät tasangot meren pohjaa. 1000-luvulla merenlahti ulottui
lähes kilometrin nykyistä pitemmälle sisämaahan.8 Monet kylätontit sijaitsivat
merenlahtien pohjukoissa ja jokien varsilla. Suojaisissa merenlahdissa olivat
esimerkiksi Otaniemen, Kaitaan ja Bredvikin kylät, jokivarsille sijoittuivat mm.
Gräsan ja Finnon kylät. Keskiajalla Etelä-Espoossa oli pysyvää asutusta myös
saaristossa.9
Päivi Hakanpään selvityksen Espoon eteläosien historiallisen ajan kylänpaikkojen yleiskaavainventointi (2005) mukaan asutus Espoossa näyttäisi katkeavan
vanhemman rautakauden jälkeen, kuten yleisesti muuallakin Uudellamaalla.
Suomalaisperäisistä paikannimistä (mm. Köklax, Kauklahti ja Hoplax; Huopalahti) on päätelty, että alueella on ollut vanhaa suomalaisasutusta ennen
1200-luvulla Kirkkonummelta käsin tapahtunutta ruotsalaisasutuksen leviämistä. Ensimmäisen kerran Espoo mainitaan historiallisissa lähteissä vuonna
1431. Tällöin se kuului Kirkkonummen kanssa samaan kirkolliseen ja maalliseen hallintopitäjään. Vanhimmat yhtenäiset tiedot asutuksesta on saatu vasta vuoden 1540 asukasluetteloista.10

MUINAISMUISTOT
Vanhimmat ihmisasutuksen merkit Otaniemessä ovat kaksi muinaisjäännöskohdetta, Otaniemen historiallinen kylätontti (muinaisjäännösrekisterin kohde 100000188) ja rauta- tai pronssikautinen hauta ”Otaniemen kiviröykkiö”
(49010097). Lisäksi Hagalundin kartanon alueelta on löytynyt noin 4000
vuotta vanha kivikirveen terä.11
Otaniemen historiallinen kylätontti, sijaitsee vanhan TKK:n päärakennuksen,
tontilla sekä Alvar Aallon puiston ja Otakaaren välisellä metsäisellä rinteellä.
1960-luvulla tapahtuneen TKK:n päärakennuksen rakentamisen seurauksena keskeinen osa kylätonttia tuhoutui. 12 Ainoastaan alueen itäosien metsäiset rinteet ovat säilyneet uudemmalta maankäytöltä, ja rinteen alaosassa on
8 Hakanpää 2005, 5
9 Hakanpää 2005, 5
10 Hakanpää 2005, 6
11 Eskola 1972, 5
12 Härö 1991, 166.
Kuva edellisellä sivulla: TKK:n päärakennuksen työmaa vuonna 1964.
Oikealla alhaalla jäljellä yksi kartanon rakennuksista. Kuva Finna.

maan päälle näkyviä kiveyksiä. Hakanpään mukaan on kuitenkin epäselvää,
ovatko kasvillisuuden alla olevat kiveykset merkkejä rakenteista, vai ainoastaan pellolta nostettuja kiviä. Museoviraston tulkinnan mukaan on kuitenkin
mahdollista, että itärinteessä olisi säilynyt historialliseen asutukseen liittyviä
rakenteita ja kerrostumia.13
Museoviraston selvityksessä nurmialueen ja päärakennuksen kohdalla sijaitseva alue on luokiteltu kolmiportaisella asteikolla luokkaan 3, tuhoutunut
alue.14 Idänpuoleisen metsärinteen pohjoisosa on arvioitu luokkaan 2: todennäköisesti säilynyt alue. Suojelutavoitteiden perusteella suoritetussa luokittelussa Otaniemen kylätontti arvioitiin neliportaisella asteikolla luokkaan 3,
kohteet, jotka ovat huonosti säilyneet tai niiden tutkimuksellinen arvo on vähäinen. 15
Toinen muinaismuistokohde sijaitsee selvitysalueen ulkopuolella, Teekkarikylässä. Nurmikon ympäröimällä kalliopaljastumalla on halkaisijaltaan noin
viiden metrin mittainen kehämäinen kiviröykkiö. Kohdetta on pidetty pronssikautisena, mutta rakenteen ja sijainnin perusteella se voi olla rautakaudeltakin.16

KARTANOVAIHE
Vuoden 1540 maakirjojen mukaan Otaniemen kylässä oli 1540-luvulla neljä
taloa, joista 1600-luvulla oli jäljellä enää yksi. Kartanon päärakennus sijaitsi
melko tarkasti TKK:n päärakennuksen korkeimman osan, ns. Amfin, kohdalla. Päärakennuksen alueella oli myös kartanon muita rakennuksia. Kartanoon
johtava sisääntulotie kulki nykyisten Kemiantekniikan korkeakoulun ja Materiaalitekniikan laitoksen välistä.
Vuonna 1812 tila jaettiin kahtia siten, että toiseen osaan tuli kantatila rakennuksineen ja Otaniemen niemi sekä Hirböle (Westend) ja toiseen, Hagalundin
kartanoon, muun muassa ns. Dragonin pelto, Karhusaari, Otsonlahden pohjoispuoli, Hanasaaren ja Tvielpin kalastajatorpat.17 Liikemies Paul Sinebrychoff
osti Hagalundin kartanon 1857 ja Otaniemen kartanon 1859. Tältä ajalta on
kartanonpuiston runko, pitkät puukujat, kartanoiden välillä ja päärakennukselta itään. Vuonna 1919 Hagalundin kartanonpuisto uusittiin puutarha-arkkitehti Paul Olssonin suunnitelmien mukaan.18
13 https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_
ID=1000001880.
14 Hakanpää 2005, 8.
15 Hakanpää 2005, 7; 100-101.
16 https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_
ID=1000001880.
17 Maankäyttöselvitys 1994, 91.
18 Maankäyttöselvitys 1994, 91–92.
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Paul Sinebrychoffin lesken Fanny Sinebrychoffin kuoltua vuonna 1921 Otaniemen kartanon peri hänen veljenpoikansa Carl af Forselles, joka kuitenkin
myi sen jo vuonna 1927 yksityishenkilöille, jotka perustivat maakeinotteluyhtiön Otnäs Gård Ab. Yhtion toimitusjohtajana toiminut arkkitehti Torsten
Ahrenberg laati alueelle asemakaavan.19 Hagalundin kartanon peri toinen veljenpoika Arne Grahn, jonka aikana Hagalundia kunnostettiin mallikelpoiseksi maatilaksi.20 Hagalundin kartanon päärakennus ja osa puistoa on edelleen
olemassa. Kaikki Otaniemen kartanon rakennukset sen sijaan purettiin TKK:n
päärakennuksen, kirjaston kemiantekniikan ja materiaalitekniikan laitosten
rakennusvaiheessa 1960-luvulla.21

KAMPUSALUEEN SYNTY JA VUODEN 1949 KILPAILU
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Otaniemen kampusalue on rakennettu pääosin 1900-luvun jälkipuoliskon
aikana. Keskeisimmän osan muodostavat 1950–1960- luvuilla syntyneet rakennukset. Maankäyttösuunnitelmissa tapahtuneista muutoksista huolimatta
Otaniemen tilallinen kokonaissuunnitelma perustuu pitkälti Alvar Aallon voittaneeseen kilpailutyöhön vuodelta 1949.22 Rakennusten muodot kehittyivät
suunnittelutyön edetessä, mutta lähes kaikki merkittävimmät rakennukset
sijoittuvat niille alun perin varatuille paikoille. Vasta 1990-luvulla ja sen jälkeen valmistuneiden rakennusten sijainnit poikkeavat Aallon ajatuksista. 23
Myös kampuksen keskiosaa hallitseva maisemaelementti, keskusviheriö, pysyi
suhteellisen muuttumattomana eri maankäyttösuunnitelmissa ja asemakaavoissa. Suurimmat muutokset tapahtuivat viheriön pohjoisosassa suoran yhteyden Laajalehdelle katkettua sähkötekniikan rakennuskokonaisuuden myötä.
Vuonna 1908 Helsingin Hietalahdessa toimintansa aloittaneen Suomen Teknillisen korkeakoulun rakennukset olivat vaurioituneet pahoin talvisodan ja
jatkosodan pommituksissa (30.11.1939 ja 6.2.1944.). Koska tilat oli myös jo
aiemmin todettu liian pieniksi, alkoi korjaustöiden aikana keskustelu korkeakoulun siirtämisestä muihin tiloihin. Lopulta päädyttiin tulokseen, että Teknillinen korkeakoulu ja vuonna 1942 perustettu ja samana vuonna Hietalahdessa
toimintansa aloittanut Valtion teknillinen tutkimuslaitos siirrettäisiin uuteen
paikkaan. Koska tarvittavaksi maa-alaksi arvioitiin yhteensä 60 hehtaaria, ainoastaan sijainnit kaupunkikeskustan ulkopuolella olivat mahdollisia.24
19 Maankäyttöselvitys 1994, 91.
20 Maankäyttöselvitys 1994, 92.
21 Vrt. ortoilmakuvat 1960-72.
22 Paunila & Rautamäki 1994, 101.
23 Paunila & Rautamäki 1994, 119.
24 Livady 2014, 16.

Esitetyistä vaihtoehdoista, Vartiokylästä, Munkkiniemestä ja Otaniemestä,
asemakaavaopin professorin Otto-Iivari Meurmanin johtama komitea päätyi
27.10.1948 mietinnössään ehdottamaan uudeksi sijoituspaikaksi 108,5 ha kokoista aluetta Otaniemessä. Ehdotus hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa
1948, minkä jälkeen kauppa- ja teollisuusministeriö perusti Otaniemen hoitokunta -nimisen komitean hallinnoimaan aluetta. 25
Valtio hankki Otaniemestä alueita korkeakoulun käyttöön ja asemakaavakilpailu julistettiin lähes välittömästi maakauppojen jälkeen vuoden 1949
tammikuussa.26 Kilpailuun osallistui kaikkiaan kymmenen ehdotusta, joista
voittajaksi valittiin Alvar Aallon arkkitehtitoimiston ehdotus ”Ave Mater Alma,
morituri te salutant”. Arvostelulautakunnan pöytäkirjassa ehdotusta kiitettiin
muun muassa onnistuneesta arkkitehtonisesta kokonaisnäkemyksestä, alueen
olemassa olevien maiseman muotojen huomioimisesta ja hyväksikäytöstä
suunnitelmassa, sekä rakennusten sijoittelua ja rakennuspohjia. 27
Kilpailuehdotuksessa Otaniemi oli jaettu modernin kaupunkisuunnittelun
periaatteiden mukaisesti työskentelyn, vapaa-ajan ja asumisen vyöhykkeisiin.
Vyöhykkeet sijoittuivat pääosin siten, että TKK:n ja VTT:n rakennukset sijaitsivat etelässä ja lännessä ja asuminen ja vapaa-aika pohjoisessa ja idässä.
Välissä oleva viheralue yhdisti osa-alueet toisiinsa.28 Kampuksen tärkeimmät
rakennukset sijoittuivat viheralueen ympärille. Keskeisena ratkaisuna kokonaissuunnitelmassa on kampusalueen jakautuminen liikkumisen osalta kahteen erilliseen vyöhykkeeseen, joista toisella toiminnot perustuvat jalankulkuun, toisella moottoriajoneuvoihin.29
Kilpailuehdotuksessa on nähty viitteitä niin anglosaksiseen kampusmalliin,
pieneen, tehtaan ympärille syntyneeseen asuinyhteisöön30, kuin antiikin esikuviin ja perinteeseen, joita edustavat muun muassa Roomaan vertautuva
ajatus seitsemästä kukkulasta, agora-piazza suunnitteluaiheena ja marmori
rakennusmateriaalina.31 Aalto itse nosti kaavasuunnitelman yhteydessä viittaussuhteena esiin ”akropoliksen”, tarkoittaen vanhalle kartanomäelle – maiseman laelle – suunnitellun päärakennuksen ja siihen sekä elimellisesti että
symbolisesti liittyvän aukion muodostamaa kokonaisuutta.32
25 Livady 2014, 16.
26 Livady 2014, 17.
27 Livady 2014, 18.
28 Penttilä 2008, 13.
29 Aalto / Arkkitehti 4 / 1966 .
30 Penttilä 2008, 14
31 Livady 2014, 76; 79-80. Käsittelyn taustana
Staffan Lodeniuksen seminaariesitys Trevisossa vuonna 2009.
32 Livady 2014, 79.
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Voitokas kilpailuehdotus Aino ja Alvar Aallon ”Ave Mater Alma, morituri te salutant” 1949. Kuva Finna.

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT
Otaniemen alueen maankäyttöä ohjasivat vuodesta 1949 vuoteen 1963 maankäyttösuunnitelmat. TKK:n ja VTT:n jatkuvasti kasvavien tilantarpeiden vuoksi
alkuperäisestä maankäyttösuunnitelmasta tehtiin uudet, tarkastetut versiot
vuosina 1955–56, 1958–60 ja 1961–62. Näiden lisäksi Aallon toimisto alkoi
laatia vuonna 1963 alueelle rakennuskaavaa, jota ei kuitenkaan vahvistettu
ennen Espoon muuttumista maalaiskunnasta kauppalaksi samana vuonna.
Hallinnollisen muutoksen johdosta maankäyttöä alkoivat sitoa tiukemmat
säädökset ja Otaniemen rakentamista ohjaamaan piti laatia asemakaava. Aallon toimisto jatkoi vuonna 1963 aloitettua kaavatyötä, asemakaavaluonnos
valmistui vuonna 1968 ja Espoon kauppalanhallitus hyväksyi sen kahdessa
osassa, ”vanhan alueen” 1969 ja lisäalueen vuonna 1971. Sisäministeriö ei
kuitenkaan koskaan vahvistanut asemakaavoja, vaan vuonna 1976 aloitettiin
uusi kaavaprosessi.33
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Erot vuoden 1949 maankäyttösuunnitelman ja 1968 asemakaavaehdotuksen
välillä ovat huomattavat. TKK:n ja VTT:n tilantarpeiden muuttuessa maankäytön tehokkuutta piti kasvattaa huomattavasti. Tämän johdosta joistakin kilpailuehdotuksen ja ensimmäisen maankäyttösuunnitelman periaatteista piti
tinkiä: esimerkiksi ajatus rakennusten sijoittelusta ainoastaan selännealueille
kartanoaikaisten viljelyalueiden ja niittyjen jäädessä avoimiksi viheralueiksi osoittautui hankalaksi, erityisesti Hagalundin kartanolta hankituilla uusilla maa-alueilla. Myös autoliikenteen merkittävyyden ja määrän kasvaminen
suunnitteluajan kuluessa vaikutti merkittävästi kokonaiskuvaan: siinä, missä
kilpailutyössä autojen tilantarpeeksi oli arvioitu yksi 50 auton keskusautotalli34, piti uudempiin suunnitelmiin sisällyttää pysäköintialueita ja teitä leventää.35

1949/50
Kilpailun ratkettua hoitokunta tilasi Alvar Aallon toimistolta alueen maankäyttösuunnitelman. Ensimmäinen suunnitelma valmistui jo marraskuussa
1949, ja noudatteli lähes täysin kilpailuehdotusta. Rahoitukseen liittyvien
hankaluuksien sekä muiden syiden vuoksi rakentaminen ei kuitenkaan käynnistynyt kovin pian, ja ensimmäiset rakennukset, sahalaboratorio ja muutama
VTT:n tutkimuslaboratorio valmistuivat vasta vuonna 1955.36 Sitä ennen oli
kuitenkin rakennettu vuoden 1952 olympialaisia palvelleet urheilurakennukset ja -kentät sekä urheilijoiden majoitustiloina toimineen Teekkarikylän en33 Penttilä 2008, 16.
34 Livady 2014, 20.
35 Penttilä 2008, 18–19.
36 Livady 2014, 20.

simmäinen vaihe, mukaan lukien Servin Mökki. Otakaaren ja Jämeräntaipaleen
tieyhteydet toteutettiin myös tässä vaiheessa.
Kilpailutyössä ja ensimmäisessä maankäyttösuunnitelmassa Mertti Levónin
-puiston pohjois- ja koillisreunalle sijoittuivat opetushenkilökunnalle varatut
rivi- ja terassitalot sekä länsi-/lounaisreunalle Teknillisen fysiikan osaston,
Rakennusinsinööriosaston ja Sähköteknillisen osaston rakennukset. Kilpailutyössä sähkötekniikan rakennusten itäpuolellla oli suuri kenttämäisen alue,
joka muodoltaan noudatteli rakennusten massoja. Rakennusten välistä avautui pitkä näkymä luoteeseen kohti Laajalahtea.
Puistovyöhykkeen itä-/kaakkoispuoleinen rinne on suunnitelmassa jätetty rakentamattomaksi. Otakaaren linjaus tarkastelualueella muistuttaa hyvin paljon tien nykyistä sijaintia, kun taas pohjoisosassa tie haaroittuu myöhemmistä
suunnitelmista ja nykyisestä poikkeavalla tavalla. TF:n tontilla maankäyttösuunnitelmassa on neljä tenniskenttää, nykyisen Dipolin kohdalla on mittakaavaltaan Dipolia pienempi, pohjaltaan suorakaiteenmuotoisista rakennusmassoista koostuva rakennus.
Puistovyöhyke ”kampusviheriö” on suunnitelmassa keskeinen aihe jatkuen
yhtenäisenä ostoskeskukselta rakennus- ja yhdyskuntatekniikan rakennuksen
ohi ja sähkötekniikan rakennusten ja työntekijöiden asuntojen nauhan välistä
Laajalahden rantaan saakka. Viheriön eteläosa muistuttaa jo pääpiirteiltään
nykyistä, mutta arkkitehtiosastosiiven pohjoispuolinen osa poikkeaa merkittävästi nykyisestä, lukuun ottamatta länsipuolen rinnettä ja Otakaarta.

1955–56
Tilantarpeen muutoksiin vastaamiseksi päädyttiin maankäyttösuunnitelmien
kokonaisvaltaiseen tarkistamiseen, joka suoritettiin vuosina 1955–56.37 Suuria muutoksia uuteen maankäyttösuunnitelmaan ei kuitenkaan tehty. Alueen
kasvu ei vielä ollut lähtenyt käyntiin, sillä valtion budjetissa ei ollut varattu
Otaniemen kaavan toteuttamiseksi varoja.38 Vuoden 1956 maankäyttösuunnitelmassa tarkastelualueella ei ole tapahtunut muita muutoksia, kuin että
sähkötekniikan rakennuksen itäpuolinen kenttämäinen alue ja TF:n rakennuksen pohjoispuolelle sijoitettu opiskelijoiden asuintalo on poistettu. Vuonna
1956 maankäytön asiantuntijatehtävä siirtyi Aallolta Aallon toimistolle, jossa
vetovastuu lankesi pääosin arkkitehdeille Marja-Leena Varata, Pekka Kontio ja
Jaakko Kontio.39
37 Livady 2014, 20.
38 Livady 2014, 20.
39 Livady 2014, 22.
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Maankäyttösuunnitelma 1949. Kuva AAS.
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Maankäyttösuunnitelma 1956. Kuva AAS.

1958–60

1961–62

Otaniemen neuvottelukunta antoi Alvar Aallolle vuonna 1959 toimeksiannon
alueen käyttösuunnitelman kokonaisvaltaisesta tarkistamisesta. Käytännössä
tämä tarkoitti koko alueen uudelleensuunnittelua.40 Vuosina 1958–60 TKK:n
tilantarve oli jo lähes kaksin- ja VTT:n tilantarve puolitoistakertainen vuoden
1949 suunnitelmaan verrattuna. Tilantarpeen radikaali kasvu kohdistui erityisesti Hagalundin kartanoa ympäröivään kulttuurimaisemaan, asuinalueilla
tarve kasvattaa rakentamisen tiheyttä oli pienempi. Erityisen ongelmallista
tilantarpeen kasvu oli alkuperäisille tavoitteille: alkuperäisen metsän säästämiselle ja sille, että rakennukset eivät nousisi puiden latvojen yläpuolelle.
Painetta oli myös teiden leventämiselle, sekä pysäköintipaikkojen lisäämiselle.41 Maankäyttösuunnitelmassa keskusviheriö kuitenkin pysyi pitkälti alkuperäisen suunnitelman mukaisena, lukuun ottamatta sitä, että sähkötekniikan
rakennus on suurentunut, ja suora puistoyhteys Laajalahdelle on katkennut.

Maankäyttösuunnitelman tarkistus.

Vuonna 1959 kampusalueen ensimmäisenä varsinaisena opetusrakennuksena tuolloin vielä peltojen halkomaan kartanomaisemaan toteutui Sirkka ja
Aarne Piiraisen suunnittelema Teknillisen fysiikan osasto. Saman vuoden syksyllä valmistui myös Rakennusinsinööriosaston alkuperäinen, arkkitehti Antero Pernajan suunnittelema ja myöhemmin useassa vaiheessa laajennettu
uudisrakennus. Molemmat rakennukset vastaavat pääpiirteittäin sijaintinsa ja
mittakaavansa osalta aiemmissa maankäyttösuunnitelmissa esitettyä kokonaisideaa, yksilöllinen toteutus ja massojen sijoittelu poikkesi kuitenkin hahmotellusta.
Vuoden 1960 suunnitelmassa nykyisen rakentajanaukion eteläpuolelle sijoittunut pitkänomainen rakennus on poistunut, minkä seurauksena rakennusten väliin jäävä puistoalue on entisestään suurentunut. Myös jo toteutuneen
Rakennusinsinööriosaston 1. vaiheen länsipuoleinen rakennus on muuttanut
suunnitelmassa muotoaan ja pienentynyt.
Henkilökunnan asunnot alueen pohjoisreunalta ovat vaihtuneet pitkään yhtenäiseen mutkittelevaan rakennusmassaan Otakaaren pohjoispuolella. Sähkötekniikan rakennuksen idänpuolella on suunniteltu lisäsiipi, joka sulkee
Laajalahdensuuntaisen näkymän ja yhteyden keskusviheriöltä Laajalahdelle.
Otakaaren linjaus tarkastelualueella on säilynyt pääosin ennallaan, samoin
kuin TF:n ja Dipolin alueiden suunnitelmatkin. TF:n pohjoispuolelle on valmistunut asuinrakennus vuonna 1959 paikalle, joka vuoden 1956 maankäyttösuunnitelmassa oli jätetty tyhjäksi.
40 Livady 2014, 24.
41 Penttilä 2008, 18

Vuoteen 1963 asti valtio saattoi rakentaa Espoon maalaiskunnassa omistamilleen alueille varsin suvereenisti, laatimansa käyttösuunnitelman pohjalta. Pääkäyttäjien yhtenä huolenaiheena oli maa-alueen riittävyys ja valtio
osti mm. Hagalundin kartanolta n. 7,5 ha lisämaata valtionalueen kaakkoispuolelta.42 Tilantarpeet ja yhteistyökuviot TKK:n ja VTT:n välillä olivat myös
muuttuneet. Otaniemen hoitokunta oli huhtikuussa 1960 julistanut laaditun
maankäyttösuunnitelman valmiiksi. Ajatuksena oli laatia sen pohjalta rakennuskaava, mutta vuoden 1962 alussa annettiinkin Aallolle uusi toimeksianto
käyttösuunnitelman tarkistamiseksi.43 Tämä kattoi selvästi laajemman alueen
kuin aiemmat suunnitelmat – myös yksityismaita.
Kun tiedettiin, että Espoon muuttuessa kauppalaksi vuoden 1963 alussa vaadittaisiin rakennuskaavaa huomattavasti tarkempi ja oikeusvaikutuksiltaan
raskaampi asemakaava, maankäyttösuunnitelma toimisi tulevan asemakaavan
pohjana ja havainnekuvana. Käyttösuunnitelma on päivätty 20.9.1962 ja sen
muutos 28.8.1962. Oletettavasti jälkimmäinen vuosiluku on virheellinen, koska suunnitelmakarttaan on piirretty Dipoli ja TF sellaisina kuin ne toteutuivat
arkkitehtuurikilpailujen tuloksina – ja jälkimmäinen pidettiin vasta v. 1963.
Sisällöllisesti silmiinpistävä muutos on – rakennuskannan määrällisen kasvun
ohella ja osin sen seurauksena – liikenteen voimakas korostuminen. Kampusaluetta rajaavat moottoritiemäiset väylät eritasoliittymineen ja laajoja pysäköintikenttiä on sijoitettu niin ydinalueille kuin rannoille. Suoria yhteyksiä
Tapiolaan ei ole.
42 Livady 2014, 30.
43 Livady 2014, 30.

27

28

Maankäyttösuunnitelma 1960. Kuva AAS.

Maankäyttösuunnitelma 1962. Karttapiirros on päivätty 20.9.1962 ja muutos 28.8.1962. Oletettavasti
jälkimmäinen vuosiluku on virheellinen, koska suunnitelmakarttaan on piirretty Dipolin ja TF:n rakennukset, joista
jälkimmäinen sai muotonsa vasta v. 1963 pidetyn arkkitehtikilpailun tuloksena. Kuva AAS.

1963–1971
Asemakaavan laatiminen
Otaniemen hoitokunnan kaavoitusjaoston Aallolle antama toimeksianto asemakaavan laatimiseksi osoittautui varsin vaativaksi. Käyttösuunnitelman ja juridisen kaavan välinen ero korostuu, ja päätoimijoina ovatkin
Espoon kauppala ja sisäasianministeriö pikemmin kuin maata hallinnoiva hoitokunta tai aluetta käyttävät TKK ja VTT. Näin käynnistyi pitkä prosessi, jota on seikkaperäisesti kuvattu Otaniemen keskeisen kampusalueen
kulttuuriympäristöselvityksessä44. Sen päätteeksi kauppalanvaltuusto hyväksyi
kaksi asemakaava, I-alue v. 1968 ja II-alue v. 1971, mutta sisäasiainministeriö
ei vahvistanut kumpaakaan. Alvar Aallon noin 20 vuotta kestänyt rooli Otaniemen kampusalueen pääsuunnittelijana päättyi tähän.
Vuoden 1968 käyttösuunnitelma on tämän jakson kokonaisvaltainen synteesi.
Toiminnallisesti, arkkitehtonisesti ja maisemallisesti se muodostaa varsin ehyet ja harmoniset kehykset tulevalle kampusrakentamiselle.
Toisaalta käyttösuunnitelmaan on piirretty yli 8000 autopaikkaa ja toista kymmentä pysäköintitaloa tai -kansia; pysäköimiselle on varattu 20 ha eli 10%
asemakaava-alueesta. Otaniementie ja Otakaaren (aiemmin Kiertotien) läntinen haara ovat nelikaistaiset. Rantoja on täytetty melko estottomasti mm.
liikennettä ja pysäköintiä varten. Näiltä osin suunnitelma ei toteutunut täysimääräisesti, mutta sen jäljiltä syntyi keskeisille alueille laajat, tilallisesti epämääräiset liikennealueet.
Rakentaminen tapahtui ilman vahvistettua kaavaa ja toteutuksessa poikettiin
säännöllisesti kaavaehdotuksen rakennusaloista ja muista määräyksistä. Näin
ollen pantiin vuonna 1975 asemakaavan laatimisprosessi uudelleen vireille,
mutta päädyttiin kuitenkin laatimaan asemakaavat vaiheittain, osa-alueittain,
tarpeen mukaan.
44 Livady 2014, s. 33–37.
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Maankäyttösuunnitelma 1968. Kuva AAS

Maankäyttösuunnitelma 1994.

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 1994 JA ’MASTER PLAN’ 2013–
Rakennushallitus, joka vuodesta 1811 alkaen vastasi keskusvirastona valtion
rakennusten ylläpidosta ja suunnittelusta, mukaan lukien niihin kuuluvat maaalueet, lakkautettiin vuonna 1995. Sen viimeisenä varsinaisena pääjohtajana
toiminut Matti K. Mäkinen (1985–94) halusi yhdeksi näyttäväksi ”päättötyöksi”
julkaista maankäytön suunnitelman Otaniemelle. Työ käynnistettiin vuoden
1992 lopussa ja saatettiin valmiiksi vuoden 1994 alussa. Työn suorittamisesta
vastasivat Arkkitehtitoimisto A-Konsultit (pääsuunnittelu ja maankäyttö), LTKonsultit (liikenne, kunnallistekniikka ja ympäristö) sekä Arkkitehdit Paunila
& Rautamäki (maisema). Aluerajaukseen sisältyi myös Kehä I:n ja Laajalahden
välinen vyöhyke mukaan lukien Elfvikin alue pohjoisessa.
Esipuheessaan Mäkinen kuvasi maankäytön yleissuunnitelman luonnetta
kaavoituksen ulkopuolisena käyttäjän tahdonilmaisuna: ”Oheinen suunnitelma jätetään tällä saatteella kulumaan käsissä, noudatettavaksi ja sovellettavaksi
yleisenä ohjenuorana Otaniemen kehittämisessä ja säilyttämisessä suomalaisen
korkeakoulumiljöön merkittävänä näyttönä.”
Vaikka ”Otaniemi on korkeakoulukampusten kansainvälisessä verkossa merkittävä
keskus”, jonka ”arvoa korostaa mittava panos kärkiluokan arkkitehtuuria”, ympäristön kokonaishallinta on ollut puutteellista: ” Tilat rakennusten väleissä ovat
jääneet sattumanvaraisemmin kehittymään, suunnittelusta alkaen. Projekti kerrallaan postimerkkisuunnitteluna etenevät toteutukset ovat saaneet etsiä muotonsa
ja paikkansa ilman kovinkaan tiukkaa yleissuunnittelua.” Mutta silti ”Otaniemi on
miljöönä onnistunut varsin hyvin. Samalla oikoisuudella jolla aikanaan synnytettiin vanhat puukasarmit tai vaikkapa asevelikylät, ohjeistettiin myös Otaniemessä
noudatettava rakentamistapa. Keskeisenä sitovana tekijänä olivat punatiiliseinät
ja ikkunoiden puuosien sävytys.” 45
Tässä hengessä laadittiin kokonaisvaltainen maankäytön, liikenteen ja maiseman yleissuunnitelma ajalleen ominaisine selvityksineen, rakennemalleineen,
syventävine kohdealuetarkasteluineen, vaikutusarviointeineen ja rakennustapaohjeineen.
45 Otaniemen maankäyttösuunnitelma 1994, 3.

Sisältönsä puolesta maankäyttösuunnitelmaa 1994 voidaan luonnehtia alkuperäisen, ”Aalto-henkisen” kampuksen modernisoimisena eheyttävän täydennysrakentamisen avulla. Tämän määrää ei tarkemmin osoitettu, koska se
määrittyy valtion ja kaupungin välisessä sopimuksessa sekä asemakaavoituksessa. Karkeasti voidaan arvioida, että täydennysrakentamisessa varauduttiin
50–100% lisäykseen.
Maankäyttösuunnitelman ratkaisujen mukaan ovat pääpiirteittäin toteutuneet tai toteutumassa läntinen pääakseli, Kehä I:n tunnelointi, metro ja aseman paikka, pikaraitiotie ja sen linjaus sekä viherrakenne. Täydennysrakentamisen luonne ja julkisten tilojen kohentaminen ovat myöskin noudattaneet
suunnitelman henkeä aina kymmenisen vuotta sitten alkaneen merkittävään
toiminnalliseen ja arkkitehtoniseen murrosvaiheeseen saakka.
Maankäyttösuunnitelman pohjalta tai sen hengessä laadittiin useita asemakaavoja, viitesuunnitelmia ja selvityksiä. Kokonaissuunnitelma päivitettiin
2000-luvun keskivaiheilla teema- ja sektorikohtaisten tarkastelujen avulla.
Lisäksi on pääkäyttäjien, kaupungin tai muiden toimijoiden taholta laadittu
suuri määrä erilaisia visioita, strategioita, ohjelmia, suunnitelmia ja opinnäytteitä sekä järjestetty suunnittelukilpailuja, tutkimusohjelmia, harjoituskursseja jne. Otaniemi lieneekin maankäytöltään ja ympäristöltään ahkerimmin
ja perusteellisimmin tutkittuja alueita Suomessa. Kokonaiskuvan luomista
ja ylläpitämistä tämä ei kuitenkaan ole juuri edesauttanut, ehkä päinvastoin.
Vuonna 2013 pääkäyttäjät ACRE ja Senaatti päättivät laatia yhteistoiminnassa
Espoon kaupungin kanssa Otaniemi Master Plan’in, jonka tekijäksi valittiin AKonsultit. Yleissuunnittelun sijasta työtehtävä profiloitiin kuitenkin hankkeiden koordinoinniksi ja havainnollistamiseksi. Tämä työ jatkuu edelleen.
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KAAVAMUUTOSALUEEN MAISEMATILAT,
VIHERRAKENNE JA LÄHIMILJÖÖ
TARKASTELUALUEEN TILALLINEN YLEISJÄSENTELY
Otaniemi–Servinniemi on topografialtaan vahvasti lounais–koillis -suuntainen. Sen mukainen kaupunkirakenteellinen akseli on hahmottunut aluetta
koskevassa suunnittelussa jo Eliel Saarisen Suur-Helsinki -visiossa1 – ja niin
myös Aallon kilpailuehdotuksessa ja sitä seuranneissa yleissuunnitelmissa
(kuvasarja). Akselin muodostaa kokoava maisematila ja kulkuväylä, kampusviheriö, joka yhdistää päärakennuksen vastapäätä olevaan ylioppilaiden asuntoalueeseen, kuten Aalto luonnehti ratkaisunsa keskeistä ajatusta. Keskusviheriön luonnetta orgaanisena kulkuväylästönä on korostettu piirustusgrafiikassa.
Siinä missä kampusviheriön eteläinen osa on ollut alusta alkaen selkeä, sen
suuntaus ja tilallinen muoto pohjoispäässä on kiteytynyt vasta pitkän suunnittelu- ja rakentamisprosessin kautta.

Kilpailuehdotuksessa ja sen pohjalta laadituissa maankäyttösuunnitelmissa
viheriö kaartuu luoteeseen, kohti Laajalahden pohjukkaa, johtavalle henkilökunnalle osoitetut rivitalokorttelit ohittaen ja niitä kampuksen ydinalueelle
yhdistäen. Vuoden 1960 maankäyttösuunnitelman luonnoksessa viheriö taas
jatkuu suoraan pohjoiseen väljän ”kraaterin” kautta kohti Servin Maijan tietä; polkuyhteys Jämeräntaipaleen suuntaan nousee Rakennusosaston päästä.
Seuraavassa vaiheessa ”kraateripuiston” länsireunan muodostaa vapaasti ryhmiteltyjen rakennusten kaaren, jonka polttopisteessä, Jämeränaukion rinteessä, on isohko, vapaamuotoinen opiskelija-asuntolakompleksi.

1 Helsingin ja lähialuiden kaavasuunnitelma vuodelta 1918,
tekijöinä Eliel Saarinen ja Bertel Jung.
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Eliel Saarinen, Suur-Helsinki -visio. Kuva SL.

Maankäyttösuunnitelma 1960. Kuva AAS.

Maankäyttösuunnitelma 1962. Kuva AAS.

OTAKAARI - KAAVAMUUTOKSEN ULKOTILOJEN YLEISSUUNNITELMA, 06.03.2018

LUONNOS

MARTTI LEVÓNIN
PUISTO
RAKENTAJANAUKIO

PÄÄRAKENNUS

TEKNOLOGFÖRENINGEN
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ALVAR AALLON
PUISTO

METSÄN REUNAN SIJAINTI
DIPOLI

1950
1969
nykyhetki

Nykyiset rakennukset vuoden 1950 ilmakuvan päälle sijoitettuna.
Kaavamuutosalue rajattu mustalla viivalla. Kuva MML, A-konsultit.

Kampusalueen varhaisissa suunnitteluvaiheissa alueen luonnon- ja kulttuurimaisema oli ratkaisevan tärkeä lähtökohta. Rakentamisen sijoittelu, massoittelu ja rakeisuus sekä kulkuväylien linjaus sovitettiin topografian, maaperän
ja kasvillisuuden antamiin puitteisiin. Näin on pääosin toimittu myös alueen
myöhemmässä yleissuunnittelussa ja asemakaavoituksessa, eli jo puolen vuosisadan ajan jatkuneessa täydennysrakentamisessa. Maisemalähtöinen maankäytön suunnittelu ei kuitenkaan tarkoita kaikkien yksittäisten maisemapiirteiden, kuten metsänreunojen tai avointen tilojen, säilyttämistä sellaisinaan.
Metsikkö saatettiin korvata rakennusryhmällä, kuten oheinen kuva osoittaa.

Metsän reunan siirtyminen. Kuva Masu.

MAISEMAN KEHITYS HAGALUNDIN KARTANON AJOILTA NYKYPÄIVÄÄN

Martti
Levónin
Yhtenäinen,
suoraviivainen
metsänreuna kuuluu viljeltyyn kulttuurimaisepuisto
maan pikemmin kuin rakennettuun ympäristöön.

Nyt tarkasteltavana oleva tilasarja ostoskeskuksesta Alvarinaukiosta Alvar
Aallon puiston ja Rakentajanaukion kautta Martti Levónin puistoon ja ServinAlvar Aallon
porttiin
on kaikissa vaiheissa ollut kampuksen jalankulun ja pyöräilyn kespuisto
keisimpiä akseleita – ellei keskeisin – ajoneuvoliikenteen kiertäessä sen mo1960
1975
1950
lemmin puolin, pääosin korkeammalla maastossa. Kampusviheriön itäreuna
on ollut topografian ansiosta selvä, periaatteena ”taloja metsässä”.

nykyaika

EHEYTTÄMISSTRATEGIA

HEI
HEI

MART TI LÉVONIN PUISTO
Martti Levónin puisto on kampuksen keskiosaa hallitsevan kampus-/keskusviheriön pohjoisin osa. Noin 15 000 m2 kokoinen kolmionmallinen puistoalue
rajautuu lounaassa rakennus-, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitosten rakennuksiin, pohjoisessa sähkö- ja tietotekniikan rakennukseen ja Sähkötaloon
ja idässä metsäiseen rinteeseen, jonka takana kulkee Otakaari.
Puisto on nimetty Teknillisen korkeakoulun professorina vuosina 1930–1961
toimineen Martti Levónin (1892–1979) mukaan. Levón toimi urallaan myös
kaksitoista vuotta Teknillisen korkeakoulun rehtorina (1940–43 ja 1946–
1955) ja VTT:n ensimmäisenä ylijohtajana (1942–1947) sekä hallituksen puheenjohtajana (1942–1956).2 Puiston virallinen nimi on kuitenkin puhekielessä harvinainen, eikä se ole vakiintunut yksiselitteisesti myöskään karttoihin.
2 Livady 2014, 17.

Yleisemmin käytetty nimi alueelle on Ossinlammen puisto, alueen keskellä
sijaitsevan pienen, keinotekoisen lammen mukaan. Lampi on oletettavasti nimetty Otaniemen Teekkarikylän pitkäaikaisen johtajan (johtajana 1952–1969),
kunniateekkari Ossi Törrösen, ”Ota-Ossin” mukaan.
Tilanmuodostus ja rajaus
Alueen tilallisia ominaisuuksia tarkasteltaessa silmiin pistävä on Martti Levónin puiston ja Alvar Aallon puiston geometrian yhdenmukaisuus: kummatkin
muodostavat lähes tasasivuiset kolmiot, joiden lounaissivu muodostuu pitkistä julkisivuista, pohjoissivu kampamaisen rakennuskompleksin päädyistä ja
itäsivu pääosin rinnemetsästä. Dimensiot ovat likimain samat. Kolmion kulmista on avautunut merkitykselliset tilalliset kytkennät toisenlaisiin tilajatkumoihin; yhdestä kulmasta kolmiot liittyvät toisiinsa, Teekkaripolkua pitkin
siten, että vaihettuminen tapahtuu Rakentajanaukion–Oikosulun poikittaisakselien kohdalla (ks. alla oleva kuvapari).
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Maankäyttösuunnitelma 1968. Kuvat: AAS.

Maankäyttösuunnitelma 1968. Kuvat: AAS.

Tällainen asetelma puuttui alkuvaiheen yleissuunnitelmista, mutta on varsin
selvä 1960-luvun illustraatioissa (1964-65, 1968). Missä määrin tilanmuodostus on maisemallis-arkkitehtonisesti intentionaalista ei ole tiedossa, mutta
täysin sattumanvaraisesti se ei ole todennäköisesti syntynyt.
Martti Levónin puiston itäsivulle, Jämeränaukion rinteeseen, suunniteltu rakennus ei toteutunut ja sen paikalle istutettiin 1960-luvulla puustoa. 2000-luvun alussa levennettiin Otakaaren pysäkkialue ja rakennettiin alarinteeseen
pysäköintialue (asemakaavamuutos 2003). Lounaisreunalla on ollut pysäköinti- ja huoltovyöhyke, jonne on rakennettu poikittainen, muuten selkeälinjaista
tilanmuodostusta rikkova monitoimihalli (N-H Sandell, 1987). Pohjoisreuna on
vuoden 1968 yleissuunnitelman havainnepiirroksen mukainen, joskin päätyjen muodostamalta linjaltaan jonkin verran yhtenäisempi.
Maaperä
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Puiston keskiosa sijoittuu savimaalle ja savialue jatkuu puistosta Laajalahden rantaan asti. Aukeaa ympäröivien rakennusten ja itäpuolisen metsärinteen alaosan maaperä on pääosin moreeni- / hiekkamoreenipohjalla olevaa
hiekkaa ja silttiä. Ostoskeskuksen lähistöllä maaperä muuttuu moreeniksi, ja
hieman nykyisen Otakaaren alittavan tunnelin pohjoispuolella on pieni kalliopaljastuma. Otakaaren pohjois- ja itäpuolen maaperä on kalliopohjalla olevaa moreenia.
Topografia
Alue on pinnamuodoiltaan hyvin tasainen. Otakaari puiston itäpuolella kulkee
noin 10 metrin korkeudella, mistä rinne laskeutuu kohti puistoa. Puiston itäreunan korkeus on noin 2,5 metriä, ja maasto laskeutuu hiljalleen kohti Laajalahtea. Keskialue ja lampi sijaitsevat pienessä painaumassa noin 1,9–2 metrin
korkeudella. Puistoa rajaavat rakennukset sijoittuvat matalille selänteille 2,5
metrin korkeuskäyrän yläpuolelle.
Alvar Aallon puisto sijoittuu pääosin korkeuskäyrien 7,5 metriä (etelässä) ja
5 metriä välille. Maasto laskeutuu edelleen vanhan arkkitehtiosaston ohitse
kohti Martti Levónin puistoa. Topografia noudattaa johdonmukaisesti alueella
aiemmin sijainneen ojan virtaussuuntaa.

Pienempi Ossinlampeen laskevista ojista.

37

Kaupunkiviljelypalstat Martti Levónin puistossa .

Vesiolosuhteet
Kampusviheriö sijoittuu entiseen viljelylaaksoon, jonka vedet on kerätty
itäreunassa kulkevaan valtaojaan. Tämä kääntyi alun perin tulevan
Rakentajanaukion kohdalta kohti Laajalahden pohjukkaa ja nykyisen
Martti Levónin puistossa olleelta peltoaukealta kulki oma laskuoja mereen.
Kampuksen rakentamisen myötä mainitut ojat yhdistettiin.
Puiston keskellä sijaitsee keinotekoinen Ossinlampi, johon laskee idästä oja.
Vesi ojaan tulee pääosin valumana rinteestä. Kosteina aikoina, erityisesti keväällä, sulamisvesistä muodostuu myös suoraan lampeen laskeva pohjois-eteläsuuntainen puro puiston keskivaiheille. Topografialtaan tasainen ja matala
puistoalue on usein, erityisesti sateen jälkeen, hyvin kostea.
Kasvillisuus ja eläimistö
Pääosa puiston alueesta on nurmea. Lampi- ja puroalueen kasvillisuus erottuu
lajeiltaan muusta ympäristöstä.
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Pääosa puiston puustosta keskittyy lammen ympäristöön. Valtalajina on koivu.
Sähkötalon edustalla on muutama haapa ja neljän istutetut pihdan ryhmä. Rakentajanaukion puoleisella reunalla muutamia yksittäisiä puita, mm. yksi poppeli. Lounais- / länsireunalla vaihteleva puu- ja pensasalue erottaa puiston
Rakentajanaukion rakennusten pysäköintialueesta. Puiston eteläreunalla on
pieni koivuryhmä puiston ja kävelytien välissä. Itäreunan metsäisen rinteen
kasvillisuustyyppi on havupuuvaltaista lehtomaista kangasta.3

Alvar Aallon suunnittelema ulkovalaisin.

Penkki lammen rannalla.

Lammen kasvillisuudesta ei aikaisen tarkasteluajakohdan vuoksi saanut tarkempaa tietoa. mutta siinä kasvaa ainakin järviruokoa (Phragmites australis) ja
osmankäämiä (Typha sp.).
Otaniemen alueen lepakkoselvityksessä lampi ja sen välitön ympäristö ja
lammen itäpuolinen, metsään rajautuva alue on määritelty II luokan lepakkoalueeksi: lepakolle tärkeä saalistuslue, mikä tarkoitta, että alueen arvo on
huomioitava maankäytössä EUROBATS-sopimuksen nojalla. 4
Käyttö ja kalusteet
Puisto on jäänyt pääsääntöisesti suhteellisen vähäiselle käytölle, tilanne on
ollut ilmeisesti samankaltainen koko puiston historian ajan. Keskeisenä solmukohtana käytössä korostuu läpikulku. Kesäisin viheraluetta on hyödynnetty
3 Virtanen & al. 2014, 8.
4 Luoto, 2014, 9, 17.

Rullalautailuyhdistys Aalto Skate rakensi rampin puistoon keväällä 2016.

oleskeluun. Nykyisin paikalla on kaupunkiviljelyalue ja skeittiramppi. Viljelyalue rakennettiin vuoden 2012 opiskelijakilpailun voittajatyön mukaisesti.
Työn muita osia ei toteutettu.
Lammen rannalla ja pohjoisen kävelytien varrella on penkit. Kävelyteiden varret on valaistu katulampuilla. Muita julkisen tilan kalusteita alueella ei ole.
Näkymät
Puisto on hyvin avoin: korkeampaa kasvillisuutta on niukasti ja puiston puissa
on vain vähän alaoksia. Tärkeitä puiston sisäisiä näkymäakseleita ovat itä- länsisuuntainen näkymä kävely/pyöräilytietä pitkin puiston pohjoisosassa, sekä
kaakkois- luoteissuuntainen näkymä avoimen nurmikentän ylitse. Ainoa pitkä
näkymä puiston ulkopuolelle avautuu rakennusten välisestä kapeasta raosta kohti länttä ja Laajalahtea. Tämän näkymän päätepisteenä on nykyisellään
pysäköintialue. Lisäksi tämä alun perin avoin näkymä on historian kuluessa
umpeutunut rantametsän kasvettua rannan täyttömaa-alueelle. Sähkötalon
julkisivurintaman myötä yhteys Laajalahteen on katkennut.

Lumeen piirtyneet polut risteävät Martti Levónin puistossa.

Potentiaalisen pitkän näkymän etelään Alvar Aallon puiston suuntaan tukkivat
laajentunut metsänlaita sekä Rakentajanaukion päähän ja entisen arkkitehtiosaston edustalle istutettu tiheä puusto. Idässä näkymät katkeavat metsään ja
metsäiseen rinteeseen.
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Yhteydet
Puiston pohjoisreunalla kulkee itä-länsi -suuntainen kävely- ja pyörätie. Puiston itäreunalla metsänlaidassa on kävely- ja pyörätie, joka yhdistää kampusviheriön ja päärakennuksen Teekkarikylään. Itäreunan tiestä haarautuu sen
keskivaiheen tienoilla kaakkoissuuntainen tie kohti TF:n osakuntatalolle ja Dipoliin johtavaa Otakaaren alikulkua, ”Oikosulkua”, sekä luoteissuuntainen tie,
joka kulkee Ossinlammen ohitse yhdistyen itä-länsisuuntaiseen tiehen. Puiston lounaisreunalla ei ole erillistä tietä, vaan sen kaakkois-luoteissuuntainen
reitti kulkee pysäköintialueen läpi. Ossinlammen ympäri kulkeva kävelypolku
on suurimmaksi osaksi hävinnyt.
Kampusviheriö muodostaa Otaniemen viheraluekokonaisuuden ytimen, jolta
on yhteydet kaikkiin muihin viheralueisiin. Osa yhteyksistä on maisemallisia
pikemmin kuin toiminnallisia, esimerkkinä Kappelipuisto, jolla on vahva symbolinen, ”pyhitetty” rooli kappelin lasintakaisena ”alttariseinänä”. Osa taas on
merkittäviä orientoitavuuden kannalta, kuten kapea, lähes viitteellinen puistokäytävä Sähkömiehenrantaan tai lähinnä vain mielikuvituksessa avautuva
yhteys urheilukentän kautta Otarantaan.

Kävelytie puiston itäreunalla, lammen ja kaupunkiviljelmän välissä.

Kilpailuvaiheessa koko kortteli- ja liikennerakenteen päätteenä ollut yhteys
Martinniemeen (Otaniemen luoteisniemeen) katkesi Sähkötalojen ja myöhemmin YTHS:n rakentamisen myötä.
Julkisivut
Lukuun ottamatta signaalikäsittelyn ja akustiikan laitoksen ’kaiuttoman huoneen’ rakennusosaa, jonka julkisivumateriaalina on betoni, ovat puistoa ympäröivät julkisivut punatiilisiä. Tämä korostaa tehokkaasti yhteyttä muihin
keskusviheriön alueisiin. Rakennustekniikan laitoksen (Rakentajanaukio 2) ja
Terveysteknologian talon (Rakentajanaukio 2 / Otakaari 3) pääjulkisivut ovat
etelän puolella kohti päärakennusta. Rakennusten muodostama puistonpuoleinen julkisivurintama on teollisuuslaitosmainen ja väliin jäävä pysäköintialue korostaa entisestään takapihamaista vaikutelmaa. Sähkötalon5 puistonpuoleiset julkisivut ovat tutkimushallisiipien päätyjä. Tilallisesti ne luovat
yhtenäisen seinämän puiston pohjoisreunalle. Siipien väleihin jäävät kapeat,
maisemoidut sisäpihat luovat jatkumon puiston viherrakenteelle.
Puistoaluetta koskevat suunnitelmat

40

Näkymäakseli Martti Levónin puiston pohjoisreunaa pitkin kohti Laajalahtea.

Alue on osa keskusviheriötä ja mukana jo Aaltojen kilpailutyössä ja maankäyttösuunnitelmissa. Varsinaista suunnitelmaa alueelle ei ilmeistestikään
ole tehty. Ensimmäinen yksityiskohtaisempi suunnitelma on laadittu vuoden
1994 maankäyttösuunnitelmassa. Vuonna 2012 Martti Levónin puiston – jota
kilpailukutsussa kutsuttiin Ossinlammen puistoksi – kokonaissuunnitelmasta
järjestettiin opiskelijakilpailu osana World Design Capital 2012 -vuoden ohjelmaa. Kilpailu liittyi myös Espoon kaupunkiviljelyprojektiin ja keskeisenä
osana suunnitelmaa kilpailukutsussa painotettiiin kaupunkiviljelyosaa. Kaksivaiheisen kilpailun voittajaksi valittiin maisema-arkkitehtuurin opiskelija
Sofia Tigerstedtin ehdotus ”Uomapuisto”.
Viljelyalue palstoineen toteutettiin pääosin suunnitelman mukaisesti, muu osa
suunnitelmaa, muun muassa lammen ylittävä silta jäi kuitenkin toteuttamatta.

5 Monisiipinen ’Sähkötalo 1’, mukaan lukien pohjoispuolella sijaitseva korkeajänniterakennus
(Otakaari 5) on valmistunut v. 1969 (Olli Vikstedt). Erillinen laajennusosa ’Sähkötalo 2’ on
valmistunut v. 1985 (Arkkitehdit Tavio & co). Tähän liittyy toiminnallisesti myös Otakaaren
rinteeseen pystytetty mittaustorni (1985). ’Sähkötalo 1’ on muutettu start-up-keskittymäksi
A-Grid (NRT, 2018).
Näkymä vastakkaiseen suuntaan kohti Jämeränaukiota.
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Rentoutumisnurmella voi harrastaa pienimuotoista urheilua, viettää rentoa vapaa-aikaa, ottaa aurinkoa tai käydä piknikillä. Suhteessa kampuksen
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Sofia Tigerstedtin voitokas kilpailusuunnitelma
”Uomapuisto” vuodelta 2012. Suunnitelmasta
toteutettiin lopulta vain viljelypalstat.

RAKENTAJANAUKIO
Nykyisellään pääosin pysäköintiä palveleva, tilaidentiteetiltään osin jäsentymätön Rakentajanaukio sijoittuu ydinkampuksen keskeisten toimintojen ja
Teekkarikylän väliin, ja sen kautta kulkee tärkeä jalankulku ja pyöräily-yhteys.
Tila toimii sijaintinsa ja funktionsa kautta toisaalta sisääntulona, toisaalta jakajana jalankulkuun ja moottoriliikenteeseen perustuvien vyöhykkeiden välillä. Vuosien 1949/1956 maankäyttösuunnitelmissa päärakennuksen puolelta Rakentajanaukion rajasi pitkä terassi tai kansi, josta silta johti aukion yli
rakennus- ja fysiikan osastojen väliin. Rakennelman toiminnallinen merkitys
on epäselvä. Jalustamaiselta terassilta olisi ollut siltayhteys Rakentajanaukion
rakennusryhmien väliselle terassille ja siitä taas jalankulkureitti puistolaakson yli professorien rivitalokortteleihin. Tätä diagonaalista jalankulkuakselia
ei enää ole 1960-luvun suunnitelmissa.
Nimi Rakentajanaukio on vahvistettu muiden korttelin 10001 sisäisten nimien
joukossa 16.12.1974, samaan aikaan Martti Levónin puiston kanssa.6 Vuoden
1968 maankäyttösuunnitelmassa katua kutsuttiin ’Keksijänkujaksi’.
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Rakentajanaukion varteen asettuvat kaavamuutosalueen rakennuksista Rakentajanaukio 2 / Otakaari 3 ja Rakentajanaukio 4. Varhaisten valokuvien perusteella volyymiltaan vaatimattomana käynnistynyt pysäköinti alkoi paikalla
pian rakennusten ensimmäisten vaiheitten valmistuttua 1959, ja jatkoi myöhemmin muotoutumistaan kohti nykyistä ratkaisua (vrt. Rakentajanaukio 4, 2.
rakennusvaiheen asemapiirros 1967).7 Pyöräily näkyy tilassa vahvasti kadun
varteen ja piha-alueille sijoitettujen telineiden muodossa, Rakentajanaukio
2:n pohjoispäätyyn sijoitettiin HSL:n kaupunkipyöräasema palvelun avautuessa Espoossa 2.5.2018.8

Näkymä lännen suunnasta Rakentajanaukion ylitse.
Vasemmalla etualalla Rakentajanaukio 2.

Teknillisen korkeakoulun entisen päärakennuksen Rakentajanaukion puoleiseen päähän valmistui vuonna 2002 laajennuksena 600-paikkainen auditorio
Mellin-sali, suunnittelijana Arkkitehtitoimisto A-Konsultit. Laajennuksen yhteydessä rakentajanaukioon rajautuva, huonoon kuntoon päässyt metsäinen rinne kunnostettiin maisemasuunnittelu Hemgårdin suunnitelmien mukaisesti
osaksi rakennettua ympäristöä.9
Rakentajanaukiolta on heikko yhteys Konemiehen puistoon; alkuperäisissä Aallon suunnitelmissa alueella sijaitsi kolmionmuotoinen metsikkö.
6 https://www.espoo.fi/fiFI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Nimisto/Nakokulmia_
nimistoon/Otaniemi__Otnas(98150)
7 Vuoden 1960 käyttösuunnitelmaan pysäköintiratkaisuja ei ole osoitettu, mutta 1960-luvun
keskivaiheilla toteutettu vinopysäköintialue on säilynyt pääosin ennallaan meidän päiviimme
asti
8 https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Kavely_ja_pyoraily/
Kaupunkipyorat
9 Livady 2014, 62.

Näkymä idän suunnasta Rakentajanaukion yli kohti Laajalahtea. Oikealla etualalla
Rakentajanaukio 4, taustalla siintää Rakentajanaukio 2.

Rakentajanaukio 2:n ja 4:n väliin jäävältä rinteeltä avautuu
näkymä Martti Levónin puistoon.

Kaupunkipyöräasema Rakentajanaukio 2:n pohjoispäädyssä
avautui toukokuussa 2018.
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1970-suunnitelmissa metsikkö oli kuitenkin hävinnyt päärakennuksen laajennuksen tieltä.
Pysäköintialuetta reunustaa pohjoisessa rakennusten etualan kapea nurmikaistale ja etelässä TKK:n päärakennuksen puolella pieni, hoitamattoman
oloinen heinikkoinen rinne. Rakentajanaukion pohjoispäässä, uuden auditorion edustalla on pengerretty pensasalue, sekä nurmikkoinen rinne.
Nurmialueella kasvaa muutamia mäntyjä (Pinus sylvestris), lehtikuusia (oletettavasti siperianlehtikuusi Larix sibirica) koivuja ja tuomia. Päärakennuksen
puolella on mm. vaahteroita, koivuja ja pihtoja ja suuri tuomi (Prunus padus)
Rakentajanaukion länsipää päättyy Otakaareen. Itäpäätä rajaa Oikosululle
johtava kevyenliikenteenreitti, jonka eteläpuolella on entisen TKK:n arkkitehtiosastonedustan pieni puistoalue, ja pohjoispuolella pieni lehtomainen metsikkö. joka katkaisee näköyhteyden arkkitehtiosaston suunnasta Martti Levónin puistoon lähes täysin.
Päärakennuksen puoleinen rinne
Rakentajanaukion eteläreunalla.

Otaniemen alueen lepakkoselvityksessä (Luoto, 2014) Rakentajanaukio on
määritelty lepakoille mahdolliseksi siirtymäreitiksi. Tärkeät siirtymäreitit on
huomioitava maankäytön suunnittelussa.10
10 Luoto, 2014, 9; 17.

METSÄRINNE
Metsäinen rinne keskusviheriön ja Otakaaren välillä oli metsää jo maanviljelysaikana. Alkuaikojen tilanteesta erona on metsänrajan siirtyminen lännemmäs kohti rakennuksia. Metsänrajan siirtyminen ja arkkitehtiosaston edustalle
istutettu puusto aiheuttaa sen, että näköyhteys kaavamuutosalueelta Alvar
Aallon puiston suuntaan on peittynyt. Paunilan ja Rautamäen mukaan Martti
Levónin puiston länsipuolella sijaitseva rinnemetsä kuuluu alueen tärkeimpiin säilytettäviin ja vahvistettaviin metsiin, jotka ovat viheraluejärjestelmän
runko: ”ne ovat olleet myös alueen alkuperäisessä arkkitehtonisessa kokonaisratkaisussa merkittäviä miljöönmuodostajia.”11
Metsän läpi kulkee kolme polkua: ensimmäinen Rakentajanaukion kohdalta
kohti Dipolille ja TF:n osakuntarakennukselle (Urdsgjallar) johtavaa Otakaaren alittavaa alikulkua, Oikosulkua toinen Rakentajanaukio 4:n rakennuksen
itäisestä nurkasta Teekkarikylän suuntaan ja kolmas Martti Levónin puistosta
kohti Teekkarikylää. Kaksi viimeksi mainittua päättyy lyhyisiin Otakaaren reunalle johtaviin porrasaskelmiin. Tiet ovat päällystettyjä (asfaltti).

Metsän läpi kulkeva mutkitteleva päällystetty tie.

Metsikön pohjoisosassa on v. 1985 rakennettu, nykyisin heikkokuntoinen, Sähkötalo 2:ssa sijaitsevaa laboratoriota palvellut mittaustorni.
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1960-luvun loppupuoliskolla, ensimmäisen rakentamisvaiheen jälkeen, ko.
metsävyöhyke oli varsin kapea ja rajaukseltaan selkiintymätön. Alvar Aallon
puiston itäreunassa oleva entinen kylämäki muodosti kuitenkin yhtenäisen
peitteisen rinteen myös talvisaikaan. Tilasarja Alvarinaukiolta aina Servin Maijan tielle oli yhtenäinen ja avoin. 1970-luvulta alkaen metsikkö on vahvistunut,
istutuksin ja luontaisesti, kunnes se on vähitellen katkaissut pitkittäisnäkymät.
Maankäytön yleispiirteisessä suunnittelussa ja kulttuurihistoriallisissa selvityksissä metsäselänne on useasti tulkittu kampuksen tärkeäksi maisemalliseksi selkärangaksi, joka toimii kampusviheriön vihreänä sivuseinänä ja toisaalta ekologisena yhdysväylänä kampuksen ytimen ja Servinniemen välillä.
Rinteen ja metsäselänteen säilyttäminen kasvullisena on tavoitteellisena.
Metsärinteen topografia ja maaperä vaikuttavat vesiolosuhteisiin ja sitä kautta
kasvillisuuteen. Ylärinteessä on kuivempaa ja maaperä kalliopohjalla olevaa
moreenia, alarinteessä selvästi kosteampaa ja maaperä savea hiekkapohjalla.
Lisäksi ylärinteessä on muutama kalliopaljastuma. Alarinteessä metsänraja
on maanviljelystoiminnan lakattua hieman levinnyt entiselle viljelyalueelle,
mikä näkyy myös alueen kasvillisuudessa.
11 Virtanen & al. 2014, 19.

Otakaaren alikululta Oikosululta tultaessa polku haarautuu, toinen haara
johtaa TKK:n päärakennukselle, toinen Rakentajanaukiolle.

Metsärinteen kuivempaa yläosaa keväällä.
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Metsän rehevä alarinne kevätaspektin aikaan.

Maanmittaustorni valmistui vuonna 1985.

Ylärinteen puuston valtalajina ovat männyt, joiden alla pensaskerroksessa
kasvaa pieniä koivuja, vaahteroita (Acer platanoides) ja pihlajia (Sorbus aucuparia) ja taikinamarjaa (Ribes alpinum), kenttäkerroksessa varpuja, muun muassa
mustikkaa (Vaccinium myrtillus), sekä ahomansikkaa (Fragaria vesca).
Alempana puuston valtalajina on koivu, mutta lisäksi alueella kasvaa suuria
haapoja, joitakin jalavia ja ojan reunalla muutama tervaleppä (Alnus glutinosa).
Tarkastelualueen eteläpäässä Rakentajanaukion 4:n kohdalla pensaskerroksessa on huomattavan paljon pieniä vuorijalavia (Ulmus glabra), tuomia (Padus avium), ja pihlajia. Pohjoiseen mentäessä alarinteen metsä vaihettuu ensin
kuusivaltaisemmaksi, ja päättyy pohjoispään pienialaiseen haavikkoon.
Eteläpäässä pohjakerroksessa on muun muassa valkovuokkoja (Anemone nemorosa), metsäkurjenpolvea (Geranium sylvaticum), huomattavan paljon sananjalkaa (Pterium aquilinum) ja mm. metsäorvokkia (Viola riviniana). Pienenä
yksityiskohtana Rakentajanaukion itäpäässä, oikosululle johtavan kävelytien
arkkitehtuuriosaston puolelle jäävässä pienessä ”metsikössä” on suuri määrä
pikkutalvioita (Vinca minor), jotka olettavasti on istutettu alueelle tai ovat levinneet lähialueen istutuksista.
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Oikosulku Dipolin ja TF:n puolelta ei ole esteetön.

Pohjoisemmassa kuusivaltaisemmassa osassa on pohjakerroksessa varpuja,
mm. mustikkaa (Vaccinium myrtillus), sekä metsäkortetta (Equisetum sylvaticum).
Pohjoispään haavikossa pensaskerroksessa on haavantaimien lisäksi pieniä
pajuja (Salix sp.). Pohjakerroksessa valkovuokkoa, metsäkortetta ja heiniä.
Metsikön länsireunaa kulkee Ossinlampeen laskeva oja, joka kerää vedet koko
rinnemetsän alueelta.
Vuonna 2014 laaditussa luontoselvityksessä rinnemetsä määriteltiin liito-oravien elinympäristöksi hyvin soveltuvaksi alueeksi. Elinympäristöön liittyvän
yhteystarpeen osalta metsäalueen pohjoisosa nähtiin ”mahdollisesti ainoana
kulkuyhteytenä Puumiehenkujan ja Sähkömiehentien väliselle metsäalueelle”
(ydinaluetta).12 Otaniemen alueen lepakkoselvityksessä (Luoto, 2014) metsärinne on määritelty II luokan lepakkoalueeksi: lepakolle tärkeä saalistusalue,
mikä tarkoittaa, että alueen arvo on huomioitava maankäytössä EUROBATSsopimuksen nojalla.13
12 Luoto, 2014, 9; 17.
13 Luoto, 2014, 9; 17.

Otakaaren alitavakulkuyhteys Oikosulku lännestä Rakentajanaukion
puolelta Dipolia ja TF:ää lähestyttäessä.
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Portaikko, taustalla TF:n Urdsgjallar.

Otakaarta etelän suunnasta, oikealla Otakaari 20 .

OTAKAARI JA JÄMERÄNAUKIO
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Asemakaavamuutosaluetta rajaavan kaarimaisen kadun itäinen haara seuraa
Servinniemelle johtavan metsäselänteen lakea. Kadun varrella, osoitteessa
Otakaari 22 sijatsee TF:n osakuntatalo tontteineen. Tonttiin kohdistuva muutostarve kuuluu valmisteilla olevassa kaavamuutoksessa tarkastettaviin asioihin. Brutalistisella betonijulkisivullaan kampuksen punatiilivoittoisesta yleisilmeestä erottuva osakuntatalo ja sen naapurissa sijaitseva Dipoli (Otakaari
24) edustavat 1960-luvun puolivälin rakennusvaihetta. Osoitteessa Otakaari
20 sijaitsee kaavamuutosalueeseen rajautuva opiskelija-asuntola TKY 1 vuodelta 1959, rakennuksessa toimii 20-paikkainen elokuvateatteri Kinopoli ja
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallinnoimia juhlatiloja. Numerossa 18 sijaitsee mm. Aalto-opiston ylioppilaskunnan rakennuttama, vuonna 2014 valmistunut AYY Ossin Linna. Osoitteessa Jämeräntaival 1 sijaitsee Teekkarikylän
kesähotelli (Alvar Aalto 1964).
Kadun linjaus ja katutila
Otakaari oli piirretty läpikuljettavaksi tieyhteydeksi jo vuoden 1949 käyttösuunnitelmassa, joskaan ei kaikilta osaltaan yhtä sujuvaksi kuin se nykyisin on.
Itäinen haara johdatti tilallisesti kohti Martinniemen juurta. Teekkarikylään
rakennettiin tie aivan 1950-luvun alussa ja yhtenäinen jatke silloisen Otaniemen kartanon ympärille vuosikymmenen lopussa. Kiertävä kokoojatie on siis
ollut paikallaan varsinaisen kampuksen rakentamisen alkuajoista lähtien.

Otakaari 18 asuintalon ja Martti Levónin puiston väliin jää
Otakaari ja pysäköintialue.

1940–50-lukujen yleissuunnitelmissa Otakaaren ”päähaara” oli itäinen,
Teekkarikylään johtava jakso. 1960–70-luvuilla suunta kääntyi toisinpäin:
kampuksen (ilmeisesti nelikaistaisena) päärunkona oli Otaniementie–Korkeakouluaukio–Otakaari–Teekkarikylä (Jämeränaukion nelikerroksisine pysäköintitaloineen), jolloin ostoskeskuksen ja Jämeräntaipaleen välinen jakso jäi
”metsätien” luonteiseksi. Tosin Otakaaren merkittävä kohentamisrakentaminen ajoittuu Dipolin rakentamisen yhteyteen 1960-luvun puolivälissä, jolloin
’Oikosulku’-nimen (asemakaava 1978) saanut alikulku rakennettiin. Kilpailuehdotuksessa ja käyttösuunnitelmassa 1949 oli hahmotettu kaksikin alikulkua
Otakaaren poikki.
Jämeränaukio eli Otakaaren ja Jämeräntaipaleen liittymäalue on tulkittu merkitykselliseksi paikaksi tai solmukohdaksi, muttei niinkään rajatuksi aukioksi.
Vuoden 1994 maankäyttösuunnitelmassa aukion merkitystä korostettiin mm.
sijoittamalla osakuntatalo sen itäreunaan. Paikassa kohtaisivat Otakaaren ”virallinen” korkeakouluympäristö ja Jämeräntaipaleen ”epävirallinen” asumisen
ja sosiaalisten tapahtumien ympäristö. 2000-luvulla alue rakennettiin kuitenkin bussiterminaaliksi ja pysäköintikentäksi.
Otaniementien katkaisu Korkeakouluaukion kohdalla osana ”autottoman
kampuksen” kehittämistä on tehnyt Otakaaresta läpiajoväylän. Yhdessä
Miestentien–Tekniikantien, Maarintien–Konemiehentien–Puumiehenkujan/
Sähkömiehentien kanssa muodostuu ulkosyötteisen rengasväylä, jota Tietotie
ja Vuorimiehentie lävistäjinä täydentävät. Otakaaren liikenteellinen jatkuvuus
on tärkeä orientoitavuuden kannalta.

DIPOLIN JA TF:N VÄLINEN ALUE
Otakaaren itäpuolinen alue on kampuksen alkuvaiheista lähtien kuulunut
yksittäisten, erikokoisten ja eri tarkoituksiin osoitettujen rakennusten vyöhykkeeseen ja on sellaisena pysynyt 1950–60-luvuilta alkaen. Selänne on
kytkeytynyt urheilukentän kautta Otarannan toimintoihin ja maisematilaan.
Varhaisissa suunnitelmissa nykyisen TF:n kohdalle oli sijoitettu tenniskenttien
ryhmä, mikä olisi avannut vapaat näkymät Otakaarelta Laajalahden yli Lehtisaaren suuntaan.
Dipolin ja TF:n väliin jäävä maisematila on kampusalueen monimuotoisimpia
ja omaleimaisimpia. Voimakas luontosuhde on Suomen Docomomo-valikoimaan kuuluvan Dipolin arkkitehtuurin keskeisimpiä tekijöitä. Tätä silmällä pitäen rakennustöiden aikaan pyrittiin säästämään mahdollisimman paljon avokallioita ja puustoa.14 Myöhemmin lisätyt istutukset ovat muuttaneet pihan
puistomaisemmaksi15, mutta säilyttäneet samalla alkuperäissuunnitelmassa
kehämäisesti tontin reunoja kohti luonnonmukaisemmaksi muuttuvan pihaalueen identiteetin.

Näkymä Dipolin ja TF:n väliseltä pihalta itään kohti Laajalahtea.

Tilan jäsentymisen kannalta olennainen elementti on toisaalta rakennusten ja
ympäröivän luonnon, toisaalta rakennusten välinen vuoropuhelu.
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14 Dipoli RHS, 48.
15 Dipoli RHS, 48.

Luonnonkivet häivyttävät rajan rakennuksen julkisivun
ja piha-alueen välillä.

Dipolia rakennettaessa säästettyä avokalliota.
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TF:n takapihan miljöötä.

Kävelytie johtaa Teekkarikylän suunnasta kohti Dipolia.

Dipolin ja TF:n välinen piha-alue.

Pihan länsireunassa ovat Otakaaren alikululle Oikosululle johtavat portaat.
Oikosulku yhdistää pihan päärakennuksen suuntaiseen kävelytiehen ja Otakaari Teekkarikylään ja Ostarille. Lisäksi pihan itäpäästä johtaa päällystetty
(asfaltti) kulkuyhteys pitkin Dipolin seinustaa Luolamiehentielle, ja TF:n ja urheilukentän välistä kohti pohjoisessa sijaitsevaa Teekkarikylää
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Piha on pääosin puustoista nurmialuetta, puustona suuria mäntyjä (Pinus sylvestris), koivuja ja kuusia, sekä pieniä pihlajia. Itään päin kohti urheilukenttää,
erityisesti TF:n puoleisella reunalla, alue muuttuu kasvillisuudeltaan rehevämmäksi ja luonnontilaisemmaksi ja kenttäkerroksessa alkaa olla enemmän
heiniä, valkovuokkoja (Anemone nemorosa), ahomansikkaa (Fragaria vesca)
sekä huomattavan paljon kieloja (Convallaria majalis). TF:n itäpäässä sijaitsevan kalliopaljastuman lähiympäristön ja urheilukentälle johtavan kallioisen
rinteen puita ovat kuuset, koivut ja vaahterat. Pensaskerroksessa kasvaa mm.
pieniä pihlajia (Sorbus aucuparia), vadelmia (Rubus idaeus) ja kenttäkerroksessa nokkosia (Urtica dioica) ja kallioimarretta (Polypodium vulgare). Kuivemmilla
alueilla, kuten Dipolin itäpäässä sijaitsevan kallion reunoilla kasvaa mm. mustikkaa (Vaccinium myrtillus), puolukkaa (Vaccinium vitis-idaea), kanervaa (Calluna vulgaris) ja variksenmarjaa (Empetrum nigrum)
Dipolin itäjulkisivulla rinne nousee suhteellisen jyrkästi kohti ”näköalapaikkaa”, suurehkoista kivenlohkareista koottua kivikehää. Korkeaksi kasvanut
puusto tukkii näkymän kohti Otarantaa, ja avoimempi näkymä aukeaa ulkokuntosalin ylitse alempaa pihalta.

TF:n terassilta aukeaa näkymä rakennusten väliselle viheralueelle.

KAAVAMUUTOSALUEEN RAKENNUSKANTA
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RAKENTAJANAUKIO 2 / OTAKAARI 3
Sirkka ja Aarne Piirainen, 1959
Alkuperäinen käyttö: Teknillisen korkeakoulun teknillisen fysiikan osasto
Nykyinen käyttö: Aalto-yliopisto Health Technology House, lisäksi VTT:n tutkimustiloja
Suojelutilanne voimassa olevassa asemakaavassa: ei suojelumerkintää
Rakennuskokonaisuus on toteutettu useissa vaiheissa. Merkittävimmät rakennusvaiheet ovat Sirkka ja Aarne Piiraisen suunnittelema, 1. vaiheen alkuperäinen uudisrakennus, jonka piirustukset ovat vuodelta 1957, 2. vaiheen reaktorirakennus vuodelta 1962 sekä 3. vaiheen laajennus vuodelta 1974, jonka
suunnitelma on myöskin Piiraisten käsialaa. Lisäksi rakennuksessa on tehty
merkittäviä muutostöitä ja uudelleenjärjestelyjä vuonna 1977.

Alkuperäinen opetusrakennus on otettu käyttöön vuonna 1959 ja se on ensimmäisiä Otaniemen keskeisen kampusalueen opetus- ja tutkimuskäyttöön
suunniteltuja rakennuksia. Julkisivuratkaisussa on käytetty Otaniemen kampusalueelle tyypillisesti punatiiltä, sokkelissa ja pääsisäänkäynnin yksityiskohdissa liuskekiveä. Julkisivussa ei esiinny kampusalueen suunnittelutraditioksi
myöhemmin vakiintunutta nauhaikkuna-aihetta.
Myöhemmät laajennus- ja muutosvaiheet ovat vaikuttaneet olennaisesti rakennuskokonaisuden luonteeseen. Rakennusta ei koske nykyisellään suojelumerkintöjä, eikä sen osalta ole myöskään annettu suojeluehdotusta Lundstenin (1999) selvityksessä.
Suojelutarve valmisteilla olevan asemakaavamuutokseen liittyen arvioidaan
tämän selvitystyön osiossa Rakentajanaukio 2 / Otakaari 3. Erityishuomiota
kiinnitetään Lundstenin selvityksessä lyhyellä maininnalla ohitettuun kysymykseen historiallisesti merkittävästä FiR 1 reaktorista rakennuksineen.
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RAKENTAJANAUKIO 4
Antero Pernaja, 1959
Alkuperäinen käyttö: Teknillisen korkeakoulun rakennusinsinööriosasto
Nykyinen käyttö: Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitos
Suojelutilanne voimassa olevassa asemakaavassa: ei suojelumerkintää
Rakennuskokonaisuus on toteutettu useissa vaiheissa. Merkittävimmät rakennusvaiheet ovat Antero Pernajan suunnittelema, 1. vaiheen alkuperäinen uudisrakennus, jonka piirustukset ovat vuodelta 1958, Antero Pernajan
ja Nils-Henrik Sandellin suunnittelema 2. vaiheen laajennus vuodelta 1967,
Nils-Henrik Sandellin suunnittelema 3. vaiheen monitoimihalli vuodelta 1987
sekä Jukka Aittolan suunnittelema 4. vaiheen kirjasto vuodelta 1999. Alkuperäisen rakennuksen kokonaisilmeeseen ovat lisäksi vaikuttaneet ratkaisevasti
1990-luvulla toteutetut laajamittaiset muutos- ja korjaustyöt (ikkunat 1996,
peruskorjaus 1997). Kevään 2018 aikana rakennuksen 1. kerroksessa oli käynnissä merkittävä tilamuutos, jonka johdosta osa 1. rakennusvaiheen mukaisista aula- ja huonetiloista on työmaa-aluetta.

Vuonna 1959 käyttöön otetun, 1. rakennusvaiheen julkisivut ovat Otaniemen
kampusalueelle tyypillisesti punatiiltä, selkeälinjaisessa ja suunnitteluideologialtaan johdonmukaisessa toteutuksessa on hyödynnetty nauhaikkunaratkaisua. Sokkelimateriaalina on betoni, julkisivun yksityiskohdissa on käytetty
kuparia. Pääsisäänkäyntiä korostaa lippakatos. Nykyisen Rakentajanaukion
varteen sijoittuvasta pitkittäissuuntaisesta julkisivumassasta erkanee omana
nivelenään kevyempi, yhtenäisen aulatilan kautta viuhkamaisiin auditorioihin
(2. kerros) päättyvä siipiosa.
Myöhemmät rakennusvaiheet ovat vaikuttaneet alkuperäisen suunnitelman
mukaiseen kokonaisratkaisuun, mutta suunnitteluidea on yhä tavoitettavissa.
Lundsten toteaa vuoden 1999 suojeluedellytysselvityksessä arvionaan kohteesta ”Rakennuksen vanhin osa Rakentajanaukion varrella kuuluu kiinteästi tämän osa-alueen suojeltaviin kohteisiin” ja antaa sille suojeluehdotuksen S 2.
Suojelutarve valmisteilla olevan asemakaavamuutokseen liittyen arvioidaan
päivitetysti tämän selvitystyön osiossa Rakentajanaukio 4.

TF URDSGJALLAR (OTAKAARI 22)
Kurt Moberg, 1966
Alkuperäinen käyttö: Osakuntatalo, Teknologföreningen
Nykyinen käyttö: Osakuntatalo, Teknologföreningen
Suojelutilanne voimassa olevassa asemakaavassa: ei suojelumerkintää
Kurt Mobergin 1960-luvun puolivälissä suunnittelema, Otaniemen rakennuskannan joukossa omaleimainen osakuntatalo sijaitsee TF:n omistamalla
tontilla kaavamuutosalueen itälaidalla. Rakennus edustaa brutalistista tyylisuuntaa, jota ilmentää ratkaisuna voimakkaan konstruktivistinen muotokieli
ja julkisivun viimeistelemätön betonipinta. Suunnitteluratkaisua ohjaa Otaniemen traditionaalisesta punatiilimodernismista poikkeava, mutta rakennusajankohdalleen tyypillinen arkkitehtuurisuuntaus, jonka tunnetuimpiin
edustajiin luetaan Suomessa Viljo Revell (1910-1964) ja Aarno Ruusuvuori
(1925-1992).
Rakennuksen vuoropuhelua ympäröivän metsäkampuksen vakiintuneen
suunnittelutradition kanssa voidaan tulkita syntyvän jännitteen kautta kommentaarina. Alvar Aallon maankäyttösuunnitelmiin pohjaavan hallitun ja
yhtenäisen punatiilimodernin ympäröimänä Urdsgjallar kohoaa maisemasta
brutalismin yksinäisenä syömahampaana. Tietoisena irtiottona – joskaan ei
muutoin toteutukseltaan tai arvoiltaan yhtenevänä arkkitehtonisena kokonaisratkaisuna – Mobergin suunnittelema osakuntatalo vertautuu läheiseen
Dipoliin (Raili ja Reima Pietilä, 1966).
Rakennusta käsitellään tämän selvitystyön ympäristöhistoriaosuudessa kaavamuutosalueen rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvistä näkökulmista.
Rakennuksesta on laadittu erillinen rakennushistoriaselvitys, Urdsgjallar, Livady Oy, 2016.

55

DIPOLI (OTAKAARI 24)
Raili ja Reima Pietilä, 1966
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Alkuperäinen käyttö: Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskuntatalo
Nykyinen käyttö: Aalto-yliopiston päärakennus
Suojelutilanne voimassa olevassa asemakaavassa: suojeltu merkinnällä sr-1.
Vuonna 1966 valmistunut, Raili ja Reima Pietilän suunnittelema Teknillisen
korkeakoulun ylioppilaskuntatalo toimii nykyään Aalto-yliopiston päärakennuksena. Rakennus on peruskorjattu vuosina 2015-2017. Alkuperäisen hengen
säilyttänyttä suunnitteluratkaisua luonnehtii omaleimainen, radikaaliksikin
mainittu tulkinta modernista ja poikkeuksellisen vahva luontosuhde.
Laajasti kiitosta, mutta erityisesti suunnittelun aikalaiskontekstissa myös kritiikkiä saanut rakennus luetaan nykyisellään modernin suomalaisen arkkitehtuurin kiistattomiin merkkisaavutuksiin, ja se kuuluu Alvar Aallon avaintöiden
ohella Otaniemen kampusalueen ikonisimpiin kohteisiin. Vuodesta 1993 lähtien Dipoli on huomioitu myöskin Suomen DOCOMOMO-listauksessa.
Rakennuksesta on laadittu kattava rakennushistoriaselvitys ja inventointi
vuonna 2015. Työn laatijana toimi Arkkitehtitoimisto ALA Oy.
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OTAKAARI 5-7
Olli Vikstedt, 1969 ja Tavio & Co, 1985
Alkuperäinen käyttö: Teknillisen korkeakoulun sähkötekniikan osasto
Nykyinen käyttö: Aalto-yliopisto Kasvuyrityskeskus A Grid, Sähkötekniikan korkeakoulu sekä tutkimustiloja
Suojelutilanne voimassa olevassa asemakaavassa: ei suojelumerkintää
Laaja rakennuskokonaisuus on toteutettu useissa vaiheissa, joista kaksi ensimmäistä ovat arkkitehti Olli Vikstedtin 1960-luvun lopulla suunnittelemia (1. ja
2. rakennusvaihe, ”Sähkötalo 1”) ja kolmas Arkkitehdit Tavio & Co.:n käsialaa
1980-luvun puolivälistä (”Sähkötalo 2”). Näistä Olli Vikstedtin suunnittelemassa Sähkötalo 1:ssä toimii nykyisellään Aalto-yliopiston Kasvuyrityskeskus
A Grid. Tilat on uudistettu uutta käyttötarkoitusta varten, 1. kerroksen aulatiloissa, sisääntulon yhteydessä sijaitsee kahvila Hav a Java, sekä viuhkamainen
auditorio Startup Lounge.

Puhtaaksimuurattujen punatiilijulkisivujen ja käsittelyssä toistuvan nauhaikkuna-aiheen osalta monisiipinen rakennuskokonaisuus noudattaa Otaniemen
suunnittelutraditiota. Matti Levónin puistoon avautuva julkisivurintama on jäsentelyltään kampamainen, rakennusosien väliin jäävät vehreät sisäpihat. Arkkitehtuuriltaan muusta kokonaisuudesta poikkeaa sekä julkisivun umpinaisen
käsittelyn että materiaalivalinnan osalta signaalikäsittelyn ja akustiikan laitoksen ’kaiuttoman huoneen’ rakennus, jonka puistonvastaisen julkisivun betonipintaa kiipeää villiviini.
Rakennusta käsitellään tämän selvitystyön ympäristöhistoriaosuudessa kaavamuutosalueeseen rajautuvan julkisivurintaman osalta. Rakennus itsessään
ei lukeudu Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyyn Otakaaren kaavamuutosalueen 220505 alustavaan rajaukseen ja siitä on mahdollisen suojelutarpeen selvittämiseksi laadittava erillinen rakennushistoriaselvitys, mikäli
tarvetta myöhemmin ilmenee.

Sähkötalon puistonpuoleinen julkisivurintama.

Akustiikan laboratorion kaiuton huone.
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A-gridin auditoriotila start-up yrityksille.

Innovaatiohubin ala-aula. Vasemmalla kahvila Hav a Java.

Otakaari 20.

Otakaari 18.

Otakaari 18.

Otakaari 18.
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Jämeräntaival 1.
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Jämeräntaival 1.

Servin Maijan tie 1.

SOSIAALINEN, VUOROVAIKUTTEINEN, ARJEN JA
OPPIMISEN YMPÄRISTÖ
Kampusympäristön luonteesta johtuen kaavamuutosalueen julkisessa tilassa
korostuu mielenkiintoisella tavalla yhteisöllisesti tuotetun tilan näkökulma1.
Teoreettisessa mielessä osallistuvaa ulottuvuutta painottavan tilakäsityksen
tausta pohjautuu mm. ajatukseen siitä, että yhteisöllinen tila on yhteisöllinen
tuotos2. Käytännössä sosiaalisen tekijyyden elementti läpileikkaa kaikki toiminnan tasot, hallinnosta käyttöön. Aktiivista tilan tuottamista on näin ollen
paitsi rakenteellinen, ylhäältä päin ohjautuva suunnittelu ja päätöksenteko
– esimerkiksi lainsäädäntö- tai kaavoitustyö – myös paikalla tapahtuva käyttäjälähtöinen osallistuminen. Rooliltaan näiden väliin asettuu muuan muassa
arkkitehti- ja maisemasuunnittelu sekä ympäristöhistoriallinen selvittäminen.
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Tila on käyttäjilleen arjen, kampusalueen kohdalla tarkentuen mm. oppimisen
ja tieteenteon, mutta myöskin työskentelyn, asumisen, liikkumisen, harrastamisen ja ajanvieton ympäristö. Kaikkia näitä toimintoja luonnehtii tavalla tai
toisella vuorovaikuttaminen. Toiminnallisen kokonaisuuden sitovat yhteen
erilaiset solmukohdat, reitit ja ytimet. Näihin paikantuu useimmiten myös
käyttäjälähtöinen tilan tuottaminen, joista näkyvimpiä esimerkkejä tarkastelualueella ovat liikkumiseen liittyvät toiminnot (mm. suunnittelemattomasti
syntyneet polut, polkupyörien valtaamat tilat), Ossinlammen tuntumassa sijaitseva, opiskelijakilpailun pohjalta toteutettu kaupunkiviljelyalue, rakenteiden pintoja kuvittavat teokset (mm. opiskelijatyönä syntynyt valotaideteos
”Power Plant” akustiikan laboratorion kaiuttoman huoneen länsijulkisivulla) ja
kannanotot (mm. Oikosulun alikulku, Dipolille ja TF:n osakuntatalolle johtavat
portaat) sekä kaikkialla läsnä olevat opiskelijajärjestöt.
Kampusalueen lähimiljöötä on hyödynnetty, ja hyödynnetään yhä, opetus- ja
tutkimuskäytössä myös luentosalien ja laboratorioiden ulkopuolella. Elävä, rikas ja monimuotoinen ympäristö toimii harjoitustöiden aiheena ja innoittajana, kokemuksellisena ponnahduslautana tulevaan.

”Power Plant” on Aalto-yliopiston opiskelijoiden Petteri Mäkiniemen,
Guy Dowsettin, Aku Rouheen ja Tea Dickmanin vuonna 2015 kurssilla
1 Mm. Henri Lefebvre La production de l’espace / The Production of Space (1974).
2 Lefebvre 1974. (social) space is a (social) product.

”Electronic Art in Public Space” tekemä ääneen reagoiva valotaidetoes.
Kuvassa teoksen mikrofonit puistonpuoleisella seinustalla.
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Akustiikan laboratorion seinälle rakennettu 10 metriä korkea”Power Plant” -teos muodostuu
ääneen reagoivista led-valoista. Teos sai inspiraationsa seinälle kiipeävistä villiviineistä ja
kuvastaa yliopiston monimuotoisuutta ja yhteistyön ja monikulttuurisuuden merkitystä.

KULT TUURIYMPÄRISTÖN OMINAISPIIRTEET,
ARVOT JA KEHITTÄMISSUOSITUKSET
Kohteen asema osana Otaniemen kampusalueen valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY, 2009) edellyttää ympäristöön liittyvien ominaispiirteiden ja arvojen huomioimista alueen käytön suunnittelussa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden pohjalta. Vaikka tarkastelualue ei lukeudu
julkisina tiloina tai rakennuskannaltaan Otaniemen historiallisesti tai arkkitehtonisesti kaikkein arvokkaimpiin, siihen sisältyy useita rakennetun kulttuuriympäristön kontekstissa tilallisesti ja toiminallisesti keskeisiä elementtejä
ja se toimii mm. yhdysväylänä kolmen kampusalueen DOCOMOMO-kohteen
välillä. Nämä suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteosvalikoimaan
kuuluvat kohteet ovat Teknillisen korkeakoulun entinen päärakennus (Alvar
Aalto, 1965-75), Otaniemen kappeli (Kaija ja Heikki Siren, 1953 & 1978) ja
nykyinen päärakennus Dipoli (Raili ja Reima Pietilä, 1966).
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Tarkastelualue liittyy ominaispiirteitään ja arvoiltaan kiinteästi julkisen tilan jatkumoon, jota luonnehtivat Museoviraston rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnissa todetusti kampusalueen kaavalle leimallinen ”maaston
muotojen hyväksikäyttö, avoimet ja laajat viheralueet sekä punatiilisten laitosrakennusten väljä ja monipuolinen ryhmittely”.1 Tilan jäsentelyä ja hierarkiaa
kampusalueen kokonaisratkaisussa on kuvattu Museoviraston inventoinnissa
seuraavasti:
”Päärakennus ja sen amfiteatterimainen luentosaliosa sekä kirjasto keskusviheriöineen muodostavat kampuksen kokoavan ja hallitsevan ydinalueen,
jota ympäröivät ’kampussolut’ laitos- ja laboratoriotiloineen. Nämä on ryhmitelty joko puikkomaisiksi rakennusrungoiksi yhdyskäytävineen tai viuhkamaisiksi taloryhmiksi. Kaksi laajinta laboratoriovyöhykettä – Puumies ja
Kivimies – levittäytyvät ruutukaavamaisiksi alueiksi. Autoliikenne kiertää
puistoaukeiden jäsentämän kampusalueen ulkopuolella. Itäpuoliset alueet
on varattu kampuksen sosiaalisille toiminnoille, asuinalue sijoittuu väljästi
rantametsän maastoon.” 2
Alvar Aallon vuoden 1949 kilpailuvoiton ja myöhemmin täydentyneiden
maankäyttösuunnitelmien hengen mukaisesti Otakaaren asemakaava-alue
asettuu osaksi keskusviheriön ja sitä ympäröivien ”kampussolujen” varaan
muodostuvaa rakennetta. Alueeseen ja sen rakennuskantaan kohdistuvissa
toimenpiteissä tulee näin ollen varmistaa kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen ja vahvistuminen. Alueen kehittämisen tavoitteena on arkkitehtonisesti ja maisema-arkkitehtonisesti ehjä ympäristö, joka toiminnallis-taloudellisten näkökulmien ohella ottaa huomioon eri historiallisten vaiheiden sekä
toteutuneet että intentionaaliset kerrostumat.
1 http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1360.
2 http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1360.

Näkymä Ossinlammen ylitse kohti länttä. Taustalla
siintää Otaniemen lämpövoimalan piippu.

YMPÄRISTÖARVOT

ARKKITEHTONISET JA KAUPUNKIKUVALLISET ARVOT

Kohdealuetta koskee huomioitavia luonnonympäristöön ja ekologisiin tavoitteisiin liittyviä arvoja. Luonnon osalta keskeinen elementti on rakennetulle
perustan muodostava topografia sekä alueelle ominainen kasvillisuus ja eläimistö, joiden kohdalla arvot tarkentuvat tyypillisten lajien säilyttämiseen ja
monimuotoisuuden tukemiseen. Kaavamuutosaluetta koskettava erityiskysymys liittyy liito-oravien elinpiiriin. Aiheesta on tehty erillinen kartoitus kevään 2018 aikana. Liito-orava (Pteromys volans) on Suomessa silmälläpidettävä, luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu laji, jonka kanta on pienentynyt
1900-luvun puolivälistä lähtien. Liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikat
on turvattava ja suojelu on huomioitava kaavoituksessa.3

Otaniemen kampusalueen rakennettuja arvoja määrittää toteutuksen konteksti ja ajankohta, erityisesti Alvar Aallon perintöön ja laajempaan modernin
suomalaisen arkkitehtuurin traditioon liittyen. Useat kampuksen avainkohteet
luetaan nykyisellään modernistisen tyylisuunnan merkkiteoksiin ja korkeakoulualueen kokonaisratkaisua pidetään poikkeuksellisen korkeatasoisena.
Kokonaisratkaisulle tyypilliset ominaispiirteet on olennaista huomioida identiteetin ja yhtenäisyyden suhteen sekä mahdollisen lisärakentamisen että olemassa olevan rakennuskannan ylläpidon ja kunnostuksen osalta. Samoin säilytettäviä ja edelleen kehitettäviä arkkitehtonisia ja kaupunkikuvallisia arvoja
liittyy maisematiloihin ja viherrakenteeseen.

Aluetta kehitettäessä olennainen on myös kaikki suunnittelun tasot lävistävä ekologisuuden ja kestävän kehityksen näkökulma. Kaavamuutosalueella
ekologiset arvot on tehty näkyväksi mm. vuonna 2013 käynnistyneen kaupunkiviljelyhankkeen muodossa. Toinen merkittävä lähtökohta on pyöräilyn
ja jalankulun kehittäminen, joka mahdollistaa ekologisen kestävyyden ohella
joustavan ja esteettömän siirtymiseen tilojen välillä.

MAISEMALLISET ARVOT
Kaavamuutosalueen maisemalliset arvot liittyvät toisaalta omaleimaiseen
luonnonmaisemaan, toisaalta tapaan, jolla maiseman ominaispiirteet on huomioitu rakennetun ympäristön suunnittelussa. Tämä, kampusalueen rakennetulle kulttuuriympäristölle ominainen tunnuspiirre on suunnittelussa säilytettävä ja edelleen kehitettävä arvo.

TOIMINNALLISET ARVOT
Kaavamuutosalueen toiminalliset arvot kytkeytyvät alueen ja sen rakennusten käyttöön. Otaniemen kampus on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
merkittävä opetus- ja tiedekeskittymä, jonka tulevaisuuden haasteet liittyvät
globaaliin tietoyhteiskunnan kehityskaariin ja käynnissä olevaan digitaaliseen
murrokseen. Tämän myötä ajankohtaiseksi on tullut opetuksen ja siihen käytettävien tilojen uudelleen ajattelu ja järjestäminen. Käynnissä oleva prosessi
on olennaista huomioida alueen tilankäyttöä ja suunnitteluratkaisuja kaavatasolla pohjustettaessa.
3 http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Lajiensuojelutyo/Yksittaisten_lajien_suojelu/
Liitooravan_suojelu.

KEHITYSSUOSITUKSIA
Tilarakenteen ja kasvillisuuden kohdalla suositeltavavaa on vakiintuneen
kampusviheriön (Alvar Aallon puisto, Martti Levónin puisto) yhtenäisyydestä,
luontevasta rajautumisesta sekä tilallisesta ja toiminallisesta jatkuvuudesta
eri suuntiin huolehtiminen. Erityisesti huomioitavia ovat tärkeät näkymät ja
kulkureitit. Alueen maisemallisessa kehittämisessä olennainen on myös selkeä jako yhtenäisen metsävyöhykkeen (erityisesti Otakaaren itähaaran molemmin puolin) ja avoimen tilan (laakson) välillä, metsänreunoja korostaen.
Ratkaisussa puusto täyttää metsäisellä vyöhykkeellä rakennusten välit, kun
taas avoimilla alueilla kasvillisuus koostuu puuryhmistä, yksittäispuista ja
pensastoista, kasvupaikalle luontevaa lajistoa käyttäen.
Tilaa rajaavien elementtien osalta suositeltavaa on erityisesti Martti Levónin puiston reunojen kohdalla selkeyttäminen ja yhtenäistäminen, puiston eri
reunojen yksilöllinen tilallinen ja maisemallinen luonne ja yhteydet huomioiden. Katutilan ja liikenneympäristön osalta mahdollisia kehitettäviä kokonaisuuksia ovat Otakaari kampuksen ydinaluetta kiertävänä ja kokoavan kulkuväylänä, Jämeränaukio teekkarikylän tunnistettavana sisääntulopaikkana
ja Rakentajanaukio selkeäpiirteisenä sisäänkäynti- ja pysäköintialueena, joka
toimii samalla jalankulun ja pyöräilyn sujuvana, Otakaaren kahta haaraa yhdistävänä reittinä.
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Otaniemen maankäyttösuunnitelma, rakentamis- ja
ympäristönhoitosuositukset. A-konsultit 2005.

Otaniemen viherrakenne. Paunila ja Rautamäki 2005.

Kaavamuutosalueen ympäristöön liittyviä arvoja ja suosituksia on käsitelty aiemmissa yhteyksissä osana Otaniemen
kampusalueen kokonaisuutta. Kaikissa näissä keskeisenä
elementtinä on nostettu esiin rakennetun ja viherrakenteen
välinen suhde, maisematilojen vaihtelu ja linkittyminen sekä
avainnäkymien kautta aukeavat visuaaliset ja tilalliset yhteydet.

piha-alueita ja puistomaisia alueita, joiden
llisesti ja maisemallisesti tärkeää, mutta joille toehtonisiin tavoitteisiin kuin keltaisella merkityn
peiden mukaan.

on tärkeää, jotta säilytetään selvitysalueen asestihentymistä ja niitä erottavista avoimemmista

voimet näkymät kohti auditoriota, kirjastoa,
tilla värillä osoitettuja alueita suunnitellaan tasaunnioittavina kokonaisuuksina.

Livadyn ja Maisema-arkkitehtuuri MM:n laatimassa Otaniemen kampusalueen kulttuuriympäristöselvityksessä rakennetun ympäristön arvoja ja muutoksensietokykyä on esitetty
karttapohjalla värikoodein. Näistä tämän selvityksen tarkastelualueen kohdalla olennaisia ovat oranssi (kiinteästi kampusalueen keskeisen puistovyöhykkeen osaksi kytkeytyvä
avoin tila), sininen (kaupunkikuvallisesti tärkeä alue, joka
kestää kaupunkikuvan ja kulttuurihistorian näkökulmasta kohtuullisen määrän uudisrakentamista, mikäli pyritään
laadukkaaseen ja yhtenäiseen ilmeeseen ja rakentaminen
sopeutetaan olevan rakennuskannan piirteisiin), vihreä (kaupunkikuvallisen, maisemallisen ja kulttuurihistoriallisen arvon kannalta erittäin tärkeää puustoa) ja violetti (liikennealueita ja niihin liittyviä piha-alueita, joiden säilyttäminen
avoimina tai puistomaisina on tärkeää, mutta joille toteutunut ympäristö ei perustu yhtä määrätietoisiin arkkitehtonisiin tavoitteisiin kuin toisaalla).

arvon kannalta on merkityksellistä, että erityievat jalot lehtipuut säilyvät myös tällä alueella ja
a tulevassa alueenkäytössä.

tilla osoitetusta alueesta. Vaaleanpunaisella on
esitetyn rakentamisen osuudet, jotka sijoittuvat
opuolelle.

samat huomiot kuin violetilla merkittyyn siltä
tärkeää avointa välialuetta eikä niiden toteutn arkkitehtonisiin tavoitteisiin kuin keltaisella

eakouluaukiota ja tiemiljöötä on mainittu muun
ja esteettömät näkymät päärakennuksesta läntavana välialueena.

llisuuksia on tutkittu kaksivaiheisen kansainvä.2). Kilpailussa tutkittujen alueiden käyttämistä
koulutoiminnan turvaamisella ja vahvistamisella

ieman poikkeavan alueen käyttäminen rakenönkin näkökulmasta positiivista vaikutusta,
ja mahdollinen uudisrakentaminen toteutetaan
arvostelulautakunnan antamien jatkosuositusntamista vaaleanpunaisella merkitylle tai siitä
näkemyksen mukaan pitää mahdollisena, vaikka
ettäisiin.

Selvitysalueen rakennetun ympäristön arvot ja
muutoksensietokyky. Livady 2014.

un voittaneessa ehdotuksessa on sijoitettu

Arkkitehtitoimisto Livady & Maisema-arkkitehtuuri MM
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RAKENTAJANAUKIO 2 / OTAKAARI 3
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT
Rakennus: Terveysteknologian talo / Aalto yliopisto,
alk. TKK Teknillisen fysiikan osasto

MERKITTÄVÄT RAKENNUSVAIHEET:
1. vaihe (Sirkka ja Aarne Piirainen, 1959)

Kiinteistötunnus: 49-10-1-12
2. vaihe (Reaktorirakennus, 1962)
Käyttötarkoitus: Tutkimuslaitosrakennukset
3. vaihe (Sirkka ja Aarne Piirainen)
Osoite: Rakentajanaukio 2, 02150 Espoo

RAKENNUSLUVAT

10. kaupunginosa, Otaniemi

Kerrosala: 11679m2

49-2014-1903 Muut muutostyöt
49-2008-39
49-2007-1974
49-2002-1423-R Muut muutostyöt
49-2001-153-C Muut muutostyöt
49-1999-177-C Muut muutostyöt
49-1996-852-B Laajennus
49-1989-1669-C Muut muutostyöt
49-1977-898-C Muut muutostyöt
49-1975-487-B Muut muutostyöt
49-1971-985-C Muut muutostyöt
49-1961-487-C Muut muutostyöt
49-1960-719-A

Kokonaisala: 12454m2

VANHAT RAKENNUSTUNNUKSET

Kerrosluku: 4

49-10-1-9-1 (muutospäivä 2013-04-11)
49-10-1-4-1 (muutospäivä 2007-02-21)

Kortteli 10001, tontti 12
Valmistunut: 1959 (1. vaihe)
Suunnittelija: Sirkka ja Aarne Piirainen (1. vaihe)
Alkuperäinen omistaja: Suomen valtio
(myöh. Valtion kiinteistölaitos / Senaatti-kiinteistöt)
Nykyinen omistaja: Aalto-yliopistokiinteistöt

Kantavat rakenteet: Betoni

ASEMAKAAVATILANNE

Rakentamistapa: Paikalla tehty
Voimassa oleva asemakaava no: 220502 (vahvistettu 23.10.1984)
Julkisivu: Tiili
Asemakaavamerkintä: YO-1 Opetusta ja tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, LPA autopaikkojen korttelialue
Kuva edellisellä sivulla:
Rakentajanaukio 2 ja 4 ajoittamattomassa valokuvassa
pian valmistumisen jälkeen. Kuva finna.

Lähteet: Rakennus- ja huoneistorekisteriote (Espoon kaupunki, Rakennusvalvontakeskus), Ajantasa-asemakaava https://kartat.espoo.fi/
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RAKENNUSPIIRUSTUKSET 1. VAIHE
SIRKKA JA AARNE PIIRAINEN 1959
Alkuperäiset rakennuspiirustukset kuuluvat Kansallisarkistossa sijaitsevaan
Rakennushallituksen piirustuskokoelmaan. Sarja sisältää yksitoista Aarne Piiraisen signeeraamaa piirustusta, jotka on päivätty 27.5. / 16.9.1957.

70

Asemapiirros 16.9.1957.

Päätyjulkisivut 27.5.1957.

Julkisivu koilliseen 27.5.1957.
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Julkisivu lounaaseen 27.5.1957.
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Kontekstiltaan Teknillisen fysiikan osaston 1. rakennusvaiheen suunnittelu ja
rakentaminen sijoittuvat ajankohtaan, jossa tahto Otaniemen kampusalueeseen liittyvän hankeen eteenpäin viemiseen oli voimakas, mutta täysimittaista
käynnistymistä hidastivat yhä maankäyttöön ja rahoitukseen sekä suunnittelutyön osalta ns. arkkitehtilakkoon3 liittyvät tekijät. Eskaloitunut kiista henkilöityi vuonna 1953 valtion rakennushallituksen pääjohtajaksi nimitetyn Jussi
Lappi-Seppälän ja SAFA:n puheenjohtajana vuodesta 1943 toimineen Alvar
Aallon välille.

2.4

2.4

Vuodesta 2015 Terveysteknologian talona1 – vakiintuneena käyttömuotona
kampusalueen ja sen toimintojen kansainvälisyyteen viitaten englanninkielinen Health Technology House – tunnettava entinen Teknillisen fysiikan laitos
/ Teknillisen fysiikan osasto kuuluu 1. rakennusvaiheen osalta yhdessä Alvar
Aallon suunnittelemien Konemiehentie 1 ”Saha” (1955), Metallimiehenkuja 2
(1955) ja Biologinkuja 5 (1960) ja Antero Pernajan suunnitteleman Rakennusinsinööriosaston (1959) kanssa Otaniemen kampusalueen vanhimpiin tutki- 2.2
mus- ja opetuskäyttöön suunniteltuihin rakennuksiin.2 Rakennusta on laajennettu useissa vaiheissa, suunnittelijoina ovat toimineet 1950-luvun lopulta
1970-luvulle Sirkka ja Aarne Piirainen.

Useimmissa teknillisen fysiikan uudisrakennusta4.5 koskevissa viittauksissa
suunnittelijoiksi on mainittu 1. rakennusvaiheesta lähtien rinnakkain Sirkka
8.2
ja Aarne Piirainen.
Alkuperäisissä 16.9.1957 päivätyissä rakennuspiirustuksissa mainitaan kuitenkin vain Aarne Piiraisen nimi. Piiraisten ammatillisesta
toiminnasta ja elämänvaiheista on saatavilla niukasti yksityiskohtaista tietoa,
joten Sirkka Piiraisen (s. 1.7.1920) roolia vuoden 1957 suunnitelmissa ei voida
vahvistaa varmuudella. Hänen tiedetään kuitenkin valmistuneen arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1956 ja avioituneen Aarne Piiraisen
kanssa jo vuonna 1946.9

10.2

10.1

7.9

5.8

8 Nykänen 2007, 172.
9 Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 2000, 311.
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9.5

5

1 http://health.aalto.fi/fi/healthtechnologyhouse/
2 Livady, 26. Aallon suunnittelemien rakennusten vanhimmat osat suojeltu kaavalla.
3 Nykänen 2007, 132. Tunnetaan myös nimellä arkkitehtiskisma.
4 Nykänen 2007, 132.
5 Nykänen 2007, 132.
6 Livady 2014, 20.
7 Nykänen 2007, 133.

lauettua. Nopeimmin rakentaminen pääsi käyntiin ydinfysiikan tutkimushank4.3
keen vauhdittamana teknillisen fysiikan osaston
kohdalla, jonka suunnitelmat
rakennushallitus tilasi8.2 arkkitehti Aarne Piiraiselta.8
5

Keskiössä olivat erimielisyydet arkkitehdin oikeudesta piirtämäänsä rakennukseen taideteoksena.4 Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto asettui kiistassa Aallon ja SAFA:n taakse ja heinäkuun 24. päivänä 1954 useissa lehdissä
julkaistussa kirjoituksessa arkkitehtiosaston professorit J.S. Sirén, Otto-Iivari
Meurman, Hilding Ekelund ja Antero Pernaja totesivat yksimielisesti LappiSeppälän olevan epäpätevä tehtäväänsä. SAFA julisti saartoon kaikki valtion
rakennustoiminnasta vastaavan rakennushallituksen työt5, minkä seurauksena
liittoon kuuluvat arkkitehdit pidättäytyivät yhteistyöstä vuoteen 1957 saakka.6 Tilanteen vaikutus Otaniemen kohdalla oli välitön ja Aalto mm. kieltäytyi
saattamasta loppuun aloittamaansa suunnitelmaa VTT:n betoniteknisestä laboratorioista.7 Vuonna 1955 valmistuneiden ensimmäisten opetus- ja tutkimus rakennusten jälkeen suunnittelua ja toteutusta jatkettiin vasta saarron

n

se

10.2
4.8

10.1
9.7
10.9

Teknillisen fysiikan uudisrakennus (1959) ja myöhemmät laajennukset
Teknillisen fysiikan osasto sai suunnitteluun ja rakentamiseen vaadittavan
määrärahan vuoden 1957 menoarviossa.11 Rahoitusta täydennettiin vuoden
1958 budjettiin tehdyllä lisäyksellä.12 Uudisrakennus valmistui ja otettiin
käyttöön kesällä 1959, ensimmäisenä Teknillisen korkeakoulun omana opetusrakennuksena Otaniemessä.13 Viereensä se sai pian professori Antero Pernajan suunnitteleman Rakennusinsinööriosaston, joka otettiin käyttöön vain
hieman myöhemmin syksyllä 1959. Teknillisen fysiikan osaston rakennushanketta vauhdittanut, voimakas ydinfysiikkaan kohdistuva tutkimusintressi näkyi
tontilla lisäksi ”Eksponenttiaalimiiluna” tunnetutun väliaikaisen atomilaboratoriorakennuksen muodossa. Tätä rakennusta varten varhaisen version piirustukset laati vuonna 1957 Antero Pernaja ja niitä tarkastettiin myöhemmin
ennen toteutusta. Teemaa sivutaan laajemmin jatkossa, Suomen ensimmäistä
ydinreaktoria käsiteltäessä.

Seinäjoen tyttölyseo, Sirkka ja Aarne Piirainen 1961, kuva finna.fi.
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Arkkitehtipariskunta teki suunnittelutöitä oman toimistonsa kautta 1950-,
1960- ja 1970-luvuilla. Saatavilla olevan lähdemateriaalin perusteella Piiraisten merkitystä modernin suomalaisen arkkitehtuurin traditiossa on pidetty
vähäisenä, eikä heidän toiminnastaan ole tätä selvitystä tehtäessä kattavia
kohdetietoja tai tutkimusta. Piiraiset suunnittelivat kuitenkin monipuolisesti
koulu-, asunto- ja liikerakennuksia. Teknillisen fysiikan osaston ohella esimerkkejä heidän toteutuneista töistään ovat Kulttuurikeskus Sofian nimellä nykyisin toimiva, Kallvikiin suunniteltu entinen Gebhard-opisto (1958)10, Seinäjoen
tyttölyseo (1961), sekä Oulun osuuspankin pääkonttori (1971).
10 https://sofia.fi/sofia/

Alkuperäinen, vuoden 1959 suunnitelman mukainen rakennus (muutoskaavio: 1. vaihe), jota myöskin Piiraisten suunnittelema vuoden 1974 laajennus
(muutoskaavio: 3. vaihe) mittakaavan suhteen nykyisellään dominoi, sijoittuu
kokonaisuuden eteläpäätyyn. Rakennuskokonaisuuteen kuuluu lisäksi 1962
valmistunut, nykytilanteessa kahdelta sivustaltaan katetuilla kulkusilloilla
muihin osiin liitetty reaktorirakennus (muutoskaavio: 2. vaihe). Kokonaisuus
muodostaa yhdessä Rakennusinsinööriosaston kanssa pitkittäissuuntaisen
jatkumon Rakentajanaukion varteen.
Varhaisessa valokuvassa (kuva s. 68) rakennukset erottuvat vielä osin muokkaamattomassa maisemassa, johon ensimmäisten katulinjojen ja kulkuvälineiden myötä alkaa hahmottua liikkumisen infrastruktuuri. Piiraisten suunnitteleman rakennuksen julkisivu on Otaniemen yleisilmettä noudattaen
toteutettu punatiilestä. Lähinaapuristaan ja kampusalueen keskeisestä suunnittelutraditiosta poiketen sen kohdalla ei ole kuitenkaan käytetty nauhaikkunaratkaisua, joten toteutuksen rytmi on olennaisesti toinen. Vaikka suunnittelun kontekstiin ja ajankohtaan liittyvät reunaehdot vastaavat teknillisen
fysiikan osaston ja rakennusinsinööriosaston kohdalla pääpiirteittäin toisiaan,
Piiraisten toteutus henkii intentioiltaan suunnitteluhetkellä loppua kohti kulkenutta vuosikymmentä, kun naapuri kurkottaa jo seuraavalle –johdonmukaiseksi osaksi 1960- ja 70-luvuilla voimakkaimman toteutusvaiheensa läpikäyneen kampuksen kokonaisratkaisua.
11 Nykänen 2007, 172.
12 Nykänen 2007, 172.
13 Nykänen 2007, 172.

Kontrasti rakennusten välillä voimistuu, kun niitä tarkastellaan nykytilassaan.
Rakentajanaukio 2:n tapauksessa 1950-luvun muotokieli hukkuu osaksi järjestymättömän vaikutelman luovaa massoittelua. Alkuperäiselle tunnusomainen, päämassasta nykyisen Rakentajanaukion puoleisen pääsisäänkäynnin
kohdalla ”sisäänvedetty nivel” on myöhemmän käsittelyn myötä visuaalisena
ratkaisuna kadonnut. Samankaltainen välitön jäsentymättömyyden tunne koskee useita eriaikaisia, mutta laajennusten, muutosten ja korjaushankkeiden
ristipaineessa identittömiksi jääneitä tila-aihioita käsittävää interiööriä.
Bengt Lundsten toteaa kohteesta suojeluedellytysselvityksessään: ”rakennuksen vanhinta osaa vaivaa selvä tilanahtaus”. Sävy jatkuu kriittisenä: ”arkkitehtonisesti tämä rakennuskokonaisuus on Otaniemen keskeisen alueen heikoimpia”.
Pelastavana elementtinä ”julkisivujen tiilimateriaali sulauttaa sen kuitenkin
tyydyttävästi ympäristöön”.14 Lundsten mainitsee myös, että liuskekivisokkeli
”tekee vieraan vaikutuksen”. Tunne on kampuksen kontekstissa ymmärrettävä, mutta perusteiltaan osin subjektiivinen. Vaikka Alvar Aallon maankäyttösuunnitelman 1950-luvun kuluessa hahmottuneet periaatteet ovat olleet
suunniteltaessa tiedossa, Piiraisten tulkinta edeltää silti ajallisesti valtaosaa
toteutuksista. Tältä osin vieraus kiinnittyy yhteyteen, ei ratkaisuun itseensä,
jota sinänsä voidaan pitää yksittäisen toteutuksen tasolla 1. rakennusvaiheen
osalta johdonmukaisena.

aikana. Siinä missä Lundstenin selvityksen liikkeelle panevana voimana toimi
sen esipuheen perusteella Suomen rakennustaiteen museossa (myöhemmin
Arkkitehtuurimuseo) vuonna 1995 järjestetty Varjele modernia -näyttely16, nykyisellään teemaa tarkastellaan vuonna 2010 voimaan astuneeseen Lakiin rakennusperinnön suojelemisesta kirjattujen, vuoden 1985 rakennussuojelulaista
täsmentyneiden, suojeluedellytysten ja Otaniemen kohdalla täydentävästi
museoviraston RKY -periaatteiden läpi. Tarkasteluun sisällytetään yhä vahvemmin myös muut kuin konventionaaliseen rakennustaiteen paradigmaan
mielletyt arvot.
Tätä selvitystä taustoitettaessa kävi tiedon karttuessa ilmeiseksi, että Rakentajanaukio 2 / Otakaari 3 rakennuskokonaisuuden kulttuurihistoriallista ja
arkkitehtonista merkitystä sekä suojelutarvetta arvioitaessa vahvimmat suojelunäkökohdat liittyvät tontille vuonna 1962 rakennettuun, käyttötarkoitukseltaan ja tilankäytöltään ainutlaatuiseen reaktorirakennukseen.

16 Lundsten 1999, esipuhe.
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Vuonna 1977 tehtyjen perusteellisten korjausten ja uudelleenjärjestelyjen
lisäksi Lundsten toteaa suojeluedellytyksiä kartoitettaessa käynnissä olleen
peruskorjauksen, minkä seurauksena hän arvioi alkuperäisosia olevan jäljellä
”hyvin vähän”.15 Tämä huomioitiin lähtötietona, joka on kevään 2018 aikana
tehdyssä inventoinnissa tarkistettiin ja arvioitiin uudelleen.
Muutosvaihekaavion ohella rakennuksen tilaa vuoden 1999 asussa on esitetty Lundstenin selvityksessä suppeasti valokuvin. Toisin kuin Antero Pernajan suunnitteleman Rakentajanaukion 4:n kohdalla, Sirkka ja Aarne Piiraisen
suunnittelemalla Rakentajanaukio 2:lla / Otakaari 3 :lla ei ole nähty Lundstenin selvityksessä olevan suojeluehdotusta puoltavaa arkkitehtonista arvoa.
Muun muassa tämän pohjalta Otakaaren kaavamuutosaluetta koskevan raportin syvennetty osuus on ohjattu viranomaisten toiveesta koskemaan Rakentajanaukio 4:n 1. vaihetta.
Lundstenin arviota tarkasteltaessa on huomattava selvityksen painotusten –
koko Otaniemen alueen rakennuskannan suojeluedellytysten koostava arviointi – vuoksi paikoin viitteelliseksi jäänyt taustoitus. Myös näkemykset suojeltavasta rakennusperinnöstä ovat eläneet kuluneiden kahden vuosikymmenen
14 Lundsten 1999, A5.
15 Lundsten 1999, A5.

Pohjoisjulkisivu laajennuksen jälkeen. Ajoittamaton. kuva finna.fi.

SUOMEN ENSIMMÄINEN YDINREAKTORI
Historialliselta merkitykseltään rakennuskompleksin kiinnostavan osa on
1960-luvun alussa, pian Piiraisten suunnitteleman ensimmäisen rakennusvaiheen jälkeen valmistunut lisärakennus, joka kätkee sisäänsä Suomen ensimmäisen ydinreaktorin. Teknilliselle korkeakoululle Yhdysvalloista tilattu, erityisesti tutkimuskäyttöön suunniteltu FiR 1 reaktori otettiin käyttöön vuonna
1962.17 Vihkimisen suoritti tiedotusvälineiden läsnä ollessa presidentti Urho
Kekkonen laukaisemalla 250 megawatin tehopulssin. Merkittävä hetki vangittiin filmille ja tapahtumaa luonnehdittiin Suomen siirtymisenä atomiaikaan.18
Viitekehyksen tutkimusreaktorin hankinnalle ja tarkoitusta varten suunnitellun rakennuksen toteuttamiselle muodostaa 2. maailmansotaa seurannut yhteiskunnallinen, taloudellinen ja teknologinen kehitys. Suomen tapauksessa
eräänlaisena vedenjakajana uuden ja vanhan välillä voidaan nähdä vuoden
1952 olympialaiset, jotka avasivat ovat maailmalle paitsi hyvin konkreettisella, myös symbolisella, ajattelun, yhteyksien ja uudenlaisen kansainvälisen
yhteistyön tasolla. Maailmanlaajuisesti otsikoihin nousi kilpailu avaruuden
valloituksesta ja avaruusajaksi nimitetty ajanjakso alkoi 4.10.1957 Neuvostoliiton laukaistessa maata kiertävälle radalle Sputnik I tekokuun.19
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Avaruusteknologian ohella kehityksen etualalle nousi tutkimuskohteena erityisluonteensa vuoksi vahvasti politisoitunut ydinvoima. Vastatoimenpiteenä
ydinasevarustelun kasvavalle uhalle Yhdysvallat käynnisti Dwight D. Eisenhowerin johdolla joulukuussa 1953 Atoms for Peace -kampanjan, jonka tarkoituksena oli levittää ydinenergian rauhanomaista käyttöä pieniin, etupiiriinsä kuuluviin maihin.20 Tämä aloite avasi Suomenkin kohdalla ovet tutkimuskäyttöön
tarkoitetun reaktorin hankintaan.
Radioaktiivisia aineita oli tutkittu Teknillisen korkeakoulun kemianosastolla
jonkin verran jo 1900-luvun alkupuolella, pian radiokemian keksimisen jälkeen. 1930-luvulla ydinfysiikan kysymyksiä oli seurattu lähinnä Helsingin yliopistossa, jossa oli opiskellut ja väitellyt vuonna 1939 tohtoriksi myös TKK:n
tulevan tutkimuslaboratoriohankkeen avainhahmo Erkki A. Laurila (19131998).21
17 HS 29.6.2015. Suomen ensimmäinen ydinreaktori ajetaan kokonaan alas. https://www.hs.fi/
tiede/art-2000002834935.html
18 YLE https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/06/30/otaniemen-reaktori-avasi-suomenatomikauden-1962
19 Nykänen 2007, 135-136.
20 Nykänen 2007, 143.
21 Nykänen 2007, 143

Suomen ensimmäinen atomireaktori Otaniemessä.
Kuvaaja Helge Heinonen. Kuva Finna.

Syyskuussa 1956 jättämässään lausunnossa Laurilan johtama energiakomitea
esitti tutkimusreaktorin hankkimista Teknilliselle korkeakoululle, jossa atomifysiikan opetus oli käynnistynyt syksyllä 1953.22 Hanke eteni ja Kauppa- ja teollisuusministeriö myönsi lokakuussa 1957 2,3 miljoonan markan määrärahan
”ydinteknillisen insinöörikoulutuksen tehostumiseksi suunnitellun eksponenttiaalimiilun rakentamista varten”.23 Tutkimuksen käynnistämiseksi toteutettiin päätöksen turvin ensin rakennuspiirustuksissa ”Eksponenttiaalimiiluksi” nimitetty
väliaikainen atomilaboratorio ja pian sen jälkeen varsinainen reaktorirakennus. Eksponenttiaalimiilun paikka on merkitty Teknillisen fysiikan osaston 1.
rakennusvaiheen asemapiirustukseen vuodelta 1957 ja rakennuksen kulma
näkyy varsinaista reaktorirakennusta rakennettaessa talvella 1961-62 otetussa valokuvassa.
Reaktorin suhteen valinta osui yhdysvaltalaisen Freeman Dysonin suunnittelemaan ja General Atomicin valmistamaan TRIGA-reaktoriin24, jonka ominaisuuksiin professori Pekka Jauho – toinen tutkimushankkeen keskeisistä
hahmoista – kävi perehtymässä San Diegossa ennen lopullista ostopäätöstä.25 Suomalaisena urakoitsijana reaktoriratkaisun toteutuksessa toimi Oy Ahlström Ab:n Warkauden konepaja, reaktorirakennuksen rakensi rakennushallitus, jossa suunnittelijana toimi yliarkkitehti Matti Hirvonen.26

Väliaikainen atomilaboratorio ”Eksponenttiaalimiilu”, Antero Pernaja 1957.

FiR 1- nimen27 saanut reaktori käynnistettiin Otaniemessä maaliskuussa 1962
ja virallinen vihkiminen käyttöön tapahtui saman vuoden syyskuussa tasavallan presidentin ja IAEA:n28 pääjohtajan Sigvard Eklundin läsnä ollessa. 1960- ja
1970- lukujen aikana reaktorilaboratoriossa koulutettiin ydinenergian sovellutusten hyödyntämiseen kykeneviä insinöörejä, joiden työpanos oli myöhemmin ratkaiseva ydinenergiaan perustuvaa sähköntuotantoa käynnistettäessä
1970-luvun lopulla Loviisan Hästholmenin voimalaitoksessa.29 Opetuksen lisäksi laboratoriossa tehtiin kansainvälisesti korkeatasoista tutkimustyötä ja
tekniikkaa vietiin paljon myös ulkomaille.30
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Ydinreaktorin hallinta siirtyi vuonna 1971 valtioneuvoston päätöksellä Teknilliseltä korkeakoululta Valtion teknilliselle tutkimuslaitokselle. Tutkimustyön
ja koulutuksen ohella tiloja on hyödynnetty lääketieteellisessä sädehoito22 Nykänen 2007, 144; 149.
23 Nykänen 2007, 150.
24 Nykänen 2007, 150. TRIGA lyhennys sanoista Training, Research, Isotope Production,
General Atomic
25 Nykänen 2007, 151.
26 Nykänen 2007, 151.
27 Nykänen 2007, 151. FiR 1, Finland Reactor 1.
28 1957 perustettu International Atomic Energy Agency
29 Nykänen 2007, 151. Lisäksi keskustelu VTT:n Iiro Auterisen ja Olli Vilkamon kanssa
3.5.2018.
30 Nykänen 2007, 151.

”Eksponenttiaalimiilun” myöhempi suunnitelma, 1961.

osalta kohde on suomalaisessa rakennusperinnössä ainutlaatuinen. Tätä silmällä pitäen Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Museovirastolta lausunnon VTT:n reaktorin käytöstä poistamista ja purkua koskevasta lupahakemuksesta kulttuuriperinnön ja -ympäristön näkökulmasta.
Museovirasto on 27.3.2018 päivätyssä lausunnossaan todennut kolmikerroksisen reaktoriosan arkkitehtuurista ”Noppamainen rakennus on ulkomateriaaleiltaan tyypillinen Otaniemen laitosrakennus. Nauhaikkunaiset julkisivut ovat
punatiiltä ja katto, joka on osa julkisivupintaa, on kuparia”, kohteen sijainnista
”Aalto-yliopiston Otaniemen kampusalue on Suomen vanhimmalle tekniikan ja
arkkitehtuurin yliopistolle rakennettu, aikansa laajin yhtenäinen korkeakoulu-, tutkimus- ja asuinalue” ja asemakaavatilanteesta: ”Asemakaava on vuodelta 1984.
Reaktorirakennusta ei ole erikseen osoitettu eikä sille ole erityisiä kaavamääräyksiä. Rakennuksen lähiympäristö säilyy jatkossakin kampusalueena. Lähialueelle on
ollut suunnitteilla täydennysrakentamista.” 33

Suomen ensimmäinen atomireaktori Otaniemessä.
Kuvaaja Helge Heinonen. Kuva Finna.
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käytössä 1990-luvulta alkaen. Sädehoidoista vastanneen yrityksen ajauduttua konkurssiin VTT päätti anoa lupaa reaktorin purkuun kannattamattomana
vuonna 2015.31 Reaktoria ajettiin viimeisen kerran 20.6.2015. Käynnissä on
purkuun tähtäävä prosessi, jota ohjaa sen erikoisluonne – Suomen ensimmäisestä ydinreaktorista on tulossa myöskin Suomen ensimmäinen purettava
ydinreaktori.
Reaktoriosan purkamisen jälkeen rakennuksen tilat on tarkoitus puhdistaa ja
vapauttaa käyttöön. VTT:n julkaiseman aikataulun mukaan purku- ja purkujätteen välivarastointi alkaa vuonna 2019, reaktori on purettu ja tilat puhdistettu vuonna 2022 ja purkujätteen loppusijoituksen kaavailtu ajankohta on
2030-luku.32
Prosessin myötä katoaa aineellisessa muodossaan pala historiaa, jonka säilyttäminen käyttämättömänä tai kannattamattomana ”museoesineenä” sisältää
päätöksenteon tasolla rakennussuojeluun harkinnan ulkopuolelle jääviä näkökohtia (ydinturvallisuus). Huolimatta siitä, että tilojen käytön ja toiminnallisuuden, mutta myös rakennuksen suunnitteluun liittyvien erityiskysymysten
31 HS 29.6.2015.
32 VTT FiR 1 -ydinreaktorin käytöstä poisto http://www.vtt.fi/palvelut/vähähiilinen-energia/
ydinvoima/tutkimusreaktorin-purku.

Museovirasto toteaa lausunnossa, ettei se ota kantaa toimenpiteisiin, jotka
liittyvät reaktorin radioaktiivisten osien poistamiseen. Se kannustaa kuitenkin
toimijoita dokumentoimaan tarvittavalla tavalla poistettavan kokonaisuuden.
Reaktorirakennuksen tulevaan käyttöön valvonnasta vapautuksen jälkeen virasto ilmoittaa ottavansa kantaa erikseen.34
Vaikka tutkimusreaktori rakennuksineen on yksittäistapauksena poikkeuksellisen merkittävä, ennen eteenpäin siirtymistä on syytä mainita, että kampusalueen koehalleissa ja laboratorioissa on tehty vuosien saatossa paljon
korkeatasoista tutkimustyötä, joka on omalla sarallaan valtakunnallisesti – ja
osin myöskin kansainvälisessä mittakaavassa – ainutkertaista. Rakentajanaukio 2:n kohdalla alansa huippua on edustanut myös sittemmin muihin tiloihin
siirtynyt Kylmälaboratorio.35
Sekä tieteellisen että yhteiskunnallisen kehityksen kaarta vasten peilaten
tutkimusrakennukset ja -tilat puolustavat paikkaansa rakennetun kulttuuriperinnön joukossa. Tätä, rakennushistorian toiminnallista (ja toiminnollista)
ulottuvuutta sivutaan myöhemmin myös Rakentajanaukio 4:n kohdalla. Monimuotoisessa ja tulkinnoiltaan monitahoisessa kulttuuriympäristössä kulkevat
rinnakkain käytön ja rakennetun funktiot, joita on mahdotonta erottaa toisistaan. Näiden liittoa Otaniemi oppimisen ja tutkimisen ytimenä omaperäisesti
ilmentää.
33 Museoviraston lausunto 27.3.2018, yli-intendentti Helena Taskinen ja yliarkkitehti
Sirkkaliisa Jetsonen.
34 Museoviraston lausunto 27.3.2018.
35 Lundsten, 1999 A5.
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Reaktorirakennuksen asemapiirros ja pohjapiirustukset vuodelta 1960.
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Reaktorirakennuksen julkisivut vuodelta 1960.

INVENTOINTI
Suojelunäkökohtien arvioimiseksi inventointi on painottunut kokonaiskuvan
hahmottamiseen ja dokumentoinnin osalta vanhimpiin rakennusosiin. Valokuvat on otettu inventointikäynneillä 22.3.2018 / 6.4.2018 / 3.5.2018. Laajuudeltaan inventointi vastaa kaavasuunnittelun suojelunäkökohtien arviointiin
kohdistuvia tarpeita, Lundstenin vuoden 1999 käsittelyä päivittäen ja täsmentäen.
Rakentajanaukio 2:n / Otakaari 3:n rakennuskokonaisuus kattaa pääosin Aalto-yliopiston ja VTT:n käytössä olevia opetus- ja tutkimustiloja. Näiden lisäksi
paikalla toimii kampusravintola Aalto Kvarkki sekä lääketieteellisen teknologian yrityksiä. Selvitystä tehtäessä osoitteessa sijaitsi myös Aalto-yliopistokiinteistöjen toimipiste, joka oli kuitenkin kevään 2018 aikana siirtymässä
rakenteilla oleviin tiloihin Rakentajanaukio 4:ssa. Otaniemen kampusaluetta
koskettavalle muutosprosessille tyypillisesti rakennuksessa on käynnissä ja
suunnitteilla myös muita käyttöön liittyviä uudelleen järjestelyjä.
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Rakennuksen vuonna 1959 valmistunut 1. vaihe on nykyisellään itsenäisenä
ratkaisuna vaikeasti myöhemmistä laajennusvaiheista irrotettavissa. Alkuperäistoteutuksen arkkitehtoninen luonne ja sen suunnittelu- ja rakentamisajankohtaan kytkevät ominaispiirteet ovat merkittävältä osin myöhemmässä
kontekstissaan kadonneet. Inventoinnissa on kuitenkin poimittu esiin joitakin
yksityiskohtia ja ratkaisuja, joissa alkuperäisen henki on yhä aistittavissa.
Rakentajanaukion suunnasta lähestyttäessä rakennuksen kiinnittää 1950-luvun suunnittelutraditioon ja ajankuvaan lähellä alkuperäistä säilynyt pääsisäänkäynti. Pääsisäänkäynnin oikealla puolella alkuperäisessä suunnitelmassa ja varhaisessa valokuvassa näkyvät autotallit ovat sittemmin väistyneet
käyttömuutosten tieltä. Pääsisäänkäynnin vasemmalla puolella 1. rakennusvaiheen julkisivu liittyy myöhempään laajennusosaan. Laajennusosan julkisivukäsittelyssä ei ole jatkettu 1. rakennusvaihetta luonnehtivaa ikkunaratkaisua tai liuskekiven käyttöä sokkelissa ja detaljeissa, vaan on liikuttu lähemmäs
kampusalueella vakiintunutta ratkaisua (nauhaikkunat, paikallavalettu betonisokkeli).
Muiden julkisivujen osalta – eteläpäätyä lukuun ottamatta – alkuperäiset tunnuspiirteet ovat pääosin kadonneet myöhempien laajennusten ja korjausten
myötä. Vuoden 1959 1. rakennusvaihe liittyy vuonna 1962 käyttöön otettuun
atomireaktorirakennukseen (2. rakennusvaihe) reaktorirakennuksen rakentamisen yhteydessä toteutetun yhdyskäytävän muodossa. Nykyisellään käynti
reaktorirakennukseen tapahtuu vuoden 1974 laajennusosaan liittyvän yhdyskäytävän kautta.

1. rakennusvaiheen sisätiloja on uudistettu korjausten ja tilamuutosten yhteydessä. Läheisimmin alkuperäisen suunnitelman tilallisen hahmon voi tavoittaa interiöörien osalta pääsisäänkäynnin läheisyydessä sekä porras- ja
käytäväratkaisuissa. Sisäänkäynnin yhteydessä on säilynyt alkuperäisiä yksityiskohtia (mm. ovien detaljit, liuskekivipinnat), lisäksi alkuperäisiä tai lähellä
niitä olevia ratkaisuja on säilynyt kaiteiden, mosaiikkibetonisten askelmien ja
paikoin ikkunapenkkien kohdalla. Rakenteita, pintoja ja rakennusosia on uudistettu, alkuperäistä kalustusta tai tekniikkaa ei ole säilynyt.
Piiraisten suunnitelmien mukaan 1970-luvulla valmistuneella laajennuksella (3. rakennusvaihe) ja sitä myöhemmillä muutoksilla ei ole kiinteästä rakenteellisesta ja käyttöyhteydestä huolimatta selvää arkkitehtonista yhteyttä
alkuperäissuunnitelmaan. Tilallinen jatkuvuus on heikko ja yleisvaikutelma
hajanainen sekä sisätilojen että julkisivujen osalta. Suunnitteluratkaisultaan
ja käyttötarkoitukseltaan itsenäistä reaktorirakennusta on käsitelty inventoinnissa omana kokonaisuutenaan.
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Auditorio
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Keittiö
Auditorio

15
Ruokala

1. krs

Rakentajanaukio 2:n sisätilojen inventointikuvien ottopaikat.
Reaktorirakennus, oikealla ylhäällä, liittyy yhdyskäytävillä muun
rakennuksen kolmanteen kerrokseen.

2. krs

4. krs

JULKISIVUT
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Rakennuksen pääjulkisivu Rakentajanaukion puolella.

a.

d.

b.
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c.

a. 1970-luvun laajennusosan pääty Otakaaren suuntaan. Vanha kuva aiheesta, ks. sivu 73
b. 1970-luvun laajennusosan puistonpuoleista julkisivua.
c. 1962 valmistunut reaktorirakennus liittyy yhdyskäytävällä 1970-luvun laajennusosaan.
d. Rakennuksen päätyjulkisivu Rakentajanaukio 4:n puolella.

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI
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1. Alkuperäinen pääsisäänkäynti nykytilassaan. Sisäänkäynnin vasemmalla puolella vuoden
1974 laajennus liittyy vuoden 1959 1. rakennusvaiheen julkisivuun.

3. Ulko-oven alkuperäiset detaljit ovat
säilyneet osittain.

2. Pääsisäänkäynin lähellä alkuperäistä säilynyt ulko-oviratkaisu.

Ulko-ovien alkuperäinen suunnitelma.
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4. Ensimmäisen rakennusvaiheen pääsisäänkäynti.

5. Tuulikaapin pintamateriaaleina on käytetty mm. liuskekiveä ja lasitiiltä.

PORTAAT
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6. Ensimmäisen rakennusvaiheen porrasratkaisu.

7. Ensimmäisen rakennusvaiheen portaan välitasanne.

KÄYTÄVÄT
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8. Ensimmäisen rakennusvaiheen käytäväratkaisu.

9. Ensimmäisen rakennusvaiheen käytäväratkaisu.

10. Työhuone nykytilassaan. Mosaiikkibetoninen ikkunapenkki on alkuperäinen.
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11. Näkymä käytävän päästä kohti Rakentajanaukio 4:ää ja rakennusten väliin
jäävää rinnettä. Levähdyspaikan tarjoaa Ben af Schultenin sohva .

12. Käytävän interiööriä ja kalustusta.
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13. Säilynyt mosaiikkibetoninen ikkunapenkki.
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14. 1970-luvun laajennusosan aula.

15. Laajennusosan auditorio.

16. Aulanäkymä.

17. 1970-luvun käytäväratkaisu.
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18. 1970-luvun avoportaassa on mosaiikkibetoniset askelmat.

19. Portaikko ylhäältäpäin.

REAKTORIRAKENNUS
Reaktorirakennuksen tilat kierrettiin ja kuvattiin kattavasti VTT:n Iiro Auterisen ohjastamana 3.5.2018. Rakennuksen sisätiloihin liittyy käyttötarkoituksensa vuoksi joitakin pääsyä ja dokumentointia koskevia rajoituksia. Rakennus
on peruskorjattu vuonna 1996. Korjauksen yhteydessä tiloihin on tehty jonkin
verran toiminnallisia muutoksia, uudistettu pintoja ja yksityiskohtia. Lisäksi
tilojen ilmeessä on tapahtunut muutoksia alkuperäiseen mm. värimaailman
osalta.
Alkuperäinen, avoin tilaratkaisu, jossa reaktori on sijoitettu muiden tutkimusja työtilojen kiinteään yhteyteen, keskelle avaraa, kolmikerroksista tutkimushallia on VTT:n tiedon mukaan varsin poikkeuksellinen. Ratkaisu perustuu
suunniteltaessa tehtyyn harkintaan turvallisuusnäkökohdista, jossa riskit arvioitiin pieniksi. Suunnitteluratkaisua luonnehtii toiminallisuus, saavutettavuus ja linjakas tilankäyttö, jossa myös modernismille tyypilliset arkkitehtoniset arvot on huomioitu. Erityisesti tämä näkyy tilan jäsentelyssä, selkeässä
muotokielessä, harkituissa rakenteissa, laajoissa, eleettömissä pinnoissa (mm.
lautamuottibetoni) ja onnistuneessa ikkunoiden käytössä. Korkea katto ohjaa
katseen ylös nauhaikkunoista laskeutuvaan luonnonvaloon.
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Porrastilat ovat säilyneet lähellä alkuperäistä asuaan. Työhuoneet ja sosiaalitilat kalusteineen on uudistettu. Reaktorihallin nosturi on alkuperäinen, samoin reaktorin toistaiseksi säilyvät, purkamisen yhteydessä katoavat rakenteet
(maalipintoja uusittu peruskorjauksen yhteydessä turkoosiin sävyyn). Jonkin
verran alkuperäiseen kalustukseen kuuluvia, varhaisissa valokuvissa näkyviä
jakkaroita on säilynyt.

20. Mosaiikkibetoniset askelmat reaktorirakennuksen
ytimeen. Sinivihreä sävy 1990-luvun peruskorjauksen
väritystä.
21. Kuva viereisellä sivulla: Parvekekäytävät kiertävät
valoisaa reaktorihallia atriumpihan tavoin.

22. Reaktorihalli.

23. Reaktoriosa.

25. Reaktorin alkuperäinen luukku,
väritys 1990-luvulta.

26. Jakkara on alkuperäistä kalustusta.
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24. Työtiloja katetussa yhdyskäytävässä.

Alkuperäisen jakkaran detalji, jakkara näkyy
myös vanhassa valokuvassa, ks. sivu 78.
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Reaktorirakennuksen ja Rakentajanaukio 2:n
ensimmäisen vaiheen välinen yhdyskäytävä.

Peruskorjauksen yhteydessä tarpeettomiksi
tulleet putket jätettiin koristamaan ulkoseinää.

ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Rakennuskokonaisuuden vanhimman, Sirkka ja Aarne Piiraisen suunnitteleman ja vuonna 1959 valmistuneen osan kohdalla voidaan poimia esiin joitakin
suojelunäkökohtiin ja rakennettuun kulttuuriympäristöön tarkentuvia arvoja.
Nämä liittyvät ennen kaikkea Teknillisen fysiikan osaston 1. rakennusvaiheen
asemaan yhtenä kampusalueen ensimmäisistä opetuskäyttöön valmistuneista
rakennuksista sekä suunnitteluajankohdalle tyypillisiin – joskin osin Otaniemen kokonaisilmeestä poikkeaviin – arkkitehtonisiin ratkaisuihin. Myöhempien laajennus- ja muutostöiden seurauksena kokonaisuus on kuitenkin etääntynyt merkittävästi alkuperäisestä suunnitteluratkaisusta, niin yleisilmeen
kuin yksityiskohtienkin tasolla. Interiöörien osalta alkuperäisen rakennuksen
henki on tavoitettavissa lähinnä Rakentajanaukion puoleisen sisäänkäynnin
sekä joidenkin porras- ja käytävätilojen tilojen yhteydessä. Näiden kohdalla
merkille pantava on Lundstenin toteama ”ahtaus”. Vaikutelmaa korostaa entisestään tapa, jolla toteutukseltaan tiukka, sokkeloinenkin tilankäyttö hukkuu
myöhempien laajennusosien synnyttämään ilmaisultaan ja käytännöltään jäsentelemättömäksi jäävään kokonaisuuteen.
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Tältä osin inventoitu tukee Lundstenin näkemystä rakennuskokonaisuuden
nykytilasta, sillä vanhimpaan rakennusosaan liittyvällä täsmennyksellä, että
alkuperäisratkaisun tyypillisyyttä – mm. Lundstenin mainitsema liuskekivisokkeliin liittyvä ”vieraus” – ei ole syytä arvioida ainoastaan Otaniemen kampusalueen, vaan myös laajemmassa arkkitehtuurin ja ajankuvan kontekstissa. Samalla nousee pohdintaan yksittäistä rakennusta ja rakennushistoriaselvitystä
syvempi ja monisäikeisempi kysymys siitä, mitkä mielletään Otaniemen kampusalueen arvoiksi rakennettuna kulttuuriympäristönä ja mikä on suojeltavien
arvojen suhde Aallon kilpailuvoittoon, myöhempiin maankäyttösuunnitelmiin
ja toteutuneisiin kohteisiin pohjaavaan arkkitehtoniseen yhdenmukaisuuteen,
mikä yksittäisten rakennusten todellisuuteen, joka voi olla Aallon kokonaisidean suhteen osin aidossa tai koetussa ristiriidassa.
Teemaa käsitellään myöhemmin Rakentajanaukio 4:n kohdalla taustoitettaessa julkisivun ikkunaratkaisua, joka on muutettu 1990-luvulla peruskorjauksen yhteydessä arkkitehti Antero Pernajan alkuperäisestä suunnitelmasta
Teknillisen korkeakoulun entisen päärakennuksen (Alvar Aalto, 1. vaihe 1965)
ulkoasua mukailevaksi tavalla, joka on näkökulmasta riippuen kampusalueen
linjan mukainen, sen arkkitehtonista ilmettä yhtenäistävä tai keinotekoinen,
päälle liimattu. Modernin suojelukäsityksen puitteissa se, että suunnittelija
ei ole Alvar Aalto, vaan – Rakentajanaukio 2:n tapauksessa – Sirkka ja Aarne
Piirainen, on osa rakennetun ympäristön historiaa ja todellisuutta.

Oma erityiskysymyksensä suojelunäkökulmasta on Lundstenin vuoden 1999
kartoituksessa lyhyellä maininnalla ohitettu Suomen ensimmäinen ydinreaktori, käyttötarkoitukseen suunniteltuine rakennuksineen. Reaktorin purkuun
liittyvät yksityiskohdat eivät olleet tiedossa tämän selvityksen työohjelmaa
laadittaessa ja Museoviraston 27.3.2018 päivätty lausunto aiheesta on tullut
tekijöiden tietoon huhtikuun aikana. Käsittelyosaa on asian ajankohtaisuuden
ja reaktorirakennuksen ilmeisten, rakennuksen historiaan, arkkitehtuuriin ja
valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön täsmentyvien suojeluarvojen vuoksi laajennettu mahdollisen jatkoselvityksen tarpeen arvioimiseksi.
Reaktorirakennus edustaa arkkitehtuurinsa osalta sekä yleisemmin suunnitteluajankohdalle että kohdistetusti Otaniemen kampusalueelle tyypillisiä
ratkaisuja. Näitä ovat mm. selkeät geometriset linjat, nauhaikkuna-aihe, punatiilinen julkisivu, kupari yksityiskohdissa. Joistakin myöhemmistä muutoksista – näkyvimpänä 1970-luvun laajennuksen yhteydessä lisätty toinen katettu
yhdyssilta – huolimatta rakennus on tunnistettava ja yksiselitteisesti rajattava kokonaisuus. Se on nykytilassaan arkkitehtuuriltaan Rakentajanaukio 2:n /
Otakaari 3:n rakennusvaiheista kokonaisratkaisultaan johdonmukaisin ja lähinnä alkuperäistä asua säilynyt. Suojelunäkökohtien huomioimista puoltaa
kuitenkin ennen kaikkea ainutkertainen käyttötarkoitus ja -historia.

RAKENTAJANAUKIO 4
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT

MERKITTÄVÄT RAKENNUSVAIHEET

Rakennus: Rakennustekniikan laitos
/ Aalto yliopisto, alk. Teknillisen korkeakoulun rakennusinsinööriosasto

1. vaihe (Antero Pernaja, 1959)
2. vaihe (Antero Pernaja ja Nils-Henrik Sandell, 1967)

Kiinteistötunnus: 49-10-1-12
3. vaihe (Monitoimihalli, N-H Sandell 1987)
Käyttötarkoitus: Korkeakoulurakennukset
4. vaihe (Kirjasto, Jukka Aittola 1999)
Osoite: Rakentajanaukio 4, 02150 Espoo

RAKENNUSLUVAT

10. kaupunginosa, Otaniemi

Alkuperäinen omistaja: Suomen valtio
(myöh. Valtion kiinteistölaitos / Senaatti-kiinteistöt)

49-2014-1903 Muut muutostyöt
49-2000-1184-B Laajennus
49-1999-110-C Muut muutostyöt
49-1998-1743-B Laajennus
49-1997-702-B Muut muutostyöt
49-1996-355-C Muut muutostyöt
49-1987-1490-B Muut muutostyöt
49-1967-274-C Muut muutostyöt
49-1966-67-B Muut muutostyöt

Nykyinen omistaja: Aalto-yliopistokiinteistöt

VANHAT RAKENNUSTUNNUKSET

Kerrosala: 8766 m2

49-10-1-9-2 (Muutospäivä 2013-04-11)
49-10-1-4-2 (Muutospäivä 2007-02-21)

Kortteli 10001, tontti 12
Valmistunut: 31.12.1959 (1. vaihe)
Suunnittelija: Antero Pernaja (1. vaihe)

Kokonaisala: 8923 m2

ASEMAKAAVATILANNE:

Kerrosluku: 3
Voimassa oleva asemakaava no: 220502 (vahvistettu 23.10.1984)
Kantavat rakenteet: Betoni
Rakentamistapa: Elementti
Julkisivu: Tiili

Asemakaavamerkintä: YO-1 Opetusta ja tutkimustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialue, LPA autopaikkojen korttelialue.
Lähteet: Rakennus- ja huoneistorekisteriote (Espoon kaupunki,
Rakennusvalvontakeskus), Ajantasa-asemakaava https://kartat.espoo.fi/
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SUUNTAVIIVAT JA KEHYS
RAKENNUSHISTORIASELVITYKSEN TARKOITUKSESTA
Otakaari Vuodesta 2015 Terveysteknologian talona1 – vakiintuneena käyttömuotona Kohteen täsmennyttyä ensimmäinen kysymys rakennushistoriaselvitystä – tai mitä tahansa selvitys- tai tutkimustyötä – aloitettaessa on: miksi
työ tehdään? Vastaus sanelee työn etenemisen, määrittää sen suuntaviivat.
Motiivit ja päämäärät on tärkeää hahmottaa sekä yleisellä, rakennushistoriaselvitysten tarkoitukseen palautuvalla että yksittäisluontoisella, selvitettävää
kohdetta koskevalla tasolla.
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Museoviraston julkaisemassa teoksessa Talon tarinat – Rakennushistorian selvitysopas (2010), rakennushistoriaselvityksen tehtävää ja yleisimpiä laatimiseen
liittyviä syitä luonnehditaan seuraavasti: ”Rakennushistoriaselvityksen tehtävänä on luoda rakennuksesta tai rakennusryhmästä hyvä yleiskuva korjausrakentamisen tai yksityiskohtaisen kaavoituksen tarpeisiin.”2 Tästä näkökulmasta selvitystyö tähtää siis toisaalta historiallisesti arvokkaiksi koettujen rakennusten
asianmukaiseen ylläpitoon ja kunnostukseen, toisaalta rakennushistoriallisten
arvojen huomioimiseen kaavoitus- ja suunnittelutyössä. Molemmissa tarkoitus kytkeytyy ajatukseen tunnistettavasta – suojeltavasta – rakennus- ja kulttuuriperinnöstä.
Lisäksi oppaassa nostetaan esiin toinen, tutkimuskäytännön kannalta olennainen seikka: ”kohteena on rakennus nykytilassaan, sellaisena kuin se on tutkimusta
tehtäessä.”3 Rakennushistoriaa ja sen varaan asteittain kehittynyttä rakennussuojelua on leimannut perinteisesti kiinnostus ”vanhimpaan”, ”alkuperäiseen”
– tällaiseksi miellettyä säilyttäen, erityisesti varhaisen rakennussuojelun kontekstissa myös palauttaen. Modernin rakennushistorian monisäikeiseksi tunnistama ulottuvuus, rakennusosien kerroksisuutena ilmenevä kulunut aika, on
tuonut paitsi rakennetun tutkimiseen, myös sen arvottamiseen uudenalaisia
tulkintoja.
Otaniemen kampusalueella sijaitsevan, arkkitehti Antero Pernajan suunnitteleman ja vuonna 1959 valmistuneen Teknillisen korkeakoulun Rakennusinsinööriosaston (nykyään Rakennustekniikan laitos) kohdalla rakennushistoriaselvityksen ensisijainen tarkoitus on toimia Otakaaren asemakaava-alueen
kaavamuutokseen liittyvän valmistelun tukena. Rakennukseen on ensimmäi1 http://health.aalto.fi/fi/healthtechnologyhouse/.
2 Museovirasto, Talon tarinat, s. 9.
3 Museovirasto, Talon tarinat, s. 9.

sen suunnitteluvaiheen jälkeen toteutettu lukuisia laajennuksia ja muutostöitä, jotka ovat vaikuttaneet ratkaisevasti sen luonteeseen. Vaikka syvennetyn
tarkastelun kohteena on työohjelmaan kirjatun mukaisesti Rakentajanaukio
4:n 1. rakennusvaihe, alkuperäistä tarkastellaan lähtökohtaisesti nimenomaan
nykytilassaan, rakennuskokonaisuuden osana. Huomioiden, että rakennetun
historia saa aina merkityksen yhteydessä ympäröivään.
Koska alueella valmisteilla oleva kaavamuutos tähtää asuntorakentamisen
mahdollistamiseen ja sitä kautta merkittäviin maisemallisiin ja toiminallisiin muutoksiin rakennetussa ympäristössä, olemassa olevan rakennuskannan
suojelukysymys on ajankohtainen. Suojelutarpeen kartoitus ja arviointi ovat
rakennushistoriaselvityksen keskeisin työsarka. Oman haasteensa selvitystä
tehtäessä muodostaa rakennuksessa parhaillaan käynnissä oleva tilamuutos,
joka sijoittuu osin 1. vaiheen tiloihin.
Otakaaren asemakaavamuutosalueen tapauksessa suojelukysymykset eivät
kosketa yksinomaan rakennuskantaa, vaan myös laajemmin rakennettua kulttuuriympäristöä. Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) teemaa on käsitelty edellä maisemaselvitysosiossa. Samoin selvityksen 2 luvussa on käsitelty kaavamuutosalueen rakennusten maisemallista
ja toiminnallista liittymistä lähiympäristöönsä, sekä alueen kehittymistä osana Alvar Aallon maankäyttösuunnitelmaa.

ARKKITEHTI ANTERO PERNAJA JA SUUNNITTELUN KONTEKSTI
Antero Pernaja 1902-1985
Kohteet Otaniemessä
Rakentajanaukio 4 (1. vaihe 1959, 2. vaihe 1967 yhdessä N-H Sandellin
kanssa)
Lämpömiehenkuja 2 (1962)
Betonimiehenkuja 3 (1964), yhdessä N-H Sandellin kanssa
Suunnitelma: Väliaikainen atomilaboratorio ”Eksponenttiaalimiilu”
(1957)
Otteita muista kohteista:
Varhaiset vuodet
Puijon matkailumajan kilpailu (1929)
Tyyppimökit, Kumpulan siirtolapuutarha (1929)
Vähäkallion toimistolla
Enso-Gutzeit (useita suunnitelmia 1930-luvun aikana, mm. pääkonttori
1936)
Alkon keskusvarasto ja pääkonttori (1937-40)
Rakennushallituksessa
Malmin lentokenttä, useita rakennuksia 1940-luvun alussa
Kilpisjärven tulliasema (1949)
Valtion kirjapaino (1952)
Omassa toimistossa
Aseman koulu, Hyvinkää (1954)
Postisäästöpankki, Hakaniemen konttori (”Säästökulma”)
Siltasaarenkatu 16 / Säästöpankinranta 2 (1958-60), yhdessä N-H
Sandellin kanssa (esitelty Arkkitehti-lehdessä 2/1962)
Kansallis-Osake-Pankin pääkonttori Aleksanterinkatu 40 / Kluuvikatu 2
(1962), yhdessä N-H Sandellin kanssa
Munkkivuoren ostoskeskus (1959), yhdessä N-H Sandellin, Juhani
Kivikosken ja Pertti Pernajan kanssa (esitelty Arkkitehti-lehdessä
12/1960)
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Taustoituksen aluksi tutustutaan vuonna 1959 valmistuneen Teknillisen korkeakoulun Rakennusinsinööriosaston 1. vaiheen suunnittelijaan, arkkitehti Antero Pernajaan (1902-1985), joka yhdessä Nils-Henrik Sandellin kanssa vastasi
myös 1967 valmistuneen laajennuksen suunnittelusta. Arkkitehdin kautta työ
sidotaan kontekstiin, jota ei määritä vain Alvar – ja Aino – Aallon voitokkaan
kilpailuehdotuksen pohjalta perinteikkääseen kartano-, maatalous- ja luonnonmaisemaan kohonnut metsäkampus, vaan myös ympäröivä yhteiskunta,
joka asetti rakentamiselle reunaehdot. Vaikutus ilmenee hyvin konkreettisella
tavalla esimerkiksi taloudellisten tekijöiden kautta. Otaniemeen pitkään kaavaillun korkeakoulu- ja tutkimuskeskittymän rakentaminen lähti käyntiin toden teolla vasta 1960-luvulla valtion lisätessä merkittävästi rahoitusta. Käynnistymäisillään olevaa intensiivistä kasvuvaihetta ennakoiden maisemaan
nousivat 1950-luvun lopulla ensimmäiset opetus- ja tutkimusrakennukset,
joukossaan Rakennusinsinööriosasto sekä viereinen, Sirkka ja Aarne Piiraisen
suunnittelema Teknillisen fysiikan osasto (1959). 4

vanhalle opinahjolleen pitkäjännitteisen suunnittelutyön, aktiivisen mielipidevaikuttamisen ja juhlapuheiden8 muodossa, toimi Antero Pernaja muiden
rooliensa ohella ”Alma Materin” palveluksessa 1950- ja 60-luvuilla huoneenrakennusopin professorina. Tähän ajanjaksoon osuu myös Rakentajanaukio
4:n 1. vaiheen suunnittelutyö sekä muut Pernajan 1960-luvun vaihteen molemmin puolin suunnittelemat kohteet Otaniemen alueelle. Hänellä oli jo
tuolloin takanaan mittava ja vaiheikas ura arkkitehtuurin parissa.

Antero Pernaja kuuluu suomalaisen arkkitehtuurihistorian vähän tutkittuihin
nimiin, jonka kohdalla Aino Niskanen toteaa Väinö Vähäkallion toimistoa käsittelevässä väitöskirjassaan varhaisten kilpailumenestysten sarjan voineen
tarjota lähtökohtia näkyvämpääkin uraan.5 Vaikka sekä Pernajan suunnittelutöihin että henkilökuvaan liittyvät tiedot ovat kokoavan tutkimuksen puuttuessa osin fragmentaarisia, vaikuttaa ilmeiseltä, että arkkitehti ehti pitkän
elämänsä aikana mukaan moneen. Otaniemen kampusalueen rakentamiseen
liittyvistä toimijoista häntä yhdistivät kiinteät ammatilliset siteet sekä Teknilliseen korkeakouluun että hanketta Suomen valtion edustajana hallinnoivaan
Rakennushallitukseen. Rakennusneuvoksen ominaisuudessa hänet määrättiin
jäseneksi korkeakoulun maanvaihtokysymystä ja muuttoa pois keskustasta
selvittämään 15.4.1948 perustettuun komiteaan, jota johti asemakaavaopin
professori Otto-Iivari Meurman.6 Myöhemmin työ jatkui 30.12.1948 asetetun
Otaniemen hoitokunnan puitteissa, jonka jäsenenä Pernaja vaikutti vuosina
1950-1961.7

Uran alussa merkittävä vaikutussuhde oli Väino Vähäkallio, jonka toimistossa
Pernaja työskenteli ensin toimistopäällikkönä vuodesta 193412, ja sittemmin
osakkaana 1938-4013, ennen siirtymistään rakennushallitukseen 1941. Näiltä vuosilta karttui korvaamatonta kokemusta, mutta arkea toimistolla leimasi
myös kiivas työtahti, jonka myötä ”työmyyränä ja toteuttajana” tunnettu Pernaja kadotti kuvauksensa mukaan kipinän arkkitehtuuriin.14 Käytännön vastuuta suunnittelutöistä kasvatti olennaisesti Vähäkallion valinta Rakennushallituksen pääjohtajaksi vuonna 1936.15 Kun Vähäkallion johtaman toimiston
toiminta loppui, vanhempi kollega ehdotti yhteistä toimistoa. Pernaja totesi
kuitenkin kasvaneensa tarpeeksi kauan mentorinsa siipien alla16 ja lähti etsimään omaa polkuaan toisaalta.

Siinä missä Otaniemen 1949 järjestetyn asemakaavakilpailun Ave Mater Alma,
morituri te salutant -ehdotuksella voittanut Alvar Aalto välitti tervehdyksensä
4 Livady 2014, 26. Viisi 1960-luvun alkuun mennessä Otaniemeen rakennettua tutkimus- ja
opetusrakennusta ovat: Konemiehentie 1 / ”Saha” (Alvar Aalto, 1955), Metallimiehenkuja 2
/ VTT vuoriteknillinen laboratorio (Alvar Aalto, 1955), Rakentajanukio 2 / TKK Teknillisen
fysiikan osasto (Sirkka & Aarne Piirainen, 1959), Rakentajanaukio 4 (Antero Pernaja, 1959) ja
Biologinkuja 5 / VTT öljy- ja turveteknillinen laboratorio (Alvar Aalto, 1960)
5 Niskanen 2005, 43.
6 Nykänen 2007, 56.
7 Otaniemen Hoitokunta 1948-1978, 24.

Veli Antero Pernaja syntyi Sortavalassa 22. elokuuta 1902, valmistui ylioppilaaksi 1921 ja diplomiarkkitehdiksi 19279. Lähteissä mainitaan opintomatkat
Keski-Eurooppaan, Italiaan, Skandinaviaan ja Baltiaan. Pernajasta tuli rakennushallituksen vt. yliarkkitehti 1941, rakennusneuvos 1945 ja TKK:n rakennusopin professori vuodesta 1951 eteenpäin.10 Opetustehtävien rinnalla hän hoiti
suunnittelutöitä oman toimistonsa kautta, myöhemmin 1960-luvulla yhdessä
Nils-Henrik Sandellin kanssa.11

8 Mm. puhe Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston 100-vuotisjuhlissa 5.12.1972
9 Kuka kukin on 1954, s. 635. Projekt Runeberg http://runeberg.org/kuka/1954/0637.html
Kuka kukin on 1954, s. 635.
11 Arkkitehdit ja diplomi-insinöörit 2000, 531. Sandell työskenteli Pernajan toimistossa
vuosina 1949-60, myöhemmin heillä oli yhteinen toimisto vuosina 1960-76, jonka
jälkeen Sandell jatkoi suunnittelua itsenäisesti, toteuttaen mm. Rakentajanaukio 4:n 3.
rakennusvaiheen laajennuksen (Monitoimihalli, 1987).
12 Niskanen 2005, 41. Pernaja siirtyi toimistolle Kulutusosuuskuntien keskusliiton
rakennusosastolta, jota Vähäkallio johti oman toimistonsa ohella 1920-luvun lopulta vuoteen
1936.
13 Niskanen 2005, 42.
14 Niskanen 2005, 42.
15 Niskanen 2005, 42. ”Työntekijät eivät juuri cheefiään [Vähäkallio] tavanneet, tämä kun kävi
iltaisin toimistolla tekemässä --- hämäriä tuherruksiaan, joita koitettiin sitten aamulla tulkita”
16 Niskanen 2005, 43.

Välit jatkuivat kaikesta huolimatta lämpiminä. Pernaja muisti myöhemmin
Vähäkallion merkkipäiviä arkkitehtilehdessä nimimerkillä A.P. julkaisemillaan kirjoituksilla17 ja toimi Vähäkallion toiveesta tämän testamentin valvojana.18 Miehiä yhdisti arkkitehtuurin ohella suomalaisuusaate. Antero Pernajan kohdalla tämä ilmeni aktiivisena osallistumisena Helsingin suomalaiseen
klubin toimintaan, jonka puheenjohtaja ja kunniajäsen hänestä tuli.19 Myös
Vähäkallion elämässä vuonna 1876 perustetulla järjestöllä oli merkittävä
rooli kohtauspaikkana ja hän käytti vaikutusvaltaansa mm. rakennusoikeuden
järjestämisessä uutta klubirakennusta suunniteltaessa.20 Klubilla solmittujen
kontaktien kautta aukeni myös ovi moniin suunnittelutehtäviin.21
Kiinteän yhteistyön seurauksena Pernajan panos leimattiin Aino Niskasen
mukaan Vähäkallion ”säestämiseksi” jopa sen jälkeen, kun Pernaja oli jo siirtynyt urallaan eteenpäin. Tulkintaan lienee vaikuttanut osaltaan jaettu arvomaailma, kohoaminen Vähäkallion luottohenkilöksi ja oikeaksi kädeksi, sekä
yhtenevä – tai ainakin riittävässä määrin yhteensopiva – arkkitehtuurikäsitys.
Toisaalta Pernaja haki irtiottoa mentoristaan. Itsenäinen kunnianhimo näkyi
läpi uran ennen kaikkea aktiivisena osallistumisena suunnittelukilpailuihin.
Toteutuksessa hänen valteikseen laskettiin rakennusopillisen osaamisen
ohella varma estetiikka.22
Klassistista suunnitteluideologiaa edustanut Väinö Vähäkallio totesi tuomaroimaansa Paimion parantolan kilpailuun liittyen Alvar Aallosta, jonka kanssa
oli suorassa kilpailutilanteessa: ”ei muuta kuin että kaikki on yhden seinän varassa, kallista on eikä sen kautta yhtään parempaa”23. Vähäkallio ei arvostanut
sen enempää Aallon persoonaa kuin arkkitehtuuriakaan, ja vieroksumisen tunteet olivat eroavien arkkitehtuurikäsitysten, asenteiden ja elinpiirien vuoksi
molemminpuolisia.24
Vaikka yksityiskohta on Rakentajanaukio 4:n suunnitteluun liittyvän kontekstin vuoksi mielenkiintoinen, suorien lähteiden puuttuessa ei tiedetä missä
määrin – jos lainkaan – Antero Pernaja jakoi ystävänsä ja mentorinsa Aallon
arkkitehtuuria koskevat näkemykset. Iältään Pernaja (s. 1902) kuului Aallon (s.
1898) kanssa samaan, väistyvän klassistisen25 ja vahvistuvan funktionalistisen
tulkinnan kautta 1920-luvulta moderniin kasvaneeseen sukupolveen, joiden
työssä keskeiseksi jännitepariksi asettui arkkitehtuurin ”vanha” ja ”uusi”.
17 Niskanen 2005, 40.
18 Niskanen 2005, 373.
19 130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa, 129.
20 Niskanen 2005, 36.
21 Niskanen 2005, 36.
22 Niskanen 2005, 42.
23 Niskanen 2005, 34.
24 Niskanen 2005, 34.
25 Vrt. Pernajan varhainen kilpailutyö ”Puijon Sarvi” (1929)

Selvitysaineiston joukossa ainoa arkkitehtuuria koskeva kannanotto suunnittelijan omin sanoin on Arkkitehtilehdessä 2/1960 ilmestynyt artikkeli, jossa
alan vaikuttajat, heidän joukossaan professori Antero Pernaja, kertovat näkemyksiään konttorirakentamisesta. Pernajan yleisluontoinen kommentaari sisältää ajattelun tasolla yhtymäkohtia Rakennusinsinööriosaston toteutukseen
ja vahvistaa arkkitehdin kohteiden kautta syntyvää käsitystä suunnittelufilosofiasta.
Pernaja toteaa: ”konttoritalon julkisivussa pyrkisin mieluummin sellaiseen jakoon,
joka tuo ilmi tällaisille rakennuksille luonteenomaisen ja johdonmukaisesti kerros
kerrokselta läpiviedyn vaihdeltavista huoneyksiköistä koostuneen järjestelmän.
Riippuu käyttöön valitusta kantavien rakenteiden muodosta, syntyykö julkisivuun
luontevasti horisontaalinen, vertikaalinen vaiko rasterin luonne”. Hän jatkaa, ”ettei mitään näistä julkisivujärjestelmistä, jos ne ovat oikein johdettuja, siis voitane
pitää sinänsä toista parempana tai oikeampana”.26
Toisaalta arkkitehdin mukaan ”tietty riittävän voimakas reliefi ja sen antama valon ja varjon vaihtelu antaa --- usein kiitollisemman lähtökohdan suunnittelijalle
kuin aivan sileä, vain pintakuvioon perustuva julkisivusysteemi”. Hän lopettaa ajatuksen ytimekkäästi tavalla, joka resonoi paitsi Pernajan itsenäisesti suunnittelemien töiden noudattamaan, modernismin yleiseen periaatteeseen, myös
erityisen vahvasti Alvar Aallon arkkitehtuuria kantavaan muodon ja funktion
ideaan ”reliefivaikutuksen väkinäinen aikaansaaminen, runkoon kuulumattomia
listoituksia pintaan liimaamalla, on mielestäni arkkitehtuurille vierasta”.27
Pernajan varhaisista töistä voidaan mainita kuriositeettina vuonna 1929 järjestetty kilpailu Puijon uudeksi matkailumajaksi (2. sija työllä ”Puijon sarvi”)28
ja tyyppimökit Kumpulan siirtolapuutarhaan (1929). 1930-luvulla Antero Pernaja osallistui Väinö Vähäkallion toimistossa lukuisiin projekteihin, joiden
suhteen hienotunteinen toimistopäällikkö ei yleensä puhunut omasta osuudestaan, vaan piti kiinni siitä, että varsinaisen ratkaisun teki Vähäkallio.29 Sotavuosina, pian Rakennushallituksessa aloitettuaan Pernaja suunnitteli useita
rakennuksia Malmin lentokentälle.30
Myöhemmät vuodet olivat tuotteliaita sekä rakennushallituksen roolissa että
oman toimiston kautta. Pernaja suunnitteli Otaniemen kampusalueelle toteutettujen uudisrakennusten ohella mm. Hyvinkään aseman koulun (1954)
26 Arkkitehti 2/1960, 10.
27 Arkkitehti 2/1960, 10.
28 http://puijo.kuopio.fi/en/matkailumajan-suunnittelukilpailu
29 Niskanen 2005, 42.
30 Malmin lentoasema ympäristöhistoriaselvitys 2016, 4.
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ja Hakaniemen ”Säästökulman” (1960) yhdessä Nils-Henrik Sandellin kanssa. Arkkitehdin historiasta löytyy myös kytkös rakennussuojelun kontekstissa
myöhemmin paljon huomiota saaneeseen ”hotelli KÄMPin tapaukseen” Kluuvikadun ja Aleksanterinkadun kulmaan suunnitellun Kansallis-Osake-Pankin
pääkonttorin (1962) myötä. Muista töistä voidaan mainita kilpailun pohjalta
toteutettu Munkkivuoren ostoskeskus (1959, yhdessä N-H Sandellin kanssa.
Lahden keskussairaalan kilpailuvoitto (1964), nimimerkillä ”Suo siellä, vetelä
täällä?”. Työ ei toteutunut, mutta suunnitelma oli esillä arkkitehtuurimuseossa
25.11.2015-5.6.2016 järjestetyssä näyttelyssä Hoito ja hoiva – parantavat tilat
silloin ja nyt.31 (Muiden näyttelykohteiden joukossa mm. Alvar Aallon Paimion
parantola.)
31 http://www.mfa.fi/hoito-ja-hoiva-paakohteet

Säästökulma, 1960. Kuva Arkkitehti-lehti.

Arkkitehtuurimuseolta selvitystä tehtäessä saadun tiedon mukaan museon
kokoelmiin ei kuulu ainuttakaan Antero Pernajan piirustusta.32 Jonkin verran
Pernajan töitä on sen sijaan Kansallisarkistossa sijaitsevassa Rakennushallituksen piirustuskokoelmassa, johon myös Rakentajanaukio 4:n alkuperäiset
piirustukset lukeutuvat. Rakennusinsinööriosaston suunnittelun aikoihin,
1950–60-lukujen taitteessa Pernajan päätöitä – Säästökulma, Munkkivuoren
ostoskeskus – on esitelty arkkitehtilehdessä.33 Pernaja mainitaan kohteissa
työryhmän suunnittelijoista ensimmäisenä, määreeksi eteen on liitetty professorin arvonimi.
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Teknillisen korkeakoulun rakennusinsinööriosaston suunnitteluratkaisua taustoitettaessa erityisen kiinnostava suunnittelun samanaikaisuuden ja tiettyjen
toiminnallisten yhteneväisyyksien kannalta on konttorirakentamisen teemaa
käsittelevässä numerossa näyttävästi julkisivujen ja interiöörien osalta esitelty Säästökulma. Pankkirakennuksen toteutuksessa erottuu piirteitä, jotka
ovat tyypillisiä paitsi suunnittelijalleen, myös suunnitteluajankohdalle. Säästökulman pääportaikon kierreporrasaiheessa on yhtymiä Rakennusinsinööriosaston vastaavaan rakenteen, muotokielen ja materiaalivalintojen suhteen.
Molemmissa askelmien päällystykseen on käytetty myöhemmin asbestiriskin
vuoksi poistettavaksi luokiteltua Finnflex-materiaalia.34

Puijon sarvi, kilpailutyö 1929. Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.

32 Amanuenssi Antti Aaltosen sähköposti 22.3.2018.
33 Arkkitehtilehdet 2/1960, 12/1960.
34 Mainos KYMARNO Finnflex, arkkitehti 1960/2. Mainoskuvana käytetty ”Säästökulman”
pääportaikkoa. Sama Finnflex -materiaali on osoitettu Rakennusinsinööriosaston
rakennusselvityksessä useisiin lattia- ja askelpintoihin – kierreporras mukaan lukien – ja
poistettu peruskorjauksen yhteydessä 1997.
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Munkkivuoren ostoskeskus, 1960. Kuva Arkkitehti-lehti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Rakennusinsinööriosaston 1. rakennusvaiheen tapauksessa suunnitteluratkaisua ovat ohjanneet arkkitehdin yksilöllisen näkemyksen ja historian ohella modernin traditio, rakentamisen realiteetit yhä II maailmansodasta toipuvassa Suomessa (mm. rahoituskysymykset,
ajoittainen materiaalipula) sekä Otaniemen kampusalueen kokonaissuunnitelman35 asettamat puitteet.
RAKENNUSINSINÖÖRIOSASTON KEHITYS TEKNILLISEN KORKEAKOULUN
OSANA
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Teknillisen koulutusjärjestelmän kehitys käynnistyi Suomessa 1800-luvun
aikana.36 Toukokuussa 1835 annetun teollisuusopetusta- ja hallintoa koskevan asetuksen mukaan Helsinkiin tuli perustaa ”konsti-koulu” teollisuuden ja
käsityön parissa työskenteleville ”suuremman konsti-taidon saavuttamiseksi”.
Hanke eteni hitaasti muun muassa riittämättömän pohjakoulutuksen vuoksi.
Varsinaiset valmistelut teknillisten koulujen perustamiseksi alkoivat kesällä
1848 kenraalikuvernööri Alexandr Mensvhikoffin aloitteesta. Teknilliset reaalikoulut määrättiin perustettavaksi Helsinkiin, Turkuun ja Vaasaan. Oppiaineita
olivat mm. viivain- ja ornamenttipiirustus, yksinkertainen kirjanpito, aritmetiikka, taso- ja avaruusgeometria sekä mekaniikan, fysiikan, teknisen kemian ja
mineralogian perusteet. Koulun suorittaneet hakeutuivat pääasiassa valtion
virkoihin, erityisesti kanavien ja myöhemmin rautateiden pariin.37
1850-luvulla oppiaineena Helsingin teknillisessä reaalikoulussa debytoi ”pykäämisen yleinen kyhäys-oppi ”, jota hoitamaan perustettiin malli- ja konepiirustuksen opettajan toimi. Rakennustekniikka sai siten erikoistuneen oppiaineensa ja myöhemmin 1860-luvulla rakennustekniikan ja insinööritieteiden
opetus vahvistui entisestään oman osaston myötä. Muut reaalikoulussa toimivat osastot olivat tässä vaiheessa arkkitehtiosasto, koneenrakennusosasto,
kemian teknologian osasto ja maanmittausosasto, joista insinööri- ja arkkitehtiosaston kurssit olivat nelivuotisia ja muut lyhyempiä. Näistä lähtökohdista
muovautui nimenmuutosten kautta Polyteknillinen koulu 1872, Polyteknillinen opisto 1879 ja Suomen Teknillinen korkeakoulu 1908.38
Reaalikoulun aikana rakennusinsinööriopiskelijat olivat olleet määrällisesti
enemmistönä, mutta Polyteknillisessä koulussa koneinsinööriopiskelija alkoivat kiriä kiinni etumatkaa. Voimasuhteista kertoo kuitenkin se, että vuosien
1873-1879 välillä valmistuneista 90 oppilaasta 39 oli rakennusinsinööri- ja
35 Aallon toimisto, maankäyttösuunnitelmat vuoden 1949 kilpailuvoitosta alkaen.
36 Julkunen 2008, 17.
37 Julkunen 2008, 17-18.
38 Julkunen 2008, 20-21.

Signe Brander Polyteknillinen opisto (myöh. Teknilinen korkeakoulu) 1908. Kuva finna.

38 koneinsinööriosastolta, kun arkkitehteja valmistui yhteensä kuusi, maanmittareita kaksi ja kemistejä viisi.39 Opintosuunta säilytti suosionsa teollistuvan yhteiskunnan rakenteiden edellyttäessä yhä erikoistuneempaa osaamista.
Esimerkkejä diplomitöiden aiheista 1920- ja 30-luvuilta ovat ”Kävelysilta raudasta”, ”Katusilta rautabetonista”, ”Vesijohtoehdotus”, ”Rataehdotus kustannusarvioineen”, ”Järvenlasku- ja pengerrysehdotus” ja ”Betonin koetus”.40
Sotia seurannut jälleenrakennus loi rakennusinsinööreille uusia haasteita.
Rakentamista viivytti paha rakennusainepula, jonka takia käyttöön otettiin
tiukka rakennustarvikkeiden ostolupamenettely.41 Samoihin aikoihin alettiin
suunnitella Teknillisen korkeakoulun muuttoa pois kantakaupungista. Sijainniksi valikoitui lopulta Otaniemi, jonne Rakennusinsinööriosasto siirtyi ensimmäisten joukossa. Muutto Hietalahdesta Antero Pernajan suunnittelemaan
uudisrakennukseen tapahtui syyslukukauden 1959 alussa. 42
39 Julkunen 2008, 44.
40 Julkunen 2008, 57.
41 Julkunen 2008, 91.
42 Julkunen 2008, 105.
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Ossian Hannelius.

Jenny Markelin-Svensson.

Herman Ossian Hannelius (1885-1970) valmistui insinööriksi Polyteknillisestä opistosta 1907 ja sai tohtorinarvon vuonna 1921 ensimmäisenä insinööriosastolta. Hän toimi osaston pitkäaikaisena johtajana 1927-1954. Hannelius
käytti itse mieluiten nimeä Ossian, mutta tuli tunnetuksi osaston ”legendaarisena isähahmo Hermannina”, joka mukaan perinteikästä Rakennusinsinöörikiltaa kutsuttiin leikillisesti ”Hermannin nuorisoseuraksi”. Tunnettuja Hanneliukseen liittyviä legendoja oli myös ”Vanhan Polin” tornin ylimmän kerroksen
huoneessa leijuva ”Hermannin henki”. Opettajan töidensä ohella Hanneliuksella oli oma insinööritoimisto ja hän suunnitteli muun muassa siltoja Valtion
rautateille.

Jenny Markelin-Svensson (1882-1929) valmistui ensimmäisenä naisena insinööriksi Polyteknisestä opistosta 1905. Häntä aiemmin loppututkinnon
miesvaltaisessa oppilaitoksessa oli suorittanut vain muutama naispuolinen
arkkitehti. Valmistumisensa jälkeen Markelin-Svensson täydensi opintojaan
ulkomailla Englannissa, Tanskassa, Saksassa ja Sveitsissä. Työelämässään hän
suuntautui sosiaalihallintoon, jonka uranuurtajiin hän lukeutuu. Roolissaan
ammattienylitarkastajana Jenny Markelin-Svensson paneutui erityisesti naisten työoloihin, mistä kertovat myös julkaisut Naisten suojelulainsäädännöstä ja
äitiysvakuutuksesta (1912) sekä Eräiden naisammattien yhteiskunnallisista epäkohdista (1915).

Rintakuva Ossian Hanneliuksesta sijaitsee Rakentajanaukio 4:n 2. kerroksen
aulassa.

Muotokuva Jenny Markelin-Svenssonista sijaitsee Rakentajanaukion 4:n
2. kerroksen käytävällä.

(Lähde: Jutta Julkunen, Kyhäysopista rakennus- ja ympäristötekniikkaan.)

(Lähteet: Kansallisbiografia, finna.)
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Perspektiivi, julkisivu, Antero Pernaja 1958.
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Vuoden 1967 laajennuksessa (2. vaihe) alkuperäisen rakennuksen eteläpäätyyn toteutettiin jatke ja pohjoispäätyyn L-muotoon asettuva siipi. Näissä tiloissa sijaitsee työhuoneita, laboratorioita, auditorio ja koehalli. Vuonna 1987
lisättiin uutena rakennusosana monitoimihalli (3. vaihe), jonka suunnittelusta
vastasi Antero Pernajan jo menehdyttyä Nils-Henrik Sandell. Viimeisenä merkittävänä laajennuksena on arkkitehti Jukka Aittolan suunnittelema kirjasto (4.
vaihe, 1999), jonka elinkaari suunnitellussa käyttötarkoituksessa jäi lyhyeksi.
Toimintojen siirryttyä keskitetysti muualle, tilat uudistettiin kevään 2018 aikana Aalto-yliopistokiinteistöjen käyttöön.
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Maankäyttösuunitelma 1960.
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1. VAIHE ANTERO PERNAJA 1959
Suunnittelun osalta rakennuksen historia periytyy vuonna 1949 kilpailuehdotuksen muodossa syntyneeseen ja myöhemmin useissa vaiheissa päivitettyyn
Alvar Aallon maankäyttösuunnitelmaan, jossa hahmoteltiin Otaniemen kampusalueen kokonaisratkaisu. Maankäyttösuunnitelman ensimmäisessä versiossa vuodelta 1949 Rakennusinsinööriosasto on sijoitettu päärakennuksen
yhteyteen kokonaisuuteen A1.43 Tässä vaiheessa Rakennusinsinööriosaston
myöhemmällä toteutuspaikalla sijaitsee pitkittäisenä massana kokonaisuuteen A244 kuuluva rakennusryhmä. Myös vuoden 1956 maankäyttösuunnitelmassa tunnisteen A14 saanut Rakennusinsinööriosasto asettuu päärakennuksen (kokonaisuus A1) kiinteään yhteyteen, rakennuksen myöhemmälle
sijaintipaikalle on täsmentynyt kokonaisuuden A2 Maanmittausosasto (tunniste A21). Koska Rakennusinsinööriosaston uudisrakennus kuuluu Otaniemen
keskeisen kampusalueen varhaisimpaan rakennuskantaan, se on kuvattu vuoden 1960 maankäyttösuunnitelmasta lähtien toteutuneessa muodossaan.
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Suunnittelun käynnistyessä kampusalueelle oli rakennettu kaksi Alvar Aallon
VTT:lle suunnittelemaa laboratoriorakennusta45, mutta toteutuksen osalta
Antero Pernajan suunnittelutyö edeltää Aallon keskeisten kohteiden, kuten
päärakennuksen (1965-75) ja kirjaston (1970) toteutuneita suunnitelmia. Se
seurasi kuitenkin Aallon maankäyttösuunnitelman linjauksia (mm. julkisivumateriaali) ja haki innoitusta tämän suunnittelutyössä usein toistuvista teemoista (mm. auditorioiden viuhkamuoto).
Ensimmäinen varsinainen maankäyttösuunnitelma marraskuulta 1949 noudatti lähes täysin Aallon kilpailuehdotusta.46 Rakennushankkeen käynnistyminen viivästyi kuitenkin rahoitussyistä. Myös ”arkkitehtilakoksi” kutsuttu skisma
viivästytti osaltaan hankkeen etenemistä.47 Kiistan kärjistyttyä 1950-luvun
puolivälissä Aallon luotsaaman SAFA:n ja valtion suurhanketta hallinnoineen
rakennushallituksen välillä Aalto kieltäytyi viemästä eteenpäin suunnitelmiaan ja korkeakoulun päärakennuksen toteutus siirtyi 1960-luvulle. Rakennusinsinööriosasto ja Teknillisen fysiikan osasto päätettiin tällä välin toteuttaa
erillisrakennuksina myöhemmin rakennettavan päärakennuksen tuntumaan.
43 Maankäyttösuunnitelma 1949, AAS. Rakennusinsinööriosaston lisäksi kokonaisuuteen
A1 lukeutuvat päärakennuksen hallinto-, juhla- ja edustustilat, suuret luentosalit,
opiskelijaruokala ja arkkitehtuuriosasto.
44 Kokonaisuuteen A2 kuuluvat vuoden 1949 maankäyttösuunnitelmassa maanmittausosasto,
koneenrakennusosasto, sähköteknillinen osasto, puunjalostusosasto, kemian osasto ja fysiikan
laboratoriot. Osastojen sijoittumista kokonaisuuden sisällä ei ole täsmennetty.
45 Konemiehentie 1 / Sahalaboratorio (1955), Metallimiehenkuja 2 / Vuoriteknillinen
laboratorio (1955)
46 Livady 2014, 20.
47 Livady 2014, 20.

TKK:n hallintokollegi esitti Rakennusininööriosaston toteuttamista keväällä
1957 ja rakennushallitus antoi kohteen professori Antero Pernajan suunniteltavaksi.48 Uudisrakennuksen rakennuspaikaksi kaavailulla tontilla suoritettiin
maaperätutkimus kesällä 1957.49 Rakennuspiirustukset on päivätty 15.1.1958.
Pääpiirustuksia täydentää työselitys, jossa on esitetty keskeisimmät toteutukseen liittyvät tiedot. Työselityksessä kohteen asiantuntijoiksi ilmoitetaan
arkkitehtisuunnittelun osalta professori Antero Pernaja, rakennuspiirustusten
osalta professori Viljo Kuuskoski, koneteknillisten töiden osalta insinööri Esko
Sarimaa, sähköteknillisten töiden osalta insinööri Risto Mäenpää ja salaojituksen osalta diplomi-insinööri Erkki Nuutila.50
Työselitys sisältää kattavan ohjeistuksen kohteessa noudatettavista työtavoista ja laatuvaatimuksista sekä rakenteisiin ja rakennusosiin liittyvistä yksityiskohdista. Näiden lisäksi käsitellään ulkopuolisia töitä: tontin tasausta, nurmikenttiä, istutuksia ja luiskia, piha- ja tiealueita sekä kaivoja, ulkojohtoja ja
putkikanavia. Selityksen lopussa on suppeahko kalustoselostus ja ruutupohjaisen kaavion muodossa toteutettu huoneselostus. Yleisenä ohjeistuksena rakennusaineille asetettavista vaatimuksista todetaan: ”Rakennusaineiden tulee
täyttää niille virallisissa tai puolivirallisissa normaalimääräyksissä tai ohjeissa
asetetut vaatimukset tai mikäli niitä ei ole normitettu, yleisen käytännön mukaan
kohtuullisiksi katsottavat vaatimukset.”51
Selityksessä todetaan, että rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön
siinä kunnossa, kun se on sopimusta allekirjoitettaessa. Tämän jälkeen urakoitsija vastaa työvaiheista. Maankaivuun ja louhintaan liittyvään ohjeistukseen
sisältyy maininta siitä, että tulevan rakennuksen alta poistettava ruokamulta
ja turpeet varastoidaan tontille siten, että ne voidaan käyttää myöhemmin
hyväksi pihatöiden yhteydessä.52

48 Nykänen 2007, 172.
49 ACRE:n arkisto, Rakentajanaukio 4, mappi 118. ”Otaniemen valtionalue. Maaperätutkimus
Rakennusinsinööriosaston rakennukselle ehdotetusta paikasta” 20.8.1957.
50 Teknillisen korkeakoulun Rakennusinsinööriosaston rakennusteknillisten töiden työselitys,
Antero Pernaja 1958.
51 Työselitys, 5.
52 Työselitys, 5.
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Alkuperäinen asemapiirros 15.1.1958. Kansallisarkisto.
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Alkuperäiset julkisivut 15.1.1958. Kansallisarkisto.
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Alkuperäiset julkisivut 15.1.1958. Kansallisarkisto.
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Alkuperäinen leikkaus ja ullakkokerroksen pohja. 15.1.1958. Kansallisarkisto.
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Alkuperäiset pohjapiirrokset. 15.1.1958. Kansallisarkisto.

KESKEISIMMÄT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT
RAKENNUSSELITYKSEN POHJALTA
Perustukset: betonista ja teräsbetonista anturoiden varaan rakennepiirustusten mukaisesti.
Maanvaraiset lattiat: lattioiden alle 2 cm:n paksuinen kerros painumattomaksi veden kanssa tiivistettyä karkeaa soraa tai sepeliä, päälle ohut kerros hienorakeisempaa soraa, varsinainen maanvarainen lattia tyyppiä L2 1-kertaisin
kosteuserityksin.
Välipohjat: 1. kerroksen lattia kantavana rakenteena lämmöneristyksin (tojax),
1.-2. kerrosten katot yleensä ylälevyholvi tai massiivilaatta.
Yläpohja: osaksi vaakasuorana (käyttämätön ullakko), osaksi vesikaton kallistusta noudattaen.
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Vesikatto: kattotuolit rakennepiirustusten mukaisesti, katto katetaan galvanoidulla pellillä 2-kertaisin saumoin.
Ulkoseinät: betoni tai teräsbetonirakenteet, 1.-2. kerroksen umpiseinät yleensä kennotiiliseinänä, ulkopinta puhtaaksimuurattu.
Pilarit: perustetaan rakennepiirustusten mukaisesti, kantavat pilarit yleensä
teräsbetonia, pääsisäänkäynnin katoksen pilarit terästä.
Väliseinät: kantavat väliseinät betonista tai teräsbetonista, kevyt väliseinät
piirustuksiin merkitysti, yleensä puoliraskaista poltetuista tiilistä. Lasiseinät
yksinkertaisesta lasista.
Ulkoportaat ja -tasot: sisäänkäyntien ulkoaskelmat ja -tasot sekä terassin pinta raudoitetuista teräsbetonilevyistä. Pääsisäänkäynnin katoksen alla olevat
portaat ja tasot päällystetään kovaksipoltetulla katukäytäväklinkkerillä.

Sisäportaat ja porrastasot: varaportaat ja porrastasot sementtimosaiikkipintaisina teräsbetonirakentein, pääporras spiraalilaattana tai spiraalipalkkina,
askeleet Finnflex laattaa, askelten reunoissa muoviprofiilit. ”Mikäli pääportaan
betonipinta onnistuu niin, että rakennuttaja voi sen hyväksyä, pintaa ei rapata,
muussa tapauksessa ko. pinnat rapataan siten, ettei urakoitsija saa rappaustyöstä lisäkorvausta.”
Ikkunaluiskat ja penkit: Ulkopuoliset ikkunaluiskat galvanoidusta pellistä, sisäpuolen ikkunapenkit kellarikerroksessa teräshierrettyä betonia, pinta maalattu, kerroksissa erikoispiirustuksen mukaisesti lattarautakonsolien varaan
puulevystä, joka liimattu 2” x 2” rimoista, päällystetty 1 mm:n paksuisella linolilla ja varustettu jalopuisella reunalistalla.
Parvekkeet ja katokset: Pääsisäänkäynnin katos erikoispiirustuksen mukaan
teräsputkikannattajien ja muototeräspalkkien varassa lepäävästä teräsbetonilaatasta. Katoksen reunoja kiertää pellistä taivutettu tippanokka, katoksen
alapinta maalataan. Muiden sisäänkäyntien katokset teräsprofiilista ja puusta
galvanoidulla peltilevyllä kattaen.
Teräs- ja peltirakenteet: räystäskourut galvanoitua peltiä, pääjulkisivulle 3
kpl seinään upotettuja syöksytorvia, muualle rakennukseen 5 kpl ulkopuolisia
lieriön muotoisia syöksytorvia.
Ikkunat: pääosin puukehyksin, sisäänaukeavat, huulletut 2-kertaiset, yleensä
mäntyä, ulkopuitteet ja lasilistat umpitammea tai vastaavaa, heloitus arkkitehdin valinnan mukaan parasta kotimaista laatua. Pääulko-oven sivuilla olevat 4 ikkunaa teräsprofiilista kiinteillä ulkolaseilla.
Ovet: Metalliset ulko- ja tuulikaappien ovet teräksestä normaaliprofiilein, varustetaan 1-kertaisella lasilla. Sisäovet sileitä tehdasvalmisteisia faneeriovia,
pintaviilu jalopuuta. Osa jalopuisista ovista varustetaan lasiruudulla. Painikkeet, vetimet ja muut heloitukset parasta kotimaista laatua, kromattua tai
messinkiä (jalopuuovet).

Rakennusinsinööriosaston uudisrakennus otettiin käyttöön syksyllä 1959. Tällä välin naapuriin oli ehtinyt valmistua vuoden 1958 budjetissa rahoituksen
saanut Sirkka ja Aarne Piiraisen suunnittelema Teknillisen fysiikan osasto.53
Myös Teknillisen fysiikan osaston yhteydessä sijainneen väliaikaisen atomilaboratorion ”Eksponenttiaalimiilun” ensimmäiset, myöhemmin täydennetyt
piirustukset olivat Antero Pernajan käsialaa.
Rakennusinsinööriosaston alkuperäinen rakennus oli suunniteltu noin 325:lle
opiskelijalle.54 Opetuksen kannalta keskeisimmät tilat olivat vastakkain viuhkamaiseen auditorio-osaan sijoitetut luentosalit ja 18 piirustussalia, joihin
opiskelijat jaettiin vuosikursseittain, sekä myöhemmissä opintovaiheissa linjoittain. Piirustussaleihin hankittiin ajanmukainen varustelu, mm. karttamateriaalin käsittelyyn soveltuvat kallistettavat pöydät ja piirustuskojeilla varustetut piirustuslaudat. Lisäksi tilojen varustelussa panostettiin moderniin
AV-laitteistoon: kaitafilmiprojektoreihin, mikrofilmien lukulaitteisiin, laskulaitteisiin, monistuskoneisiin ja magnetofoneihin.55
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Opiskelijoiden sukupuolijakauma näkyy saniteettitilojen määrässä. Mielenkiintoisena yksityiskohtana naisten wc-tila ohjeistettiin rakennusselityksessä
varustettavaksi peilillä, miesten jäädessä tästä ylellisyydestä paitsi. Myöhemmin sukupuolijakauman tasoittuminen56 on huomioitu määrällisesti saniteettitiloja suunniteltaessa, silti esimerkiksi 1. kerroksen sisääntuloaulan yhteydessä (1. rakennusvaihe) on edelleen ainoastaan miesten wc.
53 Nykänen 2007, 172.
54 Nykänen 2007, 172.
55 Nykänen 2007, 172.
56 Julkunen 2008, 196. Naisten osuus opiskelijoista vuonna 1970 alle 5 %, vuonna 2005 n. 35 %.

Säästökulman (Antero Pernaja, N-H Sandell 1958–60 porras, Finnflex. Materiaali oli käytössä
myös Rakentajanaukio 4:ssä, mutta poistettiin myöhemmin asbestiriskin vuoksi.
Mainoskuva, KYMARNO, Arkkitehti 2/1960.

2. VAIHE ANTERO PERNAJA JA N-H SANDELL 1967
Vuonna 1967 valmistuneen laajennuksen suunnittelijat ovat Antero Pernaja ja
Nils-Henrik Sandell. Sandell aloitti työntekijänä Pernajan toimistossa vuonna
1949. Vuodesta 1960 lähtien he jatkoivat suunnittelutoimintaa yhteisen toimiston muodossa. Vaikka vuonna 1959 valmistuneen Rakennusinsinööriosaston 1. vaiheen piirustukset ovat toimiston tuolloin omistaneen Antero Pernajan
nimissä, voidaan pitää verrattain todennäköisenä, että Sandell on osallistunut
projektiin jossain ominaisuudessa jo vuoden 1959 1. rakennusvaiheen aikana.
Vuoden 1960 jälkeen Pernajan ja Sandellin yhdessä suunnittelemat kohteet
on merkitty molempien nimiin.
Laajennus jatkaa toteutuksena 1. rakennusvaiheen suunnitteluideaa, kasvaneeseen tilantarpeeseen ja eriytyneen tutkimuskäytön vaatimuksiin vastaten.
Laajennusosan tilaratkaisut ovat arkkitehtuuriltaan vaatimattomampia, identiteetiltään niukkadetaljista laitosrakentamista. Rakennusvaiheen tiloista toiminallisesti kiinnostavin on Martti Levónin puistoa vasten asettuva koehalli,
jonka ratkaisuista merkille pantava on erityisesti koekäyttöön suunniteltu erikoisvalmisteinen lattia detaljeineen.
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2. rakennusvaiheen asemapiirros 6.8.1965. Kansallisarkisto.
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2. rakennusvaiheen koillisjulkisivu 20.8.1965. Kansallisarkisto.
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2. rakennusvaiheen julkisivut ja leikkaus. 20.8.1965. Kansallisarkisto.
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2. rakennusvaiheen julkisivut. 20.8.1965. Kansallisarkisto.
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2. rakennusvaiheen julkisivut ja leikkaus. 20.8.1965. Kansallisarkisto.

3. VAIHE MONITOIMIHALLI N-H SANDELL 1987
Nils-Henrik Sandell suunnittelema, vuonna 1987 valmistunut Monitoimihalli on Rakentajanaukio 4:n rakennusvaiheista arkkitehtoniselta ratkaisultaan
vaatimattomin. Julkisivujen materiaalivalinnassa on tavoiteltu jatkuvuutta,
mutta tiilipinta poikkeaa toteutuksena alkuperäisestä ladonnaltaan, struktuuriltaan ja värisävyltään, mikä korostaa irrallista yleisvaikutelmaa sekä liittymisen (rajapintojen) että kokonaisuuden suhteen.
Monitoimihallilla ei ole suoraa rakenteellista tai toiminnallista yhteyttä 1. rakennusvaiheeseen, eivätkä 1. vaiheeseen liittyvät suojelunäkökohdat koske
sitä tältä osin välittömästi. Myöskään yhteys 2. rakennusvaiheen julkisivuun
(eksteriööri) tai koehalliin (interiööri) ei ole rakennuskokonaisuuden identiteetin määrittymisessä merkittävä.
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4. VAIHE KIRJASTO JUKKA AITTOLA 1999
Jukka Aittolan 1990-luvun lopulla suunnittelema kirjastolaajennus poikkeaa
ulkoiselta ilmeeltään olennaisimmin kokonaisuuden muista rakennusvaiheista, julkisivun punatiilitraditiosta irtautuvan materiaalivalinnan kautta. Ratkaisussa on kuitenkin huomioitu arkkitehtoninen jatkuvuus, keveä, avointa tilaa
ja luonnonvaloa painottava tilankäyttö ja ikkunapinnan kautta avautuva vahva yhteys maisemaan. Alkuperäistä 1. rakennusvaiheen tiilijulkisivua on säästetty osana interiööriä.
Kirjaston avajaisia vietettiin vuonna 1999. Käyttöikä alkuperäisessä tarkoituksessa jäi ennakoitua lyhyemmäksi ja toimintojen keskittämisen myötä tilat
vapautuivat kevään 2018 aikana toteutuksen osalta käynnissä olevan hankkeeseen, jossa ne uudistetaan Aalto-yliopistokiinteistöjen toimitiloiksi. Muutosalue käsittää kirjastolaajennuksen ohella 1. rakennusvaiheen ratkaisuun
lukeutuvia tiloja. Käynti uudistettuihin toimitiloihin tapahtuu 1. kerroksen
aulan kautta. Suojelunäkökohdat koskettavat vuoden 1999 laajennuksen kohdalla ennen kaikkea rakennusosan liittymistä alkuperäiseen julkisivu- ja tilaratkaisuun.
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INVENTOINTI ULKOA
Rakennuksen liittymistä ympäristöön on käsitelty maisemaselvitysosiossa.
Tässä tarkennetaan ennen kaikkea sen rakennettuun muotoon, julkisivuihin.
Lisäksi huomioidaan välittömässä yhteydessä sijaitsevat piha-alueet istutuksineen. Inventoinnin taustana ovat toimineet piirustukset ja arkistolähteet ja
se on suoritettu havainnoiden paikalla. Dokumentointi on toteutettu valokuvin. Muutosten hahmottamiseksi esitetään 1. vaiheen osalta rinnakkain nykytila ja säilyneet arkistokuvat ennen vuonna 1967 valmistuneen laajennuksen
rakentamista.
Rakentajanaukion puoleisen pääjulkisivun ikkunat on vuoden 1996 ikkunakorjauksen yhteydessä korvattu Teknillisen korkeakoulun entisen päärakennuksen (Alvar Aalto, 1. vaihe 1965) ikkunoita mukailevalla ratkaisulla. Ikkunakorjauksen ja 1997 toteutetun peruskorjauksen suunnittelusta on vastannut
arkkitehtitoimisto L&M Sievänen Oy. Ikkunaratkaisuun liittyvä kuvamateriaali
käsitellään myöhemmin säilyneisyyden kohdalla.
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Pääjulkisivu on nykyasussaan luonteeltaan olennaisesti alkuperäisestä poikkeava, mutta ilmeeltään yhtenäinen, eikä vuosien 1959 ja 1967 toteutusvaiheet yhdistävä saumakohta ole rakennuksen historiaan perehtymättömälle
silmiinpistävä. L-muotoon asettuva laajennus jatkaa visuaalisesti alkuperäisen
viitoittamaa ratkaisua, joskin julkisivujen yleisvaikutelma on monotonisempi,
suljetumpi. Kokonaisuutena 2. rakennusvaihe edustaa käyttötarkoitukselleen
ja suunnitteluvuosikymmenelleen uskollista (oppi)laitosarkkitehtuuria, jonka
erottaa varhaisemmasta mekaanisen toiston mittakaava.
Muista tulokulmista muutos alkuperäiseen on toisin tavoin ilmeinen. Uusimmat laajennusosat poikkeavat muotokieleltään ja materiaalivalinnoiltaan punatiilestä ja nauhaikkunoiden korostamasta, linjakkaasta vertikaalista, toisaalta auditorioiden vapaammasta, viuhkamaisesta muotokielestä. Vuonna 1987
valmistuneen monitoimihallin julkisivussa käytetty tiilipinta erottuu aiempien
rakennusvaiheiden vastaavasta. Monitoimihallin ohella Martti Levónin puiston suuntaan sijoittuu mittakaavaltaan ja arkkitehtuuriltaan vaatimaton tutkimusparakki. Pohjoispäädyn rinnekaistaleella, lähellä Rakentajanaukiota on
autotalli katoksineen.
Alkuperäisessä suunnitelmassa esiintyvä terassi sijoittuu paikaltaan nykyisen
kirjastolaajennuksen alle. Rakennusmassan syliin jäävä, suojainen, mutta avara sisäpiha ohjaa kevättalven lumipeitteessä ajatukset kesäiseen oleskeluun.

Rakentajanaukio 4:n pääsisäänkäynti.
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Pääsisäänkäynnin katoksen teräspilarit.

Pääsisäänkäynnin detaljeja.
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Rakentajanaukio 4:n julkisivu etelän suunnasta.

Oikealla Rakentajanaukio 4:n alkuperäinen päätyjulkisivu ja
liittyminen vuoden 1967 toiseen rakennusvaiheeseen.
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2000-luvun alussa rakennettu autokatos.

Käytävien päässä sijaitsevat ikkunat päätyjulkisivulla.
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Julkisuvunäkymä, rakennusosat yhdistää kevyt lasinen yhdyskäytävä. Kuva Finna.

Vastaava näkymä keväällä 2018.
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Kaakonpuoleinen julkisivunäkymä varhaisessa valokuvassa. Kuva Finna.

Sama näkymä vuonna 2018. Vuonna 1967 valmistunut laajennusosa vasemmalla.
Oikealla vuonna 1999 valmistunut lasijulkisivuinen kirjastolaajennus.
Kuvaa otettaessa keväällä 2018 rakennuksessa oli menellään tilamuutos.

Vuoden 1959 ja 1967 rakennusosien väliin jäävä sisäpiha.

Vuoden 1967 laajennusosan liittyminen vuonna
1987 valmistuneeseen monitoimihalliin.

Kirjastolaajennuksen liittyminen vuoden 1959 rakennusosaan, jossa
sijaitsevat viuhkamaiset auditoriot.

Monitoimihallin liittyminen vuoden 1967
laajennusosaan Martti Levónin puiston suunnasta.
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Vuonna 2000 valmistunut tutkimusparakki vuoden
1967 laajennusosan päädyssä.

Kuvassa vasemmalla vuoden 1967 laajennusosaan julkisivu
Rakentajanukio 2:n ja 4:n välisen rinteen suuntaan.

INVENTOINTI SISÄLTÄ
22

Inventointi on toteutettu paikalla 22.3. / 6.4. Tukena on käytetty piirustuksia,
arkistovalokuvia ja rakennusselostuksia sekä muita ACRE:n arkistossa olevia
asiakirjoja. Inventointi on suoritettu kerroksittain / tilatyypeittäin. Aineisto
esitetään kaavioin ja valokuvin. Erityistä huomiota kiinnitetään kiinnostaviin
tilakokonaisuuksiin ja yksityiskohtiin painottaen 1. suunnitteluvaiheen tilaratkaisuja.
Opetustoiminnot tukijärjestelyineen on sijoitettu alkuperäissuunnitelman
mukaisesti kolmeen kerrokseen, lisäksi rakennuksessa on pääosin teknisiä
tiloja käsittävä kellari ja rajattu ullakko. Alkuperäissuunnitelman mukaiset,
myöhemmin käyttötarkoitustaan muuttaneet piirustussalit ja hallinto-, opetus- ja tutkimushenkilöstön työhuoneet jäsentyvät käytäväratkaisun varaan.
Pääsisäänkäynnin kohdalle sijoittuvat aulat, joista 2. kerroksessa on käynti
viuhkamaiseen muotoon asettuviin auditorioihin. 1. kerroksessa aulan jatkeeksi auditorioiden alle sijoittuvat alkuperäisratkaisuissa vaatetila, arkisto ja
kokoelmahuone.
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21
Koehalli

24
25
26

Auditorio

13,14, 15, 17
16

Osa huonetiloista oli inventointia tehtäessä tyhjillään ja toimintojen siirryttyä jälkeen jääneen irtaimiston (huonekalut, muuttolaatikot) säilytyspaikkana.
Osaan tiloista (tutkijahuoneet) ei ollut käytön vuoksi pääsyä. Rakennuksen 1.
kerroksessa oli inventoitaessa käynnissä tilamuutos, johon liittyvän työmaan
valmistumisesta ei viivästymisen vuoksi ollut inventointihetkellä tarkkaa tietoa. 2. kerroksen vuoden 1967 rakennusvaiheen mukaisissa tiloissa toimii ulkopuolinen käyttäjä (Sweco).

18
19
20

Auditorio

2. krs

Koehalli
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12

2
3 1 4
8
9
10

10
23
Auditorio

Rakentajanaukio 4:n sisätilojen inventointi, valokuvien ottopaikat.

1. krs

6

5
7

SISÄÄNKÄYNTI

2. Näkymä eteistilasta kohti aulaa.
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1. Avara eteistila aulaan johtavien lasiovien läpi kuvattuna.

3. Eteistila Rakentajanaukionpuoleisen pääsisäänkäynnin
yhteydessä. Kuvan keskellä luukku tilaan, jossa alkuperäisessä
suunnitelmassa sijaitsi puhelinkeskus.

1. KRS AULA
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4. Ensimmäisen kerroksen aula kevään 2018 tilamuutoksen jäljiltä.
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5. ACRE:lle uudistettuja tiloja vuoden 1959 rakennusosan 1. kerroksessa, 2. kerroksen viuhkamaisten auditorioiden alla.

KIRJASTOLAAJENNUS
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6. Näkymä kirjastolaajennuksen ikkunoista Dipolin suuntaan. Tilat
uudistettiin ACRE:n käyttöön keväällä 2018.
7. Kuva seuraavalla sivulla: kirjastolaajennuksen lasisen
ulkoseinän liittyminen vuoden 1959 julkisivun tiiliseinään.
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2. RAKENNUSVAIHEEN AUDITORIO

8. Vuoden 1967 laajennusosan luentosaliin johtavat portaat.

9. Luentosalin merkkivalo.

10. Detalji portaiden kaiteesta.

11. Vuoden 1967 laajennusosan luentosali.
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1. KRS KÄYTÄVÄ
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Varhainen valokuva ensimmäisen kerroksen käytävältä.

12. Ensimmäisen kerroksen käytävä keväällä 2018.

PÄÄPORRAS

14. Pääportaan betoninen alapinta.
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13. Pääporras on spiraalipalkkirakenteinen avoporras.

15. Pääportaan askelmat ja kaide.

2. KRS AULA
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16. Toisen kerroksen aulatilan kalustusta. Taustalla kirjastolaajennus.
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17. Toisen kerroksen aulaa avarine ikkunapintoineen.
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Toisen kerroksen aulatilan alkuperäistä interiööriä. Ikkunoista aukeaa näkymä kohti
Rakentajanaukio 2:ta. Etualan henkilöitä ei ole tunnistettu.

2. KRS AUDITORIOT
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18. Vuoden 1959 rakennusvaiheen viuhkamainen auditorio nykytilassaan.

149

19. Auditorion interiööriä.

20. Yksityiskohta, valaisin.

IKKUNADETALJI
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21. Ikkunan alkuperäisiä detaljeja.

KALUSTEITA

Alkuperäiseen kalustukseen kuulunut penkki.
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23. Alvar Aallon suunnittelemia tuoleja Artekin malli Y612
alakerran auditoriossa. Tuolia valmistettiin 1950-luvulla.

22. Alkuperäiseen kalustukseen kuulunut piirustuslaatikosto. Kuvassa myös Artekin tuoli.

HISSI
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24. Hissin alkuperäinen tilauspainike

25. Valmistajan merkkilaatta.

26. Koneen valmistama rakennuksen alkuperäinen hissi vuodelta 1959.

KOEHALLI
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27. Vuoden 1967 laajennusosassa sijaitseva koehalli erikoisvalmisteisine lattioineen.

SÄILYNEISYYS
Suojelustatuksen puuttuessa rakennushistorialliset arvot on huomioitu ainoastaan viitteellisesti laajennuksia, korjauksia ja muutostöitä tehtäessä.
Kuvallista tai muuta dokumentaatioita alkuperäisestä ei ole rakennuspiirustuksia ja rakennusselostusta lukuun ottamatta kattavasti säilynyt. Useimpia
muutosvaiheita ei ole myöskään dokumentoitu järjestelmällisesti valokuvin.
Senaatti-kiinteistöiltä omistajavaihdoksen yhteydessä ACRE:lle siirtynyt arkistomateriaali painottuu määrällisesti vuoden 1997 peruskorjaukseen ja sitä
myöhempään aineistoon.
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Rakennuslupiin liittyvät piirustukset ovat vuoden 1967 laajennuksesta lähtien
saatavilla Espoon rakennusvalvonnan verkkopalvelusta (Arska). Niiden lisäksi
säilyvyyttä arvioitaessa on huomioitu erityisesti rakennusselostukset, vuoden
1996 ikkunakorjauksen ja vuoden 1997 peruskorjauksen osalta myös täydentävä arkistomateriaali. 1. kerroksen käytävää esittävä varhainen valokuva on
esitetty inventoinnin kohdalla rinnastuksena nykytilaan, samoin 2. kerroksen
aulatilasta säilynyt interiöörikuva, jossa näkyy myös alkuperäistä kalustusta.
Jutta Julkusen historiikissa Kyhäysopista rakennus- ja ympäristötekniikkaan on
runsaasti kuvitusta rakennuksen sisätiloista. Materiaali on pääosin uudempaa,
mutta mukana on mm. valokuva 2. kerroksen aulasta ennen kirjastolaajennuksen rakentamista, sekä ajoittamaton kuva piirustussalista välineineen. Näiden,
alkuperäisten rakennuspiirustusten ja julkisivuista säilyneiden valokuvien
pohjalta on tavoitettavissa nykytilassa osin pakeneva historia, jota on kuitenkin jatkossa mahdollista tukea rakennushistorialliset arvot korjauksessa ja ylläpidossa johdonmukaisesti huomioimalla.
Säilyvyyden ja alkuperäisyyden kontekstissa erityisen kiinnostava tapaus
liittyy ikkunoiden uusimiseen vuonna 1996. Hanketta koskeva suunnitteluaineisto valokuvineen on tallennettu ACRE:n arkistoon. Ikkunakorjauksen yhteydessä Rakentajanaukion puoleiset ikkunat on uusittu Antero Pernajan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen Alvar Aallon suunnittelemassa TKK:n
päärakennuksessa käytettyä ratkaisua mukaillen. Tämä, Arkkitehtitoimisto
E&M Sieväsen suunnitelman pohjalta toteutettu takautuva ”Aaltoistaminen”,
on pääjulkisivun kohdalla vuoden 1967 laajennuksen ohella merkittävimmin
nykyiseen ilmeeseen vaikuttanut seikka. Arkistomateriaali sisältää valokuvat
korjausta edeltäneestä tilanteesta, vertailukuvan Alvar Aallon suunnittelemasta päärakennuksesta, sekä rakennuspiirustuksen alkuperäisestä ja suunnitelman mukaisesta uudesta toteutuksesta.

Sisätilat on uusittu 1. vaiheen osalta peruskorjauksessa 1997. Alkuperäiset
pinnat, monia rakennusosia ja kalustus on uudistettu viimeistään tässä vaiheessa. Lisäksi tiloissa on toteutettu alkuperäissuunnitelmasta poikkeavia
ratkaisuja (mm. tutkijasolut). Peruskorjauksen seurauksena jäljellä on melko
vähän alkuperäisessä asussa tai lähellä sitä säilyneitä yksityiskohtia. Useat
tilahahmot sisältävät kuitenkin vastaavuuksia alkuperäiseen.
Lähimmin alkuperäisen hengen on säilyttänyt sisääntulo, jonka yhteyteen on
15.1.1958 päivätyissä piirustuksissa nimetty puhelinkeskus. Detaljina seinässä on säilynyt luukku. Olennainen alkuperäisen arkkitehtuurin ominaispiirre ovat 1., 2. ja 3. kerroksissa toistuvat käytävät, joiden tilaratkaisu käytävän
päässä maisemaan avautuvan ikkunan / lasipinnan muodossa on rakennuksen
tunnusomaisimpia. Samankaltaista suunnittelufilosofiaa noudattaa 2. kerroksen aula. Myös tässä tilassa ikkuna/lasipinta avaa yhteyden luontoon. Aulan
toisella sivustalla suora yhteys maisemaan on kirjastolaajennuksen myötä
kadonnut, jatkuvuus on kuitenkin huomioitu kirjaston suunnitteluratkaisussa
runsaana lasipinnan käyttönä. Interiöörien kiinteä yhteys maisemaan on yksi
Otaniemen kampusalueen rakentamisen ja sitä ohjaavan Alvar Aallon arkkitehtuurikäsityksen keskeisistä suunnitteluperiaatteista.
Pääportaikon visuaalisesti vaikuttava betoninen alapinta on yksi säilyneistä
arkkitehtonisista ratkaisuista. Portaikko tavoittaa kokonaisuudessaan alkuperäisen hengen, vaikka pintoja on myöhemmin uusittu. Porrasaskelmissa käytetty Finnflex-laatta on poistettu asbestiriskin vuoksi, nykyisellään materiaali
on kellertävää vinyylilaattaa. Portaan toteutusta koskien on annettu työselityksessä kaksi eri rakennevaihtoehtoa 1) spiraalilaatta ja 2) spiraalipalkki,
joista toteutunut jälkimmäinen. Samassa yhteydessä alapinnan rappaus on
osoitettu suoritettavaksi rakentajan kustannuksella, mikäli betonivalu ei onnistu hyväksyttävällä tavalla. Näkyviin jätetty valupinta kertoo työvaiheen onnistuneen arkkitehdin toiveen mukaisesti.
Alkuperäistä kalustusta ei ole vanhassa aulavalokuvassa näkyviä penkkejä lukuun ottamatta merkittävästi säilynyt. Tiloissa on joitakin yksittäisiä
50–60-luvulle tyypillisiä kalusteita: muutamia Aalto/Artek-tuoleja, muutamia
Artek-pöytiä, muutamia silmämääräisesti arvioiden toteutukseltaan lähelle
rakennusajankohtaa sijoittuvia laatikostoja, joiden tunnistettava muotokieli
(metalliputkirakenne, pyöristykset) vaikuttaa vastaavan Julkusen teokseen sisältyvässä piirustussalivalokuvassa osittain näkyviä alkuperäisiä piirustuslaatikostoja. Kalusteita on kuitenkin ”kierrätetty” kampuksella yleisesti tiloista ja
rakennuksista toiseen, joten pelkän ajoituksen perusteella irtokappaleiden ei
voida suoraan päätellä kuuluneen selvitettävän rakennuksen tai yksittäisen
tilan alkuperäiseen tai varhaiseen kalustukseen.

Rakennuksessa on alkuperäinen Koneen valmistama hissi vuodelta 1959. Sen
tilausmekanismi kerrosten väliä liikkuvine ”viisareineen”, on yksi viehättävistä säilyneistä yksityiskohdista. Hissi henkii muutoinkin sekä tekniikkansa
että mittakaavansa suhteen rakentamisen ajankuvaa. Työselitykseen tehdyssä
muutoksessa se on vaihdettu ennen rakentamista kolmen henkilön hissistä
kahden henkilön hissiksi. Kontrasti myöhemmin 2. rakennusvaiheen tiloihin
toteutettuun hissiratkaisuun on huomattava.
Auditorioiden kiinteä kalustus on uudistettu peruskorjauksen yhteydessä, mm.
istuimet on verhoiltu uudelleen. Samalla on ajanmukaistettu esitystekniikka.
Pintojen, materiaalien ja värimaailman suhteen on noudatettu peruskorjauksen yleisiä linjauksia. Nämä, kuten muutkin peruskorjauksen yhteydessä toteutetut, alkuperäisestä irtaantuvat ratkaisut (mm. tutkijasolut) on suunnitellut
arkkitehtitoimisto L&M Sievänen.
Rakennuksen puiset sisäovet on käsitelty uudelleen ja helat on vaihdettu.
Muut näkyvät puuosat toistavat käsittelyltään samaa punertavaa sävyä. Lattiapinnat on pääosin uudistettu alkuperäiseen Finnflex-laatoitukseen liittyvän
asbestiriskin vuoksi, myös näiden kohdalla korvaava materiaali on vinyylilaattaa. Ikkunoissa on paikoin säilynyt alkuperäisiä yksityiskohtia, samoin ikkunapenkeissä. Valaisimet on peruskorjauksen yhteydessä varastoitu ja sijoitettu
myöhemmin takaisin paikoilleen.
Pieni, kiinnostava yksityiskohta on alakerran auditorion (2. rakennusvaihe,
1967) oven yläpuolella säilynyt käynnissä olevasta luennosta ilmoittava valotaulu. Mielenkiintoinen ja struktuurina vaikuttava on myös 2. rakennusvaiheen
koehallin lattia. Avara koehalli poikkeaa käyttötarkoituksensa vuoksi kokonaisuutena tilankäsittelyltään muusta rakennuksesta.

Pääjulkisivun ikkunoita nykyasussaan. Ikkunat muutettiin vuonna 1996.

155

156

Suunnitelma ikkunamuutoksesta vuodelta 1996.
Suunnittelijoina L&M Sievänen. Kuva ACRE:n arkisto.
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Ikkunamuutoksessa pääjulkisivun ilmettä haluttiin ”aaltoistaa” TKK:n päärakennuksen mallin mukaan.
Kuvamateriaali vuodelta 1996. Kuva ACRE:n arkisto.

ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Teknillisen korkeakoulun rakennusinsinööriosasto on omassa kontekstissaan mielenkiintoinen, aikansa suunnittelun, yhteiskunnan ja arkkitehtuurin
todellisuutta ilmentävä kokonaisuus, jonka tarkastelu rinnakkain Otaniemen
tunnetuimpien kohteiden kanssa asettaa osin epäkiitolliselle lähtöviivalle.
Rakennuksen käyttötarkoitus – ja sitä kautta suunnittelun ja tilankäytön tavoitteet – eroavat ratkaisevasti esimerkiksi Teknillisen korkeakoulun entisen
(Alvar Aalto 1965-75) tai uuden päärakennuksen (Dipoli, Reima ja Raili Pietilä
1961) vastaavista.
Oman haasteensa arviointiin tuovat myöhemmät laajennukset ja muutokset,
joiden seurauksena Antero Pernajan suunnittelema 1. vaihe ei nykytilassaan
vastaa kaikilta osiltaan alkuperäistä rakennuskokonaisuutta. Lisäksi rakennus
oli rakennushistoriaselvitystä tehtäessä ilmeisessä murrostilassa, osin alakerrassa käynnissä olleen tilamuutoksen muodossa, osin laajemmin Otaniemen
kampusalueen nykyisyyteen ja tulevaisuuteen liittyvän kehityksen johdosta,
opetustilojen käyttöön ja uudelleen järjestelyyn liittyen. Rakentajanaukio 4:n
tapauksessa ilmiöstä muistuttavat paikoin tyhjillään olevat tilat, huoneissa ja
käytävillä odottavat muuttolaatikot, jälkeen jääneet huonekalut, toimistotarvikkeet ja muu irtaimisto.
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Laajennusten yhteydessä alkuperäistä, sekä tilaratkaisujen että julkisivujen
ilmeen kannalta olennaista ikkunapintaa on menetetty (eteläpääty vuoden
1967 rakennusvaiheessa, myöhempi kirjastolaajennus vuonna 1999). Uusimpien rakennusvaiheiden osalta on katkennut 1. ja 2. vaiheen välillä säilytetty arkkitehtoninen jatkuvuus. Monitoimihallin suunnitelmassa pyrkimys
jatkuvuuteen näkyy julkisivun materiaalivalinnassa. Lopputulos jää kuitenkin
irralliseksi, eikä rakennuksella ole seurauksena sen enempää selkeää yhtenäistä kuin itsenäistäkään identiteettiä. Kirjastolaajennuksen suunnittelussa
on imitoinnin sijaan pyritty yksilölliseen, mutta aiemman huomioon ottavaan
identiteettiin. Eriaikaiset rakennusvaiheet esiin jättävä ratkaisu toimii tässä
tapauksessa keinotekoista jäljittelyä paremmin.
Ikkunapintojen kautta maisemaan aukeava yhteys on yksi merkittävä ominaispiirre, joka yhdistää Antero Pernaja alkuperäissuunnitelman kampusalueen yleisiin arkkitehtonisiin tavoitteisiin. Suunnitteluratkaisussa yhdistyvät
ajankohdalle tyypillinen modernistinen arkkitehtuurikäsitys, Alvar Aallon
maankäyttösuunnitelmissa hahmoteltu viitekehys ja arkkitehdin yksilölliset
tulkinnat. Näihin liittyviä arvoja ei ole suojelustatuksen ja rakennushistoriaselvityksen puuttuessa huomioitu korjausrakentamisen kestävien periaattei-

den mukaisesti, vaikka joitakin yksityiskohtia on pyritty säilyttämään. Arvot on
kuitenkin edellytykset huomioida jatkossa tavalla, jolle suunnitteilla olevassa
asemakaavassa vahvistettava arvio suojelutarpeesta määrittää reunaehdot.
Yhteenvetona rakennuksella voidaan todeta olevan arkkitehtonisia, kaupunkikuvallisia ja rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä arvoja, joiden Bengt
Lundsten katsoi Otaniemen rakennuskannan suojeluedellytyksiä kartoittavassa arviossaan puoltavan kohteen huomiointia merkinnällä S 2. Arvot koskevat
ensisijaisesti vanhinta rakennusvaihetta sekä toissijaisesti kiinteän arkkitehtonisen ja toiminallisen yhteyden kautta vuoden 1967 laajennusta, joka muodostaa 1. rakennusvaiheen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden myös suunnittelijan (1. vaihe A. Pernaja , 2. vaihe A. Pernaja ja N-H Sandell) myötä.
Myöhempien rakennusvaiheiden kohdalla huomio kiinnittyy ennen muuta
muuttuviin tarpeisiin ja käyttötarkoituksiin, ja kytkeytyy kysymykseen siitä,
millaiseksi tilojen käyttö tulevaisuudessa muotoutuu. Rakentajanaukio 4:n rakennuskokonaisuutta ja sen lähiympäristöä kehitettäessä luontevalta tuntuu
suojelunäkökohtien huomioiminen siten, että eräs kampusalueen vanhimmista tutkimus- ja opetusrakennuksista saa samanaikaisesti elävän, historiansa
tunnistavan ja sitä kunnioittavan käsittelyn, johon tähtäävät nykyiset suojelutavoitteet.
Jatkokehitystä silmällä pitäen kiinnostavana tekijänä näyttäytyy sijaintiin kiinnittyvä osittaisen ulkopuolisuuden jännite. Kampusalueen keskeisten kohteiden ja toimintojen läheisyydestä huolimatta tienoon on koettu olevan syrjässä, ja se on tullut usein rajatuksi tahallisesti tai tahattomasti ulos, joko
sivuuttamisen tai vähäisemmän huomion kautta. Tilannetta selittää osaltaan
arkkitehtoninen konteksti, jota määrittää leimallisesti Alvar Aallon visio ja
korkeatasoisina pidettyjen töiden (Aallon kohteet, Dipoli) dominointi tilan ja
keskustelun tasolla. Painotus on heijastunut tulkintoihin ”arjen arkkitehtuuriksi” miellettyjen kohteiden arvosta. Tähän jatkumoon asettuvana modernina
Antero Pernajan suunnittelema Teknillisen korkeakoulun rakennusinsinööriosasto tarjoaa kosketuspintoja ilmiöihin, kertoo ajasta ja sen kulumisesta tavalla, joka ei ole vastakkainen ”sankariarkkitehtuurille”, ainoastaan erilainen.
Tarina, joka ansaitsee tulla kuulluksi.
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LOPUKSI
YHTEENVETO
Usein kampusalueen muiden, keskeiseksi koettujen kohteiden ja maisematilojen varjoon jäävä tarkastelukohde osoittautui selvitystä tehtäessä sekä ympäristön että rakennuskannan suhteen ennakoitua kiinnostavammaksi ja monimuotoisemmaksi. Tarkastelualueen identiteettiä ilmentävät alueen sisäisten
toimintojen ja yksilöllisten tilaratkaisujen ohella yhteydet valtakunnallisesti
merkittäväksi kulttuuriympäristöksi luokitellun yhtenäisen korkeakoulu-, tutkimus- ja asuinalueen kokonaisuuteen. Yhteydet ovat luonteeltaan välittömiä
ja edellyttävät huomioimista aluetta kehitettäessä. Tähän tämä raportti on
alussa asetettujen tavoitteiden mukaisesti pyrkinyt tarjoamaan työkaluja.
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Selvitystyöhön sisältyi innostavien löytöjen ja oivallusten ohella haasteita,
jotka liittyivät ympäristöhistoriaselvityksen kohdalla erityisesti selvityksen
ajankohdan osumiseen pääosin kasvukauden ulkopuolelle ja runsaaseen, pitkälle kevääseen säilyneeseen lumipeitteeseen. Tämä vaikeutti osaltaan kasvillisuuden ja muiden maisemallisten elementtien kartoittamista. Vastavuoroisesti vuodenaika teki kiinnostavalla tavalla näkyviksi esimerkiksi käytetyt
kulkureitit lumeen piirtyneinä polkuverkostoina.
Rakennushistoriaselvityksen kohdalla haasteet liittyivät rakennuksissa selvitettäessä käynnissä olleisiin tilamuutoksiin, jotka vaikuttivat olennaisesti kokonaiskuvan hahmottamiseen, inventoinnin ja dokumentaation työvaiheisiin.
Toisaalta tiloissa monin paikoin läsnä oleva muutos ja keskeneräisyys sitoo ne
laajempaan Otaniemessä käynnissä olevaan murrokseen – tilojen ja toimintojen uudelleenjärjestelyyn ja -ajatteluun.
Oman lisäulottuvuutensa toivat myös työn kuluessa tarkentuneet reaktorirakennuksen historialliseen merkitykseen ja käynnissä olevaan purkuprosessiin
liittyvät yksityiskohdat, joita koskien museovirasto antoi lausunnon 27.3.2018.
Asian ajankohtaisuuden ja suojelunäköhtien valossa rakennuksen käsittely toteutettiin alkuperäisestä työohjelmasta laajentaen.
Taustoitus kiinnitti huomion myös aiemmin kartoittamattoman aineiston osittaiseen hajanaisuuteen ja fragmentaarisuuteen. Lähdemateriaali avasi johtolankoja, joita ei ole ollut mahdollista seurata kattavasti työn laajuuden ja
ajankäytön puitteissa. Tältä osin kiinnostavia aihioita on pyritty merkitsemään
näkyviin mahdollisten jatkoselvitysten tueksi. Esimerkkinä toistaiseksi vähän
tutkittu Antero Pernaja, jonka moninaiset roolit rakennushallituksessa, professorina TKK:n arkkitehtiosastolla ja Otaniemen hoitokunnan jäsenenä kiin-

nittävät mielenkiintoisella tavalla paitsi kampusalueen rakentumisen myös
modernin suomalaisen arkkitehtuurin historian vaiheisiin.
Tutkittu vahvisti käsitystä rakennus- ja ympäristöhistoriallisen selvitystyön
merkityksestä. Tarkastelualueen rakennuksiin ja ympäristöön kohdistuvia ratkaisuja on tehty selvityksen ja suojelustatuksen puuttuessa rakennushistorialliset ja rakennetun kulttuuriympäristön arvot vain viitteellisesti huomioiden. Jatkossa rakennuskannan korjaus ja ylläpito olisi suositeltavaa toteuttaa
tapauskohtaista harkintaa ja kestävän suunnittelun periaatteita noudattaen,
asemakaavaan kirjattavien linjausten pohjalta.
Martti Levónin puistoon sijoittuva Ossinlampi ympäristöineen on kampuksen kontekstissa luonnoltaan ja viherratkaisuiltaan omaleimainen tila-aihe.
Vuodesta 2013 toimineiden kaupunkiviljelypalstojen kautta tilaan on tuotu
korostetusti yhteisöllisyys, osallistuminen ja ekologiset arvot, joita on tärkeää
edelleen kehittää. Sama pätee liikkumisen verkostoihin, jotka näkyvät tilankäytössä vahvasti jalankulun ja pyöräilyn kautta.
Puisto asettuu kokonaisuutena kiinteästi keskusviheriön jatkumoon, ja siihen
liittyvät maisematiloina yhteyksien kautta itään Dipolin ja TF:n osakuntatalon
suuntaan rinnemetsä, lounaaseen Rakentajanaukion suuntaan Rakentajanaukio 4:n ja Rakentajanaukio 2:n / Otakaari 3:n takapihat punatiilijulkisivuineen
ja pohjoiseen Sähkötalon kampamainen, myöskin pääosin punatiilestä toteutettu julkisivurintama, jonka maisemoidut sisäpihat jatkavat puiston viherteemaa.
Rakentajanaukion suuntaan viheryhteyden katkaisee puiston ja rakennusten
1960- ja 1970-luvuilla valmistuneiden laajennusosien väliin sijoitettu pysäköintialue. Viime mainittu on selkeästi kaupunkikuvan kannalta kehitettävä
tila, jonka maisemallista jatkuvuutta puistoon olisi Alvar Aallon maankäyttösuunnitelman hengessä olennaista tukea sekä näkymän että rakennusten väliseen rinteeseen ja piha-alueille luontevasti polveilevan, tällä hetkellä rikkonaisen viheryhteyden osalta. Julkisivujen kohdalla eriaikaisten laajennusosien
massaan hukkuvat nykyisellään osin arkkitehtonisten ratkaisujen ominaispiirteet ja arvot, joita tilan selkeyttäminen toisi esiin paremmin. Tilankäytön ja
toimintojen selkeyttämisestä ja maisemallisen jatkuvuuden kehittämisestä
hyötyisi myös pysäköinnin hallitsema Rakentajanaukio.

Kaavamuutosalueen maisematiloista erityistä sensitiivisyyttä alueen kehittämisen ja kaavaratkaisujen näkökulmasta edellyttää TF:n osakuntatalon ja
Docomomo-kohde Dipolin väliin asettuva, ympäristöltään erityinen piha- ja
viheralue. Asemakaavassa suojellun Dipolin arkkitehtuurin vahva, omaleimainen luontosuhde on keskeinen rakennetun kulttuuriympäristön suojeltava ja
säilytettävä elementti.
Kaavamuutosalueen rakennuskannan kohdalla rakennus- ja kulttuurihistoriallisia näkökohtia selvitettiin syventäen Antero Pernajan suunnitteleman
entisen Rakennusinsinööriosaston, nykyisen Rakennustekniikan laitoksen (1.
vaihe 1959) ja suppeammin entisen Teknillisen fysiikan osaston, nykyisen
Terveysteknologian talon (1. vaihe 1959) osalta. Jälkimmäisen yhteydessä sijaitseva reaktorirakennus nousi työn edetessä ennakoitua suurempaan rooliin.
Lundstenin suojeluedellytysselvityksessä (1999) lyhyellä maininnalla ohitettu
rakennus on käsitelty edellä mahdollisimman laaja-alaisesti suojelukysymysten arvioimiseksi. Rakennetun kulttuuriympäristön kontekstissa vuonna 1962
käyttöön otettuun reaktorirakennukseen kytkeytyy kaupunkitilan ja arkkitehtuurin jatkumoiden rinnalla vahvasti historiallis-toiminnallinen merkitys.
Reaktoriosan purkuun, kohteen kiehtovaan historiaan ja saatavilla olevaan
aineistoon laajuuteen pohjaten suosituksena olisikin, että reaktorirakennuksesta laadittaisiin ennen itse reaktorin purkamisen käynnistymistä erillinen,
täysimittainen rakennushistoriaselvitys.
Samoin historialtaan, identiteetiltään ja arkkitehtoniselta ratkaisultaan kiinnostava on Antero Pernajan suunnittelema Rakennusinsinööriosasto, jonka
tapauksessa huomio kiinnittyy erityisesti vuonna 1959 valmistuneen 1. rakennusvaiheen toteutukseen. Sirkka ja Aarne Piiraisen suunnitteleman Teknillisen
fysiikan osaston 1. rakennusvaihe (1959) on nykytilassaan vaikeasti itsenäiseksi kokonaisuudeksi erotettavissa. Sen osalta alkuperäisen identiteetttiä ilmentävät voimakkaimmin 1. rakennusvaiheen mukainen pääsisäänkäynti, osat
alkuperäisestä julkisivuratkaisusta liuskekivisokkeileineen ja alkuperäinen tilaratkaisu pääportaan ja käytävien suhteen. Myöhempien rakennusvaiheiden
kohdalla merkityksellinen on ennen kaikkea Rakentajanaukion rakennuskokonaisuuden kaupunkikuvallinen jatkumo ja vakiintunut asema osana kampusmiljöön tilanjäsentelyä.
Kohdealueelle kaavamuutoksessa suunniteltuun lisärakentamiseen ei oteta
selvityksessä suoraan kantaa. Mahdollinen lisärakentaminen tulee kuitenkin
suunnitella ja toteuttaa ympäristöä, sen arvoja ja ominaispiirteitä kunnioitta-

en ja sitä on arvioitava tapauskohtaisin kriteerein. Näitä ovat mm. soveltuvuus
ympäristöön massoittelun, tilahamon ja siluetin suhteen, harkittu suhde olemassa olevaan rakennuskantaan ja rakennettua ohjanneeseen kokonaissuunnitelmaan sekä suunnitteluratkaisun arkkitehtoninen ja toiminnallinen laatu
ja kestävyys. Erityisesti huomiota olisi tärkeää kiinnittää rakentamisen korkeuteen ja sijotteluun siten, ettei se katkaise olennaisia yhteyksiä liikkumiseen,
näkymiin tai maisematilojen ja rakennusten vuoropuheluun liittyen.
Otaniemen kampusalueen identiteettiä määrittävän Alvar Aallon uraa luonnehtii poikkeuksellisen korkealuokkaisen kokonaissuunnittelun ja arkkitehtonisesti oivaltavien yksittäistoteutusten ohella pragmaattisuus ja avoimuus.
Aallon työn kantavaa ainesta ovat käytön ja toiminallisuuden funktiot, joihin
sisältyy kehittymisen, laajentumisen ja uudelleen ajattelun mahdollisuus. Tästä näkökulmasta muutos ei ole Aallon perinnölle ajatuksena vieras. Kuitenkin
kampusaluetta merkittävänä valtakunnallisena kulttuuriympäristönä ja modernin suunnittelutradition avainteoksena koskee erityinen harkinnan tarve.
Asemakaavamuutosalueen kaupunkikuvaa kehitettäessä rinnakkain tarkasteltaviksi asettuvat toisaalta kampuksen kokonaiskuvan, toisaalta korttelialueen
sisäisen hierarkian näkökulmat. Mahdollisimman monitahoisen käsittelyn ja
kestävien lähtökohtien varmistamiseksi näitä on kuljetettu dialogina läpi selvitystyön. Kaikkiaan selvitettävää kokonaisuutta julkisena tilana, tilasarjana
karakterisoi ilmeinen potentiaali, jonka hyödyntäminen on sekä kampusalueen kokonaisidean että kaupunkikuvan kehittämiseen liittyvien tavoitteiden
kanssa linjassa.
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KATSE TULEVAAN
OTANIEMEN KOKOKUVA JA YLEISPIIRTEINEN KAAVOITUS
Otaniemen kampusalueen yleispiirteinen maankäytön suunnittelu on alkuajoilta alkaen ollut pääosin pääkäyttäjien käsissä, mikä onkin varsin luontevaa
ja monella tapaa tarkoituksenmukaista. Rakennushallitus laaditutti vuonna
1994 maankäyttösuunnitelman (A-Konsultit & al.), jota 2000-luvun puolella
on ylläpidetty ja päivitetty osatarkastelujen muodossa. Kokonaisvaltaisena,
alueen tavoitteellista kehittämistä havainnollistavana esityksenä julkaistiin
ns. Otaniemen Kokokuva vuonna 2014 ja sen päivitetty versio vuonna 2018.
Näiden ohella on laadittu suuri määrä sektori- ja osa-aluekohtaisia suunnitelmia ja selvityksiä, ml. useita arkkitehtuurikilpailuja.
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Toisaalta kunnalla on kaavoitusmonopoli ja Espoon kaupunki (v. 1963–71
kauppala) on vastannut rakentamista ohjaavasta asemakaavoituksesta. Otaniemen maankäyttöä säätelee Espoon eteläosien yleiskaava, mutta yleispiirteisellä tasolla Otaniemen kehittämistä on linjattu ennen kaikkea strategisten
ohjelmien, ohjeiden ja päätösten avulla. Osayleiskaavan tai sen tasoisen yleissuunnitelman laatiminen Otaniemen alueelle Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen toimesta saattaa kuitenkin ajankohtaistua lähivuosina.

KÄYNNISSÄ OLEVA MUUTOS
Kymmenisen vuotta sitten käynnistyi muutosprosessi, jonka takia voi olla perusteltua käyttää nimitystä ”Otaniemi Campus 2.0”. TKK:n liittäminen osaksi
vuonna 2010 toimintansa aloittanutta Aalto-yliopistoa toi ja tuo yhä kampukseen uudet tieteiden ja taiteiden alat omine tarpeineen, panoksineen ja sidosryhmineen. Digitalisaatio on perin pohjin muuttanut toimistotyön, opiskelun/
opetuksen ja esim. laboratoriotutkimuksen menetelmiä ja käytäntöjä, ja siten myös tilankäyttöä ja tilantarvetta. Vuonna 2018 avautunut metroasema
edustaa kolmatta voimakasta muutostekijää, Otaniemen muuttumista Espoon
kaupunkirakenteeseen tiiviisti kytkeytyväksi, toiminnallisesti sekoittuneeksi
kaupunginosaksi. Tulevaisuudessa uutta asumista on tarkoitus sijoittaa merkittävässä määrin myös vakiintuneen kampusalueen sisälle.
Käynnissä oleva muutosprosessi tuo haasteita RKY-alueen vaalimisen näkökulmasta, erityisesti alueen lounais- ja kaakkoisreunoilla, mutta osin myös
ydinalueella. Nyt tarkasteltavan alueen kohdalla tilannetta voidaan pitää varsin vakaana.

Otaniemen Kokokuva 2018.

AJANKOHTAISET HANKKEET
Koko Otaniemen mittakaavassa seuraava merkittävä hanke on Raide-Jokeri,
jonka rakentaminen on tarkoitus käynnistää vuona 2019 ja saattaa valmiiksi
2020-luvun alkupuolella. Samanaikaisesti on käynnissä laaja, osittain
korvaava täydennysrakentaminen Kemistin korttelissa. Myös Kivimiehen
ja Konemiehen/Puumiehen kortteleissa rakennetaan yliopiston käyttöön
uusia tiloja. Pysäköinti sijoitetaan enenevässä määrin laitoksiin. Mittavaa
asuntorakentamista on kaavailtu Kemistin korttelin länsipäähän ja seuraavissa
vaiheissa erityisesti Tekniikantien–Miestentien vyöhykkeelle.
Tämä selvitys palvelee asemakaavamuutoksen taustoituksena ja siihen liittyvät hankkeet lähinnä Otakaaren varren täydennysrakentamisesta kuvataan
kaavan valmisteluaineistossa. Alueen lähiympäristöön, kuten Konemies-kortteliin, Servinniemelle/Teekkarikylään ja Otarannalle, on suunniteltu maltillista
täydennysrakentamista. Rakentaminen toteutuu vaiheittain seuraavien vuosikymmenten aikana.
Maisemanhoidon ja miljöörakentamisen osalta on käynnissä kokonaisselvitys,
jonka pohjalta on tarkoitus toteuttaa osa-aluekohtaisia ympäristön kohentamishankkeita.
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