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JOHDANTO
Tuomarilan VPK-talo valmistui palokuntalaisten ja kyläläisten talkoovoimin
vuonna 1950 rakennusmestari Nils Hellströmin laatimien suunnitelmien
mukaan. Oman talon rakentaminen oli ollut tavoitteena jo vapaapalokunnan
perustamisesta, vuodesta 1929 lähtien. Sodanjälkeisen säännöstelyn aikaan
rakennettuna se ilmentää kyläläisten talkoohenkeä. Lähes 65 vuoden ajan
kylän keskus on toiminut monenlaisten tilaisuuksien, kuten kulttuuri- ja
urheilutapahtumien, iltamien, tanssien ja elokuvaesitysten näyttämönä.
Alkujaan suuresta juhlasalista, myymälästä, kalustotalleista ja asunnoista koostunut rakennus on säilynyt pitkälti alkuperäisessä asussaan, vaikka
1970-luvun kerrostuma on selvästi nähtävissä. Merkittävin muutos on ollut
julkisivujen uudelleen verhous, mikä muutti voimakkaasti koko rakennuksen
ulkoasua.
Palokunnantalossa on ollut vuosien saatossa lukuisia vuokralaisia.
Ensimmäinen päävuokralainen oli Varubodenin myymälä. Viimeisen 35 vuoden aikana rakennus on tullut tunnetuksi ennen kaikkea Kino Tuomarilana.
Tuomarilan VPK:n pelastustoiminta päättyi 31.12.2012 ja vuoden
2013 alusta lähtien VPK:n toiminta on ollut katkolla rakennuksen huonon
kunnon takia. Tällä hetkellä palokunnantalo on pääosin kylmillään ja käyttämättömänä, vain pohjakerroksen liiketiloissa on muutamia vuokralaisia.
Tämä Pohjola Rakennus Oy:n tilaama rakennushistoriaselvitys laadittiin
Arkkitehtitoimisto Schulman Oy:n toimesta loka–marraskuussa 2015,
tekijöinä arkkitehdit Johanna Luhtala ja Sari Schulman. Selvitys laadittiin
tilanteessa, jossa nykyinen rakennus on tarkoitus purkaa ja sen tilalle ollaan
suunnittelemassa asuinkerrostaloa.
Tilaajan edustajana oli projektipäällikkö Sanni Husso. Espoon kaupunginmuseota edusti intendentti Jyri Vilja. Arvokasta apua ovat antaneet Niko
Hannula, Kalevi Koukkunen ja Kari Sipilä Tuomarilan vapaapalokunnasta,
Antti Jousjärvi ja Tapio Karppi Tuomarilan perinneseurasta sekä Kino
Tuomarilan Toivo Reijonen.

Vapaapalokuntalaisia tanssilavan
reunalla
v.1939. EKM
Lahden
kaupunginmuseo

PERUSTIEDOT
Rakennus:		
Osoite:			
Valmistumisvuosi:		
Suunnittelija:		
Laajuustiedot:
Asemakaavatilanne:

Tuomarilan VPK:n palokunnantalo
Palotie 31, 02760 Espoo
1950
Rakennusmestari Nils Edvard Hellström
Kokonaiskerrosala n. 820 m2, tilavuus 3600 m3
Kaksi- ja osin kolmikerroksinen.
Vahvistettu asemakaava 1981, merkintä AL (liike- ja toimistorakennuksen korttelialue)
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Fargo-merkkinen paloauto ja palokuntalaisia 1960-luvulla.TVPK

VPK-TALON VAIHEET
OMA TONTTI
Tuomarilan VPK, jonka ensimmäinen virallinen nimi oli Södrikin V.P.K.
Espoo, perustettiin elokuussa 1929. Suomen ensimmäinen vapaapalokunta
oli suurten kaupunkipalojen seurauksena perustettu Turkuun jo vuonna
1838. Espoon ensimmäiset vapaapalokunnat olivat Espoon VPK (1890)
ja Grankulla FBK (1909). Samalla vuosikymmenellä Tuomarilan kanssa
aloittivat toimintansa Leppävaaran, Kilon ja Kauklahden vapaapalokunnat
sekä 1930–50-luvuilla vielä Pitkäjärven, Sökö-Sommarön ja Vanhankylän
seudun palokunnat. Espoon kauppala sai vakinaisen palokunnan vuonna
1956. Myös Espoon kunnalla oli ollut omaa palokuntatoimintaa 1930-luvulta lähtien.
Tuomarilan VPK:n ensimmäinen rakennushanke oli paloliiterin rakentaminen vastikään hankitulle palokalustolle, joka koostui ruiskusta,
käsikärrystä ja letkuista. Talkoovoimin tehty vaatimaton kalustovaja valmistui
nk. Träskmanin tontille vuonna 1931. Palokunnassa oli tällöin 21 toimivaa
jäsentä ja vuoden aikana pidettiin miehistö- ja kalustoharjoituksia 20 kertaa.
Ensimmäinen varsinainen palohälytys oli ilmeisesti heinäkuussa 1932 ja
elokuussa hankittiin oma paloauto Kauniaisten VPK:lta.
Toukokuussa 1935 palokunta osti luutnantti Leo Lercheltä tontin, joka
sai nimekseen Soihtula. Kovalla kiireellä aloitettiin huvitoimikunnan toiveena
olleen tanssilavan (12 x 12 m) ja soittokatoksen rakentaminen. Tontilta oli
rakentamista varten raivattava ensin ”synkkää metsää”. Juhannusaatoksi
kaikki saatiin kuitenkin valmiiksi ja juhlakenttä avattiin yleisölle.
Vuonna 1938 palokunnan nimi muutettiin muotoon Tuomarilan
Vapaaehtoinen Palokunta- Domsby Frivilliga Brandkår. Samana vuonna
palokunnan yhteyteen perustettiin näytelmäseura. Seuraavana hankkeena
oli kalustovajan rakentaminen omalle tontille, joka valmistui vuoden 1939
loppupuolella. Se sijoitettiin ilmeisesti tontin pohjoisreunaan. Vajan yhteyteen rakennettiin lämmöneristetty keittiö eli kokoushuone.1

Ensimmäinen talkootyönä rakennettu paloliiteri valmistui nk.Träskmanin tontille vuonna 1931 (yllä vas.). Tanssilava rakennettiin
puolestaan nykyiselle tontille 1930-luvun
lopulla. TVPK, EKM

TALO TALKOOTYÖNÄ
Alusta saakka oli suunnitelmissa oman toimitalon eli paloaseman rakentaminen. Varsinaisen palotoiminnan lisäksi rakennukseen tarvittiin juhlasali,
jossa voitaisiin järjestää palokunnan talouden kannalta tärkeitä iltamia. Niitä
varten oli säännöllisesti vuokrattu mm. Kauniaisten VPK:n taloa.
Heti jatkosodan jälkeen käynnistettiin palokunnantalon suunnittelu.
Suunnitelmat laati espoolainen rakennusmestari Nils Edvard Hellström
(1905–85). Hellström esitteli syyskuussa 1945 pidetyssä hallinnon koko-

Oma tontti hankittiin vuonna 1935. Sijainti
on merkitty 1950-luvun puolivälin karttaan
punaisella.
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Varsinainen rakentaminen pääsi vauhtiin
vuonna 1948. Runkovaiheessa oleva rakennus Palotieltä kuvattuna ja alla talkooväkeä.
TPR

uksessa häneltä tilatut vaihtoehtoiset luonnospiirustukset ns. täydellisen
vaihtoehdon sekä toisen kevytrakenteisen ja parakkityylisen. Elokuussa 1946
pidetyssä kokouksessa Hellström sai tehtäväkseen rakennuslupapiirustusten
laatimisen laajemmasta vaihtoehdosta.
Piirustukset hyväksyttiin syyskuussa 1946 pidetyssä hallinnon kokouksessa, jossa ne kuitenkin herättivät laajaa keskustelua ”paikkaan
ja asentoon nähden”. Marraskuussa päätettiin vielä pyytää Suomen
Palosuojeluyhdistykseltä asiantuntijalausuntoa rakennuksen sijoituksesta
tontille. Rakennustoimikunnan tehtäväksi jäi selvittää varojen ja tarveaineiden saatavuutta. Rakennuslupa saatiin viikossa. Rakennushankkeen
aloittamisen lisäksi saatiin toteutettua pitkään suunnitelmissa ollut uuden
paloauton hankinta.
Keväällä 1947 aloitettiin pohjalouhinta, ja varsinainen rakentaminen
pääsi käyntiin seuraavana vuonna. Sodanjälkeisissä säännöstelyn oloissa
rakennusaineista oli jatkuva pula, ja materiaaleja jouduttiin hankkimaan
pieninäkin erinä monista paikoista. Puolet puutavarasta saatiin lahjoituksena paikallisilta metsänomistajilta. Talon rakentamiseen käytettiin 15 000
talkootyötuntia. Valtion avustuksena saatiin 500 000 mk, vapaaehtoisia
keräysvaroja 140 000 mk ja lainaa otettiin 1 200 000 mk. Lisäksi varoja
saatiin ompeluseuran, juhlien ja arpajaisten avulla. Espoon kunta ei kuitenkaan avustanut rakennushankkeessa.
Vihkiäisiä vietettiin 9.7.1950 ja seuraavana vuonna palokunta pääsi
muuttamaan uuteen taloonsa. Elokuvakonehuone saatiin kuntoon joulukuun aikana ja tapaninpäivästä lähtien tilat olivat yleisön käytettävissä.
Rakennuksen maalaustalkoot järjestettiin vuonna 1952 ja vielä vuotta
myöhemmin tehtiin erilaisia viimeistelytöitä. Suuri hanke oli vienyt paljon
aikaa, joten palokunnan miehistöharjoitukset olivat jääneet tänä aikana
vähemmälle.2

VALMIS RAKENNUS
Pääosin kaksikerroksisen rakennuksen pohjakerrokseen tuli palokunnan
autotallien lisäksi myymälätilaa, vaikka sitä ei alkuperäisissä suunnitelmissa
ollutkaan esitetty. Ensimmäinen kerros koostui pääosin suuresta juhlasalista.
Ylimpään kerrokseen sijoitettiin asuintilat. Rinneratkaisun avulla puoliksi
maan alla olevaan pohjakerrokseen sekä ensimmäiseen kerrokseen saatiin
suorat yhteydet maantasolta ja koko rakennuksessa tarvittiin vain yksi
porrashuone. Sen sisäänkäynti palveli asuntojen lisäksi kellaria ja keittiötä.
Yhtenä suunnittelun lähtökohtana oli saada oma juhlasali, jossa voitaisiin
järjestää erilaisia tilaisuuksia palokunnan toiminnan tukemiseksi. Tanssien
lisäksi salissa oli alusta saakka tarkoituksena järjestää myös elokuvaesityksiä
muutaman kerran viikossa. Juhlasali näyttämöineen lohkaisi ensimmäisestä
kerroksesta suurimman osan (180 m2). Kaikkiaan sinne mahtui 350 istuma6 Tuomarilan VPK-talo

Valmistumassa oleva
palokunnantalo eli
Brankkari (yllä) ja
Palotie 1950-luvulla.
TPR

Juhlat palokunnantalolla ilmeisesti 1950-luvulla ja Tuomarilan VPK:n 30-vuotisjuhlien
mainontaaa hevoskyydillä vuonna 1959
(alla). TPR, TVPK.
Rakennuksen edusta Palotien puolelta
1960-luvulla. TVPK
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1970-luvulla pohjakerroksessa toimi mm.
M. Mäkisen kampaamo (yllä). Paloharjoituksesta 1950-luvulla otetussa kuvassa
näkyy näyteikkunan paikalla alun perin ollut
autotallin ovi. TPR

VPK:n johtoporras kahvilla keittiön viereisessä tilassa. TPR
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paikkaa. Näyttämön molemmin puolin olivat pukuhuoneet.
Eteishallin yhteyteen rakennettiin kokoushuone, nk. kahvihuone ja
sitä palveleva keittiö, josta vastasi palokunnan naisosasto. Kokoushuonetta
käytettiin myös koulutustilana. Alkuaikoina se oli myös Tuomarilan kansakoulun käytössä. Keittiötä ja kokoushuonetta vuokrattiin juhla- ja kulttuuritilaisuuksiin sekä paikallisten yhdistysten ja seurojen kokouspaikaksi.
Palokunnan talouden kannalta oli tärkeää saada rakennukseen vuokrattavia tiloja. Pohjakerrokseen tehtiin jo rakennusvaiheessa ajanmukainen
myymälätila Andelslaget Varubodenia varten. Myymälän yhteydessä oli
autotalli ja varastotila. Rakennustoimikunta oli tarjonnut tilaa Varubodenille
jo vuonna 1948. Hallinnon kokouspöytäkirjassa 14.10.1948 todetaan,
että ”lopullisen sisävalmistelun voisi vuokraaja itse huoltaa” sillä ehdolla,
että se sijoittaisi tarkemmin sovittavan summan pääomaa, jolla voitaisiin
saada rakennus asianmukaiseen kuntoon”. Varuboden toimi tiloissa aina
1970-luvulle asti.
Eteläpäätyyn tuli palokunnalle kaksi autotallia. Suuremman tallin perällä
oli letkujen pesualtaat ja letkutorni kuivausta varten. Pienempi autotalli oli
aluksi koksivarastona ja sieltä avattiin yhteys seinän takana olevaan pannuhuoneeseen. Pannuhuoneen lisäksi kellarissa oli varastotiloja. Niihin oli
käynti erillistä porrasta pitkin.
Rakennuksen toiseen kerrokseen tehtiin kaksi asuntoa. Lisäksi sinne rakennettiin elokuvakonehuone omalla sisäänkäynnillä. Isompi asunto (2h+k)
oli talonmiestä varten ja pienempi asunto (1h+k) vuokrattiin Varubodenin
myymälänhoitajalle. Asuntojen sisäänkäynti oli eteläpäädyssä ja se palveli
myös keittiötä ja kellarin teknisiä tiloja. Toisessa päädyssä, näyttämön ylä-

puolella oli varastona käytettävä ullakko. Sinne oli käynti tikkaita pitkin.
Vuokrattavat tilat olivat huomattavasti isommat kuin mitä palokunnalla
itsellään oli käytössä. Merkittävin vuokralainen oli Andelslaget Varuboden.
Lisäksi juhlasalia vuokrattiin urheiluseuroille. Sitä käyttivät peli- ja kuntosalina mm. vuonna 1945 perustettu Tuomarilan Urheilijat ja EBK (Esbo
Bollklubben). Vuonna 1954 salissa perustettiin Suomen sulkapalloliitto.3

1970-LUVUN MUUTOKSIA
Rakennuksen tilat ja toiminnot säilyivät pitkälti entisellään aina 1970-luvulle saakka. Juhlasali vuokrattiin elokuvateatteriksi 1970-luvun alussa
Urho ja Kari Alénille. Näytöksiä järjestettiin kolme kertaa viikossa, kahtena
arkipäivänä ja sunnuntaisin. Muina päivinä juhlasalia vuokrattiin liikuntatiloiksi mm. voimistelua ja sulkapalloa varten. Lauantaisin palokunta
järjesti salissa tanssit. Se oli edelleen suosittu tanssipaikka, jossa esiintyivät
Suomen tunnetuimmat tanssiorkesterit. Alkuaikoina siellä oli esiintynyt
mm. Kipparikvartetti.
Vuonna 1972 lähes koko ensimmäinen kerros vuokrattiin kynttilätehtaalle Helsingin Kynttilä Oy. Suunnitelmat laati rakennusmestari Erik Måtar.
Tilajako säilyi pääosin ennallaan lukuun ottamatta eteishalliin rakennettua
pukuhuonetta. Juhlasaliin tuli työtilan lisäksi säilytystilaa. Kokoushuoneessa
oli pakkaustila ja keittiöön sijoitettiin toimistotila. Tässä yhteydessä näyttämön idänpuoleinen pukuhuone muutettiin sulatushuoneeksi ja sen seinä-,
katto- ja lattiapintoihin lisättiin paloeristyksen takia lujalevyt.4
Varuboden oli vuokralaisena 1970-luvulle saakka, jonka jälkeen pohjakerrokseen tehtiin lisää liiketilaa rakennusmestari Reijo Isokselan suunnitelmien mukaan. Kaksi pientä autotallia, joista toinen oli ollut Varubodenin
käytössä ja toinen koksivarastona, muutettiin myymälätiloiksi. Ensimmäisiä
vuokralaisia olivat kampaamo-kemikalio, joka sijoittui pohjoispäätyyn sekä
postitoimisto. Varubodenin entisissä tiloissa toimi myöhemmin mm. ostoja myyntiliike. Merkittävin rakennuksen ulkoasuun vaikuttava muutos
oli julkisivun uudelleenverhous mineriittilevyillä, jotka peittivät vanhan
vaakalaudoituksen.

Vapaapalokunnan 60-vuotisjuhlakatselmus
elokuussa 1989 (yllä) ja 70-vuotisjuhlakatselmus 1999 (alla). TVPK/ Ulla Koukkunen,

Autotallin lattiaa laskettiin 1990-luvulla uuden Volvo-merkkisen paloauton takia. TPR
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KINO TUOMARILA JA MUITA VUOKRALAISIA
1970-luvun lopulta saakka palokunnantalo on ollut pääosin ulkopuolisten
vuokralaisten käytössä. Vuonna 1978 sali vuokrattiin kokonaan elokuvateatteriksi Kino Tuomarila, jota Toivo Reijonen pyöritti vuoteen 2011 saakka. Sali
ja muut tilat kunnostettiin kynttilätehtaan jäljiltä talkoovoimin. Salin seinät
levytettiin lastulevyillä, jotka maalattiin vihreiksi. Takaosaan rakennettiin
koroke parille penkkiriville. Kiinteät penkit hankittiin Erottajalla sijainneesta
Adamsin elokuvateatterista. Eteishalli palautettiin lähemmäksi alkuperäistä
tilannetta purkamalla pois kynttilätehdasta varten tehty pukuhuone ja rakentamalla tiski väliaikatarjoilua varten. Alkuaikoina kokoushuone oli myös
elokuvateatterin henkilökunnan käytössä. Elokuvateatterissa järjestettiin
vuodesta 2005 lähtien elokuvaviikot, joiden teemat vaihtelivat vuosittain.5
Reijonen vuokrasi myös eteläpäädyn liiketilan kioskitoimintaa varten.
Muista pohjakerroksen vuokralaisista mainittakoon Kalastusliike, Urheiluliike
Liljeström (1981-2009) sekä Elintarvikekioski Etappi. Pohjakerroksen tiloihin on tehty pieniä muutoksia vuokralaisten tarpeiden mukaan.

Kino Tuomarila järjesti vuodesta 2005 lähtien elokuvaviikot, joiden teemat vaihtelivat
vuosittain. Kari Sipilä
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UUSIA SUUNNITELMIA
Vuosien saatossa palokunnantalon kunnossapito on jäänyt varojen puutteen takia pitkälti hoitamatta. Rakennus ei ole enää vastannut palokunnan
tarpeita, joten myöskään kiinnostusta sen ylläpitämiseen ei ole riittänyt.
Tilat ovat osittain ahtaat, eikä uudenaikainen paloauto mahdu enää talliin.
Elokuvateatteritoiminnan jatkaminen olisi myös vaatinut sijoittamista uuteen
tekniikkaan. Rakennusta tarjottiin 2000-luvulla Espoon kaupungille, mutta
kaupunki ei ollut asiasta kiinnostunut.6
Tuomarilan VPK:n pelastustoiminta päättyi 31.12.2012 ja vuodesta
2013 lähtien toiminta on ollut pysähdyksissä rakennuksen huonon kunnon
takia. Vuonna 2014 Insinööritoimisto Vahanen Oy laati rakennuksesta
kuntotutkimusselostuksen, jossa selvitettiin sen korjattavuutta. Tällä hetkellä rakennus on pääosin kylmillään, vain pohjakerroksessa on vuokralla
pienvenelaitureita valmistava Venos sekä Turun Viherlinja Oy. Palokunnan
autotalli on vuokralla Kauniaisten vapaapalokunnalle
Suunnitelmissa on uuden palokunnantalon rakentaminen kokonaan
toiselle tontille. Nykyinen rakennus on tarkoitus korvata monikerroksisella
asuinrakennuksella, jonka tilaajana on Pohjola Rakennus Uusimaa Oy.
Vapaapalokunnan taloa ei ole suojeltu, mutta sillä on merkittävää paikallista
ja kulttuurihistoriallista arvoa.

Etappi-niminen kioski toimi pohjoispään
liiketiloissa 1980–90-luvuilla. Jari Sivén

VIITTEET
1
2
3
4
5
6
Urheiluliike Liljeström oli vuokralaisena
Varubodenin entisissä tiloissa vuodesta
1981 vuoteen 2009. Kari Sipilä

Koukkunen, ss. 1-36.
Koukkunen, ss 47-66. Uusi Suomi 10.7/ Talkootyön voimannäyte.
Koukkunen, s.56. Koukkunen: Tuomarilan VPK:n palokunnantalon historia/ kooste
Koukkunen: Tuomarilan VPK:n palokunnantalon historia/ kooste
Suulliset tiedonannot Toivo Reijonen ja Antti Jousjärvi
Kari Sipilä: Lausunto Tuomarilan VPK ry:n omistaman palokunnantalorakennuksen kunnosta 7.8.2012
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ULKOASU
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Palokunnantalo vuonna 2001. EKM/ Jan Strandström

YMPÄRISTÖ JA PIHA-ALUE
Rakennus sijoittuu Palotien varteen kulmatontille, jota toiselta sivulta rajaa
Kaksoiskiventie. Pohjoisen suunnalla on Tuomarilan asema, jonne matkaa
on noin 300 metriä. Aseman perustaminen vuonna 1931 antoi sysäyksen
alueen kehitykselle. Palokunnantalon rakentamisen aikoihin 1950-luvulla
alueella oli jo noin neljäsataa puuhuvilaa, kun niitä kaksikymmentä vuotta
aikaisemmin oli ollut viitisenkymmentä. Teiden risteykseen sijoittuva kulmatontti oli sopiva paikka kyläläisten käyttöön tarkoitetulle palokunnantalolle.
Luontevasti paikkaansa sijoittuva rakennus erottui mittakaavallaan selvästi
ympäröivistä omakotitaloista.
Rakennuksen lähiympäristö on vuosien saatossa tiivistynyt. Tontin
pohjoispuolelle on noussut korkeampaa rakentamista ja heti tonttia vastapäätä Kaksoiskiventien varrella on ilmeisesti 1980-luvulta peräisin olevia
kerrostaloja. Nykyisin rakennus sijoittuukin puutalovaltaisen omakotialueen
päätteeksi. Palotien ilme on myös muuttunut. Hiekkapäällysteinen kylätie
on asfaltoitu ja reunustettu jalkakäytävillä.
Piha-alue, joka on toiminut sekä juhla- että tapahtumakenttänä, on kuitenkin säilynyt 1950-luvun rakentamisesta lähtien lähes ennallaan. Loivaan
rinteeseen sijoittuva rakennus rajaa katua länsipuolelta. Kolmelta muulta
sivulta tontti on vanhan puuston reunustama. Pohjoisreunaa rajaavat
korkeat kuuset ja tietä vasten on lauta-aita. Itäpuolella kohoaa kallioinen
rinne. Puiden siimeksessä näkyvät ylemmäksi sijoittuvat vanhat asuintalot,

Ilmakuvassa vuodelta 2013 näkyy rakennuksen sijoittuminen pientaloalueen
pohjoispäähän. Alueella on voimassa oleva
asemakaava vuodelta 1981. Palokunnantalon tontti on liike- ja toimistorakennuksen
korttelialuetta (AL). Istutettava tontinosa
on merkitty pisterasterilla. ©Espoon
karttapalvelu

1950-luvun ilmakuvassa (vas.) vastavalmistunut rakennus teiden risteyksessä. Pihalla on
vielä tanssilava katoksineen. Maanmittaushallitus/ Espoon kaupunginarkisto.
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jotka on rakennettu samoihin aikoihin palokunnantalon kanssa. Tontin
luoteiskulmasta on ajo piha-alueelle kahden komean männyn ja suurten
koivujen välistä.
Yläpiha on hiekkapäällysteinen ja rakennuksen seinän vierustoilla on paikoin nurmialuetta. Rakentamisvaiheessa kalliota louhittiin ja pihaa tasattiin.
Tontille ensimmäisenä rakennettu kalustovaja sijoittui tontin pohjoisreunalle.
Tanssilava puolestaan rakennettiin nykyisen rakennuksen ja kallion väliselle
alueelle. Se oli vielä jonkin aikaa paikoillaan rakennuksen valmistumisen
jälkeen. Pihan koilliskulmassa on 2000-luvulla rakennettu puurakenteinen
jätekatos. Sen paikalla on ollut työkaluvaja jo 1970-luvulla. Lipputanko
on sijoitettu kallion laelle. Kaksoiskiventietä vasten olevalla reunalla on
paikoitusalue. Asemapiirrokseen merkitty toinen paikoitusalue rakennuksen
pohjoispuolella on nurmettunut. Rakennuksen kaakkoispäädyssä on maanalainen vanha lämmitysöljysäiliö, joka on tyhjennetty.
Pihan puolella on pääsisäänkäynnit ensimmäisen kerroksen saliin.
Eteläpuolella on oma sisäänkäynti toisen kerroksen asuntoihin. Kadunpuolelta
on käynti pohjakerroksen liiketiloihin ja autotalliin. Palotien puolella rakennuksen edusalue on asfaltoitu ja se liittyy suoraan tiehen ilman jalkakäytävää. Alkujaan pohjoispääty oli heinikkoista rinnettä. Maanpintaa laskettiin
oviaukon avaamisen yhteydessä ja muodostunut tasanne asfaltoitiin. Myös
autotallin edustaa laskettiin lattian madaltamisen yhteydessä.

Palokunnan 60-vuotisjuhlaparaati sisäpihalla
vuonna 1989. TVPK/ Ulla Koukkunen
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Ajotie nousee piha-alueelle luoteiskulmasta.Tontti on kolmelta sivulta puuston reunustama
ja itäsivulla on kallioinen rinne, jonka juurella oli aikoinaan tanssilava. Puiden siimeksessä
näkyy naapurirakennuksia. Kaksoiskiventietä vasten on lauta-aita ja sen vierellä jätekatos.
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Vielä maalaamaton rakennus lännestä päin katsottuna. TPR

JULKISIVUT
Palotielle päin rakennus näyttäytyy pitkänomaisena ja harjakattoisena. Pihan
puolella sitä jäsentää yksi poikkipääty. Sen laella olevasta letkutornista voi
päätellä rakennuksen käyttötarkoituksen. Yksinkertainen rakennusmassa
sopii paikkaansa ja erottuu mittakaavallaan selkeästi julkisena rakennuksena. 1950-luvun alussa valmistuneessa rakennuksessa on ajalleen ominaisia
piirteitä. Toisaalta pohjakerroksen katoksessa, nurkkapilastereissa ja pihan
puolen peiliovissa viitattiin 1920-luvun klassismiin.
Talkoovoimin rakennettu palokunnantalo toteutettiin pitkälti rakennusmestari Nils Edvard Hellströmin laatimien, vuonna 1946 päivättyjen
lupapiirustusten mukaan. Suunnitelmista poiketen pohjakerrokseen tehtiin
kuitenkin jo alkujaan suuret ikkunat myymälätilaa varten. Pihasivun ulkoeteiset toteutettiin varsin pian valmistumisen jälkeen samoin kuin katusivun
pylväskatos, vaikka niitä ei ole esitetty piirustuksissa. Letkutornikin on
piirustuksissa näytetty vain viitteellisesti katkoviivalla.

Alkuperäisten julkisivupiirustusten lisäksi rakennuksesta on säilynyt
vuoden 1968 muutospiirustukset (rkm. Reijo Isoksela). Ne eivät täysin
vastaa julkisivujen todellista tilannetta. Tehdyistä muutoksista näkyvin oli
pohjakerroksen kahden autotallin ovien muuttaminen näyteikkunoiksi.
Symmetriseen pohjoispäätyyn tehtiin myös muutoksia, kun yksi ikkuna
muutettiin oveksi. Sen viereinen ikkuna muurattiin umpeen ja toiselle
puolelle avattiin vastaavasti uusi ikkuna.
Rakennuksen jalustana on betonirakenteinen pohjakerros, mikä on kokonaan näkyvissä katusivulla. Korkea sokkeliosa korostaa ylemmän kerroksen
horisontaalisuutta, jota rytmittävät muodoltaan neliömäiset moniruutuiset
ikkunat. Niillä on korostettu päätilaa eli juhlasalia. Pohjakerroksen aukotus
koostuu puolestaan leveistä näyteikkunoista ja autotallin ovista sekä kapeista
sisäänkäyntiovista. Itäpuolen pitkällä sivulla juhlasalin kohdalla on myös
moniruutuiset ikkunat, jotka ovat länsipuolen ikkuna-aukkoja leveämpiä.
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Julkisivu länteen Palotielle

Myymälätilan sisäänkäyntikatoksessa on vaikutteita 1920-luvulta.
Teräspilarit kantavat katosta, jonka alapuoli on laudoitettu.

Viimeisimmät lupapiirustukset vuodelta 1968, jotka liittyvät autotallimuutoksiin
(rkm. Reijo Isoksela), eivät täysin vastaa todellista tilannetta.
JULKISIVUMUUTOKSIA
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•

1968/ Länsisivulle autotallin ovien paikoille
myymälän ikkunat sekä uusi ovi, pohjoispäätyyn
uusi oviaukko ikkunan paikalle sekä ikkunamuutoksia (rkm. Reijo Isoksela).

•

1970-l./ Alkuperäinen puuverhous peitetty mineriittilevyillä.

Julkisivu itään sisäpihalle
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Sisäänkäyntien edessä on ulkoeteiset. Päätyjulkisivuja jäsentävät muut ikkunat ovat muodoltaan tavanomaisia ja niitä on useaa eri mallia.
Rakennus on verhottu harmahtavilla mineriittilevyillä. 1970-luvulta
peräisin oleva muutos vaikutti koko rakennuksen ulkoasuun muuttaen sen
varsin ilmeettömäksi. Alkujaan ulkoverhous oli vaakalautaa. Varubodenin
funkistyylinen kyltti koostui irtokirjaimista, jotka oli kiinnitetty lautaverhoukseen myymälän sisäänkäynnin yläpuolelle. Ulkoverhouksen uusimisen
jälkeen kyltti siirrettiin mineriittilevytyksen päälle. Pohjoispäädyn Kinovalokyltti on ilmeisesti peräisin 1970-luvulta.
Alkuperäisen laudoituksen värityksestä ei ole tarkempaa tietoa, mutta julkisivupintaan tehdyissä avauksissa näkyy vaaleankellertävä lauta. Vesikatto
on nykyisin punaiseksi maalattua konesaumattua peltiä. Alkujaan se oli tervattu. Sitä jouduttiin korjaamaan jo vuonna 1952 ja jälleen kahden vuoden
kuluttua. Samalla rakennus maalattiin.
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IKKUNAT
Julkisivuja jäsentävät useat erimalliset ikkunat. Hierarkkisesti merkittävimmät pääkerroksen ikkunat ovat moniruutuisia ja suurimmat niistä ovat
kahdeksanruutuisia. Pohjakerroksessa on neljä liiketilan ikkunaa, joista kaksi
on myöhemmin sijoitettu autotallin ovien paikoille. Asuntojen ikkunat
ovat joko yksi- tai kaksiosaisia. Vaakasuuntaiset kattoikkunat jakautuvat
pystypuittein kolmeen osaan. Kellaritiloihin avautuvat ikkunat ovat pääosin
vaakasuuntaisia.
Ikkunat ovat pääosin säilyneet lukuun ottamatta pohjakerroksessa tehtyjä
muutoksia. Juhlasalin pohjoispäädyn näyttämölle avautuvat ikkunat on
säilytetty julkisivussa, mutta ne on levytetty umpeen sisäpuolelta.
Nykyään ikkunat korostuvat aukkoina julkisivupinnassa. Uusitun ulkoverhouksen myötä ne ovat muuta julkisivupintaa sisempänä ja niitä rajaavat
mineriittilevyjen alumiinilistat. Alkujaan ikkuna-aukkoja kehystivät puiset
vuorilistat, jotka korostuivat julkisivuissa valkeiksi maalattuina.
Ikkunat ovat enimmäkseen kaksipuitteisia sisään-ulos aukeavia puuikkunoita. Ulkopuitteissa on sormihaat ja sisäpuitteissa kääntosulkimet. Ikkunat
on maalattu vaaleanharmaiksi.
Yksityiskohta ikkunaliittymästä mineriittilevytykseen. Ikkuna on jäänyt julkisivupintaa syvemmälle.

Moniruutuiset ikkunat avautuvat juhlasaliin.
Ne ovat hierarkkisesti merkittävimmät ikkunat.
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Liiketilojen ikkunat jakautuvat pystysuuntaisesti kolmeen osaan.
Uusiin aukkoihin tehtiin ikkunat vanhan mallin mukaan.Alkuaikoina
ikkunoiden yläpuolella oli markiisit.

Pääsisäänkäyntien paneeliovet ovat alkuperäisiä peiliovia,
mutta ne on myöhemmin paneloitu ulkopuolelta. Mineriittiverhouksen takia ovet ovat julkisivupintaa syvemmällä.
Alkujaan ovia kehystivät puulistat.

Autotallin pariovi on alumiinirakenteinen ja se jakautuu kolmeen
osaan. Pinta on uritettua alumiinia.

OVET
Rakennuksen ovet olivat alkujaan erityylisiä kadun ja pihan puolella. Pohjakerroksen liiketilojen sisäänkäyntiovet ovat ajalle tyypillisiä puurakenteisia lasiovia vaakajakoineen. Henkilökunnan entinen käyntiovi on
puolestaan pystypaneelia. Ilmeisesti autotallien alkuperäiset pariovet olivat
vastaavanlaista pystypaneelia. Sisäpihan puolella rakennuksen sisäänkäyntiovet olivat perinteisen mallisia peiliovia.
Alkuperäiset ovet ovat pääosin säilyneet. Kaikki peiliovet kuitenkin
modernisoitiin julkisivuverhousta uusittaessa muuttamalla ne ulkopuolelta
pystypaneelioviksi. Pohjakerrokseen myöhemmin lisättyjen aukkojen ovet
on tehty pitkälti olemassa olevien ovien mukaisesti. Autotallin ovi on uusittu
alumiinirakenteisena ja siinä on pystysuuntainen uritus.

Umpipaneeliovi oli alkujaan myymälähenkilökunnan käyntiovi. Oveen
liittyy kolmiosainen yläikkuna. Pohjoispäätyyn myöhemmin lisätty ovi on
tehty samaa mallia mukaellen.

Alkuperäiset lasiovet johtivat alkujaan
myymälätilaan. Puurakenteiset ovet jakautuvat neljään lasiruutuun ja niiden yläpuolella
on kolmiosaiset matalat ikkunat. Ovissa on
niklatut vetimet.
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SISÄTILAT
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Rakennuksen vihkiäisjuhlat salissa 9.7.1950. EKM

TILOJEN OMINAISPIIRTEET
Rakennuksen eri kerrokset muodostavat toiminnallisia kokonaisuuksia. Pohjakerros koostuu liiketiloista ja autotallista sekä teknisistä tiloista.
Ensimmäisessä kerroksessa on koko rakennuksen päätila eli juhlasali eteistiloineen sekä kokoushuone ja siihen liittyvä keittiö. Toiseen kerrokseen
on sijoitettu kaksi asuntoa sekä elokuvakonehuone. Rinneratkaisun avulla
puoliksi maan alla olevaan pohjakerrokseen sekä ensimmäiseen kerrokseen on
suorat yhteydet maantasolta ja koko rakennuksessa on vain yksi porrashuone.
Sen sisäänkäynti palvelee asuntojen lisäksi kellaria ja keittiötä.
Vaikka toiminnoissa on tapahtunut joitakin muutoksia, on tilajako
säilynyt pääosin ennallaan. Suurimpia tilamuutoksia on tehty pohjakerroksessa, jossa autotalleja on muutettu liiketiloiksi. Ensimmäisessä kerroksessa
tehdyt muutokset keskittyvät juhlasalia palveleviin tiloihin kuten eteishalliin
ja keittiöön. Salitilaan on vaikuttanut sen muutos elokuvateatteriksi ja siinä
yhteydessä kiinteiden penkkien ja valkokankaan asentaminen, mikä on
rajoittanut sen muuta käyttöä.
Vuonna 1946 suunniteltu ja 1950-luvun alussa valmistunut rakennus on

pohjakerroksen ja toisen kerroksen osalta ajalleen tyypillinen. Ensimmäisessä
kerroksessa sijaitsevat päätilat ovat tyyliltään lähempänä 1920-lukua. Tiloja
täydentävät peiliovet ja moniruutuiset ikkunat ovat säilyneet samoin kuin
seinäpintojen jäsentely rintapaneelein. Suuri merkitys säilyneen kokonaisilmeen kannalta on myös alkuperäisillä paneloiduilla kattopinnoilla. Näissä
tiloissa 1970-luvun kerrostuma on kuitenkin vahvasti näkyvissä. Aikakaudelle
ominaiset materiaalit ja värit erottuvat selkeästi alkuperäisestä.
Pohjakerroksen tiloja on uudistettu moneen kertaan, joten niiden nykyasu on kooste eri aikakausilta. Keskiosan liiketilassa on kuitenkin vielä
aistittavissa alkuperäinen myymälätila. Siellä on säilynyt suuret näyteikkunat,
vaakasuuntaisesti jäsennetyt lasiovet sekä mosaiikkibetonilattiat.
Asuinhuoneissa säilyneet vaneriovet ja paneelikatot luovat alkuperäistä
tunnelmaa. Porrashuone ja siihen liittyvä toisen kerroksen porrashalli ovat
rakennuksen parhaiten säilyneitä tiloja. Niissä on alkuperäiset lakatut seinäja kattopaneelit sekä lautalattiat.
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PINTAMATERIAALIT

Lattiapinnat

Juhlasalia ja siihen liittyvien tilojen nykyasua leimaa 1970-luvun kerrostuma, vaikka alkuperäisiä pintamateriaaleja on osin säilynyt. Paneloidut
kattopinnat ovat parhaiten säilyneet ja niitä on käytetty kauttaaltaan myös
toisen kerroksen asuintiloissa. Ne luovat yhtenäisen vaikutelman siirryttäessä tilasta toiseen. Puulattiat muodostavat puolestaan selkeän perustason.
Alkuperäisistä seinämateriaaleista ei ole tarkempaa tietoa, mutta ilmeisesti
esimerkiksi rintapaneelia on ollut eteishallin lisäksi myös kokoushuoneessa
ja tarjoiluhuoneessa. Niiden nykyinen seinäjäsentely, jossa alaosana on ensolevy, noudattaa alkuperäistä paneelijakoa. Juhlasalin seinäpinnat on nykyisin
kauttaaltaan verhottu avosaumatuilla lastulevyillä. Niiden alkuperäisestä
pintamateriaalista ei ole tietoa.
Värimaailma koostuu pitkälti 1970-luvun väreistä, kuten vihreästä,
oranssista, keltaisesta ja ruskean eri sävyistä. Alkuperäisestä värityksestä ei
ole tarkempaa tietoa, mutta lakattua puupintaa on käytetty ainakin katto- ja
seinäpinnoissa ja osin ilmeisesti lattioissakin.
Pohjakerroksessa betoniset seinä- ja kattopinnat ovat rapattuja ja
enimmäkseen valkeiksi maalattuja. Myymälätilan lattia on tehty kestävästä
mosaiikkibetonista. Myöhemmin lisätyt seinä- ja kattopinnat ovat levyrakenteisia. Asuinhuoneissa on sisäkattoja lukuun ottamatta uusittu pintamateriaaleja useampaan otteeseen.

Alkujaan ensimmäisen ja toisen kerroksen lattiat ovat olleet joko maalattua
tai lakattua lautaa. Juhlasalissa on edelleen lakattu lautalattia. Välikössä 105
ja tuulikaapissa 101 on harmaaksi maalatut puulattiat. Välikön 102 puulattian päällä on ilmeisesti alkuperäinen korkkimatto. Ensimmäisen kerroksen
muissa tiloissa on pääosin myöhempiä mattopäällysteitä. Eteishallissa 108
on lastulevyn päälle asennettu muovimatto ja kokoushuoneessa 113 on
vinyylilaatta. Toimistohuoneessa 114 on puolestaan kokolattiamatto.
Toisen kerroksen entisten asuinhuoneiden lattiat on päällystetty muovimatoilla, joiden alla on linoleum-matto ja alimmaisena alkuperäinen lautalattia. Elokuvakonehuoneen 202 lattia on päällystetty myös muovimatolla
ja jalkalistat ovat poikkeuksellisesti betonia. Sinne johtavalla käytävällä on
betonilattia. Ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa on pääosin säilynyt alkuperäiset profiloidut jalkalistat, jotka ovat nykyisin peittomaalattuja.
Pohjakerroksessa autotallin ja teknisten tilojen lattiat ovat betonia.
Liiketilassa on osittain mosaiikkibetonilattia. Muilta osin lattiat on päällystetty keraamisilla laatoilla, vinyylilaatalla, muovimatoilla tai laminaatilla.
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Seinäpinnat
Ensimmäisen kerroksen eteishallissa ja porrashuoneessa on näkyvillä alkuperäistä paneelia, mutta muuten pinnat ovat uusittuja. Eteishallissa 108 on
vanha rintapuupaneeli ja sen yläpuoliset osat ovat maalattua lastulevyä ja
osittain luonnonväristä kangastapettia. Juhlasalin seinät on verhottu lastulevyllä avosaumoin. Kokoushuoneen, toimistotilan ja keittiön (113–115)
seinien alaosat ovat ensolevyä ja yläosissa on struktuuritapetti.
Toisen kerroksen porrashallin seinäpinnat ovat 1950-luvulle tyypillistä
lakattua keilapaneelia. Asuinhuoneiden seinäpinnoissa on erilaisia tapetteja. Tilan 207 seinäpinnoissa on halltex-levy ja muurin kohta on rapattu.
Keittiöiden 204 ja 207 kaapistojen välitilassa on keraaminen laatoitus.
Alkuperäistä kellertävän väristä keraamista laattaa puskusaumattuna on
myymälän wc-tilassa. Elokuvakonehuoneen 202 seinät ovat rapatut ja ne
on maalattu keltaisiksi.
Pohjakerroksen liiketiloissa seinät on levytetty. Teknisissä tiloissa on
betoniseinät, joissa muottilaudoituksen jälki on näkyvissä.

Kattopinnat
Juhlasalia hallitsee kolmiosainen taitekatto, joka on lakattua paneelia. Myös
muut ensimmäisen kerroksen sisäkatot ovat pääosin lakattua puupaneelia
(stv-paneelia). Toisen kerroksen entisten asuinhuoneiden kattopinnat
ovat ruskeaksi petsattua paneelia. Länsisivun huoneiden sisäkatoissa on
näkyvissä vinot katonlappeet. Wc-tiloissa paneelipinnat ovat maalattuja.
Elokuvakonehuoneen ja sen eteiskäytävän katot ovat betonia. Konehuoneen
betonikatto on maalattu voimakkaan oranssiksi.
Pohjakerroksen alkuperäisessä myymälätilassa 003-005 on rapatut kattopinnat. Muissa tiloissa on pääosin levykattoja. Autotallin ja teknisten tilojen
betonikattopinnoissa on näkyvissä muottilaudoituksen jälki.
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OVET
Ensimmäisen kerroksen väliovet ovat alkujaan olleet peiliovia ja ne ovat lähes
kaikki säilyneet paikoillaan. Peiliovet antoivat tiloille riittävää arvokkuutta.
Ovilehdet on jaettu pystysuuntaisesti neljään peiliin ja oviaukkoja kehystävät
yksinkertaisesti profiloidut ovilistat. Ovilehdet on pääosin peittomaalattu
beigen sävyyn, kun taas karmit ja ovilistat on maalattu valkeiksi. Poikkeuksen
muodostavat juhlasalin ovet, jotka ovat kirkkaanvihreät.
Toisessa kerroksessa on puolestaan ajalle tyypilliset vaneriovet, jotka
ovat lakattuja. Nekin ovat pääosin säilyneet. Ovilistat ovat samaa mallia
kuin peiliovissa.
Pohjakerroksessa, jossa on tehty väliseinämuutoksia, on ovia eri aikakausilta. Tuulikaappien puurakenteiset lasiovet, jotka ovat samaa mallia
ulko-ovien kanssa, ovat alkuperäisiä. Muut ovet ovat peiliovia tai uusittuja
laakaovia. Teräspalo-ovia on elokuvateatterin konehuoneessa, miehistötilassa
ja teknisissä tiloissa. Osa ovista on uusittu.

Peiliovissa on yhdistetty painike- ja avainkilpi. 1950-luvun tyylisissä ovissa on niklatut
pukinsarvipainikkeet.
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Paripeiliovet johtavat juhlasaliin sekä kokoushuoneeseen. Niitä on kaikkiaan kolme
kappaletta. Kokoushuoneesta juhlasaliin
johtava ovi on salin puolelta peitetty. Ovien
heloituksia on uusittu, mutta eteishallin ja
juhlasalin välisessä ovessa on alkuperäinen
painike.

Vasikallisia peiliovia on käytetty eteishallin tuulikaapissa. Ne on jäsennetty muiden
peiliovien tapaan.

Yksilehtisiä peiliovia on käytetty suurimmassa osassa tiloja. Ne jakautuvat
pystysuuntaisesti neljään peiliin.

Salin sisäänkäynnissä on leveät vasikalliset peiliovet.

Lasiovet liittyvät pohjakerroksen liiketilojen tuulikaappeihin. Puurakenteisissa ovissa
on vaakajaot.

Vaneriovia on toisen kerroksen asuinhuoneissa. Niissä on samanmalliset ovilistat
kuin peiliovissa.

Teräspalo-ovet ovat peräisin eri aikakausilta. Elokuvakonehuoneen ovi on
alkuperäinen.
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KALUSTEET
Pääosa säilyneistä kalusteista on myöhemmältä ajalta, eikä alkuperäisistä
kalusteista ole tarkempaa tietoa. Ensimmäisen kerroksen eteishallissa ja kokoushuoneessa on alkujaan ollut vaate- ja tarjoilutiskit sekä naulakot, jotka
on sittemmin poistettu. Varubodenin myymälän kalusteista ei myöskään
ole mitään valokuvia.
Keittiöiden alkuperäiset kaapistot on osittain uusittu 1970-luvulla. Vain
asuntojen porrashallin kiinteä kaapisto on alkuperäinen. Sitä vastapäätä oleva
teräsputkirunkoinen seinänaulakko on ilmeisesti myös ollut paikoillaan alusta
saakka. Eteishallissa on nykyään levyrakenteinen myyntitiski, joka palveli
elokuvateatteria. Se on peräisin 1970-luvulta.
Juhlasalin kiinteät tuolit asennettiin tilaan vuonna 1978 kun Kino
Tuomarila aloitti toimintansa. Adams-elokuvateatterista peräisin olevat
funkkistyyliset pehmustetut tuolit ovat teräsputkirunkoisia. Ensimmäisen
elokuvateatterin aikana oli käytössä irtotuolit, jotka voitiin muita tilaisuuksia
varten siirtää syrjään.

Alkuperäisiä komeroita on asuintiloissa.
Keittiökaapistoja on osittain uudistettu
1970-luvulla.
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RAKENTEET JA TEKNISET JÄRJESTELMÄT
Rakennus on perustettu maanvaraan ja alapohjana on betonilaatta.
Ensimmäisen kerroksen lattia on betonirunkoinen alalaatta-palkisto, jonka
päällä on koolattu lautalattia. Insinööritoimisto Vahanen Oy on vuonna
2014 laatimassaan korjaustarveselvityksessä kartoittanut nykyisiä rakenteita.
Lautalattian pinnasta alalaatan yläpintaan on n. 50 cm, välipohjan eristeenä
on sahanpurutäytettä. Toisen kerroksen välipohja on alkuperäisen rakenneleikkauksen perusteella puurakenteinen ja eristetilassa on purutäyttöä.
Yläpohja on myös puurakenteinen ja vesikatteena on konesaumattu pelti.
Ulkoseinät ovat pohjakerroksessa betonirakenteisia. Sisäpuolella on
osin poltetusta tiilestä tehty verhomuuraus. Liiketilaksi 001 muutetun
autotallin sisäpuolen lämmöneriste ja lastulevyverhous ovat 1960-luvun
lopulta. Ensimmäisen ja toisen kerroksen seinät ovat pääosin puurunkoisia.
Sisälevytyksenä on lastulevy, höyrynsulkuna tervapaperi ja lämmöneristeenä
ilmeisesti sahanpuru. Julkisivumateriaalina on mineriittilevytys, joka on
asennettu alkuperäisen laudoituksen päälle 1970-luvun alkupuolella.
Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto. Saliin on asennettu
poistopuhallin, muilta osin korvausilma tulee ovi- ja ikkunarakojen kautta. Rakennuksessa on alusta saakka ollut keskuslämmitys. Lämmönjakohuone
sijaitsee pohjakerroksen eteläpäässä. 1970-luvulla siirryttiin koksista öljylämmitykseen. Patteriverkosto on nykyisin tyhjennetty. Käytöstä poistettu
öljysäiliö sijaitsee rakennuksen pohjoispäässä.
Sähköjärjestelmiä on uusittu muutosvaiheissa. Vanhat kaapeloinnit on
osin jätetty rakenteisiin. Sähkökeskus sijaitsee pohjakerroksessa.
Rakennusmestari Reijo Isokselan laatimassa
leikkauspiirustuksessa vuodelta 1968 näkyy
betonirakenteinen pohjakerros ja toisen
kerroksen elokuvakonehuone.
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TILAT
POHJAKERROS
Pohjakerros on upotettu loivaan rinteeseen siten, että itä- ja eteläsivu ovat
osittain maan alla. Länsisivu myymälän ikkunoineen ja autotallin ovineen
avautuu Palotielle. Myös pohjoispääty on nykyisin maanpinnan tasossa.
Pääosa kerroksesta koostuu vuokrattavista liiketiloista. Eteläpäädyssä on
autotalli letkutorneineen ja miehistötila. Ne ovat olleet enimmäkseen palokunnan käytössä.
Alkujaan suurin vuokralainen oli Andelslaget Varuboden (184 m2),
jonka tilat käsittivät koko pohjakerroksen palokunnan eteläpäässä sijaitsevia
tiloja lukuun ottamatta. Pohjoispäässä oli myymälän autotalli ja varastotila.
Varuboden toimi tiloissa 1970-luvun alkuun saakka. Sen jälkeen tilassa ovat
olleet vuokralla osto- ja myyntiliike sekä Urheilu- ja pyöräliike Liljeström.
Nykyisin tila on varastona. Varubodenin autotalli muutettiin 1960-luvun
lopulla myymäläksi (rkm. Reijo Isoksela), jonka jälkeen siinä oli vuokralla
kampaamo-kemikalio. Tämän jälkeen siinä on toiminut elintarvikekioski
Etappi, jonka nimi näkyy edelleen peitettynä kyltissä. Nykyisin vuokralla
on pienvenetelakoita valmistava Venos.
Palokunnan suuri autotalli on alusta saakka ollut samassa käytössä, mutta
tällä hetkellä se on vuokralla Kauniaisten vapaapalokunnalle. Sen vieressä
olevaa eteläpuolen miehistötilaa, joka oli suunniteltu palokunnan toiseksi
autotalliksi, käytettiin ensin hiilikellarina. 1960-luvun lopun muutoksissa
se muutettiin myös liiketilaksi. Palokunnan käytössä se oli 1970-luvun
puolivälissä, mutta sen jälkeen siinä on ollut vuokralla mm. kioski, lemmikkieläinliike ja kalastusliike. Viimeksi se on jälleen ollut miehistötilana.

Rakennusmestari N. Hellströmin signeeraama lupapiirustus vuodelta 1946. Vain eteläpäätyyn on esitetty tiloja.
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Viimeisin vuodelta 1968 oleva lupapiirustus (rkm. R. Isoksela) ei täysin vastaa nykytilannetta.
Punaisella merkitty tilojen tämänhetkiset käyttötarkoitukset.
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LIIKETILAT 001–005/ ENT. MYYMÄLÄ JA AUTOTALLI
Nykyisin liiketiloina toimivat pohjakerroksen tilat avautuvat Palotielle
suurin ikkunoin. Alkujaan ne olivat kokonaan Varubodenin käytössä ja
päädyssä oli autotalli ja varasto.

Alkujaan autotalliksi suunniteltu tila pohjoispäädyssä on ollut liiketilana
vuodesta 1968 lähtien. Sitä ennen se oli Varubodenin autotallina ja varastona.
Suorakaiteenmuotoisen tilan katusivulla on sisäänkäyntiovi ja näyteikkuna.
Pohjoissivulla on ulko-oven lisäksi kolme ikkunaa ja itäsivulla kaksi pientä
yläikkunaa. Näyteikkuna ja molemmat ovet ovat peräisin vuoden 1968 muutoksista, jolloin autotalli ja varasto muutettiin myymäläksi. Yksi pohjoissivun
ikkunoista muutettiin oveksi ja toisen ikkunan paikkaa muutettiin. Tässä
vaiheessa tila jaettiin kahteen osaan. Takimmaisesta tilasta erotettiin lisäksi
kapea wc-tila ja varastovyöhyke. Viimeisimmissä muutoksissa pienet varastot
on purettu pois ja vain wc-tila on jätetty nurkkaan. Lattian keraaminen laatta
on ilmeisesti myös peräisin vuoden 1968 muutoksista.
Keskiosassa on pohjakerroksen suurin liiketila, joka jo alkujaan tehtiin
Varubodenin myymälätilaksi. Tilan takana on varasto wc-tiloineen ja vieressä
käytävämäinen varasto, johon johtaa ulko-ovi. Se oli alkujaan henkilökunnan
sisäänkäyntinä. Myymälätilaan johtaa kaksi lasiovea ja niiden vieressä on
näyteikkunat. Ovien edessä oleva tuulikaappi on ilmeisesti alkuperäinen.
Takavarastossa, joka on pääosin maata vasten, on puolestaan pienet yläikkunat. Varastossa on tehty vuosien saatossa pieniä väliseinämuutoksia.
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Myymälätilaa on ruvettu kunnostamaan, mutta työ on jäänyt kesken.
Alkuperäisen mosaiikkibetonilattian päällä on osittain laitettu laminaattiparketti. Tällä hetkellä tila on varastokäytössä.
Pohjakerroksen suurin liiketila on säilynyt
tilallisesti alkuperäisessä asussaan.
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AUTOTALLI, MIEHISTÖTILA JA TEKNISET TILAT 006–010/
ENT. AUTOTALLIT JA KELLARI
Eteläpäädyssä on alusta saakka ollut palokunnan autotalli sekä kellari ja
teknisiä tiloja. Palokunnan miehistötila on toiminut aiemmin koksivarastona ja liiketilana.

Eteläpäässä oli alkujaan kaksi autotallia sekä maan alle sijoittuvat kellaritilat,
joihin oli oma sisäänkäynti sisäpuolen porrasta pitkin. Suurempi autotalli oli
paloautoa varten. Sen perällä on letkutorni paloletkujen kuivausta varten.
Letkutorni jäi pois käytöstä 50-luvun puolivälissä, kun letkuja ruvettiin
kuivaamaan Espoon keskuspaloasemalla. Alkujaan paloletkut vedettiin
käsin vinssillä ylös ja ulkokautta tikkaita pitkin ne käytiin kiinnittämässä
ylhäällä olevaan koukkuun. Autotallin lattiaa laskettiin 1990-luvulla, että
uusi paloauto saatiin mahtumaan talliin.
Pienempi autotalli oli alkujaan käytössä koksivarastona ja sieltä johti ovi
sen takana olevaan pannuhuoneeseen. Vuonna 1968 siirryttäessä öljylämmitykseen koksivarasto muutettiin liiketilaksi. Tässä vaiheessa tilaan rakennettiin tuulikaappi ja wc-tila. 1970-luvulla siinä toimi mm. Kino Tuomarilan
omistajan pitämä kioski. Nykyisin tila on palokunnan miehistötilana ja sinne
on avattu ovi suoraan autotallista. Tilassa on etelään avautuva yläikkuna.
Lattia on laminaattiparkettia. Seinäpinnat ovat rappausta ja lastulevyä.
Lämmönjakohuone ja varastot sijoittuvat maan alle kellariin ja niihin
on käynti vain sisäpuolen porrasta pitkin. Seinä-, katto- ja lattiapinnat ovat
pääosin betonia.

36 Tuomarilan VPK-talo

Tuomarilan VPK-talo 37

1. KERROS
Ensimmäinen kerros koostuu juhlasalista eteistiloineen, keittiöstä ja kokoushuoneesta. Salin pohjoispäässä on näyttämö ja varastotiloja. Sekä eteishalliin
että juhlasaliin on käynti sisäpihalta ulkoeteisten kautta. Eteläpäässä on lisäksi
sisäänkäynti keittiöön ja portaaseen, joka johtaa sekä toiseen kerrokseen
että kellariin.
Juhlasalissa järjestettiin palokunnan toiminnan tukemiseksi tansseja
ja iltamia aina 1970-luvulle saakka. Juhlasalia, kuten myös keittiötä ja
kokoushuonetta on vuokrattu juhla- ja kulttuuritilaisuuksia varten sekä
paikallisten yhdistysten ja seurojen kokouspaikaksi. Lisäksi vuokralaisina ovat
olleet urheiluseurat ja näytelmäkerhot mm. (Tuomarilan Urheilijat, EBK,
sulkapalloilijat, Haagan näyttämö). Suomen Sulkapalloliitto perustettiin
salissa vuonna 1954.
Juhlasali vuokrattiin ensimmäiselle elokuvayrittäjälle 1970-luvun alussa.
Esityksiä järjestettiin kolme kertaa viikossa. Muina aikoina se oli palokunnan
käytössä tai sitä vuokrattiin edelleen ulkopuolisille. Vuosina 1972–78 koko
pohjakerros oli kynttilätehtaan käytössä (suunnitelmat/ rkm. Erik Måtar).
Kynttilätehtaan jälkeen se vuokrattiin muutamia palokunnan omia tilaisuuksia lukuun ottamatta kokonaan Kino Tuomarilan käyttöön, joka toimi aina
vuoteen 2011 saakka. Tässä vaiheessa saliin asennettiin kiinteät penkkirivit.
Salin yhteydessä olevaa kokoushuonetta on käytetty myös koulutustilana. 1940-luvun lopussa Tuomarilan kansakoulu käytti tilaa muutaman
vuoden. 1960-luvulla se oli mm. neuvolan käytössä. Keittiötä on hallinnoinut palokunnan naisosasto. Tilat ja niiden toiminnat ovat säilyneet pitkälti
alkuperäisessä asussaan. Suurimmat muutokset ovat peräisin 1970-luvulta.

Rakennusmestari N. Hellströmin signeeraama lupapiirustus vuodelta 1946.
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Viimeisin vuodelta 1972 oleva lupapiirustus (rkm. R. Isoksela) ei täysin vastaa nykytilannetta.
Punaisella merkitty tilojen tämänhetkiset käyttötarkoitukset.
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ETEISHALLI, KOKOUSHUONE JA KEITTIÖTILAT 108–115
Ensimmäisen kerroksen pääsisäänkäyntinä palveleva eteishalli ja siihen
liittyvät kokous- ja keittiötilat ovat säilyneet lähes ennallaan muutamista
väliseinämuutoksista huolimatta. 1970-luvun asu näkyy osittain uusituissa
pintamateriaaleissa ja värityksessä.

Pihan puolelta on sisäänkäynti eteishalliin, jonka yhteydessä on naulakkoja wc-tilat. Hallista johtavat pariovet juhlasaliin sekä kokoushuoneeseen ja
sen yhteydessä olevaan keittiötilaan. Myös eteläpäädystä on käynti keittiöön
porrastilan kautta, joka johtaa toiseen kerrokseen ja kellariin. Tilajako on
pääosin säilynyt ennallaan. Suurimmat muutokset on tehty eteishallissa.
Eteishalli saa luonnonvaloa vain pohjoiseen avautuvan ikkunan kautta.
Viimeksi elokuvateatterin lämpiönä toimineessa eteisessä on tiski väliaikatarjoilua varten. Sen sivusta on käynti avoimeen takahuoneeseen, jossa on
naulakot vaatteiden säilytystä varten. Alkuperäisten suunnitelmapiirustusten
mukaan nykyisen tiskin paikalla oli vaatesäilytystiski ja sen takana naulakot, jolloin eteishalli oli huomattavasti avarampi. Naulakkotilan nurkkaan
esitettyä pönttöuunia ei koskaan toteutettu. Sisäänkäynnin vieressä, nykyisen wc-tilan 110 paikalla oli lipunmyynti ja sen vieressä naistenhuone.
Piirustuksissa ei ole esitetty nykyistä ulkoeteistä, nk. tuulikaappia, mutta
se toteutettiin kuitenkin jo alun perin. Tuulikaapista kevyellä väliseinällä
erotettu lipunmyyntitila on peräisin 1970-luvun alusta. Eteishalliin tehtiin
muutoksia vuonna 1973 kynttilätehdasta varten. Naulakkotilasta erotettiin

Eteisaulassa oli alkujaan vaatetiski, jonka
takana oli naulakot. Niiden paikalle tehtiin
kynttilätehdasta varten pukuhuoneet ja
säilytystilaa, jotka on sittemmin purettu pois.

Tuomarilan VPK-talo 41

42 Tuomarilan VPK-talo

väliseinällä pukuhuone ja sen viereen tehtiin säilytystila.
Länteen avautuva kokoushuone ja keittiötila saavat valoa moniruutuisten
ikkunoiden kautta. Nykyinen kokoushuone oli alun perin kahvihuoneena.
Sen ja keittiön välissä oli tarjoiluhuone. Suunnitelmapiirustusten mukaan
tarjoiluhuoneen oven edessä oli myyntitiski ja leveät pariovet johtivat juhlasaliin. Todennäköisesti pariovi rakennettiin kuitenkin jo alun perin sen
nykyiselle paikalleen ulkoseinän puoleiseen päähän.
Kynttilätehtaan aikana kokoushuoneesta tehtiin pakkaustila ja keittiö tarjoiluhuoneineen muutettiin toimistoiksi. Vuodesta 1978 alkaen
kokoushuone oli elokuvateatterin henkilökunnan kahvihuoneena noin
kymmenisen vuotta. Ilmeisesti tässä vaiheessa keittiökalusteet uusittiin ja
tarjoiluhuoneen välille rakennettiin avokaapisto. Keittiön vanha puuhella
kuitenkin säilytettiin.
Tilojen nykyinen asu on peräisin 1970-luvulta. Eteishallin seinien alaosissa on alkuperäinen puupaneeli, mutta muissa tiloissa paneelit on korvattu ensolevyillä. Seinien yläosat ovat pääosin maalattua lastulevyä, mutta
kokoushuoneessa ja keittiössä on struktuuripintainen tapetti. Alkuperäiset
kattopaneelit ovat säilyneet kauttaaltaan kaikissa tiloissa. Puulattiat on
päällystetty matoilla.
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JUHLASALI JA NÄYTTÄMÖ TAKATILOINEEN 101–107
Rungon levyinen juhlasali muodostaa pääosan ensimmäisestä kerroksesta.
Seinäpintojen levytyksiä lukuun ottamatta se on säilynyt pitkälti alkuperäisessä asussaan. Ulkoasu on kuitenkin peräisin 1970-luvun muutoksista.

Suorakaiteenmuotoisen juhlasalin yleisösisäänkäynti on eteläpuolelta.
Pohjoispäässä on näyttämö ja siihen liittyvät takatilat. Saliin on käynti myös
suoraan sisäpihalta ulkoeteisen 101 kautta. Sitä kautta myös elokuvateatterin
yleisö poistui. Vapaapalokunnan juhlasaliksi rakennetussa tilassa on alusta
saakka näytetty myös elokuvia. 1970-luvun lopusta saakka se on ollut pääosin elokuvateatterina. Sitä ennen se oli vuosina 1972–78 kynttilätehtaan
työ- ja säilytystilana.
Avara sali on koko rungon levyinen ja korkeassa tilassa on kolmiosainen
taitekatto. Länsisivulla on viisi suurta moniruutuista ikkunaa ja itäsivulla kaksi. Takaseinällä oli alkujaan symmetrisesti kaksi pariovea. Kokoushuoneeseen
johtava ovi on nykyisin levytetty salin puolelta. Elokuvateatteria varten
rakennettiin takaseinälle koroke kahta penkkiriviä varten. Katto- ja lattiapinnat ovat alkuperäistä lautaa, mutta seinäpinnat on 1970-luvun alussa
verhottu lastulevyillä. Peiliovet ja ikkunat ovat myös säilyneet. Kiinteät
teräsrunkoiset Adams-elokuvateatterista peräisin olevat penkit hankittiin
tilaan vuonna 1978.
Näyttämön molemmin puolin on kaksi varastotilaa välikköineen.
Alkujaan tilat oli suunniteltu pukuhuoneiksi. Kynttilätehtaan aikana länsipuolen pukuhuone säilytettiin, mutta itäpuolen huoneesta tehtiin sulatushuone. Tässä yhteydessä sen seinä-, katto- ja lattiapinnat paloeristettiin
lujalevyillä. Entinen sulatushuone on viimeksi toiminut Kino Tuomarilan
varastona ja länsipuolen pukuhuone vastaavasti VPK:n varastotilana.
Näyttämön edessä on nykyään teräsrakennelma elokuvakangasta varten ja
sen takana oleva tila on varastona. Päätyikkunat on levytetty umpeen.
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PORRAS 116–117, 209
Eteläpään porrashuone on koko rakennuksen ainut vertikaaliyhteys eri
kerrosten välillä. Porras on säilynyt alkuperäisessä asussaan aina pintamateriaaleja myöten.

Porrashuoneeseen on oma sisäänkäynti eteläsivulta ja se johtaa asuntoihin,
keittiöön ja kellariin. Porras on jaettu kahteen osaan. Ulkoeteisestä kaksivartinen porras johtaa suoraan toisen kerroksen porrashalliin. Sisemmältä käytävältä on käynti keittiöön ja lisäksi porrasta pitkin alas kellariin. Molemmat
portaat saavat luonnonvaloa ikkunoista.
Porras pintamateriaaleineen on säilynyt lähes alkuperäisessä asussaan.
Seinä- ja kattopinnat ovat lakattua puupaneelia. Peiliovet ovat maalattuja.
Lattia ja portaat ovat maalattua lautaa. Kellariin johtava porras on betonia.
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2. KERROS
Toisessa kerroksessa on kahden asunnon lisäksi elokuvateatterin konehuone, johon on erillinen sisäänkäynti suoraan pihalta ulkoporrasta pitkin.
Asuntoihin on käynti porrashallista, jossa on niiden yhteinen wc-tila.
Eteläpuolen asunnossa on keittiön lisäksi yksi huone. Pohjoispuolen asunnossa on kaksi huonetta ja niiden välissä keittiö.
Alkuperäisen suunnitelmapiirustuksen mukaan yläkerrassa oli vain
yksi asunto (1h+k) eteläpuolella. Sen lisäksi oli porrashallista käynti johtokunnan huoneeseen ja juhlasaliin avautuvalle parvekkeelle, jonka takana
oli varastotila. Näiden tilalle rakennettiin jo alun perin toinen asunto ja
elokuvakonehuone.
Suurempi pohjoispuolen asunto (2h+k) oli talonmiestä varten ja pienempi (1h+k) oli myymälänhoitajan asunto. Vuonna 1973 elokuvahuone
yhdistettiin muutamiksi vuosiksi talonmiehen asuntoon (rkm. Erik Måtar).

Rakennusmestari N. Hellströmin signeeraama lupapiirustus
vuodelta 1946, joka ei täysin vastaa toteutettua tilannetta.
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Viimeisin vuodelta 1973 oleva lupapiirustus (rkm. Erik Måtar) ei täysin vastaa nykytilannetta.
Punaisella merkitty tilojen tämänhetkiset käyttötarkoitukset.
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ASUNNOT JA PORRASHALLI 203–209
Asuntojen tilajako on säilynyt alkuperäisenä. Alusta saakka asuntoina
toimineissa tiloissa on useita pintamateriaalikerrostumia.

Letkutornin ympärille kiertyvästä porrashallista on käynti molempiin asuntoihin. Hallissa on yhteinen wc-tila sekä kiinteät komerot seinänaulakoineen.
Alkuperäiset lakatut ja paneloidut seinäpinnat ja vesikaton muotoa mukailevat kattopinnat muodostavat yhdessä intensiivisen kokonaisuuden, joka
saa luonnonvaloa itäsivulta. Lattia on nykyisin peittomaalattu. Wc-tilassa
on puolestaan maalattu paneelikatto ja seinät ovat ensolevyä. Lattialla on
muovimatto.
Talonmiehen kahden huoneen ja keittiön asunto ulottuu läpi rungon.
Kapea keittiö sijoittuu huoneiden väliin. Kynttilätehtaan aikana konehuone
yhdistettiin osaksi asuntoa avaamalla oviaukko. Myymälänhoitajan asunto
sijoittuu rakennuksen eteläkulmaan ja sen tilajako on säilynyt ennallaan.
Molemmissa asunnoissa huoneet sijoittuvat peräkkäin. Kadunpuoleisissa
huoneissa on ulkoseinällä osittain vino kattopinta, joka on hyödynnetty
molempiin nurkkiin sijoitetuilla säilytyskomeroilla. Niiden väleissä on
kattoikkunat.
Asuinhuoneiden pintamateriaaleja on uusittu moneen otteeseen.
Seinäpinnoissa on useita tapettikerrostumia ja lattioissa mattopäällysteitä.
Alkuperäiset paneelikatot ovat kuitenkin säilyneet.
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ELOKUVATEATTERIN KONEHUONE 201–202
Lähes alkuperäisessä asussaan säilynyt konehuone laitteineen on edelleen
käyttövalmiina.

Konehuone ja sinne johtava käytävä ovat kokonaan betonirakenteisia. Käynti
konehuoneeseen on sisäpihalta omaa ulkoporrasta pitkin. Varsinainen
konehuone sijoittuu rakennuksen keskiakseliin. Juhlasaliin avautuu useita
pieniä tarkkailuikkunoita.
Vuosina 1972–78, kun juhlasali oli kynttilätehtaan käytössä, yhdistettiin
konehuone käytävineen osaksi talonmiehen asuntoa avaamalla oviaukko
takaseinälle. Umpeen laitetun aukon edessä on nykyään levy.
Konehuoneen rapatut seinäpinnat on maalattu vaaleankeltaisiksi ja kattopinnat voimakkaan oranssin värisiksi. Lattialla on muovimatto ja jalkalistat
ovat betonia. Ovi on harmaaksi maalattua terästä. Kapean käytävän seinä- ja
kattopinnat ovat harmaata rappausta ja lattia on betonia.
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ULLAKKO
Ullakolle on käynti näyttämön kattoluukusta. Näyttämön yläpuolella on
korkea ullakko, joka saa luonnonvaloa pohjoispäädyn neljän ikkunan kautta.
Kattorakenteet ovat puuta ja vesikaton alla on harvalaudoitus.
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