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Otaniemen kampusalueen opetus- ja tutkimustoimintaa 
palveleva rakennuskanta on arkkitehtoniselta ilmeeltään var-
sin yhdenmukaista. Yhteneviä piirteitä ovat muun muassa 
muuratut punatiilijulkisivut ja muut materiaalivalinnat, ik-
kunaratkaisut sekä se, ettei eri rakennusten välillä ole suuria 
korkeuseroja. Yksi näistä yliopistoalueen kokonaisuutta täy-
dentävistä rakennuksista on lujuusopin koehallin, labora-
toriotiloja, pajoja ja toimistotiloja sisällään pitävä K3, joka 
sijaitsee osoitteessa Puumiehenkuja 5. (Arkkitehtitoimisto 
Livady & Maisema-arkkitehtuuri MM 2014, 83.)
 Pohjakaavaltaan U-kirjaimen muotoinen rakennus 
sijoittuu lähelle Laajalahden luonnonsuojelualuetta, Puumie-
henkujan ja Konemiehentien risteykseen. Rakennuksen kak-
sikerroksinen toimistosiipi, pajaosa ja laboratoriosiipi valmis-
tuivat vuonna 1968 ja sen suunnittelijoina olivat arkkitehdit 
Kai Blomstedt ja Birger Stenbäck. Korkeakoulussa tehtävän 
tutkimuksen kannalta merkittävin osa, lujuusopin koehalli, 
rakennettiin 1980-luvun alussa ja se otettiin käyttöön vuonna 
1983. Koehallin suunnittelijana toimi Kai Blomstedt.
 Vuonna 1999 tehdyssä Otaniemen rakennusten 
suojeluedellytysten selvityksessä Puumiehenkuja 5 -rakennus-
ta kuvaillaan perin tylysti: ”Arkkitehtonisesti rakennus ei ole 
mikään valioyksilö, mutta tiilimateriaali liittää sen ympäristön 
muihin rakennuksiin. Sen paras julkisivu on Konemiehentien 
puolella, jossa ilmanvaihto- ja säiliömaailma rikastuttaa katu-
kuvaa” (Arkkitehtitoimisto Bengt Lundsten Oy 1999b, 26). 
On totta, että K3-rakennus on esimerkiksi Alvar Aallon suun-
nittelemaa päärakennusta vaatimattomampi ja pienemmällä 
panostuksella toteutettu. Käyttörakennuksena sen rooli on 
olla alisteinen yliopistoalueen keskeisille merkkirakennuksille. 
Vaikka rakennus itsessään ei edustaisikaan kaikkein kunnian-
himoisinta arkkitehtuuria, on se silti laadukkaasti toteutettu 
ja sekä materiaaleiltaan että rakennustavaltaan Otaniemen 
kampusalueen ympäristöön sopiva. PK 

Johdanto 

Selvityksen tavoitteista ja lähtökohdista 

Tämä rakennushistoriaselvitys on tehty Aalto yliopiston Ark-
kitehtuurin historian laitoksen Rakennushistoriaselvitys kurs-
silla (ARK-E1006) tammi–helmikuussa 2018. Tutkimus- ja 
kirjoitustyön ovat tehneet kurssin opiskelijat ryhmätyönä. 
Työn ohjaajana ja kurssin opettajana on toiminut arkkitehti 
Pasi Kolhonen. 
 Käsillä olevan selvityksen tavoitteet ovat siis ensisi-
jaisesti opetuksellisia. Toisaalta kyseessä on myös täysipainoi-
nen rakennushistoriaselvitys, jolle on oikea tarve ja tilaus. Aal-
to yliopiston rakennuskanta ja Otaniemen kampusalue ovat 
suurten muutosten edessä. Uusia yliopistorakennuksia raken-
netaan paraikaa ja vanhoille rakennuksille mietitään uusia 
käyttötapoja. Yksi näistä rakennuksista on Puumiehenkuja 5, 
jonka toimistosiipeä on ehdotettu korvattavaksi uudella mo-
nikäyttöisellä rakennuksella. Tällä hetkellä ideatasoisia suun-
nitelmia on ollut laatimassa muun muassa Playa Arkkitehdit 
Oy sekä palvelumuotoilutoimisto Hellon.
 Aloite siitä että kurssilla tutkittava rakennus sijait-
see Otaniemessä on tullut Aalto-yliopiston kiinteistöyhtiöltä 
ACRE:lta, jolla on tarve saada omistamistaan rakennuksista 
jäsenneltyä tietoa tulevien suunnitelmien sekä mahdollisen 
kaavamuutoksen pohjaksi. PK 

Käytetyistä lähteistä 

Selvityksessä on tukeuduttu suunnittelun ja muutosvaiheiden 
osalta pääasiassa Espoon rakennusvalvonnan eCity / ARSKA 
-palvelusta saatuihin lupapiirustuksiin. Puumiehenkuja 5:n 
vahtimestari Kauko Laajanahon kautta työryhmä pääsi tu-
tustumaan muutos- ja rakennepiirustuksiin eri ajoilta. Aalto-
yliopiston kiinteistöyhtiö ACRE:n piirustusarkistossa säily-
tetään useita mapillista erilaisia teknisluontoisia piirustuksia, 
joihin tutustuttiin yleispiirteisesti. Niiden lisäksi ACRE on 
toimittanut työryhmälle suuren määrän rakennusta koskevia 
cad-piirustuksia. Ne rajattiin kuitenkin tutkimustyön tiiviin 
aikataulun takia tämän selvityksen ulkopuolelle. 
 Arkistovalokuvia ja muuta lähdemateriaalia on saa-
tu Aalto-yliopiston arkistosta, Espoon kaupunginarkistosta, 
Espoon kaupunginmuseon kuva-arkistosta, kirjastoista ja tie-
tenkin internetistä. Valokuvia ja luonnosteluvaiheen alkupe-
räispiirustuksia etsittiin myös Arkkitehtuurimuseon kuva- ja 
piirustusarkistoista. Kummastakaan arkistosta ei materiaalia 
kuitenkaan löytynyt. Ilmakuvia lukuun ottamatta rakennusta 
esittäviä vanhoja valokuvia ei juurikaan ollut käytössä. 
 Itse Puumiehenkuja 5 -rakennusta käsitteleviä kir-
jallisia lähteitä on varsin vähän. Otaniemeä laajemmin käsit-
televiä selvityksiä kuitenkin löytyy. Kattavin systemaattinen 
esitys alueen rakennuskannasta on tällä hetkellä yhä Arkkiteh-
titoimisto Bengt Lundstenin vuonna 1999 tekemä Otaniemen 
rakennukset – Suojeluedellytysten selvitys, jossa yksittäisiä ra-
kennuksia käsitellään melko lyhyesti. Hyvä esitys Otaniemen 
keskeisen kampusalueen rakentumisen vaiheista on Arkkiteh-
titoimisto Livadyn tekemä kulttuuriympäristöselvitys vuodelta 
2014. Tärkeä tiedonlähde on tietenkin rakennus itse. Sen lä-
heinen sijainti Arkkitehtuurin laitokseen nähden on mahdol-
listanut useat kohdekäynnit tutkimustyön aikana. PK 
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RKY-alueen rajat. Kartta: Museovirasto 2009b.

Otaniemi RKY-alueena

Otaniemen kampusalueelle on määritelty RKY-asema, eli se kuuluu valtakunnallisesti merkit-
tävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen joukkoon. RKY-kohteet perustuvat Museoviraston 
laatimaan inventointiin, joka on 22.12.2009 valtionneuvoston päätöksellä otettu maankäyt-
tö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi 
inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta. RKY-kohteiden listaus antaa kokonai-
suutena alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kuvan Suomen rakennetun 
ympäristön historiasta ja kehityksestä. (Museovirasto 2009a.)
 Otaniemen kampusalue on Suomen vanhimmalle teknilliselle yliopistolle rakennettu 
kampusalue. Se on aikansa laajin yhtenäinen korkeakoulu-, tutkimus- ja asuinalue. Otanie-
mestä erityislaatuisen ja arvokkaan kohteen tekee myös sen asemakaava, joka on Alvar Aallon 
laatima, vuonna 1949 järjestetyn asemakaavakilpailun voittajaehdotus. Asemakaavaa pidetään 
yhtenä Aallon parhaista, ja sille on tyypillistä maaston muotojen hyväksikäyttö, avoimet ja 
laajat viheralueet sekä punatiilisten laitosrakennusten väljä ja monipuolinen ryhmittely. (Mu-
seovirasto 2009b.)
 Otaniemessä sijaitsee myös useita Aallon suuunnittelemia merkkirakennuksia, kuten 
yliopiston vanha päärakennus sekä kirjasto. Näiden lisäksi kampusalueella on myös useiden 
muiden tunnettujen arkkitehtien merkittäviä kohteita, kuten Reima ja Raili Pietilän Dipoli 
sekä Heikki ja Kaija Sirénin kappeli (Museovirasto 2009b.) Otaniemelle on kuitenkin erityisen 
leimallista punatiilisten rakennusten yhtenäinen kokonaisuus, jossa suurin osa arkkitehtuurista 
edustaa melko anonyymia, vähäeleistä ja kokonaisuuteen sulautuvaa linjaa. Tässä mielessä Puu-
miehenkuja 5 on tyypillinen esimerkki Otaniemen arkkitehtuurista. FT
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Ote Espoon ajantasa-asemakaavasta Kartta: Espoon kaupunki.

Nykyinen kaavatilanne

Puumiehenkuja 5 sijaitsee 5.8.1981 hyväksytyllä Maarinrannan asemakaava-alueella YO-kort-
telialueella 10018. YO-korttelialue määritellään asemakaavan selityksissä seuraavasti:

”Opetusta ja tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Laboratorioita ja työhuoneita 
saadaan sijoittaa osaksi tai kokonaan maanpinnan alapuolella olevaan tilaan. Rakennusten on ol-
tava väreiltään ja materiaaleiltaan kortteleittain yhtenäisesti suunniteltuja. Korttelialueelle saa ra-
kentaa alueita kiinteistön hoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten. 120 m² kerrosalaa 
kohti on rakennettava 1 autopaikka. Autopaikat on sijoitettava p-paikoille tai Ap:llä merkityille 
rakennusaloille.” (Espoon kaupunki.)

Rakennuksella ei ole suojelumerkintää. FT

11



Kai Blomstedt

Kai Kaarlo Rikhard Blomstedt (syntynyt 21.7.1910) oli Hel-
sinkiläinen arkkitehti, joka valmistui Suomen Teknillisen kor-
keakoulun arkkitehtiosastolta vuonna 1934. Valmistuttuaan 
Blomstedt työskenteli Suomen Osuuskauppojen Keskuskun-
nan (SOK) rakennusosastolla vuoteen 1948 asti, jolloin hän 
yhdessä arkkitehti Birger Stenbäckin kanssa perusti toimiston. 
Arkkitehtitoimisto Kai Blomstedt & Birger Stenbäck toimi 
vuosina 1948–1972, ja vuonna 1970 Blomstedt perusti oman 
toimiston nimeltään Arkkitehtitoimisto Kai Blomstedt. (STS 
& TFiF 1973, 54; STS & TFiF 1982, 72.)
 Blomstedt on suunnitellut muun muassa koulura-
kennuksia, voimalaitoksia ja asuinkerrostaloja. Uransa aikana 
hän ehti saada useamman palkinnon arkkitehtikilpailuista. 
(STS & TFiF 1982, 72.)

Birger Stenbäck

Birger Erik Stenbäck (06.11.1907–25.04.1981) syntyi Kar-
hulassa, mutta muutti myöhemmin Helsinkiin ja valmistui 
arkkitehdiksi Suomen Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 
1934. Uransa ensimmäisinä vuosina Stenbäck työskenteli 
Kolon hallistusrakennuksen ja Helsingin postitalon arkki-
tehtitoimistoilla. Vuonna 1938 hän siirtyi SOK:n raken-
nusosastolle, ja työskenteli siellä seuraavat 7 vuotta. Vuosina 
1945–1949 Stenbäck oli töissä Kulkulaitosten ja yleisten töi-
den ministeriön rakennusasian osastolla (lyh. Kymro). (STS 
& TFiF 1973,  642). 
 Kun Kymro lakkautettiin, perustivat Stenbäck 
ja Blomstedt yllämainitun yhteisen arkkitehtitoimiston. 
Blomstedtin lailla Stenbäck perusti vuonna 1970 oman arkki-
tehtitoimiston. (STS & TFiF 1973, 642)

Taustaa

Arkkitehtitoimisto Kai Blomstedt & Birger Stenbäckin 
töitä

Arkkitehtitoimisto Kai Blomstedt & Birger Stenbäck on 
suunnitellut Otaniemen Konelaboratorion lisäksi monenlai-
sia kohteita. Muun muassa voimalaitoksia, kouluja, asuinra-
kennuksia ja kaupallisia rakennuksia.
 1950-luvulla toimistolla suunniteltiin muutamia 
asuinrakennuksia Helsingin Maunulaan. Vuonna 1953 Män-
nikkötielle valmistui kolmen lamellitalon kokonaisuus, joka 
rakenteiltaan ja materiaaleiltaan edustaa 1950-luvun tyyliä. 
Julkisivut on roiskerapattu ja maalattu keltaisiksi, ja pihasom-
mitelma noudattaa funktionalistisia periaatteita. (KSV 2007, 
79–81.) Muutama vuosi myöhemmin Blomstedt ja Stenbäck 
suunnittelivat viereisen tien varteen, Haavikkotielle, lamelli-
talon ja autotallin. Myös nämä rakennukset saivat keltaiset 
roiskerapatut julkisivut. Tyylillisest Männikkötien ja Haa-
vikkotien kohteet muistuttavat voimakkaasti toisiaan, ja ne 
ovat molemmat säilyneet hyvässä kunnossa tähän päivään asti 
(KSV 2007, 73–75.)
 Vuonna 1956 valmistui Blomstedtin ja Stenbäckin 
suunnittelema Hiiden koulu Lohjalle. Satulakattoinen 1–2 
kerroksinen koulurakennus sijoittuu rinteeseen ja on rapattu 
vaaleanpunaiseksi. Alkuperäinen tiilikate on 1980-luvun jäl-
keen vaihdettu peltikatteeksi. Koulutilojen lisäksi rakennuk-
sessa oli aluinperin kaksi asuntoa, joista toinen on myöhem-
min yhdistetty koulun tiloihin. (Ockenström 2008, 26.)
 Toimistolla suunniteltiin vuonna 1954 peruste-
tun Kemijoki Oy:n voimalaitoksia asuinalueineen 1950- ja 
1960-luvulla (STS & TFiF 1973, 54). Voimalaitoksia raken-
nettiin sarjatyönä tähän aikaan, ja näistä ensimmäiset olivat 
Petäjäkosken voimalaitos (1953–1957) ja Pirttikosken voima-
laitos (1956–1959) (Kemijoki Oy 2017). MN

Kai Blomstedt. 
Kuva: STS:n ja TFiF:n Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 1973.

Arkkitehdit
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Männikkötie 7-9 Helsingin Maunulassa vuonna 2005. Kuva: KSV Sami Heikinheimo. Haavikkotie 15 Maunulassa vuonna 2005. Kuva: KSV Sami Heikinheimo.

Petäjäkosken voimalaitos. Kuva: Kemijoki Oy.

Arkkitehdit

Pirttikosken voimalaitos. Kuva: Kemijoki Oy.
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Otaniemen kampusalue on ollut rakennusten yleisilmeen 
osalta hyvin homogeeninen. Näkyvimmät yhtenevyydet ovat 
punainen poltettu tiili, matalat 2–3 kerroksiset pitkät raken-
nusmassat tummine nauhaikkunoineen ja tasaisine kattoi-
neen. Kukin rakennus on sijoitettu omana itsenäisenä kappa-
leena vapaan oloisesti vihreään puistoympäristöön. Kuitenkin 
tarkempi asemakaavallinen tarkastelu osoittaa, että rakennuk-
set on ryhmitelty säntillisesti omiin ryhmiinsä päärakennuk-
sen ympärille ja sille hieman alisteisesti. Koska kampusalue 
on rakennettu pitkälti tasaiselle maastolle vanhojen peltojen 
paikalle, ei rakennuksilla ole voitu ja haluttu tehdä dramaat-
tisia huomionosoituksia, päärakennusta lukuunottamatta, 
vaan matalat rakennukset tukevat toisiaan horisontaalisena 
jatkumona nurmikenttein ja pysäköintialueiden vuorotellessa 
niiden lomassa.

Tarkempaa rakennusten tarkastelua

Otaniemen rakennuksille on tyypillistä harmaa korkeahko 
betoninen kivijalka, joissa on havaittavissa lautamuottien va-
lujäljet. Tämän kerroksen päällä on keskipoltettu punainen 
tiiliverhous ½-kiven limityksellä. Aalto itse erilaisten tiiliver-
housten mestarina käytti Otaniemen rakennuksissa (päära-
kennus ja kirjasto) kuitenkin vaihtelevampaa ladontaa. Myös 
näissä tärkeämmissä rakennuksissa kivijalka on verhoiltu ele-
gantisti tummalla graniitilla.

Otaniemen kampusalueen ominaispiirteitä

Ote Alvar Aallon  Otaniemen käyttösuunnitelmasta - Puistot ja viheralueet 
vuodelta 1968. AAM
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 Tuolle ajalle tyypillisenä on toimistorakennuksissa 
talon pituiset nauhaikkunat. Otaniemessä ne koostuvat suu-
rista yksittäisistä ruuduista, jota rytmittävät vertikaaliset tum-
mat lautaverhoukset sekä tuuletusikkunat. Nauhaikkunoiden 
päällä kulkee matala betonipalkki, joka Aallon omissa raken-
nuksissa on verhoiltu kuparilla, kuten myös nauhaikkunoi-
den välit. Muissa alempiarvoisissa rakennuksissa betonipalk-
ki on jätetty näkyviin. Sama ikkunateema toistuu ylempien 
kerrosten kohdalla ja vain harvoin ikkunoiden rytmityksellä 
eri kerrosten välillä on lähdetty leikittelemään Otaniemessä. 
Ainakin Aalto itse on ollut päärakennuksen kohdalla tämän 
suhteen erittäin säntillinen.
 Sisäänkäynnit ovat yksinkertaisia tummanruskeita 
pystylaudoituksella olevia ovia tai sitten yksinkertaisia metal-
likehysteisiä lasiovia. Sisäänkäynnin päällä on usein tasainen 
huomiota herättämätön lippa. Erilaiset ja kokoiset koehallit 
ja laboratoriot rikastavat muuten jopa hieman tylsääkin ra-
kennusmassaa. Ne ovat teemaltaan samanlaisia toimistora-
kennusten kanssa, mutta isommat ja vaihtelevammat ovet ja 
ikkunat sekä erilaiset erikoisosat kuten savupiiput herättävät 
mielenkiintoa ja saavat kiinnostumaan, mitä rakennukset kät-
kevät sisäänsä. RG

Otaniemen keskeistä kampualuetta vuoden 2007 ilmakuvassa. Kuva: Suomen 
Ilmakuva Oy / AYA
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Julkisivut

Punatiilisenä ja horisontaalisesti orientoituneena tasakattoi-
sena rakennuksena Puumiehenkuja 5:n rakennusmassa istuu 
luontevaksi osaksi Otaniemen muuta rakennuskantaa. Se on 
osa hierarkiassa alempaa käyttörakennusten sarjaa ja erot-
tuu erityisesti Alvar Aallon suunnittelemista rakennuksista 
varsinkin materiaalien käytössä; kupari on korvattu katto-, 
räystäs- ja ikkunapellityksissä tummaksi maalatulla puulla ja 
luonnonkivi betonilla. Lisäksi yhtenevä muotokieli ja paikoin 
jopa  detaljitason lainaaminen viittaa vahvasti pyrkimykseen 
kokonaisuudesta.     

Puumiehenkuja 5:n yksi-kaksikerroksista julkisivua 
hallitsevat kurinalaisesti sijoitellut aukotukset, joiden yksi-
tyiskohdissa on kuitenkin eroavaisuuksia; ikkunoita löytyy 
kaikkiaan seitsemää erilaista, ovia puolestaan jopa 15 erilaista 
näissä vaihtelevat niin materiaalit, värit, koot, läpinäkyvyys 
kuin avautumissuunnatkin. Samoin rakennuksen käyttötar-
koituksesta kielivät monenlaiset ilmanvaihtoaukot ja -hormit 
sekä ajoneuvojen ja muiden laitteiden siirtelyyn liittyvät teol-
lisuuspariovet pirstaloivat julkisivua.

Yhteneväisinä piirteinä ympäröivään rakennuskantaan 
ja erityisesti Alvar Aallon suunnittelemaan päärakennukseen 
voidaan mainita rakennuksen yleinen muotokieli, punatiili-
nen julkisivu, nauhaikkunat erityisesti eteläisellä julkisivulla 
sekä värimaailma. Yksityiskohtina nostettakoon esiin räystäs-
linjojen korkeus sekä Aallon suunnittelusta Puumiehenkujan 
muutamiin sisäänkäynteihin lainatut pystysuuntaiset rimoi-
tukset. Betoni sokkelin materiaalina on yleinen Otaniemen 
rakennuksissa, vaikkakin Aallon suunnittelemassa pääraken-
nuksessa onkin käytetty luonnonkiveä.

Merkittävimpinä eroavaisuuksina tyypilliisimpiin 
Otaniemen rakennuksiin voidaan erityisesti pitää Puumie-

Puumiehenkuja 5 osana Otaniemen rakennuskantaa

henkujan 5:n sokkeliin sijoitettuja ikkunoita sekä vaalean har-
maan metallin käyttöä ovissa ja ilmanvaihtohormeissa. Lisäksi 
räystäiden ja katon punainen pelti on poikkeava sekä päära-
kennuksesta että monista ympäröivistä rakennuksista, mutta 
ei missään tapauksessa harvinanen Otaniemen kontekstissa-
kaan. Sekä päärakennuksessa, että muun muassa naapurira-
kennuksessa, Puumiehenkuja 3:ssa, on tasakaton yhteydessä 
käytetty vaihtelevissa ko’oissa ja yhteyksissä kallistettuja ja 
selvästi muusta massasta erottuvia kattomuotoja. Puumiehen-
kuja 5:ssä on sen sijaan pitäydytty täysin tasakatossa. 

Sisätilat

Sisätiloissa yhdistävänä tekijänä voidaan mainita erityises-
ti huonekorkeus, joka sekä Aallon rakennusten auloissa että 
Puumiehenkujalla ovat nykystandardeilla matalat. Muutoin 
ainoastaan valkoinen hallitsevana seinä- ja kattovärinä yhdis-
tää näitä tiloja. Päärakennuksen luonnonkivilattiat ovat vaih-
tuneet Puumiehenkujalla siniseen muovimattoon, ainoastaan 
porraskäytävässä on käytetty luonnonkiveä. Sisätiloissa Puu-
miehenkujalla vaikuttaa hallitsevan funktionaalisuus ja talo-
udellisuus, kun päärakennuksessa myös esteettiset arvot ovat 
olleet merkittäviä.JM    

Yllä Puumiehenkujan julkisivun tiililadontaa
Alla päärakennuksen julkisivun tiililadontaa
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Yllä Puumiehenkujan 5:n julkisivua, alla Otaniemen päärakennuksen julkisivua.

Vasemmalla päärakennuksen 
aulan portaikkoa, oikealla 
Puumiehenkujan portaikko.

Vasemmalla ykistyiskohta 
päärakennuksen julkisivun 
tiilirimotuksesta, oikealla Puu-
miehenkujan sisäänkäynnin 
puurimotus. 
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Puumiehenkujan ikkunat

Puumiehenkujan julkisivuista löytyy peräti 11 erilaista ikku-
natyyppiä sekä näiden erilaisia yhdistelmiä. Kaikkia ikkunoita 
yhdistävät kuitenkin tummat puukehykset, mutta ko’oissa, 
mittasuhteissa sekä sijoitteluissa on merkittäviä eroja. Suurin 
osa ikkunoista heijastelee vahvasti sisätilojen käyttötarkoituk-
sia. JM  

18



19



Puumiehenkujan ovet
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Puumiehenkujan ikkunat
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Lähiympäristön rakentuminen

Ilmakuva 1950. Espoon karttapalvelu.

Otaniemen pohjoisranta on kuulunut ennen korkeakoulun 
rakentumista Otnäsin kartanoon, kuten muukin Otaniemen 
kampusalue. Puumiehenkuja 5:n lähialue on ollut kartanon 
peltoaluetta ja metsää, mikä näkyy vuoden 1950 ilmakuvasta. 
 Ensimmäinen korkeakoulun rakennus alueella oli 
Konemiehentie 1:ssä sijaitseva saharakennus (C), joka on 
valmistunut vuonna 1954. Se on yliopiston vanhin labora-
toriorakennus, ja sellaisena se on saattanut vaikuttaa alueen 
rakennusten arkkitehtuuriin ja materiaalivalintoihin. (Arkki-
tehtitoimisto Bengt Lundsten Oy 1999, C1.) 
 Alueen varsinainen aktiivisen rakentamisen vaihe 
ajoittuu 1960-luvulle, jolloin Puumiehenkuja 5:n (E) vierei-
set rakennukset rakennettiin. Konepajatekniikan laboratori-
on (F) ovat suunnitelleet arkkitehdit Blomstedt & Stenbäck. 
Alueella on useita Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia, 
kuten jo mainittu saha, Puumiehenkuja 2:ssa sijaitseva puula-
boratorio ja rakennustekniikan rakennus (D, 1966), sekä 
Otaniemen voimalaitos Otakaari 6:ssa (I, 1963). Nykyisen 
muotonsa Puumiehenkuja 5 lähiympäristö on saanut siis 
1960-luvulla, joskin rakennuksiin on tehty myöhemmin kor-
jauksia ja lisäyksiä. Myöhemmin alueelle on rakennettu myös 
Tietotekniikan talo, joka valmistui vuonna 1998 (A).
 Alueella on paljon laboratoriorakennuksia Puumie-
henkuja 5 konelaboratorion lisäksi. Aallon suunnitelmissa sa-
man tutkimusalan rakennukset pyrittiin sijoittamaan lähelle 
toisiaan, mikä näkyy alueen rakennusten käyttötarkoituksis-
sa. (Arkkitehtitoimisto Livady 2014, s.23.) Puulaboratorio, 
konepajatekniikan laboratorio, energia- ja virtaustekniikan 
laboratorio (H), sahalaboratorio ja vesitalouden laboratorio 
(B) yhdessä konelaboratorion (E) kanssa muodostavat Ota-
niemelle tyypillisen kokonaisuuden tutkimuslaitoksia. Koko-
naisuutena rakennusten ryhmä on yhtenäinen osa Otaniemen 
punatiilisiä, matalia rakennuksia. (Arkkitehtitoimisto Bengt 
Lundsten Oy 1999, C7.) RR

Ilmakuva 1969. Espoon karttapalvelu.
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Puumiehenkuja 5:n lähiympäristö rakentumassa, 1966. Espoon kaupunginarkisto.
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Rakennus- ja muutoshistoria

Teknillisen korkeakoulun kampusaluetta oletettavasti 1980-luvulla. Kuvan keskellä näkyy Alvar Aallon suunnittelema korkeakoulun päärakennus ja oikeassa yläkulmassa Puumiehentie 5.
Kuva: Aalto-yliopiston arkisto.  24



Rakennus- ja muutosvaiheet lyhyesti

Puumiehenkuja 5:n rakennukset ovat valmistuneet kahdessa 
osassa. Ensimmäinen rakennusvaihe on tehty vuosien 1966 
ja 1968 välisenä aikana. Materiaaliopin koehallilaajennus 
valmistui 1983. Sen suunnittelijana toimi Kai Blomstedt. 
Kellaritiloja on muutettu vuoden 1975 aikana. Rakennus-
suunnitelmista vastasivat arkkitehdit Kai Blomstedt ja Birger 
Stenbäck.
 Ensimmäisen vaiheen rakennusosa koostuu yksi- ja 
kaksikerroksisista toiminnoiltaan vaihtelevista tiloista. Osas-
sa rakennusta on myös kellari. Rakennuksen toimistosiivessä 
on enimmäkseen hallinto- ja opetustiloja sekä niiden tukitoi-
mintoja. Lisäksi Puumiehenkujan puolella on vahtimestarille 
suunniteltu asunto. Konemiehentien puoleinen siipi ja väliin 
jäävä pajaosa ovat taas puhtaasti laboratoriotilaa, kuten myö-
hempi yksikerroksinen koehallilaajennusosakin. 
 Useiden tilojen käyttäjät ovat vaihtuneet vuosien 
aikana, samoin rakennuksen nimestä on useampi maininta. 
Espoon kaupunkisuunnitteluviraston saatavista pääpiirustuk-
sista ei tule esille sellaisia pienempiä remontteja tai muutok-
sia, jotka olisivat vaatineet rakennuslupaa. Tästä syystä niistä 
ei ole mainintaa tässä yhteydessä. AL

Ilmakuva 1970-luvulta (Aalto yliopisto).

Ilmakuva 1970-luvulta.
Kuva: Aalto-yliopisto. 25



Asemapiirros ‒ sijoittuminen tontille

Konelaboratorioksi suunnitellut tilat sijoittuvat Konemiehentien ja Puumiehenkujan risteyk-
seen, tarkemmin risteyksen koillispuolelle. Tontti sijaitsee lähellä merta, Maarinlahden etelä-
puolella. Ainoastaan Konemiehentie erottaa rakennuksen Laajalahden luonnonsuojelualueesta. 
 Alun perin rakennus on muodostunut ikään kuin kolmesta eri siivestä, joiden väliin 
on jäänyt lounaaseen aukeava sisäpiha. Toiselta kyljeltään pidentyneen U-kirjaimen muotoinen 
rakennusmassa on nykyisin täydentynyt kuitenkin koehallilla, joka on tehnyt rakennuskoko-
naisuudesta lähes umpikorttelimaisen.
 Rakennusmassa on sijoitettu tontille Konemiehentien suuntaisesti eli koillis-lounai-
sesti, aivan kuten viereisen tontin vuonna 1965 rakennettu Konepajatekniikan laitos, (nykyisin 
tuotanto- ja materiaalitekniikka) Puumiehenkuja 3. 
 Vuoden 1966 asemapiirustuksessa rakennusta ympäröivät asfaltti- sekä nurmialueet. 
Sisäpiha on asfaltoitu. Autopaikat sijoittuvat suunnitelman mukaan Konemiehentien puolelle 
kahdelle eri alueelle. 

Pohjapiirustukset ‒ tilaratkaisut

Kaksikerroksisessa toimistosiivessä on enimmäkseen tutkimus- ja opetuskäyttöön suunniteltuja 
tiloja. Lisäksi pohjapiirustusten mukaan ensimmäisessä kerroksessa on alun perin ollut työpa-
ja, luentosali sekä tila diplomityöntekijöitä varten. Toiseen kerrokseen on puolestaan piirretty 
muun muassa käsikirjasto sekä kaksi laboratoriosali. Sisätilat ovat muodostuneet pitkän keskei-
sen käytävän varrelle. Sisäänkäynti tapahtuu siiven keskiosasta. Kellaritiloissa on teknistä tilaa 
sekä kylmäksi kellariksi nimettyä tilaa.
 Puumiehenkujan puolella on lisäksi yksikerroksinen vahtimestarille suunniteltu asun-
to autotalleineen. Lopuissa tiloissa on puolestaan pääosin laboratoriotiloja sekä niiden oheistoi-
mintoja. Hallit ovat väliseinätöntä korkeaa ja avointa tilaa, joihin osaan on nosto-ovet. Labora-
torioissa on nosturiradat sekä muita konehalleille tyypillisiä laitteita (Arkkitehtitoimisto Bengt 
Lundsten Oy 1999, 26). 

Julkisivupiirustukset

Rakennuksella on punaiset puhtaaksi muuratut tiilijulkisivut, joiden aukotus vaihtelee hieman 
julkisivuittain. Pääosin nauhamaiset ikkunat tumman harmaine puupaneeleineen rytmittävät 
muuten vaatimatonta ilmettä. Ikkunoiden yläpinnassa kiertää nauhamainen betonipalkki. Pa-
riovien päällä olevat betoniset lipat osoittavat pääsisäänkäyntien paikat.  Laboratoriosiivessä on 
myös isoja aukotuksia, erilaisia ikkunaruudutuksia sekä korkeita nosto-ovia. 
 Kokonaisuudessaan rakennus on tasakattoinen, ja se muodostuu yksi- ja kaksikerrok-
sisista osista. Osassa rakennusta on myös kellaritilaa. Ainoa tasakatosta poikkeava piirre on koil-
lissiiven laboratorio-osan kattolanterniinit. Kattomateriaalina on käytetty punaista peltikatetta. 
 Konemiehentien puoleinen julkisivu on muusta rakennuksesta poikkeava, sillä ilman-
vaihtohormit ja muut säiliöt sijaitsevat sillä puolen (Arkkitehtitoimisto Bengt Lundsten Oy 
1999, 26). Myös Puumiehenkujan puolella on yli kahden kerroksen korkuinen savupiippu. AL

Uudisrakennusvaihe 1966 ‒ 1968 

Asemapiirros vuodelta 1966 (eCity/Arsca: A1966-588-A-P-1).

Uudisrakennusvaihe 1966−1968
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Puumiehenkuja ennen koehallin rakentamista.
Kuva: Aalto-yliopisto. 27



Pohjapiirustus, 1. kerros vuodelta 1966 (eCity/Arsca: A1966-588-A-P-3).

Pääpiirustukset 1966
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Pohjapiirustus, 2. kerros vuodelta 1966 (eCity/Arsca: A1966-588-A-P-4).
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Pohjapiirustus, kellarikerros vuodelta 1966 (eCity/Arsca: A1966-588-A-P-2).

Julkisivupiirustus, julkisivu kaakkoon vuodelta 1966 (eCity/Arsca: A1966-588-A-P-11).

Julkisivupiirustus, julkisivu luoteeseen vuodelta 1966 (eCity/Arsca: A1966-588-A-P-13).

30



Julkisivupiirustus, julkisivu kaakkoon vuodelta 1966 (eCity/Arsca: A1966-588-A-P-11).

Julkisivupiirustus, julkisivu luoteeseen vuodelta 1966 (eCity/Arsca: A1966-588-A-P-13).
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Leikkaus A-A, vuodelta 1966 (eCity/Arsca: A1966-588-A-P-5).

Leikkaus B-B, vuodelta 1966 (eCity/Arsca: A1966-588-A-P-6).
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Julkisivupiirustus, julkisivu koilliseen vuodelta 1966 (eCity/Arsca: A1966-588-A-P-12).

Julkisivupiirustus, julkisivu lounaseen vuodelta 1966 (eCity/Arsca: A1966-588-A-P-14).

Valmistumisen aikainen käyttö ja 
tilanjako

Talo on kulkenut piirustuksissa nimellä “konetekniikan la-
boratorio”. Konetekniikan päätalo oli suunniteltu noin kak-
si vuotta aikaisemmin ja kuului samojen arkkitehtien kynän 
luomuksiin. Vaikka nimi onkin pelkkä “laboratorio”, taloon 
oli suunniteltu monta erilaista laboratorioyksikköä palve-
lemaan kattavasti kaikkia konetekniikan opiskelijoiden ja 
tutkijoiden tarpeita. Suurin osa toimistohuoneista onkin tar-
koitettu laboratorion assistenteille, laboratorion mestareille ja 
laboratorion insinööreille.
 Talonmiehen asunto on ollut aikanaan “talon perus-
varuste” eikä ole muita vastaavia esimerkkejä kummallisempi. 
Sen yhteydessä on läpiajettava autotalli. Alun perin siellä säi-
lytettiin “meluvaunuja”, erikoislaitteita joilla tutkittiin erilais-
ten renkaiden ja tien pinnotteiden yhdistelmiä. Sen vieressä 
sijaitsee toimistosiiven päädyssä oleva voimalaitosoppi (1). 
Siellä tutkittiin turpeen ja muiden polttoaineiden palamista. 
Muut yksiköt toimistosiiven ensimmäisessä kerroksessa olivat 
metallityöpaja, (nykyään IT-luokka) ja oktaani- ja setaaniko-
neiden laboratorio (2). 

1 2
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Leikkaus C-C, vuodelta 1966 (eCity/Arsca: A1966-588-A-P-7).

Leikkaus D-D, vuodelta 1966 (eCity/Arsca: A1966-588-A-P-8).

 Toisessa kerroksessa on sijainnut lujuusopin labora-
torio (3) (nykyään toimistoja) ja kemianlaboratorio (4), jota 
ei koskaan otettu käyttöön. Noin vuonna 1980 sen tiloissa 
alettiin tutkia polttomoottoreita. (Laajanaho 2018, suullinen 
tiedonanto)
 Kemian laboratorion takana sijaitse ilmanvaihtoko-
nehuone (5), joka on koko rakennuksen jäähdytysjärjestel-
män ydin.
 Polttomoottorilaboratorion puolelta löytyy muun 
muassa suihkumoottoreiden testaushuone (6). Suihkumoot-
toria ei kuitenkaan ole koskaan tuotu rakennukseen. (Laajan-
aho 2018, suullinen tiedonanto) NB

3 4 5

6
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Leikkaus C-C, vuodelta 1966 (eCity/Arsca: A1966-588-A-P-7).

Leikkaus D-D, vuodelta 1966 (eCity/Arsca: A1966-588-A-P-8).

 Toisessa kerroksessa on sijainnut lujuusopin labora-
torio (3) (nykyään toimistoja) ja kemianlaboratorio (4), jota 
ei koskaan otettu käyttöön. Noin vuonna 1980 sen tiloissa 
alettiin tutkia polttomoottoreita. (Laajanaho 2018, suullinen 
tiedonanto)
 Kemian laboratorion takana sijaitse ilmanvaihtoko-
nehuone (5), joka on koko rakennuksen jäähdytysjärjestel-
män ydin.
 Polttomoottorilaboratorion puolelta löytyy muun 
muassa suihkumoottoreiden testaushuone (6). Suihkumoot-
toria ei kuitenkaan ole koskaan tuotu rakennukseen. (Laajan-
aho 2018, suullinen tiedonanto) NB

3 4 5

6

Leikkaus E-E, vuodelta 1966 (eCity/Arsca: A1966-588-A-P-9).

Leikkaus F-F, vuodelta 1966 (eCity/Arsca: A1966-588-A-P-10).

Talotekniikan pääpiirteet

Erikoisesta käytttäjäkunnasta johtuen talon rakenteet ja ta-
lotekniikka ovat täynä erikoisräätälöityjä ratkaisuja. Järeät 
koneet ovat vaatineet ankkurointia lattiarakenteisiin, jääh-
dytystä sekä ilmastointia. Polttoaineet ja kemikaalit ovat taas 
vaatineet rakennuksen paloosastointia.
Sähkökeskukset löytyvät jokaisesta laboratoriohallista, samoin 
IV-keskukset. Poikeuksellista huomiota ansaitsee rakennuk-
sen keskitetty jäähdytysjärjestelmä (*). Sen avulla on hoidettu 
kaikkien lukuisten laitteiden jäähdytys: voimalaitosopin kat-
tila, polttomoottorit ja alustadynamometri polttomoottorila-
boratoriossa, jne.
Kyseessä on ollut suljettu järjestelmä, joka otti hukkalämmön 
talteen ja vettä oli kierätetty katolla olevien lauhduttimien 
kautta (lauhduttimia on lisätty myöhemmässä vaiheessa). 
Vesiverkosta saatavan veden virtaus ei ollut riittävä koneiden 
jäähdyttämisen, tästä syystä sellainen ratkaisu uimuritankei-
neen ( tilavuus yli 6 m3) oli kehitetty.
Vuodesta 2010 järjestelmä oli kuitenkin rikki ja jäähdytysvet-
tä jouduttiin laskemaan suoraan viemäriin.1

*

1) Suullinen lähde, Kauko Laajanaho / vahtimestari, keskustelussa 23.01.2018
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Kellarikerrosta muutetaan vuonna 1975

Vuonna 1975 kellarikerrokseen suunniteltiin muutoksia. Ky-
seessä on kevytrakennetekniikan hallin alle johtava ajoluiska  
sekä hallimainen tila, johon luiskan kautta päästään kulke-
maan. Tila on rakennettu alunperin suurta, noin 8 metriä 
pitkää autoklaavia varten, jossa voitiin koestaa esimerkiksi 
lentokoneen siipiä. Autoklaavi on kannella ilmatiiviisti suljet-
tava paineastia, jossa aineita kuumennetaan tavallisesti höy-

Pohjapiirros, kellari, myöhemmin rakennetut seinät on merkitty sinisellä katko-
viivalla (Piirustus: eCity/Arska B1975-882-B-P-3) ryllä.  (Wikipedia 2016.) Jotta tämä autoklaavi saatiin tuotua 

kellariin, piti seinää purkaa ja maahan tehdä monttu. Tälle 
paikalle rakennettiin ajoluiska. Tila oli lentotekniikan osaston 
käytössä ja siellä tehtiin tutkimusta esimerkiksi ilmavoimille. 
Lentotekniikan osaston lakkautuksen jälkeen vuonna 2017 
on tila ollut lähinnä varastokäytössä. Siellä sijaitsee myös me-
ritekniikan kerhon kerhohuone ja toimistotilaa. (Ilpo Korho-
nen, 2018.) Alunperin hallimaiseen tilaan on lisätty vuosien 
saatossa väliseiniä ja näin tehty lisää huonetiloja. LE

Selvityksessä käytettävät rakennusosien nimitykset
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Julkisivu kaakkoon 1957. (Piirustus: eCity/Arska B1975-882-B-P-4)

Julkisivu koilliseen 1975. (Piirustus: eCity/Arska B1975-882-B-P-2)

Autoklaavi. (Kuva: Aalto-yliopisto)
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Puumiehenkuja 5:n koehalli valmistui vuonna 
1983, muu rakennus vuonna 1968. 

Koehalli on yksi Aalto-yliopiston tärkeistä ylläpi-
dettävistä kohteista, koska rakennuksen käyttö lu-
juusopin koehallina ja tähän toimintoon liittyvä 
kalusto ovat uniikkeja Otaniemen muun raken-
nuskannan joukossa. Muita vastaavia toimintoja 
ovat esim. laivojen koeistamiseen tehty jääallas ja 
OtaNano, mikro- ja nanoteknologian kansallinen 
open accesstutkimusinfrastruktuuri. Koehalli on 
tärkeä osaa kyseistä kohdetta ja sen erityispiirtee-
nä on hallin metrin paksuinen lattia, joka on ra-
kennettu hallin lujuuskokeita varten. Rakennuksen 
vieressä rannan puolella on 20 m syvää savimaata. 
Rakennuksen kohdalta kaivettiin savi pois ennen 
rakentamista ja perustukset on tehty hiekkapedille.   
  Tällä hetkellä lujuusopin koehallia 
käyttävät tohtorivaiheen opiskelijoita. RF

Laajennus - Lujuusopin koehalli 1980-1982

Julkisivu Puumiehenkujalle (Espoon rakennusvalvontavirasto)

Julkisivu kaakkoon (Espoon rakennusvalvontavirasto)

Laajennus - Lujuusopin koehalli 1980–1982
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Parvekekerros (Espoon rakennusvalvontavirasto)
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Vuoden 1987 suunnitelmat

Vuoden 1987 suunnitelmien mukaan laboratorio- ja kella-
riosiin lisättiin koneellinen ilmastointi. Koillisen julkisivun 
käyntiovi korvattiin kaksiaukkoisella ikkunalla. Lasinosto-ovi 
korvattiin umpinosto-ovella ja 12-osaisella ikkunaseinällä. 
Käyntiovi sijoitettiin nosto-oven viereen. Nämä muutokset 
ovat yhä nähtävissä. 
 Suunnitelmien mukaan sisätiloihin lisättiin monia 
kevytrakenteisia väliseiniä, sekä laboratorio- että kellariker-
rokseen. Keskiosan ja laboratoriosiiven kellarikerroksen lattia 
korotettiin samaan tasoon olemassa olevan kellarin lattian 
kanssa.

Vuoden 1989 suunnitelmat

Vuoden 1989 suunnitelmien mukaan kellarikerroksen tilat 
yhdistettiin samaksi paloalueeksi, vaihtamalla palo-ovi taval-
liseksi välioveksi. Yhdistäminen oli osa koneellisen ilmastoin-
nin tarpeita. Vuosien 1987–1989 suunnitelmat laati Insinöö-
ritoimisto Aahos Oy.

Vuoden 1997 suunnitelmat

Vuden 1997 suunnitelmien mukaan Konemiehentien puo-
leiselle katolle lisättiin profiilipeltipintainen kattolauhdutin. 
Suunnitelman laati Arkkitehtitoimisto Martti Uksila Ky. PN

Muita korjauksia ja muutoksia

1997

1987-89

Vuosi  Toimenpide         
1996  Polttomoottorilaboratorio: jäähdytystornien patterimuutos     
1999  Kylmähuoneen jäähdytyslaitteiston uusiminen (-> -50C)
1999  Johtoteiden ja sähköpisteiden lisäys        
2000  Kylmähuoneen uusi jäähdytyslaitteisto (0 – -10C)
2003  Patteriverkoston perussäätöön ja kaukolämpölaitteiden uusimiseen liittyvät asennustyöt
2005  Tuloilmakoneen asennus/uusiminen        

(Acre:n arkiston piirustukset)

Muutokset joille ei ole haettu rakennuslupaa
Näiden muutosten asiakirjoja ja piirustuksia säilytetään ACRE:n arkistosssa.
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Vuoden 1997 suunntielmien mukaan katolle lisätty 
kattolauhdutin.

Vuoden 1987 suunnitelmissa vaihdettu umpinosto-ovi, sekä ruutuikkunat. Käyntioven paikka vaihdettiin umpioven 
viereen. Vanhan käyntioven tilalla on ikkuna, jonka alalaita matkii vanhaa betoni- ja tiilirakennetta.

Julkisivu koilliseen 1987. Piirustus: eCity/Arsca M1987-597-C-P-6.
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Julkisivu lounaaseen

Toimistosiiven julkisivu parkkialueelta

Toimistosiiven, asunnon ja koehallin julkisivut Puumiehenkujalta

Julkisivumuutokset

Koehalli lisätty 
v.1983

Säilyneisyys ja muutokset julkisivuissa
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Laboratoriosiipi

Toimistosiipi

Pajaosa

Koehalli

Sisäpiha

Parkkialue

Puum
iehenkuja

Asunto

Ikkunat lisätty sokkeliin v.1975

Ovi laudoitettu umpeen. Ajankohta 
epäselvä, ei piirustuksia.
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Laboratoriosiiven julkisivu Konemiehentieltä

Laboratoriosiipi

Toimistosiipi

Pajaosa

Koehalli

Konemiehentie

H
uoltopiha

Asunto

Kattolauhdutin lisätty v.1997

Julkisivumuutokset
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Pajaosan julkisivu huoltopihalta

Koehalli lisätty v.1983

Ulko-ovi lisätty v.1975

Nosto-ovi vaihdettu v.1975

Ikkunakoko ja -jako muu-
tettu v.1975

Ulko-ovi vaihdettu kaksijakoisen ikkunaan 
& alaosaan lisätty tiiseinäpintaa v.1975

Silta, kaide ja ovi lisätty
v.1975
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Laboratoriosiipi

Toimistosiipi

Pajaosa

Koehalli

Asunto

Toimistosiiven julkisivu sisäpihalta

Sisäpiha

Julkisivumuutokset

Säleikkö lisätty ikkunan 
yläosaan. 
Ajankohta epäselvä, 
ei piirustuksia. Numerovalaisimia lisätty. 

Ajankohta epäselvä, ei piirustuksia.

Lavan etureuna laudoitettu 
umpeen. Ajankohta 
epäselvä, ei piirustuksia.

46



Laboratoriosiiven julkisivu sisäpihalta

Pajaosan julkisivu sisäpihalta

Ikkunat lisätty 
sokkeliin 
v. 1975

Koehalli lisätty v.1983 Oven sijainti vaihdettu. 
Ajankohta epäselvä, ei 
piirustuksia.

Kattolauhdutin lisätty v.1997Valaisimet lisätty. Ajankohta 
epäselvä, ei piirustuksia.

47



Liittyminen Otaniemen maisemaan

Rakennus sijaitsee Maarinlahden rannan äärellä aivan Natu-
ra-alueen vieressä. Luoteisen julkisivun suunnasta avautuu 
rantaan hieno näkymä, joka näkyy vasta kun rakennus on jo 
ohitettu. Rannassa kasvaa tiheää koivikkoa, jonka takaa välk-
kyy meri. Luoteiselle puolelle on istutettu koivuja, jotka yh-
distävät rakennuksen pihaa rantavyöhykkeen kasvillisuuteen. 
Rakennuksen ja rantakoivikon välillä kulkee autotie, joka 
ikään kuin toimii rajana luonnontilaisen ja rakennetun ym-
päristön välillä Natura-alueen läheisyyteen nähden istutuksia 
rakennuksen sivuilla on kuitenkin melko vähän ja punatii-
linen julkisivu erottuu rannassa olevasta koivikosta selkeästi. 
Toisaalta punatiilinen ulkoasu taas kertoo vierailijalle heti 
ensinäkemältä, että rakennus kuuluu Otaniemen RKY-alueen 
kokonaisuuteen. 
 Saavuttaessa rakennukselle Otakaaren suunnasta 
pilkottaa ranta hieman taustalla, mutta miljöö on kuitenkin 
asiallisen teollinen harmaine metalliovineen.
 Rakennusten K2 ja K3 välisellä pihalla, joka on tällä 
hetkellä käytössä parkkipaikkana, sijaitsee nurmialueille istu-
tettuja puita. Nämä ovat mäntyjä ja pihlajapuita. Rakennuk-
sen päässä on lumimarjaistutus. Sisäpihalla taas ei ole kasvilli-
suutta lainkaan ja se voidaan nähdä täysin toiminnallisuuden 
ehdoilla suunniteltuna alueena. Julkisivuissa näkyvätkin kul-
kureitit tutkimushalleihin. LE

 

Näkymä Natura-alueelle saavuttaessa Otakaarelta  ja rakennuksen lounainen 
pääty

Näkymä rakennusten K2 ja K3 väliseltä pihalta Puumiehenkujalle

Näkymä sisäpihalle

Näkymä koillisen julkisivun suunnasta rantaan

Nykytila
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Näkymä Natura-alueelle rakennuksen luoteiselta puolelta Koivuja rakennuksen luoteispuolella
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Laboratorio toisen siiven lisärakennus, koehalli valmistui vuonna 1983. Lu-
juuslaboratorion erikoispiirteenä on metrin paksuinen, kelluva betonilattia. 
Lattian irrallisuus seinistä mahdollistaa raskaidenkin lujuuskokeiden toteut-
tamisen ilman, että aiheutuva tärinä vaikuttaisi haitallisesti ympäröiviin ra-
kenteisiin. Halli on yksinkertaisuudessaan kuutiomainen korkea tila. Hallin 
yläosassa juoksee edelleen toiminassa oleva siltanosturi. Tila on valaistu lois-
teputkilla. Sisäseinät ja keltainen maali on haalistunut ja hiukan kulunut.  
Vaikuttavat siltä ettei niitä ole maalattu tai korjattu viime vuosina. Halliin 
on kaksi sisäänkäyntiä, yksi itäpuolelta ja toinen sisäpihalta. Näistä kuljete-
taan isot koneet ja komponentit sisään ja ulos hallista. Tilassa on myös pieni 
toimisto, wc ja suihkutila.
 Tilan on edelleen hyvässä  kunnossa ja kovassa käytössä. Tilassa 
noudatetaan tarkkoja määräyksiä lujuuskokeissa käytettävien laitteiden sal-
lituista paino- ja voimarajoista. Seinä-, lattia- ja kattopinnat vaikuttavat al-
kuperäisiltä ja remontoimattomilta. Betonilattiaan on upotettu rakennetta
lujittavia metallipuolia. Sisäpintoja ei ole ilmeisesti remontoitu 1983 jäl-
keen. RF

Lujuusopin koehalli 

Sisätilat tilaryhmittäin
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Näkymä hallin keskipisteestä, kohti automekaniikkalaboratoria. Näkymä hallin keskipisteestä, isot ovet johtavat kadulle ja sisäpihalle.

Pieni toimistotila. Wc ja suihkutila.Yläseinää pitkin kulkee siltanosturi. Puolat näkyvät lattian pinnalla.
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Kierreportaat johtavat parvikerrokselle. Ilmastoputkia ja toisen puolen nosturikiskot.

Nosturin kiskot.
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Pumppuhuone.

Ilmanvaihto.

Avokerroksessa säilytetään raskaita osia ja tukirakenteita.

Uudempi sähkökaappi.

Vanhempi sähkökaappi.

Avokerroksen varastotila.
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Autotekniikan laboratorion korkeaa halliosaa. Taustalla näkyy yksi nosto-ovista sekä parvi ja sille johtavat metalliportaat.
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Autotekniikan laboratorion sijainti

Autotekniikka

Halliosan parvi Parven alla Koehalliin johtava palo-ovi

Autotekniikan laboratorion korkeampi halliosa, joiden molemmilla sivuilla 2 kpl nosto-ovia.

Autotekniikan laboratorio sijaitsi laboratoriosiiven viimeise-
nä, kunnes lujuusopin koehalli rakennettiin tämän jatkoksi 
v. 1980-82. Betonista rakennettu tila jakautuu korkeampaan 
halliosaan, jonka molemmilla sivuilla on kahdet nosto-ovet, 
sekä matalampaan toimisto-, varasto- ja kylmähuoneosaan.
 Hallipuolen vaaleanharmaaksi maalattu betoninen 
lattia sisältää autojen ja rankaiden testaamiseen liittyvää tek-
niikkaa kuten jarrudynamometrin. Halliosan sekä matalam-
man puolen välitilan katossa sijaitsevat siltanosturit. Paljas 
lautamuotein tehty betoninen katto on päällystetty osittain 
akustointilevyillä. Seinät ovat pääasiassa valkoiseksi maalattua 
tiiliseinää, mutta hallin puolelta löytyy myös paljasta betonia. 
Halliosan päädyssä sijaitsee parvi ja sen alla yksi toimistohuo-
ne, jonka vieressä on koehalliin johtava metallinen vihreä pa-
lo-ovi. 
 Polttomoottorilaboratorion puoleisessa päädys-
sä sijaitsee kylmähuone, jossa testataan autojen ja sen osien 
kylmänkestävyyttä. Kylmäkoneella on mahdollista saavuttaa 
huoneeseen jopa -50 °C lämpötila.
 Kylmähuoneen vieressä sijaitsee mm. akkujen säily-
tykseen tarkoitettu pieni varasto, jota nykyisin käytetään kui-
tenkin renkaiden säilytykseen. RG

55



Hallin lattiassa irroitettavia kohokuvioituja metallilevyjäHallin lattiassa oleva jarrudynamometri (levyjen alla)

Halliosan kattoa ja sen betonipalkit, akustiikkalevyt ja valaisimet. Vasemmalla näkyvät myös savunpoistoluukut.
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Autotekniikan laboratorion matalampaa osaa

Kylmähuoneeseen johtavat siniset pariovet ja kylmähuoneen harmaat lämpöeristetyt pariovetKylmähuone ja sen katossa olevia jäähdytyslaitteistoja
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Kahvihuone

Matalamman osan toimistohuone

Matalamman osan varastohuoneen vanha kytkinpaneeli

Matalamman osan varastohuoneen oven päällä oleva merkkivaloKaton akustiikkalevyä

Parven alapuoleinen toimistohuone
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Halliosan siltanosturi

Nosto-oven moottori Halliosan valokatkaisijoita

Halliosan paljasta betonipintaa ja posliinikantainen valaisin

Kylmähuoneen ovi ja oven ulkopuolella oleva näyttö

Toinen matalamman osan kattokiskoista ja yksi siltanosturi
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Polttomoottorilaboratorio

Polttomoottorilaboratorio sijaitsee laboratoriosiiven pohjoi-
sessa osassa, autolaboratorion ja koneensuunnitteluhallin vä-
lissä. Polttomoottorilaboratorioon kuuluu varastotila, kolme 
pientä koehuonetta, kaksi isompaa koehuonetta ja tiloja yh-
distävä käytävä. Käytävällä sijaitsee muutama säilytyskaappi ja 
työpiste. Koehuoneissa tehdään polttoaineisiin ja moottorei-
hin liittyviä kokeita. Tilalla on ollut sama käyttötarkoitus ra-
kennuksen valmistumisesta saakka. Käytävän päässä olevaan 
isoon koehuoneeseen suunniteltiin alun perin suihkumoot-
torien koetila, mutta sitä ei koskaan toteutettu (Laajanaho 
2018, suullinen tiedonanto).
 Rakennuksen luoteisjulkisivulla sijaitsevat savupii-
put ovat polttomoottorilaboratorion käytössä. Niitä käyte-
tään moottori- ja polttoainekokeissa syntyvien pakokaasujen 
poistoon.
 Käyvien moottoreiden kovasta äänestä johtuen koe-
huoneiden välisiin seiniin on asennettu lappeelleen käännet-
tyä reikätiiltä. Sekä koehuoneiden että käytävän kattoihin on 
asennettu akustiikkalevyt. Käytävän ja koehuoneiden väliin 
on sijoitettu ikkunoita, jotka mahdollistavat kokeiden seuraa-
mista huoneen ulkopuolelta. Ne kuitenkin heikentävät äänie-
ristystä.
 Koehuoneiden tiiliseiniä lukuunottamatta seinät 
ja katot ovat lautamuottibetonia. Käytävällä ja varastotilassa 
betoni on maalattu valkoiseksi tai vaaleanharmaaksi. Koehuo-
neissa betoni on jätetty paljaaksi. Koehuoneiden teräslattiois-
sa on liikuteltavat kannet ja urat koneiden sekä moottoreiden 
kiinnittämistä varten. MN
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Polttomoottorilaboratorion käytävä.

Pienempi äänieristetty koehuone.
 
Laboratorion ulkopuolella on savupiiput moottoreiden pakokaasuja varten.
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Koehuoneiden välisissä seinissä on syrjätiilimuuraus.. Koehuoneiden teräslattiassa on urat ja siirrettävät luukut moottorikokeita ja 
koneiden kiinnittämistä varten. 

Varastotilan ja käytävän lautamuottibetoniseinät on maalattu valkoisiksi. Koe-
huoneissa betoni on jätetty paljaaksi.

Seinäpinnat Lattiapinnat

Kattopinnat

Pinnat

Lautamuottibetonikattoon on asennettu akustiikkalevyt. Varastossa ja käytävällä on vaaleaksi maalattu betonilattia.

Konelaboratorion seinällä mainos Rauhaniemen solutiilestä.
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Ison koehuoneen ja käytävän välinen 
lteräksinen laakaovi.

Pienten koehuoneiden ja käytävän 
välissä on kaksilehtiset lautaovet.

Ovet

Rakennusosat

Käytävän ja koneensuunnitteluhal-
lin välinen kaksilehtinen teräksinen 
laakaovi.

Ikkunat Valaisimet

Pienten koehuoneiden ja käytävän 
välillä olevat ikkunat.

Koehuoneiden tuuletusikkunat 
luoteeseen.

Kattoon on asennettu on loisteputkivalaisimet.

Ikkuna isompien koehuoneiden välillä.

Käytävän ja varaston välinen yksilehti-
nen teräksinen laakaovi.
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Koneensuunnitteluhalli

Koneensuunnitteluhalli sijoittuu polttomoottorilaboratorion 
ja kevytrakennetekniikan hallin väliin rakennuksen pajaosaan. 
Nykyään sitä kutsutaan Aalto Industrial Internet Campus 
(AIIC) Innovation Labiksi ja siellä tehdään konetekniikan 
opiskelijatöitä, sekä pienimuotoista tutkimusta. Alkujaan 
hallissa suunniteltiin koneita ja testattiin niiden osia, kuten 
jarruja ja vaihteistoja. Ennen siirtymistä Betonimiehenkujalle 
Design Factory aloitti toimintansa hallissa. (Kiviluoma, suul-
linen tiedonanto).
 Koneensuunnitteluhalli on korkea, betonirakentei-
nen tila, jonka merkittävimmät piirteet ovat uritettu teräslat-
tia, keltaiset siltanosturit ja pitkittäinen kolmionmuotoinen 
kattoikkuna. Seinäpinnat ovat valkoiseksi maalattua lauta-
muottibetonia, mutta katon betonirakenteet on jätetty pal-
jaiksi. Kattopalkkien välit on verhottu akustointilevyllä ja nii-
den alalaitaan on sijoitettu halogeenivalaisimet. Siltanosturit, 
suuri ulko-ovi ja irrotettavat lattiaosat mahdollistavat suurten 
koe-elementtien liikuttamisen, tutkimisen ja varastoinnin 
kellaritiloihin. 
 Hallissa on kaksi kevytrakenteista valvomoa ja peräl-
lä erillinen taukotila. Portaat kellarikerrokseen lähtevät hallin 
perältä.
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Taukotila

Koneensuunnitteluhallin perällä olevasta taukotilasta on nä-
kymät suoraan halliin. Oletettavasti toimistosiiven kanssa sa-
maan aikaan remontoidussa taukotilassa on yhdellä seinällä 
hyvin varusteltu keittiö, keskellä pitkä kokouspöytä ja toisessa 
päässä valkokangas. Kalustus ei mitä todennäköisimmin ole 
alkuperäinen, koska vuoden 1966 piirustuksissa tila on ni-
metty instrumenttihuoneeksi. PN
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Hallin ja taukotilan seinät ovat valkoiseksi maalattua lautamuottibetonia.

Siltanosturia kannattelevat vaaleansiniseksi maalatut betonipylväät. Pylväiden 

väri on Design Factoryn ajalta. Katon rajassa valkoinen maalaus loppuu.

Hallin katon harmaa akustointilevy.

Taukotilan alaslaskettu, valkoinen paneelialakatto.

Hallin teräksinen lattia, jossa on pitkittäin T-urat koejärjestelyjä varten. Urien 

välissä on ohuempi teräslevy, joka voidaan nostaa irti, jotta kellarin varastosta tai 

varastoon saadaan liikutettua suuria esineitä.

Lattian urat mahdollistavat erilaiset 

koejärjestelyt.

Taukotilan harmaa muovimatto.

Pinnat

Seinäpinnat Kattopinnat ja alakatot Lattiapinnat
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Halliin johtava vaaleaksi maalattu 

laakapariovi.

Hallin ja kevytrakennetekniikan hal-

lin välinen teräspariovi.

Hallin mitan pitkittäin halkova kolmion muotoinen kattoikkuna.

Hallin keltaiset siltanosturit.

Siniharmaa kaapisto, jossa säilytetään erilaisia koeinstrumentteja.

Katossa on pitkät, halogeenivalaisimet. Valaisimet on asennettu jonoissa säännöl-

lisin välimatkoin. Osa valaisimista sijaitsee kattoikkunan pystyseinillä.

Seinillä on pyöreät, valkoiset pallovalaisimiet.

Rakennusosat

Sisäovet Kiintokalusteet Valaisimet

Kattoikkuna
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Kevytmateriaalitekniikka (ADDLab)

Kevytmateriaalitekniikan (nyk. ADDLAB) sijainti. Entinen kevytmateriaalitekniikan tai lentotekniikan laborato-
riohalli tunnetaan nykyään nimellä ADDLab. Hallissa olleet 
suuret nosto-ovet on muutettu ja toimistotiloja lisätty aikojen 
saatossa. Jossain vaiheessa tiloihin on sijoitettu myös puupaja.
 Laitteistoon kuuluvat muun muassa 3D-tulostimet, 
teollisuusrobotit ja paikan päällä kehitetyt koneet. Tulostet-
tavina materiaaleina käytetään esimerkiksi paperia, metalli a 
ja hiilikuitua. 3D-tulosteiden skaala vaihtelee millimetreistä 
useisiin metreihin. ADDLabissa tehdään jatkuvasti tutkimus-
työtä ja kehitellään uutta teknologiaa.

Teollisuusrobotti, hyötykuorma 450 kg. Tällä hetkellä laite ei ole käytössä, sillä se 

vaatii erikoisvahvistetun lattian ankkuripisteineen alleen.

Toteutettu projekti. Tulostettavan kerroksen paksuus on alle hiuksen paksuuden.
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Ulkonäöltään ja pinnoiltaan tila ei eroa muusta rakennukses-
ta. Seinät ovat valkoiseksi maalattua tiiltä tai betonia. Sisäkat-
to on paljasta betonipintaa ja siihen on asennetut valkoiseksi 
maalattua akustiikkalevyä. Suuri hallitila on lämmitetty sätei-
lypattereilla, jotka ovat säilyneet alkuperäisinä.
  Kattoikkunoihin on myöhemmin lisätty savun-
poistoautomatiikka. IV-koneet on uusittu koko talossa use-
ampaan otteeseen. Alkuperäisiä säilyneitä laitteita ovat järeä 
sähkökeskus ja ilmastointikeskus. Tilassa on jäljellä muutama 
alkuperäinen detalji: messinkiset ovenkahvat ja saranat sekä 
lattialuukut, joiden takana on 380V pistoke.

Sähkökeskus ja IV-keskus.

Tuuletusluukku katolla.

Lattialuukku ja 380V pistoke.

Alkuperäinen oven painike.

Alkuperäiset saranat.

Alkuperäinen vedin ja lukkopesä.
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IV ritilä, myöhempi lisäys .

Uusi nosto-ovi ja toimistotila sen takana.Säteilypatterit. 

Akustiset paneelit.
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Toimistosiiven ensimmäinen kerros ja asunto

Tarkastelualue koostuu ensimmäisen kerroksen toimisto- ja opiskelutiloista, niitä yhdistävis-
tä käytävistä sekä asunto-osasta. Toimistosiiven keskiosassa on rakennuksen pääsisäänkäynti, 
jonka yhteydessä sijaitsevat vahtimestarin huone sekä pieni sisääntuloaula. Myös luentosaliin 
on käynti suoraan aulasta. Aulasta molempiin siiven suuntiin aukeavat käytävät, jotka kokoa-
vat varrelleen henkilökunnan toimistohuoneita sekä opiskelutiloja. Opiskelutiloihin kuuluvat 
muun muassa pieni kirjasto, tietokone- ja ryhmätyöskentelyhuoneita sekä seminaaritila. Asun-
to-osioon on käynti ainoastaan ulkokautta eikä se ole yhteydessä julkisiin sisätiloihin. 
 Monet toimistosiiven tiloista ovat edelleen niille alunperin suunnitellussa käytössä, 
kuten vanha luentosali, seminaaritila ja osa henkilökunnan toimistohuoneista. Osa mahdolli-
sesti alunperin toimistokäyttöön suunnitelluista huoneista toimii nyt esimerkiksi opiskelijoiden 
IT-tiloina. Asunto ei ole enää asuinkäytössä, vaan sitä käytetään bänditoimintaan. Alunperäisis-
sä arkkitehtisuunnitelmissa yhdistetyksi voimalaitos-, lämmönjako-, ja laboratoriotilaksi mer-
kitty toimistosiiven lounaispääty on nykyään lämmönjako- ja varastokäytössä. Aiemmin tila on 
ollut lyhytaikaisesti myös Design Factoryn käytössä. (Suullinen tiedonanto. 2018. Laajanaho.) 
 Asunnon tilajako vaikuttaa noudattavan alkuperäistä suunnitelmaa, mutta pintare-
monttia on tehty ja esimerkiksi alkuperäiset 1960-luvun kiintokalusteet on vaihdettu uudem-
piin. Keittiö- ja kylpyhuonekalusteiden tyylin perusteella voisi arvioida remontin tapahtuneen 
mahdollisesti 1990- tai 2000-luvulla. Asunnon lattiat ovat pääasiallisesti laminaattia. Myös toi-
mistosiiven tiloissa on tehty pintaremonttia ja erityisesti toimisto- ja muiden työskentelyhuo-
neiden pintoja on uusittu tai vaihdettu.
 Alkuperäisiä tyypillisiä lattiamateriaaleja ovat muovi- ja betonilaatat. Paikoin lat-
tiamateriaaliksi on vaihdettu värikäs kokolattiamatto. Myös joissain toimistohuoneissa esiinty-
vä muovimatto saattaa olla alkuperäisiä materiaaleja myöhemmin asennettu. Seinät ovat tyypil-
lisesti valkoiseksi maalattuja ja joko tiilipintaisia tai lautamuottiin valettua betonia. Käytävillä 
uudehkoon metallipaneelialakattoon on upotettu loisteputkivalaisimia ja se kätkee taakseen 
talotekniikkaa. Useissa toimistohuoneissa ei ole tämäntyyppistä alakattoa vaan tekniikka ja va-
laisimet ovat näkyvämmin esillä. FT

Asunto

Toimistotilat

Tyypillinen käytävätila.
Tyypillinen toimistohuone. Tyypillinen käytävätila. Tyypillisiä sisäovia.
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Tyypillinen toimistohuone. Tyypillinen käytävätila. Tyypillisiä sisäovia.
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Pinnat

Käyttävillä esiintyviä lattiamateriaaleja: kokolattiamatto, betonilaatta ja muovilaatta.

Asunnossa lattiamateriaalina on pääasiassa laminaatti. Tyypillinen toimistohuoneen alakatto. Käytävien alakatot on tyypillisesti metallipaneelia.

Kaikkien ensimmäisen kerroksen tilojen seinät ovat pääasiassa joko tiilipintaisia tai lautamuottibetonia.
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Erityisiä tiloja ja rakennusosia

Asunnon bändi-, keittiö-, ja wc-tilat. Toimistokäytävän yhteydessä sijaitsevaa pikkuaulaa valaisee kaksi näyttävää kattoikkunaa.

Luentosali.
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Toimistosiiven toinen kerros

Toimistosiiven toisessa kerroksessa sijaitsevat meritekniikan, 
koneensuunnittelun ja lujuusopin opetushenkilökunnan ja 
tutkijoiden toimistot. Toimistojen lisäksi kerroksessa on neu-
votteluhuone sekä kaksi keittiötä henkilökunnan käyttöön. 
 Toimistot ja muut tilat ryhmittyvät keskikäytävän 
molemmille puolille. Parkkipaikan puolella sijaitsevat toimis-
tohuoneet, sisäpihan puolella sijaitsevat molemmat keittiöt, 
entinen kirjasto ja suunniteltu kemian laboratorio. Kemian 
laboratoriota ei ole koskaan käytetty suunnitellussa käyttö-
tarkoituksessa. (Laajanaho 2018, suullinen tiedonanto.) Ny-
kyään sisäpihan puolella on avotoimistoja. Puumiehenkujan 
päädyssä on suuri avotoimisto, joka on aiemmin toiminut 
lujuusopin laboratoriona. Kerrokseen johtaa kaksi porraskäy-
tävää, joiden edessä on aulatilaa. Käytävätilaa jakaa väliovi. 
Kerroksen ovet vaikuttavat messinkikahvojen perusteella al-
kuperäisiltä. Parkkialueen puolisten toimistojen ja keskikäytä-
vän välisessä seinässä kulkee katon rajassa kapea ikkunarivistö.
 Toimistosiiven toinen kerros on remontoitu vuoden 
2017 aikana. Tuolloin poistettiin muun muassa toimistohuo-
neissa sijainneet lavuaarit sekä uusittiin pintoja. (Santaoja 
2018, suullinen tiedonanto.) Seinät ovat yleisväriltään val-
keita, mutta yhteisissä tiloissa, kuten keittiöissä, aulatiloissa, 
kopiohuoneessa sekä wc-tiloissa on korosteväriseiniä. Uudet 
kokolattiamatot ovat joko yksivärisiä tai raidallisia, ja niiden 
väritys vaihtelee tilasta toiseen. RR
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Avotoimistotilaa toimistosiiven Puumiehenkujan puoleisessa päädyssä. Isompi keittiö ja kahvihuone.

Pienempi keittiö ja kahvihuone.Toimistotila. Neuvotteluhuone. WC.
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Tyypillisiä pintoja

Osa seinistä on maalattu tehosteväreillä. Aulan tiiliseinä.

Toimistohuoneiden seinät ovat valkoisia.

Ulkoseinät ovat maalattua betonia.

Tyypillisin kattomateriaali on reikälevy.

Toimistohuoneiden katoissa on äänieristyslevyä. Suurin osa lattioista on vuorattu kokolattiamatolla.

Keittiön muovimatto.

Käytävän kokolattiamatto on sininen.

Seinät Sisäkatot Lattiat

Käytävän katto.
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Rakennusosat

Toimistohuoneen ovi. Osassa ovista on pienet ikkunat.

Neuvotteluhuoneen ovessa on suuri ikkuna. Käytävää jakava väliovi.

Ovet

WC:n valaisin. Käytävässä ja toimistoissa on loisteputkivalaisimet.

Käytävän ja toimistojen välillä on yläikkunarivistö.

Valaisimet

Sisäikkunarivistö
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 Kellariin on sijoitettu erilaisia varasto- ja aputiloja. 
Toimistosiiven alapuolisessa osassa on verkkovarastoja kun 
taas pajaosan alla on varastotilojen lisäksi myös opetus- ja 
työtiloja kuten laboratoriotilaa sekä neuvotteluhuone ja työ-
huoneita. Osa tutkimustilasta toimii käytön päätyttyä varas-
tointitilana. Tila on melko matalaa ja huonejakoja on vuo-
sikymmenien mittaan muutettu vastaamaan uusia tarpeita. 
Kellarin pinnat ovat huomattavasti vaatimattomammat kuin 
muuissa kerroksissa, johtuen siitä, että ne ovat käytössä lähin-
nä aputiloina.
 Toimistosiiven alapuolisessa tilassa näkyy raaka 
maalaamaton betoni sekä lattiassa, seinissä, pilareissa ja pal-
keissa. Tilassa on myös metalliovet ja tiiliseinää. Tilassa säily-
tetään tällä hetkellä rakennukseen liittyviä asiakirjoja ja siellä 
on myös varastotilaa.
 Laboratoriotilojen alla olevat tilat ovat verrattain 
samanlaisia keskenään, vaikka kevytrakennelaboratorion alle 
rakennettu tila on muita uudempi. Tässä osassa kellaria oli en-
nen ajoluiskan tekoa ollut maalattia, mutta nyt koko kellarin 
tämän osan lattia on pinnoitettua betonia. Betoniset pilarit ja 
palkin on maalattu valkoisella ja mintun- tai kirkkaanvihreäl-
lä ja tiiliseinät ovat suurimmaksi osaksi valkoiseksi maalattu-
ja. Kevytrakennetekniikan laboratorion alla olevassa tilassa on 
näkyvissä myös vanhempaa oranssiksi maalattua tiiliseinää ja 
vihreäksi kuultomaalattuja puuovia. LE

Kellari

Toimistosiiven kulkuovi on jykevä

Toimistosiiven kellari

Toimistosiiven alapuolista tilaa

Seinän raakabetonipintaa Seinän tiilipintaa
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Laboratoriosiiven ja pajaosan kellari

Varastona toimiva entinen lentotekniikan tutkimustila

Kemikaalivaraston ovi

Opetius- ja pajatilaa

Maalattua betonia Maalattua tiiliseinää Pinnoitettua betonilattiaa
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 Sisäportaat

AC

B

Puumiehenkuja 5:n rakennuksessa on varsinaisia porrashuo-
neita ainoastaan toimistosiivessä, jossa niitä on kolme kap-
paletta. Kaikki porrashuoneet ovat kahden kerroksen välisiä 
yleisiä kulkuyhteyksiä, joissa on lisäksi kellariin johtava por-
ras. Toimistosiiven keskivaiheilla sijaitsevat portaat ovat pääsi-
säänkäynnin yhteydessä, mikä lienee yleisin kulkureitti. Alku-
peräisten suunnitelmien mukaan sisääänkäynnit on nimetty 
yllä olevan kaavion mukaisesti.
 Porraskäytävät ovat keskenään hyvin samantapaisia: 
niissä on tumman harmaat mosaiikkibetoniporrasaskelmat, 
mustat käsijohteet ja pinnakaiteet, valkoiseksi maalatut be-
toniseinät sekä vaalea katto akustiikkalevyineen. Toisen ker-
roksen tasanteella on vierekkäin kaksi ikkunaa tuuletusikku-
noineen. Niiden kautta portaikkoon saadaan valoa. Jokaiseen 
portaaseen kuljetaan pienehkön tuulikaapin kautta, josta on 
myöskin pääsy kellarin portaaseen kapean oven kautta. Kella-
riin pääsee kuitenkin myös erillisen ulko-oven kautta. 
 Jos porrashuoneita verrataan Puumiehenkujan mui-
hin rakennuksiin, yhtäläistä porrashuoneissa on  ainoastaan 
mosaiikkibetoniset porrasaskelmat sekä maalatut ”lattialistat” 
korostamassa porrasaskelmia. Alvar Aallon suunnittelemissa 
rakennuksissa on puolestaan puiset jalkalistat sekä käsijohteet. 
 Muita sisäportaita Puumiehenkujalla on laborato-
rio-siiven kellariin johtavat kevytrakenteiset portaat sekä toi-
mistosiivessä ja laboratoriosiiven ja pajaosan välillä käytävällä  
sijaitsevat keskenään samantyyppiset portaat luiskilla. AL
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Seinät ovat valkoiseksi maalattuja betoniseiniä. Vaaleaa kattoa peittävät valkoiset suorakaiteen muotoiset 
akustiikkalevyt. Levyt verhoavat myös porrasaskelmien 
alapintaa.

Sekä porrasaskelmat että lattia ovat tummanharmaata 
mosaiikkibetonia. Lattianrajassa kulkee porrasaskelmia koros-
tava maalattu reunus, joka jatkuu ikään kuin jalkalistana.

Seinäpinnat Kattopinnat Lattiapinnat

Ovet Ikkunat

Kerrosten välillä on raskaat metalliset pa-
lo-ovet, joissa on lankalasia olevat väliosat.

Porraskäytävissä on pienempiä tekni-
siin tiloihin sekä kellariin vieviä ovia.

Ylimmässä kerroksessa on kaksi ikkunaa tuuletusikkunoineen tuomassa valoa porrashuo-
neeseen.

Tuulikaapin ja porrashuoneen erottava 
puuovi on vaaleaksi maalattu. 
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DetaljitKaiteet Valaisimet

Kaiteet ovat mustia pinnakaiteita. Käsijohteet ovat myös 
mustat.

Akustiikkalevyjen väliin on asennettu uudemman näköisiä 
valaisimia.

Tuulikaapissa ja heti sen jälkeen oven takan sijaitsevat 
valkoiset seinäpatterit. Porrashuoneen sisäpuolella on korkea 
pystypatteri.

Valaisinkytkin.Muovipäällysteinen käsijohde ja sen kannatin.

Alakatossa on kahdenlaisia valaisimia. Toiset ovat vaaleita 
muovikuvullisia valaisimia. 

Yksityiskohta porrasaskelmista ja niiden liittymisestä seinä-
pintaan. 

Kerrosten välisen palo-oven 
ovenkahvat.

Tuulikaapin oven kahva.
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Muita sisäportaita

Laboratoriosiiven ja pajaosan erottava porras. Sivulla luiska siivouskoneita 
yms. varten alkuperäisen suunnitelman mukaan.

Toimistosiiven porras luiskalla. Laboratoriosta kellariin johtava kevyrakenteinen porras.
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Rakennusselosteeseen on kirjattu monia perustuksiin ja ala-
pohjiin liittyviä asioita. Näiden kappaleiden tärkeimmät koh-
dat ovat:
Rakennusteknillisten töiden urakkaan kuuluvat työt ja 
velvoitukset
• Kaikki rakenteet on tehtävä niin, että rakennuksen kaksi-

kerroksinen osa voidaan tulevaisuudessa korottaa yhdellä 
kerroksella.

• Pohjarakenteissa tulee noudattaa Pohjarakennusnormit 
(RIY-A 44) asiakirjaa

Työtavat ja laatuvaatimukset
• Peruskaivannot ja rakennuksen viereiset perushaudat 

täytetään soralla. ”Täyttömaan päälle levitetään raken-
nuksen seinästä 2 m ulospäin vietävä n. 15 cm paksui-
nen savikerros, jonka päälle tulee varsinainen pihamaan 
päällysrakenne.”

• Teräsbetonipaalut 25 x 25 cm, joiden sallittu kuorma 28 
tonnia, on tehty ilmeisesti paikanpäällä (tehdasvalmis-
teisten paalujen käyttö vain erillisellä luvalla).

• Katkaistujen paalujen paljaat teräkset valetaan anturan 
sisään.

• ”Maalaamatta jääviin betonipintoihin (kts. huoneselos-
tus) on käytettävä vaaleita Paraisten sementtiä.”

• ”Betonipintaisiksi jäävien puhdasvalettavien rakennus-
osien muotit tehdään oikohöylätyistä, tasapaksuista, 
täysisärmäisistä 7/8” laudoista sahapinta valettavaa be-
tonia vastaa. Laudoituksen suunnan määrää arkkitehti.”  
”Lautojen jatkokset sovitetaan tuen kohdalle, eikä kahta 
vierekkäistä lautaa saa jatkaa samalla kohdalla ja on nämä 
jatkokset jaettava tasaisesti koko pinnalle.”

• ”Betonin laatuna käytetään perustuksissa K 200 sekä 
kaikkialla muualla K 250 (ryntäyskuopassa, huone 143, 
kuitenkin K 300).”

Perustukset ja alapohjat

Maanvaraisten lattioiden rakennepiirrokset rakennusselosteen mukaan

Perustukset
• Varsinainen perusmuuri on ulotettava joka kohdassa rou-

tarajan alapuolelle ja vähintään 40 cm viereisen alimman 
lattiapinnan alle.

• Rakennuksen koillisnurkkaan tehdään n. 1 x 2 m kokoi-
nen perustus purunpoistojärjestelmän sykloonia varten.

Maanvaraiset lattiat
• ”...sorakerrosten päälle tehdään varsinaiset lattiat maan-

varaiset lattiat tyyppiä L 2 kellarikerrosten huonetiloihin 
no:t K/0001 - K/007 sekä K/10 - K/14. Lattian kaksin-
kertainen kosteuseristys nostetaan 50 cm ylös ulkoseinille 
jatkuen siitä ylöspäin yksinkertaisena (kts. kohta 46.1).”

• ”Kylmässä kellaritilassa (K/008 ja K/009) tehdään maan-
varaiset lattiat tyyppiä L 1.”

• ”Tässä vaiheessa käyttämättömäksi jäävä merkillä K/15 
merkitty rakennuksen alustatila tehdään siten , että kel-
lari myöhemmin voidaan laajentaa tämänkin tilan käsit-
täväksi.”

Lattiapäällysteet
• ”Lattiakaivoilla varustettujen huoneiden lattiat kalliste-

taan lattiakaivoihin päin 1:100 - 1:40 pinnan laadusta ja 
huoneen käyttötarkoituksesta riippuen.”

• ”Betonilattiat tehdään yhtenä kerroksena, ilman erillistä 
hiertokerrosta. Betonimassan seossuhde paino-osina 1:5 
tai 1:5,5.”

• ”Sementin määrästä korvataan 5-10% hienokalkilla. Be-
tonipintaisiksi jäävissä lattioissa käytetään 5% hienokalk-
kia.” RG

Rakennushistorian kannalta merkittävät rakenteet
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Pilarit ja palkit

Puumiehenkuja 5:n rakennejärjestelmä perustuu kantaviin 
tiiliseiniin, teräsbetonipilareihin ja -palkkeihin. Toimistotila 
on jaettu väliseinin, eivätkä rakenteet sinänsä korostu, paitsi 
kellarikerroksessa. Laboratoriotiloissa rakenteet taas on ni-
menomaan haluttu jättää teollisuusmiljöölle ominaisesti nä-
kyville. Pitkät palkit kannattavat laboratoriotilojen kattoa ja 
rytmittävät muuten avointa, pelkistettyä tilaa. 
  Rakenteet ovat hyvä esimerkki 1960-luvun  beto-
nibrutalismista ja elementtirakentamisesta. Kantavat pila-
rit ovat pääosin teräsbetonia lauttamuottipinnalla, ja ne on 
päällystetty aina yhtenävästi huoneen materiaalien kanssa, 
ellei toisin ole rakennusselostuksessa määrätty. Myös teräs-
betonipalkeista on nähtävillä raaka lautamuottipinta. Labo-
ratorioiden siltanostureita varten seinäpilarit on varustettu 
konsolein. Rankapalkit lepäävät niiden päällä. Kellaritiloissa 
betonipintaiset pilarit on viistetty kulmistaan. Kolhiintumi-
salttiit pilarit on tullut varustaa 180 cm korkeilla 45x45x5mm 
kulmateräsvahvistuksilla, rapattavissa pilareissa 25x25x3mm 
tai jossain tapauksissa kulmat on tullut viistää. (Rakennusse-
lostus 1966.)
  Rakennusselostuksen mukaan kantavien rakentei-
den on tullut ottaa huomioon rakennuksen kaksikerroksisen 
osan mahdollinen korotus. (Rakennusselostus 1966.) AL

Kantavat rakenteet

Lautamuottipintaiset pilarit ja palkit ilmentävät teollista rakentamista.

Pilarin raudoituspiirustus vuodelta 1967 (Aallon arkisto).
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Konehallin lattia

Konehallin vahva betonilattia mahdollistaa lukuisten testien tekemi-
nen isoilla ja raskailla koneilla. Lattia on metrin paksuinen, kelluva 
betonilattia. Lattian irrallisuus seinistä mahdollistaa raskaidenkin lu-
juuskokeiden toteuttamisen ilman, että aiheutuva tärinä vaikuttaisi 
haitallisesti ympäröiviin rakenteisiin. Lattia koostuu vahvoista kuor-
mitusalustoista mitkä näkyvät lattian pinnassa kuusikulmio muotoisi-
na teräslevyinä. Nämä elementit on valettu lattiaan ja ovat kiinnitetty 
ankkuriaattoihin lattian alla. Näitä on yhteensä 35 kappaletta. Itse 
kiinnitysruuvi joka pitää kannen ja ankkurinlaatan yhdessä kulkee 
suojaputkessa. Kuormitusalustat ovat kaikki kiinnitetty toisiinsa tu-
kilevyillä . Alustojen tehtävä on vahvistaa lattiaa ja lisätä kestävyyttä. 
Järjestelmä jakaa kuormitusta koko lattialle ja näin on saatu aikaiseksi 
tilan käyttöön toimiva lattiaa. RF

Rakennushistorian merkittävät rakenteet, rakennusosat ja materiaalit

Koko lattian keikkauskuva.

Lujuusopin koehallin lattiarakenne ja perustukset
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Kuormitusalustan rakenne. Kuormitusalustan leikkauskuva.
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Yläpohjat
Kaikki yläpohjat on rakennettu kuvan 1 mukaisesti teräsbe-
tonilaatan, eristelevyn, sitkopaperin ja laastin muodostamaksi 
kokonaisuudeksi, joka on alapinnaltaan päällystetty. Yläpoh-
jan kokonaispaksuus on n. 320mm.

Yläpohjan päälle sijoitetuille jäähdytystorneille on 
rakennettu alustat. Alusta muodostuu kahdesta pituussuun-
taisesta betonipalkista, jotka nousevat n. 400mm valmiin ve-
sikattopinnan yläpuolelle. Palkit on eristetty korkilla ja vesi-
katon yläpuoliset osat pellitetty galvanoidulla levyllä.  

Vesikatto
Kaikki vesikatot on tehty puualustalle kolminkertaisella huo-
pakatteella. Päällimmäisenä on singelikerros. Rakennuksen 
vesikatto on rakennettu täyttämään sisäasiainministeriön an-
tamat paloturvallisuusvaatimukset B-luokan rakennuksille. 

Ruodelaudoitus on tehty raakapontatusta 1”x4” sa-
halaudasta kauttaaltaan umpeen laudoitettuna ja pontista 
naulattuna. Ruodelaudotuksen päällä olevan katteen kerrok-
set alimmasta päällimäiseen ovat seuraavat: Huopa (H 2000) 
kiinnitettynä piilonaulauksella ja kuumabitumilla, 3mm lasi-
kuitukudoksinen bitumimatto kiinnitettynä kuumabitumilla, 
huopa (H 2000) kiinnitettynä kuumabitumilla, bitumisively, 
tartukkeita sisältävää bitumilakkaa 2kg/m² ja 5-10mm:n pes-
tyä singeliä 25kg/m². Vesikaton ja eri rakennusosien liittymis-
sä galvanoitu levy on nostettu vähintään 300mm seinälle ja 
taivutettu tiilisaumaan ja naulattu.  

Laastikerroksen ja ruodelaudotuksen välissä on tuu-
letusrako. Ilman sisäänotto on järjestetty sekä räystäillä että 
katon keskiosista muunmuassa tuuletusputkilla.

Katteelta kohoavat ulokkeet, kuten hormipiiput ja 
kattoluukut on pellitetty koko korkeudeltaan ja ilmanvaihto-
kanavat sekä -piiput on varustettu arkkitehdin ohjeen mukai-

Vesikatto ja yläpohja

silla sadekatteilla ja säleiköillä. 
Vesikatot on varustettu sisäpuolisilla syöksytorvilla, 

jotka on liitetty sadevesiviemäriin. 

Ullakkotilat
Ullakkotilojen lattiat on kallistettu ulkoseinille päin suhtees-
sa 1:100. Lisäksi ullakkotilat on jaettu paloalueisiin (max. 
600m²/ à) ja palosulku tehty holvin päälle muuratuin 0,5 ki-
ven tiiliseinin, joiden päälle on vielä valettu 1,2m leveä teräs-
betonilaatta, jonka yläpinta on pinnoitettu bitumiliuoksella. 
Jokaisen paloalueen vesikatossa on lisäksi yksi 600x600mm 
kokoinen ketjuilla varustettu kattoluukku. JM    

Kuva 1
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Rakennuksen välipohjat ovat joko teräsbetonisia massiivilaat-
toja tai ylälaattaholveja. Yhteensä kuudessa välipohjarakenne-
tyypissä on kaikissa kantava teräsbetonilaatta.
 Ensimmäisessä kerroksessa koneensuunnittelu- ja 
polttomoottorihallin lattiat ovat tyyppiä Ak. Niihin on ha-
luttu erityinen laitteistojen testaukseen sopiva lattiarakenne, 
jossa teräslattiassa on urat testauslaitteiden kiinnittämistä var-
ten. Monet muut testaustilat ja käytävät on samaa tyyppiä. 
Osassa hallien lattiaa on käytetty turkkilevyä suojaamaan alla 
olevaa kanavistoa. Asunnossa lattiat ovat tyyppiä A. Läpitalon 
wc-tiloissa on käytetty tyyppiä Atv/k. Muualla ensimmäisen 
kerroksen lattiat ovat tyyppiä Akt.
 Huoneiden lattiat toisessa kerroksessa ovat pääasias-
sa tyyppiä A. Toimistosiiven luoteisosan, kemian laboratori-
oksi rakennetun osan, lattiat ovat tyyppiä Av. Toimistosiiven 
huoneiden 223 ja 226 lattiat ovat tyyppiä Ah. 

Rakennuksen väliseinät on tehty joko betonista tai tiilestä. 
Teräsbetonisten väliseinien paksuus on tyypillisesti 15 cm, 
mutta porraskäytävissä vain 10 cm. Tiilimuuratut seinät ovat 
tyypillisesti ½ ka-hi-tiilen vahvuisia. Polttomoottorilabora-
toriossa on kuitenkin väliseinän päälle lisätty 5 cm vuorivil-
lalevyjä ja syrjätiilimuuraus absorboimaan ääntä. Tuulikaapin 
seinissä tiilimuurauksen väliin on laitettu vuorivillalevyt pa-
remman eristyksen saavuttamiseksi.
 LS-merkintä pohjapiirustuksissa tarkoittaa puurun-
koista kaksinkertaista lasiseinää. Huoneiden 159-162 (poltto-
moottorilaboratorion tutkimushuoneet) lasiseinissä on nelin-
kertaiset lasit ääneneristävyys syistä. TLS-merkintä tarkoittaa 
teräslasiseinää.
 WC-tilojen jakoseinät on tehty metallirunkoon 
kiinnitetystä lastulevystä. PN

Välipohjat

Sisäseinät

Rakennusselostuksen mukaiset välipohjatyypit.
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Rakennuksen ulkoseinät ovat pääasiassa kahta eri rakenne-
tyyppiä. Rakennusselostuksessa rakennetyypit on nimetty S8 
ja S10.
 S8 tyyppi koostuu kantavasta teräsbetoniseinästä 
ja puolen kiven puhtaaksimuuratusta julkisivutiilestä, jonka 
väliin on asennettu 75 mm vuorivillalevyä lämpöeristyksenä. 
Vuorivillalevyn ja betonin välillä on 15 mm tuuletusrako. 
Materiaalit on sidottu toisiinsa harjakuparisiteillä. S10 tyypin 
kantava rakenne on myös teräsbetonia, mutta julkisivumateri-
aali on tiilen sijaan betonia. Lämpöeristyksenä on vuorivillale-
vy, mutta 100 mm paksuna. Julkisivubetonin ja lämpöeris-
tyksen välissä on kosteuseristys. Paikallavaletun betoniseinän 
pintakäsittely rakennuksen sisätiloissa vaihtelee tiloittain; 
paikoittain lautamuottibetoni on maalattu, paikoittain jätetty 
paljaaksi. (Rakennusselostus 1966.)
 Ensimmäisen ja toisen kerroksen ulkoseinät ovat 
suurimmaksi osin tyyppiä S8. Ensimmäisen kerroksen luo-
teis- ja kaakkoispuolella on osittain käytetty tyyppiä S10 ik-
kunoiden alapintoihin asti. Näissä kohdissa ulkoseinät ovat 

Ulkoseinät

Ulkoseinärakennetyyppi S8 . Kuva: Rakennusselostus 1966. Ulkoseinärakennetyyppi S10. Kuva: Rakennusselostus 1966.

ulkonäöltään samanlaiset kuin rakennuksen perusmuurit ja 
kellarin seinät. (Rakennusselostus 1966.)
 Kaakkoissivun pääsisäänkäynnin ja luoteissivun si-
säänkäynnin ympärillä olevat seinät ovat tyyppiä S8, mutta 
muuraus on tehty ikkunalinjan alapuolella yhden kiven vah-
vuiseksi. Toimistosiiven etelänurkan huoneen ulkoseinät on 
vahvistettu vastaavalla tavalla. Ullakon ulkoseinien muurauk-
set ovat pääasiassa puolen kiven vahvuiset, mutta paikoittain 
rakennetta on vahvistettu tiilipilastereilla. (Rakennusselostus 
1966.)
 Koehallia lukuunottamatta kadunpuoleisten ikku-
noiden välissä tiilimuuraus on korvattu pystylaudoituksella. 
Sisäpihan puolella paneleita on käytetty ainoastaan labora-
toriosiiven julkisivussa. Painekyllästettyjen lautapaneleiden 
takana on luja-levy ja 100 mm lämpöeristystä. Muuraus auk-
kojen yläpuolella kannatetaan betonileualla näissä kohdissa. 
Kohdissa joissa ikkunoiden välissä on tiilimuuraus on vas-
taavasti käytetty terästiilipalkkeja. (Rakennusselostus 1966.) 
MN

Ulkoseinän sisäpuoli laboratoriosiivessä.
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Kaakkoisjulkisivu. Ulkoseinän tiilimuuraus on ikkunoiden välissä korvattu lautapanelilla. Koillisjulkisivu. Ikkunoiden alapuolella on käytetty rakennetyyppiä S10.
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Salaojat ja vesien poistuminen katolta

 Rakennuksen K3 ympärille ja myös sen alta mene-
viksi suunniteltiin rakennusvaiheessa tehtäväksi salaojaput-
kia, jotka liittyvät tonttiviemäröintiin kahdessa eri kohdassa. 
Maaperän arveltiin aiheuttavan haasteita salaojien toteutuk-
sessa ja rakennusselostuksessa onkin maininta, että maa-aines 

Talotekniikan pääpiirteet

Salaojasuunnitelma 1967. (Piirustus: Aalto-yliopisto)

tulisi tiivistää huolella tärylevykoneella. (Rakennuskertomus, 
1968.)
 Julkisivuilla ei ole syöksytorvia ja vesi johdetaan ka-
tolta kaivojen kautta rakennuksen läpi salaojaputkiin. Vesika-
ton muoto kallistuu kohti keskiosaa ja tässä kohtaa sijaitsevat 
lämmitysjohto ja kaivot sadevedelle, joista keskelle valunut 
vesi pääsee poistumaan. (Kauko Laajanaho, 2018.)

 Sisäpiha on asfalttipäällysteinen, joten sadevesien 
poistuminen on ratkaistu sijoittamalla sadevesikaivoja riittä-
vän tiheästi. LE
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Talotekniikan erityispiirteet

Erikoisesta käyttäjäkunnasta johtuen talon rakenteet ja ta-
lotekniikka ovat täynnä erikoisräätälöityjä ratkaisuja; Järeät 
koneet ovat vaatineet ankkurointia lattiarakenteisiin, jääh-
dytystä sekä ilmastointia. Polttoaineet ja kemikaalit ovat taas 
vaatineet rakennuksen palo-osastointia.
 Sähkökeskukset löytyvät jokaisesta laboratoriohal-
lista, samoin ilmanvaihtokeskukset. Poikeuksellista huomio-
ta ansaitsee rakennuksen keskitetty jäähdytysjärjestelmä. Sen 
avulla on hoidettu kaikkien lukuisten laitteiden jäähdytys: 
voimalaitosopin kattila, polttomoottorit sekä alustadynamo-
metri polttomoottorilaboratoriossa.
 Kyseessä on ollut suljettu järjestelmä, joka otti huk-
kalämmön talteen ja vettä kierrätettiin katolla olevien lauh-
duttimien kautta (lauhduttimia on lisätty myöhemmässä vai-
heessa).
 Vesiverkosta saatavan veden virtaus ei ollut riittävä 
koneiden jäähdyttämisen, ja tästä syystä erityinen ratkaisu ui-
muritankkeineen (tilavuus yli 6 m 3 ) oli kehitetty.
 Vuodesta 2010 järjestelmä on ollut kuitenkin rikki 
ja jäähdytysvettä on jouduttu laskemaan suoraan viemäriin. 
(Laajanaho 2018, suullinen tiedonanto) NB

*

IV koneet ja jäähdytysjärjestelmän ohjauskeskus.

Jäähdytysjärjestelmän kaavio. Jäähdytysjärjestelmän putkisto.

Talotekniikan erityispiirteitä
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Rakennuksen ilmanvaihto on tyypillinen 1960-luvulla raken-
netuille rakennuksille. Asunnossa ilmanvaihto on järjestetty 
painovoiman avulla, muualla talossa on koneellinen ilmas-
tointi. Ilmanvaihdon konehuone sijaitsee autolaboratorion ja 
polttomoottorilaboratorion välissä. Erillinen konehuone on 
tehty myös kemian laboratorioksi suunnitellulle tilalle toi-
mistosiiven toiseen kerrokseen. (Laajanaho 2018, suullinen 
tiedonanto; Rakennuskertomus 1966.)
 Erityisesti laboratoriotilat asettavat erityisvaati-
muksia ilmanvaihdolle. Laboratoriotiloissa ilmanvaihtoa on 
tehostettu huippuimurein. Polttomoottorikoehuoneista on 
johdettu pakokaasun poisto ulos lattian kautta ulkoisten piip-
purakenteiden avulla. Myös lämmönjakokeskuksen ilman-
vaihto on järjestetty savupiipun kautta. Puumiehenkuja 5:n 
ilmanvaihtoon on tehty uudisrakennusvaiheen jälkeen useita 
muutoksia (kts. Muita muutoksia.) RR

Ilmanvaihto

Lämmönjakokeskuksen savupiippu. Ilmanvaihtokonehuoneen laitteistoa.

Polttomoottorikoehuoneiden pakokaasunpoistopiiput. Ilmanvaihtokonehuone.
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Huippuimurin leikkauspiirrustus. Yksityiskohta polttomoottorikoehuoneen ilmanvaihtopiirrustuksista. Toisen kerroksen ilmanvaihtolaitteita.

Ilmanvaihtopiirrustuksia vuodelta 1966
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Yhteenveto ja johtopäätöksiä

Tuoretta lunta kaakkoispuolen parkkipaikalla.

Tässä luvussa nostetaan esiin Puumiehenkuja 5:n keskeisimpiä piirteitä. Selvitystyössä saadun tie-
don, sekä Rakennushistoria- kurssin aikana käytyjen keskustelujen perusteella rakennuksen arkki-
tehtuurista, säilyneisyydestä sekä roolista Otaniemen kampusalueen osana voidaan sanoa seuraavaa:

Liittyminen ympäristöön:
Puumiehenkuja 5:n arkkitehtuuri sopeutuu ympäröivään rakennuskantaan. Se noudattelee 1960- 
ja 1970-luvuilla valmistuneille Teknillisen korkeakoulun opetus- ja tutkimusrakennuksille omi-
naista yhtenäistä rakentamisen tapaa. Useimmissa niissä toistuvat muuratut punatiilijulkisivut, 
nauhaikkunat ja horisontaalinen yleisilme. Puumiehenkuja 5 edustaa arkkitehtuurinsa, materi-
aaliensa ja rakenteidensa puolesta oman aikansa laadukasta perusrakentamista.
 Puumiehenkuja 5 sijaitsee aivan Laajalahden luonnonsuojelualeen rajalla, ainoastaan 
Konemiehentie erottaa sen kauniista merenlahdesta ja suositusta ulkoilureitistä. Alvar Aallon 
kampussuunnitelmassa rakennusten suhde luontoon oli merkittävässä osassa. Puumiehenku-
ja 5 -rakennusta ei kuitenkaan ole sijoitettu paikalleen maisemien takia, vaan pikemminkin 
käytännön syistä. Usein hankalaksi rakennusalustaksi koettu syvä savimaa toimii ikään kuin 
iskunvaimentimena rakennukselle, jossa tehdään kokeita raskailla kappaleilla. Esimerkkinä käy-
tön tarpeisiin vastaavasta erityislaatuisesta rakenteesta voi mainita lujuusopin koehallin lattian, 
joka on tehty kestämään valtavia kuormia ja vaimentamaan tärinöitä, joita kokeiden tekeminen 
aiheuttaa ympäristölleen. Oletettavasti juuri maaperän laadun takia Puumiehenkuja 5:n toi-
mistosiipi suuntautuu K-korttelin sisälle ja sen näkymät avautuvat lähinnä parkkipaikoille, kun 
taas melko sulkeutuneet laboratoriosiiven tilat ovat meren puolella. Rakennus ei ota juurikaan 
kantaa ympäröivään luontoon.

Kestävä käyttörakennus:
Puumiehentie 5:n asemaa korkeakoulun käyttörakennuksena kuvastaa esimerkiksi se, että sillä 
ei ole varsinaista pääjulkisivua tai korostettua pääsisäänkäyntiä. Toimistosiiven aula on vaatima-
ton eikä eri tilojen välillä ole havaittavaa hierarkiaa. 
 Sisätilojensa puolesta Puumiehenkuja 5 jakautuu kahteen toisistaan erottuvaan osaan: 
Laboratoriosiivessä ja pajaosassa tehdään kokeita ja kehitystyötä. Sen tilat on räätälöity vas-
taamaan tutkimustyön erityisiin tarpeisiin. Toimistosiiven tilat sen sijaan ovat muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta melko tavanomaisia keskikäytävän kahden puolen sijoitettuja 
toimistohuoneita. Muuntojoustavuuden näkökulmasta tarkasteltuna juuri toimistosiipi on labo-
ratoriotiloja monikäyttöisempi ja sinne on helpompi sijoittaa uusia toimintoja ilman merkittä-
viä rakenteellisia muutoksia. Kaiken kaikkiaan koko rakennus kestää selkeäpiirteisen ja robustin 
arkkitehtuurinsa ansiosta melko suuriakin muutoksia ilman, että sen yleisilme kärsii.

Säilyneisyydestä ja tulevaisuuden suunnitelmista:
Voidaan sanoa, että Puumiehenkuja 5 on säilyttänyt olennaisimmat tunnistettavat arkkitehto-
niset piirteensä. Ikäänsä nähden rakennukselle on tehty melko vähän huomattavia muutok-
sia. Merkittävin laajennus on vuonna 1983 valmistunut lujuusopin koehalli, joka sopeutuu 
muodoiltaan ja materiaaleiltaan vanhempaan rakennusosaan. Rakennuksen sisällä tapahtuneet 
käyttötarkoituksen muutokset on toteutettu pääasiassa siten, että arkkitehtoninen kokonaisuus 
ei ole häiriintynyt. Useimmille näille muutoksille ei esimerkiksi ole jouduttu hakemaan raken-
nuslupaa. Rakennuksessa on myös säilynyt monia alkuperäisiä rakennusosia.
 Tällä hetkellä Puumiehenkuja 5 -rakennus, samoin kuin koko muukin Otaniemen 
kampusalue, on suurten muutospaineiden alla. Tätä selvitystä laadittaessa Otaniemen metroase-
ma on juuri otettu käyttöön ja Aalto-yliopiston uusi Väre-rakennus on rakenteilla. Kampuksen 
toiminnallinen painopiste on siirtymässä aiempaa pohjoisemmaksi, eli lähemmäksi K-korttelia, 
johon myös Puumiehenkuja 5 kuuluu. Uuden rakentamisen lisäksi myös alueen olemassa ole-
vaa rakennuskantaa halutaan kohentaa. 
 Alun perin Teknillisen korkeakoulun tarpeisiin valmistuneelle toimisto- ja tutkimus-
rakennukselle ideoidaan uusia Aalto-yliopiston hengen mukaisia käyttöjä. Käytännössä tämä 
tarkoittanee toimistosiiven korvaamista uudella rakennuksella ja uusilla toiminnoilla. Omalla 
tavallaan Puumiehenkuja 5:n idean asteella olevat suunnitelmat kuvastavat laajemminkin Ota-
niemen korkeakoulun siirtymistä aiemmasta teekkarihengestä muodikkaampaan Aallon avoi-
muutta ja spontaaneja kohtaamisia korostavaan start up -maailmaan. PK
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Piirustusluettelo

Piirustukset Espoon kaupungin Arska-palvelusta.

1966: Alkuperäiset rakennuspiirustukset

1966 Asemapiirros
1966 Julkisivu koillinen
1966 J ulkisivu kaakko
1966 Julkisivu lounas
1966 Julkisivu luode
1966 Leikkaus a-a
1966 Leikkaus b-b
1966 Leikkaus c-c
1966 Leikkaus d-d
1966 Leikkaus e-e
1966 Leikkaus f-f
1966 Pohjapiirros kellarikerros
1966 Pohjapiirros 1. krs. 
1966 Pohjapiirros 2. krs. 

1975: Kellarikerroksen muutoksia

1975 Asemapiirros
1975 Julkisivu koillinen
1975 Julkisivu kaakko
1975 Pohjapiirros kellari
1975 Pohjapiirros 1. krs. 

1980: Lisärakennus

1980 Asemapiirros
1980 Julkisivu puumiehenkujalle
1980 Julkisivu kaakko
1980 Julkisivu konemiehentielle
1980 Parvekekerros
1980 Pohjapiirros 1. krs. 
1980 Leikkaus a-a
1980 Leikkaus b-b

1987: Koneellisen ilmastoinnin, ulko-ovien ja -ikkunoiden, maanvaraisten 
lattiarakenteiden, väliseinien ja nostokiskon muutoksia

1987 Asemapiirros
1987 Julkisivu koillinen
1987 Kellari laboratorio-osa 
1987 Kellari varasto-osa 
1987 Pohjapiirros 1. krs. 
1987 Leikkaus a-a

1989: Koneellisen ilmastoinnin tarpeisiin liittyviä muutoksia

1989 Asemapiirros
1989 Pohjapiirros kellari

1997: Kattolauhduttimen lisäys

1997 Asemapiirros
1997 Julkisivu Konemiehentielle
1997 Pohjapiirros ja leikkaus

Lisäksi piirustuksia ACRE:n arkistossa, Puumiehenkuja 5:n arkistossa sekä laboratorioinsinööri Kari Kantolan hallussa.
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Vuosi Toimenpide  Rakennuslupatyyppi  Rakennuslupatunnus 
      
1967 Konetekniikka 3 -rakennus  uudisrakennus   49-1966-588-A  
 
1975 Kellarin laajennus ja ajoluiska  laajennus, kellari   49-1975-882-B  
 
 Lisärakennus: 
1980–82 Lujuusopin laboratorion koehalli  laajennus   49-1981-794-B  
 
1987–88 Kevytrakennetekniikan laboratorio, 
 kellarikerros ja 1. kerros  muutos   49-1987-597-C  
 
1989 Kellarin palo-osastointi  muutos   49-1898-1910-C 
   
1997 Katolle lauhduttimet  muutos    49-1997-1371-C  

Liite: Rakennusluvat
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Liite: 10 näkökulmaa Puumiehenkuja 5 -rakennukseen

Tämän selvityksen ovat tehneet Aalto-yliopiston opis-
kelijat tammi-helmikuussa 2018 Arkkitehtuurin lai-
toksella järjestetyllä Rakennushistoriaselvitys-kurssilla. 
Tässä liitteessä jokainen tekijä on saanut tuottaa vapaa-
muotoisen esityksen niistä ajatuksista ja huomioista 
joita Puumiehenkuja 5 -rakennuksesta on tutkimus-
työn kuluessa noussut esiin. PK
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Talo on  rakennettu vuonna 1966 TKK:n kampusaluelle, siitä 
laajennettu vuonna 1982 ja tällä hetkellä se odottaa seuraava 
laajennusta. Ulkonäöltään talo noudattaa alueen yleispiirteitä: 
kantava betonirunko, seinät punatiiltä, nauhaikkunat. Näin 
olisi mahdollista melko tarkasti ja kattavasti kuvata tätä taloa.
 Vierailijalta jäävät helposti huomioimatta talon eri-
koispiirteet. Siihen saakka kunnes kellarista löytyi tätä taloa 
ja sen naapurirakennusta koskevat asiakirjat, olisin luokitellut 
tämän talon ”vielä yhdeksi kampuksen rakennukseksi jolla ei 
yksinkertaisesti ollut minkäänlaista mahdollisuutta olla jotain 
muuta kuin mikä se on”. Alvar Aallon rakentama päätalo sa-
nelee voimakkasti aluen hengen nykyäänkin jos vaikka katso-
taan valmistuva Väreä.
 Tilanne muuttuu kuitenkin melko paljon, kun ote-
taan huomioon, että kyseessä ei ole arkkitehtien ainoa alueelle 
rakentama talo. Pari vuotta ennen Konetekniikan laborato-
rion rakentamista sama arkkitehtikaksikko on suunnittellut 
parkkipaikan toiselle puolelle Konetekniikan päätalon. Ark-
kitehtonisesti molemmat talot noudattavat samaa kaava kun 
muutkin kampuksen rakennukset, sillä TKK:n päärakennuk-
sen varjo on pitkä. Sisältäpäin Konetekniikan laboratorio ei 
tarjoa erikoisia taiteellisia nähtävyyksiä, mutta se ei todella-
kaan tarkoita että rakennus ei olisi taidokkaasti suunniteltu ja 
loppuun asti mietitty.
 Rakennukseen oli tilaohjelman mukaisesti sijoi-
tettu voimalaitosopin laboratorio, luujuusopin laboratorio, 
polttomoottorilaboratorio, suikumoottorin koekäyttöhuone, 
kevytrakenne- / lentotekniikkahalli, koneenrakennuksen la-
boratoriohalli, metallityöstöpaja, hitsaus- ja peltityöhuone, 
polttoainelaboratorio,  sekä runsaasti lisälaitteita tai tiloja, ku-
ten esimerkiksi kompressorihuone, vaakahuone, käsikirjasto, 
piirustusvarasto ja pimiö. Pelkän listan lukeminen vaikuttaa 
työläältä, miltä mahtaisi tuntua niiden kaikkien sijoittaminen 

melko kompaktiin rakennukseen, ottaen huomioon niiden 
erikoisvaatimukset? Tälläinen toimijoiden kirjo on vaatinut 
erikoisratkaisuja niin kantavissa rakenteissa kuin ilmastoinnin 
ja palo-osastoinnin puolella. Koneet ja koelaitteet ovat taas 
vaatineet erikoisratkaisuja jäähdytyksen puolella. Osa ratkai-
suista ovat järeitä koneita itsessään, osa taas soveliasta ja oival-
lista materiaalin käyttöä, kuten moottorikoekäyttöhuoneiden 
vaimennus reikätiililtä käyttäen.
 Piirustusarkisto on täynnä palkkien ja tasojen rau-
doituskaavioita, paalutuspöytäkirjoja ja muita teknisiä do-
kumentteja. Mutta samalla piirustusten joukosta löytyvät 
esimerkiksi detaljipiirustukset auditorion portaikosta mit-
takaavassa 1:1, lattialistojen kiinnitysohjeet ja puupanelien 
kiinnitysdetaljit. Vähätkin eleet on tarkasti harkittu ja mietit-
ty loppuun. Kaiken kaikkiaan tämä on ollut mielenkiintoinen 
retki niin talon historiaan että arkkitehtien työkuvioihin noin 
50 vuotta taaksepäin. NB

Mainostaulu vanhasta kompressorihuoneesta. Rauhaniemen solutiiliä ja sen takana vaimennusmateriaalia.

T-urat voimalaitosopin hallin lattialla.

Talo kun talo
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Osa entisistä tutkimustiloista on nykyään varastokäytössä monien muutosten 
jälkeen.

 Rakennus K3 Puumiehenkuja 5:ssa edustaa Otaniemen kampusalueen alkuaikojen 
henkeä. Sijainti Maarinlahden rannalla on lähellä silloisen Teknillisen korkeakoulun pääraken-
nusta, mutta rakennus on silti ikään kuin pudotettu taivaalta ympäristöönsä. Alue oli käy-
tännössä rakentamatonta, mikä vaikuttaa Konelaboratio K3:n vähäistä kommunikointia ym-
päristön kanssa. Myös ympäröivä luonto oli täytynyt lanata alas, todennäköisesti upottavan 
maaperän tiivistämisen yhteydessä, jolloin jäljelle ovat jääneet vain Natura-alueella kasvavat 
koivut. Rakennus noudattelee Otaniemen punatiilistä, nauhaikkunallista ilmettä ja sopeutuu 
ympäristöönsä vuosien saatossa muuttuviin tarpeisiin mukautuen. 
 Kuitenkin Aalto-yliopiston kampuksen keskittyminen Otaniemeen luo uusia paineita 
metroaseman läheisyydessä sijaitsevien rakennusten sekä käyttötarkoitukselle, että ulkonäölle. 
Rakennus K3 saattaa myös kokea rajuja muutoksia tulevaisuudessa kun Otaniemen alueelle 
haetaan dynaamisempaa ilmettä. Tähän asti Konelaboratorio on saanut olla omissa oloissaan 
hieman syrjässä kampuksen hulinasta, mutta alueen painopiste on muuttumassa metron ja 
uusien rakennusten myötä. Rakennus on suunniteltu hyvin pitkälti käyttötarkoitus edellä ja 
tutkimustilat ovatkin huippuluokkaa ja ainutlaatuisia. Kuitenkin Aalto-yliopiston suunnalta 
on paineita myös mahdollistaa verkostoitumista ja entistä innovatiivisempaa työskentelyä. Ky-
symys onkin, että sopeutuuko Konelaboratorio K3 enää uusiin haasteisiin joita sille asetetaan ja 
mikä tärkeintä sopeutuvatko sen nykyiset käyttäjät vai korvautuvatko ne uusilla?
 On mielenkiintoista pohtia, mitä Puumiehenkuja 5:n tulevaisuus tuo tullessaan. Ota-
niemen alue elää eräänlaista murroksen aikaa kun perinteikäs tekemisen ja tutkimisen alue 
muuntautuu hiljalleen dynaamiseksi poikkitieteelliseksi keskukseksi. Myös Konelaboratorio K3 
on kohtaamassa tähänastisen ikänsä suurinta murrosvaihetta, sillä osa sen tiloista on jo vähällä 
käytöllä tai on muutettu alkuperäisestä poikkeavaan käyttöön. Kysymys onkin, että kuinka 
paljon muutoksia rakennus kestää ilman että sen ominaispiirteet pyyhkiytyvät pois? Alkujaan 
tyhjälle alueelle rakennettu Konelaboratorio K3 ei ole kovinkaan läheisessä vuoropuhelussa ym-
päristön rakennusten kanssa eikä ole oikein luokseensa houkutteleva. Tutkimusrakennukselle 
tällainen yksityisyys on kuitenkin myös toivottua ja toimintoihinsa hyvin suunniteltuna raken-
nuksena se on tärkeä osa Otaniemen RKY-alueen historiaa ja arkkitehtonista kokonaisuutta. 
Toivottavaa olisikin, että uusi ja vanha yliopisto- ja opetuskulttuuri voisivat yhdistyä sulavasti 
niin, että myös nykyiset käyttäjät voisivat tuntea olonsa turvatuksi, mutta rakennuksella olisi 
muutakin käyttöä kuin olla jäänne menneisyydestä. LE

Murroksen aika
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Murroksen aika

Muotoiluopiskelijana minulla ei ole ollut paljon tekemistä Otaniemessä kun vasta nyt sivuaineen 
myötä. Mutta muistan vahvasti niitä aikoja ennen kuin hain taideteolliselle linjalle. Vuosi oli 
2010 ja käytin paljon campuksen kirjastoa. Silloin sain ensimmäisen kosketuksen teekkarei-
hin ja heidän henkeensä. Tuntui että paikka eli ja hengitti tietynlaista asennetta mikä tuntuu 
jollain tasolla puuttuvan nykypäivänä. Rakennuksien ihmeelliset pienet ja ahtaa rappuset ja 
työhuoneet olivat täynnä pieniä ja isoja joukkoja opiskelijoita jotka työstivät intohimoisesti 
porjektiaan eteenpäin. Oli hiljaisempaa. Ulkopuolisena olin vaikuttunut, nämä ihmiset oikeasti 
osasivat hommansa ja nauttivat haasteista. Nykypäivänä campus on äänekkäämpi, laajempi ja 
rauhattomampi. Tuntuu siltä, että uudistuksen ja start-up trendin myötä jokin on muuttunut. 
Kaikki vaikuttaa haluvan olla teekkareita mutta ne teekkarit mihin minä törmäsin 8 vuotta 
sitten eivät ole enää täällä tai he ovat piiloutuneet jonnekin. Uskon että ajatus Aalto-yliopiston 
takan oli hyvä mutta tuloksena on isompi mutta tylsempi kärki. Ennen Otaniemessä osaami-
nen oli rajattu tiukemmin ja löytyi todellista erikoisosaamista näistä opiskelijoista, pienempi 
mutta terävämpi kärki. Nykyään koulutusohjelmia on paljon ja laajasti mutta erikoisosaaminen 
kärsii. Näin myös Puumiehenkuja 5. Puuttuu tietynlainen tekeminsen henki, karun näköisiä 
projekteja ja prototyyppejä mitkä eivät näytä paljon miltään kenelle muulle kun itse tekijälle. 
Nyt kaikki on niin hiottu ja tarkasti mietitty, tärkeä rosoisuus puuttuu. Kaikki pitää olla niin 
valmiin näköistä heti ensimmäisen version jälkeen.
 Osa rakennuksen tiloista on muutettu uuteen käyttöön, luonnollisesti kehityksen 
myötä. Mutta samalla tilojen käyttö on vähentynyt huomattavasti ja jossain tapauksessa lähes 
lakannut. Tämä on esimerkiksi automekaniikan tilan kohtalo. En ole ennen tätä kurssia käynyt 
kyseisessä rakennuksessa mutta on mahdotonta olla huomaamatta paikan autiota tunnelmaa. 
Koska rakennuksessa on vielä jälkiä sen valioajoista. On se sitten henkilökunta joka on ollut 
siellä 80-luvulta saakka. He tarttuvat aina tilaisuuteen kertoa heidän omista kokemuksistaan ja 
anekdooteistaan rakennuksen historian yhteydessä. Tai koetilat mistä on pidetty hyvää huol-
ta. Eteenkin lujuusopin koehalli, automekaniikka hallin vieressä on esimerkki siitä. Koehallin 
erikoispiirre on sen lattia. Metrin paksuinen kelluja lattia mikä on erityisesti lujuuskokeisiin ja 
raskaiden koneitten kanssa tehtävät testien kestämiseen, tämä on kohteen ylpeys. Puumiehen-
kuja 5 ei ole ainut tärkeä kohde mistä löytyy uniikkeja tiloja mitä ei välttämättä muualta löydy. 
Nämä ovat esimerkiksi laivojen koeistamiseen tehty jääallas ja OtaNano, mikro- ja nanotekno-
logian kansallinen open accesstutkimusinfrastruktuuri. 

 Pelkään että tämän yhteen sulauttaminen tulee johtaa siihen, että meille syntyy enem-
män yleisosaajia ja vähemmän erikoisosaajia. Nykypäivänä suositaan jokapaikahöylijä, ihmisiä 
jotka osaavat yhdistää monta eri tiedettä ja taitoa. Myös Aallon vahva brändäys ja selkeä kas-
vanut markkinointi on paha paikka tälläiselle tiililaatikolle mikä ulkonäöltään ei välttämättä 
sovi uuteen ilmeeseen. Mutta tiede ja todellinen taito ei ole aina kaunista, itseasiassa joskus 
jonkun asian raaka funktio ja käyttö on itsessään kaunis omalla tavallaan. Uskon myös että 
moniosaaminen on eduksi ja auttaa eteenkin ymmärtämään isoa kuvaa. Mutta mikä tässä isossa 
kuvassa jää huomaamatta on, että jotta me saadaan näistä yleisosaajista kaiken irti, tarvitsemme 
erikoisosaajia ja erikoistiloja – niin kuin Puumiehenkuja 5. RF

Teekkareiden henki
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Otaniemen kampuksen rakennuksilla on tärkeä rooli monella 
tavalla. Konetekniikka 3 –rakennuksen kohdalla jaan merki-
tyttävyyden kahteen osaan, jotka mielestäni ovat tärkeimmät 
kyseisen rakennuksen kohdalla. Yleisempi taso on Teknillisen 
korkeakoulun kulttuurihistoriallinen ja Otaniemen maise-
mallinen näkökulma. Toinen taso, rakennuksen sisältö, on 
mittakaavallisesti pienempi, mutta ehkä jopa olennaisempi tai 
kiintoisampi.
 Teknillinen korkeakoulun, nykyisin Aalto-yliopis-
ton, kampusalue on ainutlaatuinen Suomessa. Jatkosodan 
jälkeen jälleenrakennuksen aikaan Suomi tarvitsi aiempaa 
enemmän insinöörejä kasvavan teollisuuden tarpeisiin. 100 
vuotta täyttänyt TKK sai vuonna 1949 uudet isommat alueet 
Otaniemestä ja sinne alettiin suunnitella kansainvälisen opin 
mukaista kampusaluetta. Alueen yleissuunnitelman laati Suo-
men tunnetuin arkkitehti Alvar Aalto, joka myös suunnitteli 
korkeakoulun päärakennuksen, kirjaston ja muita Otaniemen 
rakennuksia. Myös muut Suomen itsenäisyyden ajan kuului-
simmista arkkitehdeistä, kuten Heikki ja Kaija Siren sekä Rei-
ma ja Raili Pietilä ovat jättäneet jälkensä Otaniemeen. Koska 
Otaniemessä ei liiemmin ollut vanhaa rakennuskantaa ja Aal-
to pääsi suunnittelemaan kampuksen käytännössä puhtaalta 
pöydältä, on se erittäin eheä kokonaisuus. Myös verrattain 
nuoren iän ansiosta ei alue ole vielä ollut purkamisen mielen-
kiinnon kohteena. Joitakin uusia rakennuksia on rakennettu, 
mutta tyylillisesti ne ovat ajan hengen mukaisia. Tämä Suo-
men modernismin kultakimpale on ainutlaatuinen ja se tulisi 
säilyttää Alvar Aallon näköisenä. Lisäksi Otaniemi yhdistyy 
ajankohdan, väljän kaavoituksen ja tunnettavuuden puolesta 
myös viereiseen Tapiolan puutarhakaupunkiin. Yksittäisenä 
rakennuksena Konetekniikka 3 ei ole julkisivuiltaan erityinen, 
mutta se toimii maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti tär-
keänä palasena Aallon suunnitelmassa.

Rakennuksen muut ulottuvuudet

Testausta autotekniikan laboratoriossa 1970-luvulta. AY

 Kun siirrytään rakennuksen sisältöön, on sen funk-
tio erityisen suuressa roolissa. Kun kyseessä on konetekniik-
ka ja mm. autoihin liittyvää tekniikkaa kaikkine kylmä- ja 
polttomoottorihuoneineen on rakennuksen ydin sen laitteet 
ja niille räätälöidyt ainutlaatuiset tilat. Mutta keskiöön nou-
see myös itse toiminta. Olisi melko sääli, jos esim. Helsingin 
rautatieasema olisi elokuvateatteri tai ooppera olisi tavaratalo. 
Rakennus tulisikin säilyttää toimintojen puolesta tai ainakin 

omistajansa puolesta alkuperäisenä. Erityisen sisällön takia ra-
kennus toimii samalla jonkinasteisena kyseisen alan elävänä 
tekniikanmuseona ja näin täyttää samanaikaisesti kaksi teh-
tävää. Myös rakennuksen aikaansaama sosiaalinen ulottuvuus 
tulisi huomioida. Opiskelijat ja opettajat voivat muistella ra-
kennuksessa vietettyjä aikojaan myös sukupolvien yli. Näin 
myös tärkeä yhteenkuuluvuuden tunne lisääntyy.
RG 
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Parhaillaan on menossa Otaniemen kampusalueen laajamit-
tainen kehitystyö. Muutokset koskevat niin rakennuksia kuin 
toimintatapojakin. Dipolista tuli kampuksen päärakennus pe-
ruskorjauksen valmistuttua, ja hallinnollinen toiminta siirtyi 
sinne. Pääkirjasto muuttui Oppimiskeskukseksi ja sai paljon 
uusia monipuolisia työskentelytiloja muutosten myötä. Työs-
kentely ei ole enää niin vahvasti sidottu yhteen paikkaan, vaan 
ihmiset liikkuvat kampuksella aiempaa laajemmin. Metron 
valmistuttua syksyllä 2017 myös kampuksen sisäinen liikenne 
muuttui. Rakenteilla oleva Väre-rakennus muuttaa kampuk-
sen painopistettä edelleen pohjoisemmaksi, kun myös liiken-
neyhteydet muuttuvat, ja palvelutarjonta lisääntyy. 
 Vallalla on myös moderni kehitys, jossa avoimuutta 
ja yhteistyötä peräänkuulutetaan yhä enemmän ja esimerkiksi 
henkilökohtaisista toimistohuoneista halutaan eroon. Samoin 
eri alojen välinen yhteistyö halutaan mahdollistaa konkreet-
tisemmin, ja muun muassa yhteisiä tiloja ja mahdollisuuksia 
tilojen jakamiselle etsitään. Tilojen tulee olla avoimia, jous-
tavia, muunneltavia että kestäviä. Ideapajoja ja startup-tiloja 
tarvitaan. Laboratoriotiloistakin halutaan olevan hyötyä mah-
dollisimman monelle. 
 Puumiehenkuja 5:n kohdalla on käynnissä muu-
tossuunnitelma, jossa toimistosiipi mahdollisesti joutuu 
purku-uhan alle. Playa Arkkitehdit on luonnostellut ehdo-
tuksensa koskien sekä Puumiehenkuja 5 että ympäröivää 
K3-korttelialuetta. Siinä toimistosiiven tilalle nousisi uusi ra-
kennusosa, joka palvelisi avoimemmin sekä laboratoriotiloja 
että K2-rakennusta. Rakennuksessa olisi entisen varsin perin-
teisten toimistokonttorihuoneiden sijaan avointa, muunnel-
tavaa tilaa muun muassa tapahtumia ja työpajoja varten. 
 Kampuksen kehitystyö vaikuttaa myös Puumie-
henkuja 5:n rakennukseen. Se on suunniteltu alun perin vas-
taamaan tiettyjen spesifien alojen tarpeisiin, eivätkä muiden 

Muutospaineet

Akustoivaa reikätiiltä laboratoriosiivessä

alojen opiskelijat ole periaatteessa voineet hyödyntää näitä ti-
loja. Lisäksi tilat ovat olleet hieman syrjässä, vaikkakin sinänsä 
arvokkaalla paikalla rannan läheisyydessä. Nykyiset luonnos-
suunnitelmat osoittavat, että tilojen avaaminen sekä sisäpihan 
että nykyisen parkkipaikan puolelle voisi tehdä K3-korttelille 
hyvää: se sitoisi läheisiä rakennuksia enemmän yhteen sekä 
tekisi siitä viihtyisämmän. Korttelissa on periaatteessa tilaa tii-
vistyä, mutta millä tavalla se toteutetaan, on toinen kysymys. 
On vaarana, että rakennusten välit rakennetaan liian ahtaaksi 
ja yhtenäinen arkkitehtuuri on muisto vain.
 Otaniemen arkkitehtuuri on varsin yhtenevää pääl-
lisin puolin. Kuitenkin kun mennään yksityiskohtiin, huoma-
taan, että mitä kauempana päärakennuksesta ollaan, sitä vä-
hemmän samankaltaisuutta Alvar Aallon kädenjäljen kanssa 
on. Väre on ottanut selkästi modernimman linjan ja tulkitsee 
Otaniemen arkkitehtuuria jo astetta löyhemmin. Jäljelle jää 
kysymys, kuinka paljon uudisrakennusten on vaalittava Aal-
lon perintöä, ja miten pitkälle sellaista tahtoa riittää. AL
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Punaisena pelloille. Sivistyksen maskuliininen kehto. 

Edistys.

Ylpeys.

Usko.

Kantojen aatteellinen kaiku.

Aallosta Aaltoon!

?

Materiaalista pinta. Saumasta massa. Aatteesta toiminta.

Kollektiivinen ihanne.

Tiilen harmaa kruunu. Tummissa kehyksissä.

Sinisen muovin ja valkoisen tiilen monologi. 

Hydrauliikan huokailu.  

Marcel, Andy ja Roy. 

Tradition negaatio. Traditio on. 

Tempo tempi quiddam.

Laskuveden lampaat.

Matissea metrossa.

Rakennetun ympäristön luominen kyseenalaistamattoman dominanssin ja valhellisen hegemonian heikkotasoi-

sena jatkeena tuntuu perusteettomalta. Tavoite on toki ollut linjassa ylevän tradition kanssa; yhtenäisen ympä-

ristön luominen mestarin varpaille astumatta; traditiota on kunnioitettava ja fragmentaarisuus on tuomittava. 

Kyseenalaistamatta.

Päällimäisenä käteen jää kysymys, miksi tehdä lähtökohtaisesti ei sinne päinkään, mutta silti sinne päin? Miksi 

halutaan väkisin kopioida puhtaasti ulkoisia elementtejä kuitenkin jättäen pois niiden alkuperäinen konteksti 

ja merkitys vain antaakseen arvoa kuuluisan arkkitehdin luomuksille? Eikai Marcel Duschampkaan koe kaikkia 

julkisia käymälöitä omaa elämäntytötään alleviivaavina arvonantoina.  

Yleistäen toimiminen kyseenalaistamattoman dominanssin ja valhellisen hegemonian varassa tuntuu kieltämät-

tä kestämättömältä—mutta on käytännössä yhteiskuntamme keskeisin toimintamalli ja edellytys. Siksi tässä 

yhteiskunnallisessa kontekstissa taloudellisen tehokkuuden ja sosiaalisen tradition ajaman ratkaisun ei pitäisi 

yllättää. Eikä se yllätäkään. JM

Puumiehenkuja 5Puumiehenkuja 5
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On ilmiselvää että Puumiehenkuja 5 on suunniteltu ja rakennettu käyttötarkoitusta ja käytän-
nöllisyyttä ajatellen. Otaniemeen on aikoinaan tarvittu konelaboratorio, ja sellainen on sinne 
tehty. Myös rakennuksen myöhemmät muutokset ja rakennusvaiheet pohjautuvat uusien tar-
peiden palvelemiseen. Käyttötarkoituksen ja käytännöllisyyden vahva läsnäolo suunnitteluvai-
heessa näkyy yhtä lailla rakennuksen rakenteissa kuin tilaohjelmassa. Rakenteiltaan Puumiehen-
kuja 5 on pääasiassa ajalleen melko tyypillinen, mutta esimerkiksi koehallien lattiarakenteissa 
on erikoisuuksia jotka mahdollistaa koneiden kiinnittämisen ja kokeiden suorittamisen. 
 Ulkonäöllisesti rakennus on Otaniemelle hyvin tyypillinen tasakattoinen punatiilira-
kennus, ja arkkitehdit eivät ole turhaan koristelleet rakennusta. Vaikka rakennus on luonteva 
osa Otaniemen rakennustkantaa, se ei kuitenkaan ota kantaa lähiympäristöön. Rakennus ikään 
kuin kääntää selkänsä sekä viereiselle Natura-alueelle että päärakennukselle. Selkeää pääsisään-
käyntiä ei ensisilmäyksellä näytä olevan, eikä rakennus kutsu ohikulkijoita luokseensa. Toisaalta 
sen ei myöskään tarvitse, sillä rakennuksen käyttäjät ovat siellä yksinkertaisesti tiloja käyttämäs-
sä. Ulkopuolisilla ei ole siellä mitään tekemistä. Tuloksena on ulospäin sulkeutunut rakennus 
josta huokuu tietynlainen insinöörimäinen olemus, vaikka se onkin varsin anonyymi osa isom-
paa kokonaisuutta.
 Lähivuosina rakennuksen koko olemus on kuitenkin suunniteltu muuttuvan melko 
radikaalisti. Toimistosiipi puretaan ja tilalle on tarkoitus rakentaa Aalto yliopiston imagoon 
sopiva rakennus. Start up-henkinen, avoin ja innovatiivinen kuuluvat uudisrakennusosan isku-
lauseisiin. Kuulostaa vahvasti siltä, että konelaboratorion käytännönläheinen ja tarpeisiin poh-
jautuva ajatusmalli jää vain muistoksi kun rakennus siirtyy brändäyksen aikakauteen. 
 Muutos on kuitenkin varmaan hyväksi. Rakennuksen sijainti on keskeisellä paikalla 
Otaniemessä, ja jos toimistosiivelle ei löydetä sopivaa käyttöä on parempi hyödyntää tontti toi-
sella tavalla. Ikävintä muutoksessa ei ole purku, sillä eihän rakennuksella ole varsinaista raken-
nushistoriallista arvoa. Ikävintä on se, että paikoilleen jäävän laboratoriosiiven käyttö vaikeutuu 
uudisrakennusosan myötä. Esimerkiksi sisäpiha pienenee niin että lujuusopin koehallin toisen 
sisäänkäynnin käyttö vaikeutuu. Nykyisten käyttäjien mukaan tätä kautta ollaan aikaisemmin 
tyhjennetty isompien autojen kuormat suoraan koehalliin, mutta tulevaisuudessa se tulee ole-
maan mahdotonta. Uuden suunnitelman ja vanhan osan yhteensopivuus jää näin ollen mieti-
tyttämään. Jää nähtäväksi pystyykö Puumiehenkujalla vanha ja varsin joustamaton konelabora-
torio toimimaan osana uutta ja innovatiivistä kokonaisuutta. MN

Puumiehenkujan siirtyminen uuteen aikakauteen
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En yleensä pidä rakennusten purkamisesta ja kun kuulin, että 
Puumiehenkuja 5 toimistosiipi aiotaan lanata maan tasalle 
seuraavien vuosien aikana, aloin auttamatta kerätä listaa mie-
lessäni toimenpiteen vastustamiseksi. 
 Toimistosiipi on remontoitu kokonaisuudessaan 
viime aikoina ja käyttäjien mukaan se toimii hyvin. Raken-
nuksessa ei ole sisäilmaongelmia ja valittu sisustus on mie-
lestäni kiva ja moderni. Ylipäätään tunnelma on miellyttävä 
ja joistain ikkunoista voi melkein katsella merta töitä tehdes-
sään. Monet työntekijät ovat palanneet rakennukseen, koska 
kokevat sen paremmaksi työympäristöksi. Koehalli on kovassa 
käytössä ja siellä oli testaus käynnissä silläkin hetkellä, kun 
vierailimme rakennuksessa. Kevyttekniikkahallissa toimii tätä 
nykyä ADD-labin 3D-tulostuskeskus, joten jotain tuulia tule-
vastakin on havaittavissa. Kuitenkin monelta osin K3 tuntuu 
jääneen ajasta jälkeen.

Entäs nyt?
 Rakennus istuu Otaniemen ympäristöön punatiili-
sen julkisivunsa ja nauhaikkunoidensa ansiosta mallikkaasti, 
mutta kuten moni muukin Otaniemen rakennuksista, kärsii 
K3 sitä ympäröivistä parkkialueista ja asfalttikentistä, vaik-
ka vieressä on Maarin rannan hieno koivikko ja tien toisella 
puolella voi ihailla Aallon luomuksia. Tilat on suunniteltu ja 
rakennettu spesifiä toimintaa varten ja samantyyppiseen toi-
mintaan, tilat ovat ajan saatossa muovautuneet mukavasti. 
Tällä hetkellä osassa halleista on hiljaista, koska ne eivät enää 
vastaa haluttua työympäristöä. Aallossa vouhotetaan innovaa-
tioista, jota pyritään saamaan aikaan yhdistämällä eri alojen 
opiskelijoita ja ajatuksia. Uusi kampuskeskus Väre valmistu-
nee ensi syksyksi, jolloin koko kampuksen painopiste kallis-
tuu kohti Puumihenkujaa. Katseet on käännetty tulevaan, 
kun K3 tilalle suunnitellaan uutta start-up-keskusta Design 
Factoryn, Startup Saunan ja ADD-labin siivittämänä.

 Puumiehenkuja 5 on lähtökohtaisesti suunniteltu 
käyttöön. Sen tilat perustuvat tietynlaisen toiminnan tarpee-
seen. Mielestäni on siis relevanttia pohtia rakennuksen tule-
vaisuutta käytettävyyden ja toiminnallisuuden kannalta. On 
selvää, että uuden, yhteistyölähtöisen Aalto-kampuksen star-
tup-skenen keskukseksi K3:sta ei ole, vaikka kuinka sisäseiniä 
purkaisi ja olemassa olevaa tilaohjelmaa vääntelisi. Samalla 
lailla kuin koko yliopiston on muuntauduttava tulevaisuuden 
tarpeisiin, on Puumiehenkuja 5 aika saada uusi kerrostuma ja 
sitä kautta päästä osaksi kehittyvää kampusta, mikäli se aio-
taan pitää yhtä aktiivisessa käytössä kuin mihin se alun alkaen 
rakennettiin. PN
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Puumiehenkuja 5 on kovin tyypillinen rakennus Otaniemen 
kampusalueella. Se ei varsinaisesti erotu maisemasta, mutta 
onko sen toisaalta tarkoituskaan? Se tuntuu olevan kuin tai-
vaalta pudonnut, maisemaa huomioimatta paikalleen asetet-
tu. Rakennusta tulisi kuitenkin ensisijaisesti arvioida osana 
ympäröivien rakennusten muodostamaa kokonaisuutta, ja 
laajemmin osana Otaniemen RKY-alueen rakennuskantaa. 
Punatiilisenä, nauhaikkunaisena rakennuksena se on osa 
kampusalueen yhtenäistä ilmettä.
 Rakennushistoriallisesta katsantokannasta käsin 
Puumiehenkuja 5 on ajalleen tyypillinen rakennus. Koehallit 
tuovat kuitenkin rakennukseen ilmettä ja erikoisuutta. Hal-

Punatiiliä ja konelaboratorioita
Puumiehenkuja 5 sulautuu ympäröivään rakennuskantaan. Ilmakuva, 1980-luku. Aalto-yliopiston arkisto.

tilaisuuksia niiden purkamiseen on ollut monta. Tilat ovat 
palvelleet käyttäjiään tähän saakka hyvin, mutta nyt tiloille 
esitetään osittain aiemmasta poikkeavia käyttötarkoituksia. 
 Aalto-yliopisto haluaa esittää itsensä innovatiivisena 
ja uudenaikaisena korkeakouluna, jossa yrityksillä, start-upeil-
la ja innovatiivisilla ajatuksilla on sijansa. Tämä tarkoittaa 
myös tilojen uusimista vastaamaan uusia käyttötarkoituksia 
ja korkeakoulun visiota. Yliopiston tiloissa tehdään kuitenkin 
monenlaista tutkimusta ja opetusta, joihin kaikkiin ei avoimet 
toimistot ja läpinäkyvyys sovi. Ovatko yliopiston tavoitteet ja 
käyttäjien omat tarpeet kuitenkin ristiriidassa Puumiehenkuja 
5:ssä keskenään? Sen taitavat tietää vain asianomaiset itse. RR

lien rakennustapa ja tilojen laajuus mahdollistavat sellaisetkin 
kokeet, joita ei voisi muualla suorittaa. Erityisesti 1980-luvul-
la rakennettu koehalli on ainutlaatuinen raskaiden kokeiden 
tekemisen kannalta. 
 Rakennus on selkeästi suunniteltu käyttö edellä, 
ilman sen kummempia arkkitehtonisia arvoja ajatellen. Eri 
käyttötarkoituksiin suunnitellut osat ovat erillään, rakennus 
muodostuu ikään kuin toisiinsa löyhästi liitetyistä palasista.  
Kerroskorkeus ja katon sekä lattian korkeus vaihtelee tarpeen 
mukaan. Se on ollut pitkään käyttäjiensä hallussa ja mukau-
tunut heidän toiveidensa mukaan. Käytön jälki näkyy, mut-
ta myös paljon alkuperäisiä rakennusosia on säilynyt, vaikka 
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Puumiehenkuja 5 sijoittuu osaksi kampuksen ydinaluetta, johon tulee kohdistumaan Aalto-yli-
opiston organisaatiomuutosten vuoksi lähitulevaisuudessa suuria tiivistämis- ja lisärakentamis-
paineita. Lisäksi aluetta tulevat leimaamaan kasvavat odotukset edustavuudesta sekä Aalto-yli-
opiston muiden tarpeiden, kuten poikkitieteellisten kontaktien ja yhteisöllisyyden lisääminen. 
Puumiehenkuja 5 vastaa nykytilassaan näihin vaatimuksiin heikohkosti. Suuri yleisö ei toden-
näköisesti miellä sitä kovin edustavaksi, vaan ehkä pikemminkin tylsäksi ja houkutus korvata 
rakennus modernimmalla arkkitehtuurilla on suuri. 
 Nykyisessä olemuksessaan se ei myöskään vastaa tulevaisuuden tilatarpeisiin eikä 
Aalto-yliopiston pyrkimyksiin edistää avoimuutta sekä eri alojen opiskelijoiden, tutkijoiden, 
henkilökunnan ja muiden kampuksella liikkuvien ihmisten kohtaamisia. Sen sijaan rakennuk-
sen arkkitehtuuri näyttäytyy ulospäin melko vaikeasti lähestyttävänä ja hahmotettavana. Esi-
merkiksi julkisivujen hierarkian puute aiheuttaa hankaluuksia käsittää, mikä on pääjulkisivu ja 
pääsisäänkäynti.
  Rakennuksen sijoittuminen tontille ja ympäristöönsä ei ilmennä Alvar Aallon asema-
kaavan pyrkimyksiä, kuten maastonmuotojen mukailun, vehreyden ja rakennusten sijoittelulli-
sen väljyyden ihanteita. Rakennuksen arkkitehtuuri ei esimerkiksi hyödynnä aukeamissuunnis-
saan ympäröivää luontoa, kuten aivan vieressä sijaitsevaa meren rantaa. 
 K3 ei edusta arkkitehtonisessa mielessä aikakautensa kärkeä, mutta se on hyvä esi-
merkki Otaniemelle tyypillisestä punatiilisestä, suoraviivaisesta ja funktionaalisesta perustyy-
listä. Kenties tässä mielessä sillä voi katsoa olevan rakennushistoriallista arvoa Otaniemen ra-
kennetun ympäristön osana. Otaniemi koostuu kokonaisuutena enimmäkseen juuri tällaisesta 
perustyyppisestä arkkitehtuurista, minkä vuoksi tuntuu ongelmalliselta, jos näitä rakennuksia 
aletaan laajamittaisesti purkamaan niiden vaatimattomuuden tai tilallisen vanhanaikaisuuden 
takia.
 Puumiehenkuja 5 on säilynyt melko muuttumattomana alkuperäisessä asussaan ja 
mittavia muutoksia ei ole tehty. Tilajako on yleispätevä sekä  muuntojoustava, minkä vuoksi 
sitä olisi yksinkertaista muokata. Koska suurin osa rakennuksesta kuitenkin ollaan valmiita 
purkamaan, tarkoittaa tämä mahdollisuutta mittaviin muutoksiin ja rohkeisiin uusiokäytön 
tapoihin siinä tapauksessa, että rakennus sittenkin päätettäisiin säilyttää. Tässä tapauksessa koh-
teen uusiokäyttö antaisi mahdollisuuden esimerkiksi kokeilla Suomessa totuttua rohkeampaa ja 
ennakkoluulottomampaa tapaa yhdistää vanhaa ja uutta arkkitehtuuria. FT

Puumiehenkuja 5 tulevaisuuden Otaniemessä
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