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Käytetyt lähteet
Uudesta ylioppilastalosta on vuonna 
2010 julkaistu Jari Eerolan toimittama 
laaja historiikki, johon on nojauduttu 
tämän selvityksen rakennushistoriaa 
käsittelevissä luvuissa. Lisäksi Uuden 
ylioppilastalon tornista on vuonna 2019 
valmistunut Trium arkkitehtien tekemä 
julkaisu, jossa on käsitelty etenkin tor-
nin kaupunkikuvallista merkitystä sekä 
sen vertaiskohteita ja vaikutteita.

Piirustusarkistoja on tutkinut jo 
ennen tämän selvityksen tilaamista Ark-
kitehtitoimisto Soini & Horton Minerva 
Ahokanto, jolta on saatu kopiot Ylvan ja 
Arkkitehtuurimuseon arkistojen tornia 
koskevista piirustuksista. Lisäksi mah-
dollisia tornin rakenteiden piirustuksia 
on tiedusteltu Helsingin ylioppilaskun-
nan arkistosta, mutta sellaisia ei tiettä-
västi ole heidän kokoelmissaan. Lanter-
nin ulkoasun muutoksia on puolestaan 
tutkittu arkistovalokuvista Finna-haku-
palvelun kautta. Varsinkin Helsingin 
kaupunginmuseon kokoelmissa on 
runsaasti kuvia Uudesta ylioppilastalos-
ta eri vuosikymmenillä.

Merkittävänä lähteenä selvitykses-
sä on ollut itse kattorakenne ja siinä 
näkyvät erilaiset muutostöiden jäljet. 
Vertaamalla kenttätutkimuksissa tehtyjä 
havaintoja arkistotietoihin on voitu 
muodostaa käsitys myös alkuperäisestä 
rakenteesta ja sen toiminnasta.

Kaava- ja suojelutilanne
Uusi ylioppilastalo on suojeltu ase-
makaavassa 11018 merkinnällä sr-1 eli 
”rakennustaiteellisesti ja kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaiden rakennusten 
rakennusala. Tällä osalla tonttia olevaa 
rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa 
suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai 
muutostöitä, jotka tärvelevät julkisivu-
jen, vesikaton tai sisätilojen kulttuu-
rihistoriallista tai rakennustaiteellista 
arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa 
on aikaisemmin suoritettu tällaisia 
toimenpiteitä, on rakennus korjaustöi-
den yhteydessä pyrittävä korjaamaan 
rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla 
tavalla.” Kaava on vahvistettu vuonna 
2002.

Esipuhe Kaupunginmuseon ennakkolausun-
nossa (7.11.2019) koskien Uuden yliop-
pilastalon tornin ylimmän kerroksen 
muuttamista baariksi kehotettiin selvit-
tämään tornin kupolirakenteen muutos-
töiden reunaehtoja. Baarisuunnitelmiin 
kuuluu kattorakenteen osittainen pur-
kaminen baarin näköalaparven tieltä, 
joten selvitystyötä tarvitaan rakenteen 
arvottamiseksi. 

Sweco PM Oy (Joonas Ahonen) 
tilasi reunaehtojen selvitystyön Livady 
Osakeyhtiöltä. Selvitystyöhön sisältyi 
suppea arkisto- ja kirjallisuuskatsaus, 
tilaajalta saadun rakennemallin täy-
dentäminen, kenttätutkimus kupolin 
kattorakenteessa, keskustelut Kaupun-
ginmuseon (Mikko Lindqvist), Arkkiteh-
titoimisto Soini & Horton (Minerva Aho-
kanto, Jaakko Hassi) ja tilaajan kanssa 
sekä tämän raportin laatiminen.

Livadyn työryhmä:
Ransu Helenius, arkkitehti, puuseppä
Marko Huttunen, arkkitehti SAFA,  
restaurointimestari
Laura Laine, arkkitehti SAFA, DI
Tuomas Ranta-aho, arkkitehti

Huom! Kupolin mallinnoksesta tehdyt 
kuvat havainnollistavat kupolin raken-
nekokonaisuutta, mutta niitä ei tule 
ymmärtää dokumenteiksi saati mittatar-
koiksi piirroksiksi.
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Uusi ylioppilastalo vuonna 1913. Lanternin huippu näyttää vastaavan Lindgrenin suunnittelemaa. Kuva Eric Sundström, Helsingin kaupunginmuseo.
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Rakennushistoria Uusi ylioppilastalo, aiemmalta nimel-
tään Osakuntatalo, valmistui silloisen 
Itä-Heikinkadun eli nykyisen Manner-
heimintien varrelle vuonna 1910. Sen 
rakennuttaja oli Keisarillisen Suomen 
Aleksanterin Yliopiston ylioppilaskunta, 
sittemmin Helsingin yliopiston ylioppi-
laskunta.1

Uuden ylioppilastalon suunnitte-
lusta järjestettiin marraskuussa 1907 
suljettu arkkitehtuurikilpailu, johon 
kutsuttiin neljä nimekästä osallistujaa: 
Armas Lindgren, Eliel Saarinen, Yrjö 
Sadeniemi sekä Kauno S. Kallio. Armas 
Lindgren oli pyytänyt yhteistyökumppa-
nikseen opiskelutoverinsa Wivi Lön-
nin, jonka kanssa oli ennenkin tehnyt 
yhteistyötä. Uusintakilpailun jälkeen 
maaliskuussa 1908 kilpailun voittajaksi 
valittiin Lindgrenin ja Lönnin ehdotus 
”Hampus”.2 

Uuden ylioppilastalon suunnittelussa 
Wivi Lönnin vastuulla olivat erityisesti 
rakennuksen tilalliset ratkaisut ja poh-
jakaavojen työstäminen. Lönn oli ennen 
arkkitehtiopintoja käynyt rakennusmes-
tarikoulutuksen ja hän hallitsi myös ra-
kenteiden suunnittelun.3 Riitta Nikulan 
mukaan Lindgrenin rooli oli erityisesti 
suunnitella julkisivuja.4 Hän käytti myös 
paljon aikaa niin julkisivujen kuin sisä-
tilojenkin koristeiden suunnitteluun.5

1 Eerola 2010, 10; Suominen-Kokkonen 2010, 
57.

2 Suominen-Kokkonen 2010, 61-64, 67, 71.
3 Suominen-Kokkonen 2010, 67; https://www.

mfa.fi/kokoelmat/arkkitehdit/wivi-lonn/.
4 Nikula 1988, 67.
5 Suominen-Kokkonen 2010, 81-87.

Torni ja lanterni suunnitelmissa 
sekä toteutuneessa rakennuk-
sessa
Lindgrenin ja Lönnin ensimmäisen 
kilpailuehdotuksen julkisivu oli hyvin 
luonnosmainen ja muistutti Lindgre-
nin aiemmin Viipuriin suunnitteleman 
asuin- ja liiketalo Oikoksen julkisivuja. 
Niissä samoin kuin Uuden ylioppilas-
talon ehdotuksessa pidemmän julkisi-
vun päätteinä ovat muuta rakennusta 
korkeammat osat, joista toinen päättyy 
torniin.6 Torni säilyi suunnitelmien 
kehittelyn aikana samassa paikassa ja 
merkittävässä roolissa, vaikka sen ylä-
osa haki vielä muotoaan.7

Uuden ylioppilastalon torni sijait-
see rakennuksen kahden toiminnoil-
taan ja julkisivuiltaan erilaisen osan 
nivelkohdassa. Se on merkittävä niin 
rakennuksen jäsentelyn kannalta kuin 
kaupunkikuvallisestikin.8 Sen klassis-
tisella tornihuipulla eli lanternilla oli 
kuitenkin muukin kuin koristeellinen 
tarkoitus; se oli rakennuksen kellarissa 
sijainneen lämpö- ja sähkölaitoksen 
savupiipun huippu. Savupiippu oli sijoi-
tettu kantavan muurin sisään.9

Armas Lindgrenin päiväämättömäs-
sä piirustuksessa lanternin huippu 
on esitetty sellaisena kuin se näkyy jo 
vanhimmissa valokuvissa. Se koostuu 
sakaraharjaisesta, oletettavasti kupari-

6 Suominen-Kokkonen 2010, 67
7 Perkkiö & Aho-Kemppainen 2019, 16.
8 Lindqvist 2000; Perkkiö & Aho-Kemppainen 

2019, 18.
9 Yrjänä 2010.

pellillä päällystetystä savupiipusta, jon-
ka huippuna on ilmeisesti lattateräkses-
tä tehty kruunu. Piipun yläosaa ympäröi 
pystysuuntaisista lieriöistä muodostuva 
kuparipeltikoriste, ja hiukan alempana 
koristekaiteella varustettu valeparveke.

Armas Lindgrenin suunnitelma savupiipun 
huipuksi. Arkkitehtuurimuseon arkisto.
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Tornin ja lanternin muutokset 
1960-luvulle asti
Vuonna 1924 Mannerheimintien puo-
leista siipeä korotettiin kahdella kerrok-
sella ja toisen siiven tiloja laajennettiin 
ullakkokerrokseen. Samalla uusittiin 
rakennuksen vesikatteet. Niiden 
materiaalissa oli alun perin säästelty 
ja ne olivat jo korjauksen tarpeessa.10 

10 Suominen-Kokkonen 2010, 90.

Valokuvista päätellen tornin vesikatetta 
ei samassa yhteydessä uusittu, mutta va-
learkadin pilareiden pinnat on saatettu 
uusia. Alkuperäistä peltiä lienee jäljellä 
valearkadin seinä- ja laipiopinnoissa.

Valokuvissa näkyy lanterniin 1950-lu-
vulla tehtyjä muutoksia. Alkukesästä 
1952 tornin huipussa näyttää olevan 
käynnissä jokin purkutyö, ja myöhem-
min samana kesänä piipun yläosaa 
ympäröivät kuparipeltikoristeet ovat hä-

vinneet. Rakennuksen lämpövoimalassa 
tehtiin muutoksia 1950-luvun alkupuo-
lella, kun sähköntuotannosta luovut-
tiin11  ja savupiipun huipun muutokset 
on ehkä tehty samassa yhteydessä.

Vuoden 1953 kuvassa pellitys on taas 
paikallaan, joskin osa sen yksityiskoh-
dista on hävinnyt. Kruunu on palautettu 
savupiipun huipulle, mutta sakaraharja 

11 Yrjänä 2010.

on korvattu yksinkertaisemmalla muo-
dolla. Vuosikymmenen lopun kuvassa 
kruunu on jälleen hävinnyt.

Valokuvasta vuodelta 1966 päätellen 
uuden ylioppilastalon vesikatteet on 
jälleen uusittu, mutta edelleenkään ei 
näytä siltä, että tornin vesikatteeseen 
olisi kajottu. Ainoastaan valeparvek-
keen kaide näkyy kuvassa muita osia 
vaaleampana, joten sen pellitys on ehkä 
uusittu.

Vuonna 1919 tornin valearkadin pilarit ovat 
tummat, kuten jo vuoden 1913 kuvassa tämän 
selvityksen sivulla 6. Kuva Eric Sundström, 
Helsingin kaupunginmuseo. Kuvaa rajattu.

Rakennustaito-lehdessä esiteltiin vuonna 1910 kuvia vastavalmistuneesta 
Uudesta ylioppilastalosta. Kuvassa tornin valearkadin pilarit ovat vaaleat. 
Kuva Rakennustaito: Suomen rakennusmestariliiton ammattilehti n:o 23–24, 
291. Kuvaa rajattu.

Uusi ylioppilastalo 1930, muutamia vuosia vesikattojen uusimisen 
jälkeen. Tornin vesikate näyttää vanhalta, mutta valearkadin pilarit 
ovat vaaleammat, joten niiden pellitys on ehkä uusittu tai maalattu. 
Kuva Olof Sundström, Helsingin kaupunginmuseo. Kuvaa rajattu.
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Lanternin yläosassa on ilmeisesti alkukesästä 1952 käynnissä purkutyö mahdollisesti savupiipun 
huipun uusimista varten. Kuva Yrjö Kohonen, Helsingin kaupunginmuseo. Kuvaa rajattu.

Lanternin yläosaan on 1953 palautettu hieman yksinkertaistettu koristepellitys sekä savupiipun 
huipulle kruunu. Kuva Börje Dilén, Helsingin kaupunginmuseo. Kuvaa rajattu.

Lanternin yläosaa kiertävä koristeellinen pellitys puuttuu kesällä 1952. Kuva Helsingin kaupungin-
museo.
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Savupiipun purkaminen 1960 
-luvulla
Uudessa ylioppilastalossa tehtiin putki-
remontti vuonna 1968 ja sen yhteydessä 
vanha lämpökeskus savupiippuineen 
poistettiin.12 Tornin rakenteiden muu-
toksen suunnitteli Insinööritoimisto 
Martti Ruoslahti & Co.

Maaliskuulle 1967 päivätyssä suun-
nitelmassa on tornin seitsemännen 
kerroksen yläpuolelle suunniteltu 
vaakasuoraa betonista välipohjaa, jonka 
päältä alkaisivat purettavaa piippua 
ympäröivät, keskeltä jatketut pystytol-
pat. Lisäksi joka kolmannen vanhan 
vinotuen ylä- ja alapäästä alkamaan on 
piirretty uudet vinotuet. Tolppien ylä- 
ja alapäähän samoin kuin vinotukien 
liitoskohtiin on suunniteltu kehämäiset 
rakenteet 4’’x4’’ puutavarasta. Saman 
vuoden elokuulta olevassa suunni-
telmassa suora yläpohja on korvattu 
paraboloidin muotoisella betoniholvilla. 
Pystytolppia varten holvin yläpintaan 
on suunniteltu levennykset.

Myöhemmin tornin suunnitelmat 
muuttuivat entisestään ja vuoden 1968 
syys- ja lokakuulle päivätyissä suun-
nitelmissa tornin ullakon alaosaan on 
suunniteltu ilmanvaihtokonehuone. 
Suunnitelmissa kupolin alkuperäis-
ten kaarien sisäpuolelle on lisätty 
siporex-elementeistä, eristevillasta ja 
kovalevystä koostuva seinärakenne. 
Samalla edellisen vuoden suunnitelmas-

12 Yrjänä 2010.

sa olleesta kattorakenteen alemmista 
vinotuista on täytynyt luopua. Ne on 
kaiketi korvattu konehuoneen yläpohjan 
yläpuolella olevilla vaakasuorilla, säteit-
täisillä soiroilla, joita ei kuitenkaan ole 
esitetty suunnitelmissa.

Kun kantavana rakenteena ollut sa-
vupiippua ympäröinyt muuri purettiin 
tornista, sen rakenteellinen toiminta 
muuttui oleellisesti. Erityisesti lanternin 
osalta muutos oli merkittävä, sillä alun 
perin pellitykset ovat olleet suoraan 
tiilipiipun pinnassa. Piipun purkami-
seksi koko lanterni on täytynyt purkaa 
ja sitten rakentaa uudestaan puuraken-
teisena. Valokuvissa ei ole kuitenkaan 
havaittavissa mitään eroa lanternin 
ulkoasussa ennen ja jälkeen kyseisen 
muutosvaiheen.

Insinööritoimisto Martti Ruoslahti & Co:n  18.10.1967 päivätty piirros kupolin kattorakenteen 
muutoksesta. Purettavan piipun ympärille on suunniteltu keskeltä jatketut pystytolpat ja joka 
kolmannen vanhan vinotuen ala- ja yläpäähän on uudet vinotuet. Alempia vinotukia ei luultavasti 
ole koskaan toteutettu. Piirrokset: Ylvan arkisto.

Ei mittakaavassa.
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Uusi ylioppilastalo 1970-luvun jälkipuoliskolla. Lanterni näyttää silmämää-
räisesti samalta kuin vuoden 1966 kuvassa. Kuva Helsingin kaupunginmu-
seo. Kuvaa rajattu.

Insinööritoimisto Martti Ruoslahti & Co:n 6.8.1968 päivätty piirros seitsemännen kerroksen betonisesta para-
boloidiholvista. Holvin päälle on suunniteltu levennykset, joihin kupolin kattoa ja lanternia kannattavat pystytolpat 
tukeutuvat. Piirrokset: Ylvan arkisto.

Uusi ylioppilastalo vuonna 1966. Vesikatteen pellit vaikuttavat uusituilta, 
mutta tornissa uusiminen näyttää rajoittuneen valeparvekkeen kaitee-
seen. Kuva Studio B. Möller, Helsingin kaupunginmuseo. Kuvaa rajattu.

Ei mittakaavassa.
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Leikkaus. Kupolin alkuperäinen rakenne. 1:100.

+ 34,200 m

+ 45,330 m (Vanhojen piirustusten perusteella tehty arvio)
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+ 46,330 m (Vanhojen piirustusten perusteella tehty arvio)
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Alkuperäinen 
kattorakenne

Tornin kattorakenne on alun perin 
tukeutunut ulkolaidoiltaan puisen 
alusrakenteen välityksellä ulkomuuriin. 
Lisäksi rakenne tukeutui tornin keskellä 
olevaan kantavaan muuriin, jossa kulki 
rakennuksen kellarissa sijainneen voi-
malaitoksen hormi. Savupiipun yläpää 
toimi tuolloin lanternin yläosana ja sen 
huipulla oli koristeena kruunu.
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Kaaret

Kaaria on rakenteessa 34 kappaletta. 
Kaaret on kyljittäin naulattu 2–2½ tuu-
man vahvuisista, 7–8 tuumaa leveistä ja 
noin puolitoista metriä pitkistä soi-
ron pätkistä. Kaaret nousevat suorina 
nykyisen IV-konehuoneen lattiatasosta 
kupolin ikkunoiden yläosan korkeudel-
le ja alkavat vasta sen jälkeen kaartua. 
Kaaret on tuettu alapäistään puuraken-
teeseen, joka samalla toimii valearkadin 
alapuolisena vesikattorakenteena.

Vinotuet
Vinotuet ovat pääosin 2½ x 8 tuuman 
soiroja (muutamat ovat 2” x 7” soiroja), 
jotka on yläpäästään lovettu ja naulattu 
kaariin. Vinotuet on liitetty toisiinsa 1 x 
4 tuuman sidelaudoilla, jotka estävät vi-
notukien värinää tuulessa. Sidelautojen 
asennusajankohta on epäselvä.

KaaretKaaret

VinotuetVinotuet
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Arkadin yläpuolisen vesikaton 
kehä
Arkadin yläpuolisen vesikaton laudoi-
tus tukeutuu kaariin kiinnitettyyn 2 x 7 
tuuman sahatavarasta tehtyyn kehään. 
Kehä koostuu suorista kaarelta kaarelle 
yltävistä pätkistä, jotka samalla toimivat 
kaarien nurjahdustukina.

Nurjahdustuet/naulauspuut
Kupolin yläosan pystylaudoitusta varten 
kaarien väleihin on lisätty naulauspuita, 
jotka toimivat samalla sekä nurjahdus-
tukina että kaaria yhdistävinä siteinä. 
Naulauspuut / nurjahdustuet on lovettu 
kaarien väliin. Valtaosa naulauspuista 
/ nurjahdustuista on tehty kierrätysta-
varasta, pääosin 35 mm lattiaponttilau-
dasta. Niitä on kaarivälistä riippuen viisi 
tai kuusi, mallissa on esitetty niistä vain 
alin, joka on myös muita järeämpi. 

Vesikaton kehäVesikaton kehä

Nurjahdustuet / Nurjahdustuet / 
naulauspuutnaulauspuut
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Aluslaudoitus
Aluslaudoitus koostuu kolmesta vyö-
hykkeestä, joissa laudoituksen suunta ja 
mitat on valittu kupolin kaartuvuuden 
mukaan. Paikoitellen lautojen taipui-
suutta on parannettu sahaamalla niiden 
sisäpintoihin uria.

Vyöhykkeistä alimmainen on kupolin 
lieriömäinen jalusta, jonka alueella kat-
torakenteen kaaret ovat vielä suoria. Se 
ulottuu nykyisen IV-konehuoneen lat-
tiatasosta kupolin ikkunoiden yläreunan 
alapuolelle. Vaakasuunteinen laudoitus 
on tehty vajaasärmäisistä, raami- tai 
vannesahatuista 1 x 4 tuuman laudoista 
taivuttamalla ja naulaamalla ne kaarten 
ulkopintaan. Laudat yltävät useamman 
kaaren yli ja niiden pituusjatkokset ovat 
tuella kaarten selkäpuolella, mistä syys-
tä laudoitus kaartuu jokseenkin eheästi, 
eikä koostu kaarelta kaarelle yltävistä 
suorista segmenteistä. Laudoitus kat-
keaa valearkadin yläpuolista vesikattoa 
kannattelevan kehän kohdalla.

Toinen vyöhyke on tehty vaakasuun-
taisista ¾ x 1½ tuuman rimoista, jotka 
mahdollistavat aluskatteen taivuttami-
sen kahteen suuntaan melko pienelle 
taivutussäteelle. Lukuun ottamatta 
yksittäisiä näkyvissä olevia pituus-
jatkoksia on rimat asennettu kaarien 
selkään samaan tapaan kuin alemman 
vyöhykkeen laudat. Vyöhyke ulottuu 
alimman nurjahdustuen/naulauspuun 
tasoon asti.

Taivutussäteen edelleen pienentyessä 
on ylimmän vyöhykkeen aluslaudoitus 

toteutettu pystysuuntaisilla ¾ x 4 tuu-
man laudoilla. Laudoituksen suunnan 
muuttamisen vuoksi on kaarien väleihin 
lisätty myös nurjahdustukina toimivia 
naulauspuita, joihin laudat on kiinni-
tetty naulaamalla. Vyöhykkeen alus-
laudoitus on tehty kahden tai kolmen 
kehävälin levyisinä segmentteinä siten, 
että lähtölauta on asetettu ensimmäisen 
kehän suuntaiseksi ja lopussa lautojen 
päädyt kohtaavat vinosti. Toteutus on 
luja ja tarkoituksenmukainen, mutta 
laudoituksen ”väärästä” suunnasta 
johtuen koko kupolirakenteen kannalta 
alempia vyöhykkeitä heikompi

Ylin vyöhyke: Ylin vyöhyke: 
pystylaudoituspystylaudoitus

Keskivyöhyke: Keskivyöhyke: 
vaakarimatvaakarimat

Alin vyöhyke: Alin vyöhyke: 
vaakalaudoitusvaakalaudoitus
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Lautojen taipuisuutta on parannettu sahaamalla niiden sisäpintoihin uria.

Vaakarimoja kupolin kaksoiskaarevalla pinnalla.

Ylimmän vyöhykkeen segmenteissä lähtölauta on asetettu ensimmäisen kaaren suuntaiseksi ja 
lopussa lautojen päädyt kohtaavat kaaren vinosti.
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Lanterni
Alun perin lanternin yläosana toimi 
savupiipun yläpää. Lanternin alaosan 
puuosat ovat alkuperäisiä. Valeparvek-
keen vaakasuuntaisina osina on saman-
laiset soirot, joista kaaret ja vinotuet on 
tehty. Ne liittyvät kaarien yläpäihin 1’’ x 
5’’ lautojen välityksellä. Valeparvekkeen 
alla ja kaarien päällä on päällekkäisistä 
laudoista tehdyt kehät, joihin valepar-
vekkeen alapuolisen osan pystyrimat 
on naulattu. Kaarien päällä lanternin 
alaosan sisällä on 5 mm x 50 mm latta-
teräksestä tehty kehä, joka on naulattu 
kaariin.

Tikkaat
Vintissä on ollut tikkaat, jotka ovat joh-
taneet välitasona toimivan lavan kautta 
vesikatossa olevalle luukulle. Lavan 
reunassa näkyy poistettujen alempien 
tikkaiden reisipuita varten tehdyt 
loveukset. Tikkaiden ylempi nousu on 
edelleen paikallaan, ja se on tehty lat-
tiaponttilaudasta.

Alkuperäiset Alkuperäiset 
tikkaattikkaat

Lavan alkuperäinen osaLavan alkuperäinen osa

LattateräskehäLattateräskehä

Lanternin alaosan Lanternin alaosan 
vesikaton tukipuuvesikaton tukipuu

Savupiipun 1960-luvulla Savupiipun 1960-luvulla 
korvannut lanternirakennekorvannut lanternirakenne

Kaaren yläpääKaaren yläpää
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Kupolin alusrakenne
Valearkadin alapuolisen vesikaton ja 7. 
ja 8. kerroksen betonivälipohjan välises-
sä ontelossa on tuhdista parrusta tehty 
monimuotoinen puurakenne. Työtavois-
ta ja puutavaran laadusta päätellen se 
on osa kupolin alkuperäistä toteutusta. 
Rakenne on yhdessä alempien ker-
rosten väliseinien kanssa oletettavasti 
kannatellut - ainakin ennen 1960-luvun 
muutoksia - kupolin painoa sen ulkoke-
hällä.

Tutkimuksen puitteissa rakennetta 
oli mahdollista tarkastella vain pieniltä 
osin vesikatolle johtavan oviaukon ala-
puolelta käsin. Ohessa esitetty kokonais-
ratkaisu on siis työryhmän päätelmä 
aiheesta ja ennen tulevia muutostöitä 
asiaa tulisi selvittää tarkemmin sekä sen 
historian että nykyisen tilanteen osalta. 
Nykyisellään kupolin ulkokehän linjalla 
ei alemmissa kerroksissa nimittäin ole 
pystyrunkoa, eikä tukimuksen puitteis-
sa näin ollen varmuudella selvinnyt, 
minkä rakennusosien varassa kupolin 
paino on.

Käytetyn puutavaran suurten di-
mensioiden perusteella voidaan todeta, 
että kyseessä on, tai on ollut, kantava 
rakenne. Rakenteen primääripalk-
ki on kooltaan noin 5½ x 11 tuumaa. 
Työstöjäljistä päätellen se on puoliksi 
sahattu 11 tuuman veistetty parru. 
Korkeussuunnassaan parrun alapinta 
on noin vaaksan verran välipohjan 
betonirakenteen yläpuolella. Päistään 
parru ulottuu oletettavasti nurkkatornin 

ulkomuurin päälle. Sisäkehän puolella, 
oviaukon molemmin puolin, parrun 
kylkeen on liitetty vinosti kaksi jokseen-
kin vastaavan suuruista ”väliparrua”. 
Oikeanpuoleisen väliparrun liitos on 
tehty loveamalla, vasemmanpuoleisen 
naulaamalla. Vasemmalla puolella on 
nähtävissä myös yksi tyhjä lovi primää-
riparrun kyljessä.

On mahdollista, että nähtävissä oleva 
primääriparru on osa viisikulmaista 
kehää, joka kiertää tornin ympäri, jo-
kainen kulma muurilla leväten. Tällöin 
myös ”väliparruja” on oletettavasti viisi 
kappaletta, yksi jokaista viisikulmion 
kehää puolittamassa.

Primäärirakenteen päällä on sä-
teittäiset kattokannattajat. Kannatta-
jien sisempi pääty on lovettu kupolin 
kaaren pystysoiroon lapaliitoksella. 
Ulompi pääty lepää sidepuulla ulko-
muurin päällä ja on kyljestä naulattu 
pystysuuntaiseen soiroon. (Osa näistä 
soiroista on nähtävissä nurkkatornin 
itäsivun ullakkotilasta.) Kattokannat-
tajien ja primääri-/väliparrujen välissä 
on lisäksi pienet vaihtelevan paksuiset 
korokepalat, joiden avulla kannattajat 
on asetettu oikeaan kattokaltevuuteen. 
Kattokannattajien päällä puolestaan 
kiertää lappeelleen asetettuja soiroja, 
jotka kannattelevat valearkadin pylväitä 
ja vesikaton aluslaudoitusta.

Alkuperäisessä tilanteessa kupolin 
kauluksen kuormaa on mahdollisesti 
siirretty lapaliitosten kautta säteittäis-
ten kattokannattajien lyhyille ulokkeille 

ja edelleen primääri- ja väliparrujen 
kautta ulkomuurille  sekä alemman ker-
roksen väliseinille. Nykyisessä tilantees-
sa kauluksen pystytolppien alapäät ovat 
betonivälipohjan päällä, joten kuorma 
voi siirtyä tämän välityksellä ulkomuu-
rille ja tornin sisäosan paraabelia ympä-
röivälle rengaspalkille.
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POISTETTU VÄLIPARRU
- loveus näkyvissä

OVI KATOLLE

PRIMÄÄRIPARRU
- veistetyn 11*11" parrun puolikas
- halkaistu sahaamalla
- ulottunee muurilta muurille
- kylkiin lovettu väliparrujen päät

VÄLIPARRU
- korkeus n. 8"
- naulattu primääriparrun kylkeen

SÄTEITTÄINEN KATTOKANNATTAJA
- sama dimensio kuin kupolin pystysoirossa
- pystysoirot lovettu näiden varaan lapaliitoksella
- muurin päässä naulattu alhaalta nousevan pystysoiron kylkeen
- toiminee kupolin ulkoseinää kannattavana ulokepalkkina
- kallistettu kattokaltevuuden mukaan
- primäärien ja sekundäärien välissä korokeklossit

SOIROT LAPPEELLAAN
- kolme ehjää kehää sekundäärien päällä
- lisäksi lyhyet puut arkadin pylväiden alla

VÄLIPARRU
- korkeus sama kuin primääriparruissa
- lovettu primääriparrujen kylkeen
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Säteittäinen sekundääripalkkiSäteittäinen sekundääripalkki

TertiääriTertiääri

PrimääriparruPrimääriparru
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Primääriparrun veistetty pinta.  Ulkomuurin pystysoirot idän puoleiselta ullakolta. Rakenne nähtynä oviaukon alta kohti ulkomuuria.

Rakenne nähtynä oviaukon alta vasemmalle. Rakenne nähtynä oviaukon alta oikealle.

KattokannattajaKattokannattaja

KattokannattajaKattokannattaja

KattokannattajaKattokannattaja

KattokannattajaKattokannattaja

KorokepalaKorokepala

KorokepalaKorokepala

Ulkomuurin pystysoiroUlkomuurin pystysoiro

Ulkomuurin pystysoiroUlkomuurin pystysoiro

Primääriparrun Primääriparrun 
sahattu pintasahattu pinta

VäliparruVäliparru

Tyhjä loviTyhjä lovi

Kupolin kaaren pystysoiroKupolin kaaren pystysoiro

Kupolin kaaren pystysoiroKupolin kaaren pystysoiro

NaulausrimaNaulausrima

KovalevyKovalevy

Soiro lappeellaanSoiro lappeellaan
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Leikkaus. Kupolin rakenne vuoden 1968 muutoksen jälkeen. 1:100.

+ 36,760 m

Puolipallon muotoisen kupolin 
säde on 4300 mm.
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Vuoden 1968 
rakenteet

Tornin keskellä ollut savupiippu puret-
tiin 1960-luvun lopulla voimalaitoksen 
jäätyä käyttämättömäksi. Sen paikalle 
rakennettiin teräsbetonista paraboloi-
din muotoinen holvi, joka näyttää 
toteutuneen suunnitelman mukaisesti. 
Muutoksen yhteydessä tornin kattora-
kenteen alkuperäisiä vinopuita lyhen-
nettiin alapäästä ja alkuperäistä raken-
netta vahvistettiin naulaamalla kaarien 
kylkiin tukipuita.

Puretun savupiipun yläpää toimi 
aiemmin lanternin yläosan rakenteena. 
Purettu piippu korvattiin puisella sylin-
terillä ja sitä kannattelevalla tukiraken-
teella. Tukirakenne koostuu pystytolpis-
ta sekä niiden ylä- ja alapäässä olevista 
kehistä sekä muista lanternirakennetta 
tukevista osista. Alhaalta lanterniraken-
ne tukeutuu betoniholviin.
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Lanternin vinotuet ja niiden 
alakehä
Joka kolmannen kaaren kohdalle on li-
sätty lanternin vinotuki. Ne on naulattu 
alhaalta kupolin vinotukiin ja ylhäältä 
tolppien yläpäähän. Vinotukien ala-
päässä niiden ja kaarien välissä kiertää 
lanternin vinotukien alakehä.

Vinotukien sidepuut
Vinotukien sidepuut ovat vaakasuoria, 
kaarien ja kupolin vinotukien välisiä 
säteittäisiä soiroja, joita on noin joka 
toisessa kaaressa. Osa vinotukien side-
puista päättyy tolpan ulkopintaan, osa 
jatkuu tolppien välistä. 

Kaarien tukipuutKaarien tukipuut

Vinotukien sidepuutVinotukien sidepuut

Vinotukien alakehäVinotukien alakehä
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Tolpat
Rakenteessa on 11 kappaletta 4 x 4 tuu-
man piirusta tehtyä pystytolppaa. Niissä 
on kaikissa keskivaiheilla jatkos, joka 
on ehkä jouduttu tekemään siksi, että 
kuusi metriä pitkien tolppien ujuttami-
nen paikoilleen vintissä olisi ollut liian 
vaikeaa.

Tolppien pönkät

Vastakkaisten tolppien alapäiden välissä 
on 4 x 4 tuuman piiruista tehdyt pönkät. 

TolpatTolpat

TolpatTolpat

Tolppien pönkätTolppien pönkät

Vinotukien sidelautaVinotukien sidelauta

Tolppien jatkoksetTolppien jatkokset

Tolppien sidepuutTolppien sidepuut
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Tolppien alakehän alla on kahitiilet, joihin alakehä on tuettu. Alakehä on ankkuroitu betoniraken-
teeseen rautalangalla.

Tolppien alakehä
Tolppien alla on kuusikulmainen kehä-
rakenne, jonka välityksellä ne tukeutu-
vat teräsbetonikupoliin. Alakehän alla 
on kahitiilet, ja se on ankkuroitu ala-
puoliseen rakenteeseen rautalangalla. 

Kupolin vinotukien alakehä kiertää 
vinotuet ulkopuolelta aivan niiden ala-
päässä, tolppien alakehän yläpuolella.

Kupolin vinotukien alakehäKupolin vinotukien alakehä

Kupolin vinotukien alakehäKupolin vinotukien alakehä

Tolppien alakehäTolppien alakehä

Tolppien alakehäTolppien alakehä
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Lanternin huippu.

Lanterni
Lanternin huipulla on puinen sylin-
teri, joka 1960-luvun lopulla korvasi 
alkuperäisenä rakenteena toimineen 
savupiipun. Sylinterin ulkokehän 
pystylaudoitus toimii vesikatteen 
aluslaudoituksena. Aluslaudoitus ja sen 
sisäpuoliset rakenteet ovat 1960-luvulta, 
sylinterin ulkopuoliset lanternin puura-
kenteet ovat alkuperäisiä.

Kaarien päiden sisäpuolella on 
päällekkäisistä laudoista tehty lanternin 
alapään kehä, joka on tuettu tolppiin 
lanternin pönkillä. Ylempänä lanter-
nissa on vielä kolme vastaavaa kehää, 
joiden välillä on pystysuuntaisia ja 
diagonaalisia tukirakenteita.

Tolppien yläkehä

Tolppien yläpäässä on kehärakenne, 
jonka välityksellä kaaret tukeutuvat 
tolppiin. Kehä on tehty 4’’ x 4’’ sahatava-
rasta.

Lanternin tikkaatLanternin tikkaat

Lanternin vinotuetLanternin vinotuet

Lantenrin pönkätLantenrin pönkät

Tolppien yläpään kehäTolppien yläpään kehä
Lanternin alapään kehäLanternin alapään kehä

Lanternin huipun luukkuLanternin huipun luukku
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Vanhaa lavaa on laajennettu kolmella uudella reunasoirolla ja uusien tikkaiden alla olevalla lavan 
osalla.

Tikkaat ja tasanne
Vanhan vesikatolle johtavan tikkaan 
viereen on kattorakenteen muutok-
sen myötä rakennettu uudet tikkaat, 
jotka johtavat tolppien varassa olevalle 
tasanteelle ja siitä edelleen lanternin 
huipussa olevalle luukulle. Vanhojen 
tikkaiden välitasona toiminutta lavaa on 
laajennettu, jotta myös uudet tikkaat on 
saatu mahtumaan lavalle.

Lavan uudempi levennetty osaLavan uudempi levennetty osa

Uudet laudat (3 reunalautaa)Uudet laudat (3 reunalautaa)
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Kattorakenteen 
piirteet ja 
toimintaperiaate

Tornin kattorakenne tukeutuu ulko-
laidoiltaan ulkomuuriin, luultavasti 
osittain puisen alusrakenteen ja osittain 
kantavan välipohjarakenteen välityk-
sellä. Alun perin kattorakenne tukeutui 
myös tornin keskellä olevaan kantavaan 
muuriin, jonka keskellä kulki rakennuk-
sen kellarissa sijainneen voimalaitok-
sen hormi. Voimalaitoksen poistuttua 
käytöstä 1960-luvun lopulla kupolin läpi 
noussut savupiippu purettiin. Koska 
piipun huippu oli ollut samalla lanter-
nin yläosa, se piti korvata lanternia 
kannattelevalla puurakenteella. Raken-
ne tukeutuu alaosastaan seitsemännen 
kerroksen yläpohjan teräsbetoniseen 
holviin, joka on peräisin samasta muu-
tosvaiheesta.

Myös alkuperäinen kattorakenne 
on toteutettu sahatavarasta lukuun 
ottamatta välipohjan puisen rakenteen 
primääripalkkeja. Kupolin primäärira-
kenteissa käytetty järeämpi puutavara 
on valikoitua ja täysisärmäistä, mutta 
esimerkiksi aluskatteena on käytetty 
vajaasärmäisiä lautoja. Naulauspuina 
sekä alkuperäisissä tikkaissa on käy-
tetty kierrätettyä puutavaraa, lähinnä 
lattiaponttilautaa.

1900-luvun alussa kattorakenteet to-
teutettiin tavallisesti veistetystä piirusta. 
Näin tehtiin vielä Uuden ylioppilastalon 
muutostöissä vuonna 1924. Veistetty 
puutavara soveltuu kuitenkin sahattua 
puutavaraa huonommin kupoliraken-
teen kaarien materiaaliksi ja sahattua 
puutavaraa onkin käytetty kupoliraken-

Alkuperäiset rakenteet on kiinnitetty leika-
tuilla nauloilla lukuun ottamatta hennoimpia 
rakennusosia, kuten aluslaudoituksen rimoja, 
jotka on kiinnitetty lankanauloilla.

Vinotukia on vaihdettu ilmeisesti jo ensimmäi-
sessä rakennusvaiheessa.

Valtioneuvoston linnan (1825) kupolin kaaret 
koottiin lankuista naulaamalla. Lankut on 
valmistettu veistetyistä parruista sahaamalla. 
Kupoli tukeutuu muureihin parruilla kannate-
tun kehän ja välipohjapalkkien välityksellä.

teissa jo esimerkiksi Engelin arkkiteh-
tuurissa. 

Vesikatteen aluslaudoituksella ja sen 
naulauspuilla on tornin kattorakentes-
sa keskeinen merkitys. Katelaudat ja 
naulauspuut sitovat kaaret toisiinsa ja 
toimivat samalla myös yksittäisten kaar-
ten nurjahdustukina. Yhdessä kaarien 
kanssa niistä koostuu geometrisesti 
jäykkä kaareva tai kaksoiskaareva kuori.

Rakenteessa on nähtävissä varhai-
sen – ehkä alkuperäisen työmaavaiheen 
aikaisen – muutostyön jäljet: vinotukien 
lähtöä kaarista on jouduttu siirtämään 
ylöspäin. Muutoksella on ehkä korjattu 
virhettä, joka on aiheutunut rakenteen 
epäsymmetriasta.
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Säilyneisyys Kupolin puurakenteissa erottuu kaksi 
päärakennusvaihetta: alkuperäinen 
pystytys vuonna 1910 ja savupiipun 
purkamiseen liittyvä muutostyö 1960-lu-
vun lopulla. 1960-luvun lopun puutavara 
erottuu alkuperäisestä vaaleamman 
värinsä ja erilaisten kiinnikkeidensä 
puolesta: alkuperäisissä liitoksissa on 
käytetty pääosin leikattuja nauloja – pie-
nempää puutavaraa on kiinnitetty myös 
lankanauloilla.

Kupolirakenteen alkuperäisistä osista 
ovat jäljellä lähes kaikki vesikatteen alla 
olevat ulkovaipan osat sekä kaarien vi-
notuet niiden sahattuja alapäitä lukuun 
ottamatta. Alkuperäisestä rakenteesta 
puuttuu kaarien yläpäät yhdistänyt 
kehä, vinotukien alapäässä ollut kehä 
sekä näiden kehien välissä mahdollises-
ti ollut pystyrakenne. Lisäksi vinotukien 
yläpään alapuolelle kaarien sisäpintaan 
naulattu kehä on purettu ja rakentee-
seen on lisätty uusi kehä vinotukien 
yläpäiden yläpuolelle.

Aluslaudoitus näyttää kauttaaltaan 
alkuperäiseltä, myös IV-konehuoneen 
kohdalla, vaikka siellä havaintoja voitiin 
tehdä niukasti seinärakenteen vuoksi. 
Konehuoneen kevytbetonirakenne on 
luultavasti toteutettu sisältä käsin seinä-
rakenteita purkamatta: käytetyt raken-
nusosat ovat verrattain pieniä ja ne on 
voitu tuoda sisään esimerkiksi viereisen 
vesikaton kautta arkadin ulko-ovesta. 
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Rakenteen kunto Hyvin tuulettuva kupolirakenne on 
vikasietoinen ja se onkin säilynyt hyvä-
kuntoisena. Suurimpana puutteena on 
ellipsin muotoisten ikkunoiden alen-
nustila: Lasitus on korvattu ulkopuolelle 
asennetulla pleksillä ja ikkunat pääs-
tävät sadevettä sisään. Myös vesikate 
kaipaa pientä kunnostusta.

Keskimmäisen vyöhykkeen rima-
laudoituksen osia on tuntemattomasta 
syystä katkennut muutamia kappaleita 
kaarien A17 ja A21 lähettyvillä. Lisäksi 
näistä katsottuna kupolin vastakkaiselle 
puolelle on rimoihin tehty paikalli-
nen korjaus päittäisliitoksin. Tällaisia 
korjauksia tulisi laajemmalti välttää, 
sillä rakenteen toimivuuden kannalta 
rimojen jatkuvuus on oleellista.

Alimman vyöhykkeen rakenteita oli 
tämän selvitystyön puitteissa mahdollis-
ta tarkastella vain puolittain, sillä niiden 
alaosat olivat lähes näkymättömissä 
nykyistä konehuonetta ympäröivän 
kevytbetoniseinän takana. 

Ikkunavuotovaurio.

Rimoihin tehty paikallinen korjaus päittäisliitoksin.
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