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Esipuhe / Förord
Haukilahden vesitorni on suunniteltu 1966 ja rakennettu 
1967-68 Espoon kauppalan vesilaitoksen toimeksiannosta. 
Tämä rakennushistoriaselvitys ja säilyneisyysinventointi on 
laadittu vesitornin tullessa ensimmäisen kerran peruskor-
jauksen kohteeksi ja siirtyessä kunnallisen liikelaitoksen 
Espoon Veden omistuksesta pääkaupunkiseudun neljän 
kunnan vesilaitokset yhdistävän kuntayhtymän HSY Veden 
omistukseen. 

Vesitorni on rakennettu noin 40 000 asukkaan yhdyskun-
nan tarpeisiin palvelemaan Kaakkois-Espoon kaupungin-
osia. Se on yhä tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen.

Rakennus sijaitsee Kaakkois-Espoon korkeimmalla maas-
tonkohdalla. Paikka on ollut merkityksellinen jo prons-
sikaudelta alkaen. Aiemmin Kokkovuorena tunnettu, 
myöhemmin kaupungiksi kehittynyt paikka on tullut 
vesitornin myötä merkityksi uudella tavalla ja saanut uusia 
merkityksiä. Vesitorni on Haukilahden tunnusomainen 
maamerkki maalta, mereltä ja ilmasta. Sen siluetti koristaa 
myös Espoon kaupungin lehti-ilmoituksia. Näköalaterassin 
ja -ravintolan ansiosta paikka ja sieltä Suomenlahdelle 
ja eteläiseen Espooseen avautuvat näkymät ovat tulleet 
tutuiksi myös turisteille.

Haukilahden vesitorni on rakennusteknisesti, rakennustai-
teellisesti ja maisemallisesti ainutkertainen. Ikonisen maa-
merkin laatu perustuu teräsbetonin monoliittisuuteen ja 
konstruktiivisuuteen. Betonilla on myös muisti: materiaali 
muistaa muottinsa jokaisen yksityiskohdan. Arkkitehtuuri, 
insinööri- ja rakennustyö ovat olleet rohkeita ja kertovat 
yhä todistusvoimaisesti suunnittelijoiden ja rakentajien 
osaamisesta, asenteesta ja 1960-luvun taiteellisen rationa-
lismin ihanteista.

Neljän vuosikymmenen aikana rakenteet ovat ikäänty-
neet ja tiloihin on tehty vähitellen muutoksia ja lisäyksiä, 
jotka heikentävät rakennuksen ilmaisuvoimaa ja arvoa. 
Auttakoon tämä selvitys uusia suunnittelijoita, rakentajia 
ja omistajia ymmärtämään ja ylläpitämään merkittävää es-
poolaista identiteettirakennusta ja palauttamaan vesitor-
niin sen alkuperäinen selkeys – tekemään hyviä valintoja ja 
tekoja.

Gäddviks vattentorn planerades 1966 och byggdes 1967-
68 på uppdrag av Esbo köpings vattenverk. Denna bygg-
nadshistoriska utredning och inventering av hur väl bygg-
naden har bevarats har utarbetats nu när vattentornet för 
första gången är föremål för ombyggnad och har övergått 
från Esbo Vattens ägo till samkommunen HRM, Vatten, 
som förenar vattenverken i de fyra kommunerna. 

Vattentornet byggdes för behoven i ett samhälle om ca 
40 000 invånare för att betjäna stadsdelarna i sydöstra 
Esbo. Det är fortfarande behövligt och ändamålsenligt.

Byggnaden är belägen på sydöstra Esbos högsta terräng-
punkt. Platsen var betydelsefull redan under bronsåldern. 
Platsen var tidigare känd som Kasaberget och har senare 
utvecklats till stad. Genom vattentornet har platsen blivit 
markerad på ett nytt sätt och fått nya betydelser. Vatten-
tornet är Gäddviks karakteristiska landmärke till lands, till 
sjöss och i luften. Dess silhuett har också prytt Esbo stads 
tidningsannonser. Tack vare utsiktsterrassen och restau-
rangen är platsen liksom vyerna mot Finska viken och 
södra Esbo bekanta också för turister.

Gäddviks vattentorn är byggnadstekniskt, arkitektoniskt 
och landskapsmässigt unikt. Det ikoniska landmärkets kva-
litet baserar sig på den armerade betongens monolitiska 
och konstruktiva karaktär. Betongen har också ett minne: 
materialet minns varje detalj i den form där det blivit 
gjutet. Det djärva greppet i arkitekturen och i ingenjörs- 
och byggnadsarbetet talar fortfarande sitt tydliga språk 
om 1960-talets kompetens, attityd och den konstnärliga 
rationalismens ideal.

Under fyra decennier har konstruktionerna åldrats och 
lokalerna har undan för undan ändrats och byggts till på 
ett sätt som försvagar byggandens uttryckskraft och värde.  
Må den här utredningen hjälpa nya planerare, byggare 
och ägare att förstå och upprätthålla denna byggnad som 
en central identitetsmarkör för Esbo stad och återställa 
vattentornet i dess ursprungliga tydliga skepnad – genom 
goda val och gärningar. 
 
Espoossa 1.2.2010

Esbo den 1 februari 2010

Juha Hovinen 

Kannen kuva: Livady Oy
Edellinen aukeama ja viereinen sivu: kuvaaja tuntematon. Lähde: 
Virkkunen & Co. arkisto.
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JOhdanTO
Haukilahden vesitornin rakennushistoriaselvityksen 
tavoite on kuvata rakennuksen syntyhistoria, suunnittelu 
ja rakentaminen, dokumentoida sen nykytila ja arvioida 
säilyneisyys. Vesitorni on varsin erikoinen rakennustyyppi, 
jossa rakenteilla ja tekniikalla on suuri rooli. Tästä syystä 
olemme antaneet paljon tilaa rakennesuunnittelun ja 
rakentamisen vaiheiden kuvaukselle sekä vesiteknisille 
seikoille, tavoitteena helpottaa korjaustyöhön ryhtyvien 
perehtymistä tornin saloihin. Valotamme Haukilahden 
vesitornia myös paikallisena ja seudullisena maamerkkinä, 
tornin käyttöä sekä siitä tehtyjä artikkeleita ja kuvauksia 
mediassa. Lopuksi hahmottelemme vesitornien kehitystä 
ja typologioita ja esittelemme Haukilahden vesitornin 
erityispiirteet. 

Varsinaista rakennushistoriallista arvottamista selvitys ei 
pidä sisällään. Lopun yhteenvetoon olemme kuitenkin 
tiiviisti koonneet arvottamisen avaimia selvityksen neljän 
pääosan avaamista näkökulmista. Yhteenvedossa kiinni-
tämme huomion rakennushistoriallisen arvon kannalta 
olennaisiin seikkoihin, joita vesitornin korjausta ohjelmoi-
taessa ja suunniteltaessa ei saisi unohtaa. 

Yleistäen voidaan sanoa, että Haukilahden vesitorni on 
kunnallisteknisen arkkitehtuurin merkkiteos. Se on pionee-
rityö sekä esteettisesti että teknisesti. Torni on julkisivuil-
taan, tilajaoltaan ja rakenteiltaan hyvin säilynyt. Päätilojen 
sisustukset ovat sen sijaan kokeneet monia muutoksia. 
Tornin julkinen käyttö ravintolana ja näköalapaikkana 
on oleellinen osa sen merkitystä ja arvoa. Sitä tarvitaan 
edelleen myös päätehtävässään Espoon vesihuollon 
osana. Haukilahden vesitornin käyttötarkoitusta ei toisin 
sanoen ole syytä muuttaa, mutta huolellisesti suunnitellul-
le, tornin arvoja kunnioittavalle korjaamiselle on yli neljän 
vuosikymmenen käytön jälkeen tarvetta. 

LÄhTEET
Selvityksen lähdeaineiston ytimessä ovat olleet arkkitehti- 
ja rakennepiirustukset. Erkko Virkkusen arkkitehtitoimis-
ton (nyk. Virkkunen & Co architects) arkistossa oli joitakin 
vuosia sitten vesivahinko, ja suuri osa aineistosta, etenkin 
A4-arkisto, on kärsinyt vaurioita. Piirustukset on selvitys-
työn yhteydessä kuitenkin saatu avattua ja tutkittua. Kaikki 
arkkitehtipiirustukset sekä Espoon Veden arkistosta löyty-
neet rakennustyöselitys ja työmaapäiväkirja on nyt skan-
nattu suunnittelijoiden käyttöön. Rakennepiirustusten täy-
dellinen sarja on koottu kolmesta kokoelmasta, joista kaksi 
mappisarjaa oli Espoon Veden arkistossa ja yksi Espoon 
kaupungin Tilakeskuksen arkistossa. Rakennepiirustusten 
piirustussarjat on kopioitu täydelliseksi Tilakeskuksen 
kokoelmiin ja skannattu kokonaisuudessaan tutkimuksen 
liitteeksi. Espoon kaupunginarkistossa on lisäksi kaksi kan-
siota rakentamisvaiheen asiakirjoja ja piirustuksia. Luette-
lot näistä sekä piirustusluettelot arkkitehtipiirustuksista ja 
rakennepiirustuksista on liitetty tutkimuksen loppuun. 

Espoon rakennusvalvontakeskuksessa on skannattuna 
pääpiirustussarja. Nämä kopioista tehdyt skannaukset ovat 
melko heikkolaatuiset. Nyt tehdyt tarkat ja oikaistut kuvat 
ovat myös tältä osin selvästi laadukkaammat ja eri suunnit-
telijoita paremmin palvelevat. 

A-insinöörit Oy on tehnyt vesitornista kaksi tärkeää kun-
totutkimusta: Allasrakenteiden kuntotutkimus (7.7.2008) 
sekä Julkisivu- ja vesikattorakenteiden kuntotutkimus 
(4.2.2009). 

Tornin säilyneisyyttä on tutkittu vertailemalla piirustuksia, 
rakennusselitystä ja eri aikoina otettuja valokuvia nykyti-
laan. Säilyneisyyden ja nykytilan arviointi on tehty pääl-
lisin puolin ilman rakenneavauksia ja maalitutkimuksia. 

Muutoshistorian kartoittamiseksi ja Virkkusen toimiston 
esteettisten tavoitteiden hahmottamiseksi on haastateltu 
suunnittelijoita, käyttäjiä ja vanhoja haukilahtelaisia: Ilmari 
Hyppänen, Markku Roiha, Markku Melkko, Risto Virk-
kunen, Pirjo Kovanen, Anneli Nissinen ja Pirkko Virkkunen. 
Haastattelujen litteroinnit tai tiivistelmät ovat CD:llä liit-
teenä lähinnä Kaupunginmuseon tarpeita ajatellen. Myös 
yksi arkkitehti Erkko Virkkusen kaitafilmi on digitalisoitu ja 
liitetty mukaan. 

Rakentamisen vaiheiden ymmärtämisessä ovat apuna ol-
leet erittäin hyvät valokuvakokoelmat. Valokuvia on saatu 
selvityksen käyttöön Espoon kaupungin Tilakeskuksesta ja 
kaupunginmuseosta, arkkitehtitoimisto Virkkunen & co:lta, 
Ilmari Hyppäseltä, Ravintola Haikaranpesän arkistosta, 
Studio Kaisa Blomstedtilta, Haukilahti-seuralta, Kansallis-
kirjastosta sekä Länsiväylän ja Helsingin Sanomain kuva-
arkistoista. Ravintolan historiaa ei ole kattavasti inventoi-
tu, johtuen arkistojen puutteellisuudesta. Ravintola on 
tallettanut esitemateriaalia ja valokuvia mutta vain joitakin 
piirustuksia itse sisustuksesta.

Vesitornien typologian osalta lähteinä ovat olleet Tekniikan 
museon arkisto ja Ismo Asolan kirja Vesitorni – yhdyskun-
nan maamerkki. Haukilahden vesitornista osana Espoon 
vesihuoltoa olemme kirjoittaneet Petri Juutin ja Riikka 
Rajalan Veden vuosisata -teoksen pohjalta. Haukilahden 
rakentumisen osalta päälähde on ollut Pertti Maisalan Es-
poo – oma lukunsa. Näistä on koottu Haukilahden vesitor-
nia koskevat tiivistelmät ja niitä on täydennetty tarpeellisin 
osin. Ajankuvaa on hahmotettu lisäksi aikalaiskirjoitusten 
perusteella.
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InLEdnInG
Den byggnadshistoriska utredningen om Gäddviks 
vattentorn har till syfte att beskriva byggnadens upp-
komsthistoria, planering och byggande, dokumentera dess 
nuläge och bedöma hur väl den är bevarad i originalskick. 
Vattentornet är en förhållandevis speciell byggnadstyp där 
konstruktioner och teknik spelar en stor roll. Därför har 
vi lämnat mycket rum för beskrivning av byggplaneringen 
och byggskedena samt de vattentekniska lösningarna i 
syfte att göra det lättare för dem som ska utföra reparati-
onsarbetet att fördjupa sig i tornets hemligheter. Vi också 
belyser Gäddviks vattentorn som ett lokalt och regionalt 
landmärke, tornets användning samt på artiklar och besk-
rivningar av tornet i media. Slutligen skisserar utredningen 
upp vattentornstypologier och presenterar särdragen för 
Gäddviks vattentorn.

Utredningen innehåller inga egentliga byggnadshistoriska 
värderingar. Utredningen är indelad i fyra huvuddelar, och 
i slutets sammandrag har vi sammanställt nycklar till en 
värdering i sammanfattad form. I sammandrag fokuserar 
vi på synvinklar som är relevanta med avseende på det 
byggnadshistoriska värdet och som inte bör förbises vid 
programmering och planering av reparationsarbetet. 

Allmänt taget kan Gäddviks vattentorn ses som ett av den 
kommunaltekniska arkitekturens betydande verk. Det är 
ett pionjärarbete både estetiskt och tekniskt. Tornet är 
väl bevarat med avseende på fasader, rumsindelning och 
konstruktioner. Däremot har inredningen i huvudlokalerna 
genomgått många förändringar. Den offentliga användnin-
gen som restaurang och utsiktsplats är en väsentlig del av 
tornets betydelse och värde. Det behövs fortfarande också 
i sin huvuduppgift som en del av Esbos vattentjänster. 
Tornets användningssyfte bör därför inte ändras, men ef-
ter över fyra årtionden av användning behövs en omsorgs-
fullt planerad reparation med pietet för tornets värden.

kÄLLOr
Kärnan av utredningens källmaterial utgörs av arkitekt- 
och konstruktionsritningarna. Arkivet hos Erkko Virk-
kunens arkitektbyrå (numera Virkkunen & Co architects) 
utsattes för ett antal år sedan för vattenläckage, och en 
stor del av materialet, särskilt A4-arkivet, blev skadat. 
Under utredningsarbetets gång har man trots det lyckats 
öppna och undersöka ritningarna. Alla arkitektritningar 
samt en arbetsbeskrivning och en bygglogg som hittades i 
Esbo Vattens arkiv har nu skannats för att kunna användas 
av planerarna. Den kompletta serien av konstruktions-
ritningar har sammanställts ur tre samlingar av vilka två 
mappserier fanns i Esbo Vattens arkiv och en i arkivet hos 
Esbo stads lokalcentral. Konstruktionsritningarnas ritnings-
serier har kompletterats i lokalcentralens samlingar och 
skannats i sin helhet som bilaga till undersökningen. I Es-
bos stadsarkiv finns dessutom två pärmar med handlingar 
och ritningar från byggnadsskedet. Kataloger över dessa 
samt över arkitektritningarna och konstruktionsritningarna 
finns i slutet av undersökningen. 

I Esbos byggnadstillsynscentral finns huvudritningsserien 
skannad. Serien är skannad av kopior och dess bildkvalitet 
är relativt låg. De nya detaljerade och korrigerade bilderna 
är också i tekniskt hänseende av uppenbart högre kvalitet 
och betjänar planerarna betydligt bättre. 

A-insinöörit Oy har gjort två betydande konditionsunder-
sökningar om vattentornet: en undersökning av bassäng-
konstruktionernas skick (Allasrakenteiden kuntotutkimus 
7.7.2008) samt en undersökning av fasad- och yttertaks-
konstruktionernas skick (Julkisivu- ja vesikattorakenteiden 
kuntotutkimus 4.2.2009). 

Tornets autenticitet har undersökts genom att ritningar, 
arbetsbeskrivningen och foton från olika tider har jämförts 

TEkIJÄT, kIITOkSET
Rakennushistoriaselvityksen työryhmään ovat kuuluneet 
arkkitehdit Panu Lehtovuori, Janne Prokkola ja Mikko 
Mälkki, ark.yo Tuomas Klaus ja maisema-ark.yo Mathias 
Wahlberg  Arkkitehtitoimisto Livady Oy:stä, arkkitehti 
Mikko Lindqvist sekä tutkija, HTM Suvi Eräpalo. Kiitämme 
lämpimästi Juha Hovista, Petteri Jokista, Risto Virkkusta, 
Pirjo Kovasta, Markku Roihaa, Karoliina Ketolaa, Anne 
Vuojolaista sekä kaikkia haastateltuja ja muita, jotka ovat 
tiedoillaan ja kokemuksellaan auttaneet työtä eteenpäin. 

Panu Lehtovuori 

Janne Prokkola 
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TaCk TILL dE mEdVErkandE
I arbetsgruppen för den byggnadshistoriska utredningen 
ingick arkitekterna Panu Lehtovuori, Janne Prokkola och 
Mikko Mälkki, arkitekturstuderande Tuomas Klaus och 
landskapsarkitekturstuderande Mathias Wahlberg från 
Arkitektbyrå Livady Ab, arkitekt Mikko Lindqvist samt fors-
karen, AVM Suvi Eräpalo. Vi vill rikta ett varmt tack till Juha 
Hovinen, Petteri Jokinen, Risto Virkkunen, Pirjo Kovanen, 
Markku Roiha, Karoliina Ketola, Anne Vuojolainen samt 
alla som har ställt upp för intervju och alla andra som med 
sina kunskaper och erfarenheter har bidragit till arbetet. 

Panu Lehtovuori 

Janne Prokkola 

med nuläget. Bedömningen av autenticiteten och nuläget 
har i huvudsak gjorts utan öppning av konstruktioner och 
målfärgsundersökning. För kartläggning av förändringshis-
torian och för att skissera upp Virkkunens byrås estetiska 
mål har intervjuer gjorts med planerare, användare och 
gamla Gäddvikbor: Ilmari Hyppänen, Markku Roiha, 
Markku Melkko, Risto Virkkunen, Pirjo Kovanen, Anneli 
Nissinen och Pirkko Virkkunen. Intervjuerna bifogas CD:n 
i littererad eller sammanfattad form främst med tanke på 
stadsmuseets behov. Också en smalfilm av arkitekt Erkko 
Virkkunen har digitaliserats och bifogats. 

 Det finns utmärkta fotosamlingar som belyser byggnadss-
kedena. Foton har ställts till utredningens förfogande av 
Esbo stads lokalcentral och stadsmuseum, arkitektbyrå 
Virkkunen & co, Ilmari Hyppänen, Ravintola Haikaranpesäs 
arkiv, Studio Kaisa Blomstedt, Gäddvikssällskapet, Natio-
nalbiblioteket samt Länsiväyläs och Helsingin Sanomats 
bildarkiv. Restaurangens historia har inte blivit föremål för 
en heltäckande inventering på grund av brister i arkiven. 
Restaurangen har sparat broschyrmaterial och foton men 
endast vissa ritningar av själva inredningen.

Källor i fråga om vattentornstypologin är Tekniikan mu-
seos arkiv och Ismo Asolas bok Vesitorni – yhdyskunnan 
maamerkki. Vi har avhandlat Gäddviks vattentorn som en 
del av Esbos vattentjänster på grundval av Petri Juutis och 
Riikka Rajalas verk Veden vuosisata. I fråga om byggnatio-
nen i Gäddvik var huvudkällan Pertti Maisalas Espoo – oma 
lukunsa. Sammanfattningarna om Gäddviks vattentorn är 
samlade utifrån dessa och de har kompletterats vid behov. 
Tidsbilden har också skisserats upp på basis av samtida 
texter.
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Kohde      Haukilahden vesitorni

Sijainti      Hauenkallio 3, 02170 Espoo

Omistaja     Kunnallinen liikelaitos Espoon Vesi. Vuodesta 2010 alkaen HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kiinteistötunnus     04901400440001

Kerrosala     2406 k-m2

Kaavatilanne     Tontilla on voimassa 6.5.1974 vahvistettu Haukilahden alueen ensimmäinen asemakaava nro 230900. Myöhemmin Haukilahden  
      alueella on tehty kymmeniä asemakaavojen muutoksia, mutta vesitornin kaavaa ei ole muutettu. Kaavan mukaan tontti on kun- 
      nallisteknillisten rakennusten ja laitosten aluetta.

Suojelutilanne     Ei suojeltu asemakaavassa.

Rakennuttaja     Espoon kauppalan vesilaitos. Espoon kauppalan puolesta työn valvojana talonrakennuspäällikkö dipl.ins. Toivo Nikkanen

Arkkitehti     Arkkitehtitoimisto Erkko Virkkunen ky

Rakenneinsinööri     Insinööritoimisto Ilmari Hyppänen ky

Vesitekniikka     Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy

Sähköteknillinen suunnittelu   Sähkötekninen insinööritoimisto Veikko Vahvaselkä

Urakoitsijat     Insinööritoimisto Vesipojat Oy, Insinööritoimisto Vesi-Pekka Oy, Rakennustoimisto Tuomas Savolainen

Rakennusaika, valmistumispäivämäärä  1967-1968

Merkittävät muutokset    Rakennus on alkuperäisessä käytössään. Merkittävimmät muutokset on tehty sisääntulokerroksen ja ravintolakerroksen   
      sisustuksessa.

Rakennuksen tilavuus    13 800 m3

Vesisäiliön tilavuus    4 100 m3

Aliurakoitsijat ja –hankkijat   Esijännitys- ja nostotyöt  A-Betoni Oy
      LVI-työt   Metalli ja Lämpö Oy
      Sähkötyöt  Espoon Asennus Oy
      Putkistotyöt   Vesirakennuskumppanit Oy
      Hissi   Kone Oy
      Liukuvalukalusto  Betoni Oy
      Valmisbetoni  Keskusbetoni Oy
      Lämpöeristys   RN-Tuonti Ky
      Muottiöljy  Laatuöljy Oy

rakEnnUkSEn pErUSTIEdOT
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  SUUnnITTELU Ja rakEnTamInEn



Vasemmalla: Carl. B. Hagströmin laatima isojakokartta Gräsan 
kartanon maista vuodelta 1774. (Kuvalähde: Haukilahti - Gäddvik, 
Haukilahden seura 2006)

Alla: Yksinkertaistettu piirros Gräsan kartanon maiden palstajaos-
ta. Vesitornin nykyinen paikka ympyröity. (Kuvalähde: Haukilahti 
- Gäddvik, Haukilahden seura 2006)

Viereinen sivu: ilmakuva etelästä (Kuvalähde: Espoon kaupunki)
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rakEnnUSpaIkka
Espoon asutuksen painopiste on historiallisesti ollut Keski-
Espoossa Suuren Rantatien ja 1900-luvun alkupuolelta 
asti rautatien varressa. Etelä-Espoo oli pitkään syrjäistä 
rannikkoseutua, jossa oli muutaman talon muodostamia 
kyliä sekä kalastajatorppia.1 

Haukilahden alueella on kuitenkin säilyneitä jälkiä ih-
misen toiminnasta jo esihistorialliselta ajalta. Nykyisen 
Hauenkallion laella ja tuntumassa sijaitsee kaksi kiviröyk-
kiötä, joista ylempi on vuonna 1913 tehdyissä tutkimuk-
sissa todettu pronssikautiseksi hautaröykkiöksi. Alempi on 
mahdollisesti luonnonmuodostuma.2 

Haukilahden eli Gäddvikin osalta historian asiakirjatiedot 
alkavat 1540, jolloin Raaseporin läänin maakirjassa maini-
taan Gäddvikin yksinäistalo. Talon perustamisaikaa ei tun-
neta, mutta talo hävisi vuonna  1544 tullessaan liitetyksi 
yhteen Gräsan kartanon kanssa. Talon alue oli sen jälkeen 
asumattomana noin kaksi vuosisataa, kunnes Haukilahden 
rantaan perustettiin kaksi torppaa 1700-luvun puolivälissä. 
Haukilahden alue oli tämänkin jälkeen luonteeltaan lähin-
nä Gräsan kartanon  takamaata.3 

Helsingin voimakas kasvu 1800-luvulla heijastui myös 
Espooseen. Etelä-Espoossa kehitykseen vaikutti mm. sään-
nöllinen höyrylaivaliikenne Helsingistä, joka kiihdytti hu-
vilarakentamista rannikkoseudulle. Nykyisen Haukilahden 
alueelle rakentuivat ensimmäiset huvilat 1800-luvun 
viimeisinä vuosikymmeninä. Mellstenin niemeen tehtiin 
laituri säännöllistä laivaliikennettä varten.4 

Rantarata, rautatieyhteys Helsingistä länteen, liitti Espoon 
kiinteästi Helsingin kehitykseen vuodesta 1903 alkaen. 
Etelä-Espoo oli rautatiehen nähden kuitenkin hyvin syrjäi-
nen alue. Jorvaksentien rakentaminen 1930-luvulla muutti 
tilanteen ja loi aivan uudenlaiset edellytykset Etelä-Espoon 
laajamittaiseen rakentamiseen. Pariin kohtaan tienvarressa 

1  Maisala 2008, 16; Oja 1964, 3-4.
2  Espoon muinaismuistot… 1986; Kokkonen 1990, 83.
3  Vuojolainen 2009.
4  Tarjanne 2006, 47; Oja 1964, 3-4.

(Westend, Gäddvik, Gräsa) palstoitettiin pienkiinteistöjä jo 
1930-luvun lopulla.5

Jorvaksentie ja sodan jälkeinen asutustoiminta kiihdyttivät 
Etelä-Espoon rakentamista 1940-luvulla. Erityissäännöksiin 
perustuva asutustoiminta ja tämän rinnalla tapahtunut 

5  Maisala 2008, 16, 38, 40-41.

yksityinen palstoitustoiminta laajensivat Espoon taajama-
aluetta eri kokoisina sirpaleina hyvin laajalle 1940- ja 
50-lukujen aikana, eli jo ennen yksityisautojen yleistymis-
tä. Laajempaa, suunnitelmallista yhdyskuntarakentamista 
toteutettiin 1950-luvulla lähinnä vain Tapiolassa (jossa toi-
mijana oli Asuntosäätiö) sekä Leppävaarassa (jossa taustal-
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la vaikutti valtion ja Helsingin kaupungin laaja maanomis-
tus). Porkkalan vuokra-alue palautettiin Suomelle 1956. 
Kulkuyhteyksien avautuminen Jorvaksentien kautta myös 
pidemmälle länteen teki koko Etelä-Espoosta houkuttele-
van kohteen asuntotuotannolle.6 

Espoon kunnallinen maankäytön suunnittelu ja rakentami-
sen ohjaus aloitettiin 1950-luvun mittaan, niukoin resurs-

6  Maisala 2008, 16, 38, 40-41.

sein. Koko Helsingin seutua koskevia yleissuunnitelmia laa-
dittiin toisaalla. Helsingin asemakaavatoimisto oli vuonna 
1943 laatinut Suur-Helsingin yleisasemakaavaehdotuksen, 
joka ulottui pitkälle Espoon ja Helsingin maalaiskunnan 
puolelle. Tähän liittyen oli jo 1940-luvun lopulla laadittu 
mm. suunnitelma lähes koko Etelä-Espoon kattavasta, 
aina Espoolahteen asti ulottuvasta pikaraitiotielinjastosta. 
Vuonna 1947 aloitti toimintansa Helsingin ja naapurikunti-

en yhteinen Aluesuunnitelmaliitto, joka suunnitteli seudun 
maankäyttöä yleispiirteisesti. Seudun kokonaisyleissuunni-
telman ensimmäinen versio, ns. ryhmittelykaavio, valmis-
tui 1957. Siinä esitettiin, että Etelä-Espoon laajamittainen 
rakentaminen perustuisi modernistisen kaupunkisuunnit-
telun ihanteiden mukaisesti asumakuntiin joita erottivat 
toisistaan viheralueet.7 

Etelä-Espoon alueiden liittämistä Helsinkiin tutkittiin myös. 
Vuonna 1946 Helsingin kaupunkiin oli liitetty valtava alue 
Helsingin maalaiskunnasta (ns. suuri alueliitos). Saman 
tyyppistä laajaa alueliitosta sekä erilaisia suppeampia 
vaihtoehtoja esitettiin myös Espoon osalta. Mm. vuonna 
1950 hallitussihteeri Otto Larma esitti laajojen Espoon 
alueiden liittämistä Helsinkiin. Esitetty liitosalue ulottui 
Mankkaalle ja Laaksolahteen asti. Tärkeänä perusteena 
alueiden liittämiselle Helsinkiin mainittiin vesihuollon 
puutteet Espoossa. Otaniemen ja Tapiolan rakentaminen-
han perustui Helsingin vesilaitoksen palveluihin. Ehdotusta 
ei kuitenkaan siinä vaiheessa lähdetty ajamaan eteenpäin, 
sillä Helsinki ei silloin innostunut asiasta. Vuonna 1957 
Espoossa perustettiin yhtiömuotoinen Espoon Vesihuolto 
Oy. Suurten vedenpuhdistamojen rakentaminen, ve-
denottamo Bodominjärvellä sekä pari paikallista pohjave-
denottamoa tekivät kunnasta veden suhteen omavaraisen 
1960-luvun alussa. Vesihuollon omavarainen järjestäminen 
Espoossa näyttää olleen yksi keino murentaa erilaisten, 
useaan kertaan toistuneiden alue- ja kuntaliitosvaatimus-
ten perusteita.8 

1960-luvulle tultaessa oli odotettavissa yhteiskunnallisia 
muutoksia. Vuonna 1958 julkaistiin uudet valtakunnalli-
set väestöennusteet joissa ennakoitiin Helsingin seudun 
hyvin voimakasta kasvua tulevalla vuosikymmenellä (ns. 
suuri muutto). Aluesuunnitelmaliiton laatiman ryhmitte-
lykaavion väestömitoituksia nostettiin nyt voimakkaasti, 
ja monet aiemmat suunnitelmat muuttuivat lähes saman 

7  Maisala 2008, 33-37.
8  Maisala 2008, 39-40, 45.



Rakennusluvassa esitetyssä tonttikartassa on Sammalkorven 
asemakaavasta poikkeava ajoyhteys ja tontin muoto. (Kuvalähde: 
Espoon rakennusvalvontakeskus)
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tien vanhentuneiksi. 1960-luvun alussa Espoo oli kuitenkin 
yhä hyvin maaseutumainen, ja pientalot ja loma-asunnot 
olivat yleisimpiä rakennustyyppejä. Rivitaloja ja pieniä 
kerrostaloja nousi kunnan itäosiin rakennuskaava-alueille 
sekä poikkeusluvin muuallekin, mm. juuri Haukilahteen. 
Kun Espoo muuttui vuonna 1963 maalaiskunnasta kauppa-
laksi, kunta sai myös rakennuslakiin perustuen periaatteel-
lisen kaavoitusmonopolin. Osana valtakunnallista kehitystä 
Espoo ryhtyi 1960-luvulla ottamaan vastaan omaa osaansa 
pääkaupungin nopeasta kasvusta ja tarjoamaan mahdolli-
suuksia teolliselle asuntotuotannolle. Realistisena ratkai-
suna nopean asuntotuotannon aikaansaamiseksi nähtiin 
aluerakentaminen. Kunta teki suurten rakennuttajien 
kanssa laajoja aluerakennussopimuksia ja hyväksyi samalla 
monikeskuksisen kaupunkirakenteen viralliseksi tavoitteek-
seen. Tämä kehitys tuli leimaamaan suurelta osin myös 
eteläisen ja lounaisen Espoon rakentamista.9 

Haukilahden osalta varsinaisesta aluerakentamisesta ei 
ole kuitenkaan aiheellista puhua. Haukilahti rakennettiin 
vaihtelevin talotyypein, pieninä yksikköinä, ja suurimmaksi 
osaksi jo ennen asuntojen laajamittaisimman massatuo-
tannon aikaa.10 Suunnitteluun ja rakentamiseen vaikutti 
olennaisesti se, että alue koostui hyvin monen maanomis-
tajan maista.11 

Kunta oli 1950-luvun puolivälissä tilannut 
Aluesuunnitelma liitolta Gräsa-Matinkylän alueen 
yleisjärjestelysuunnitelman, joka valmistui 1957. 
Aluesuunnitelmaliitolta tilattiin sen jälkeen yksityiskoh-
taisempi rakennussuunnitelma Olarsbyn (Olarin) kylän 
itä- ja eteläosiin (Haukilahti, Toppelund, Niittykumpu, osia 

9  Maisala 2008, 34, 63, 66-67.
10  Laapotti 2006, 62; Tarjanne 2006, 53.
11  Vuojolainen 2009.



Hauenkallion pronssikautinen hautaröykkiö vuoden 1913 kaivaus-
ten aikana. (Kuvalähde: Haukilahti - Gäddvik, Haukilahden Seura 
2006)

Oikealla: ilmakuva etelästä (Kuvalähde: Espoon kaupunki)

15

Tomtekullasta ja Övre Mankansista). Suunnittelua hoiti 
arkkitehti Risto Sammalkorpi, ensin Aluesuunnitelmaliiton 
palkkalistoilla ja sittemmin itsenäisenä yrittäjänä.12 

Toteutunut palstoitus sitoi suunnittelua merkittävästi 
Haukilahden ja Toppelundin alueilla, ja rakentamisen mää-
rä jäi suunnitelmassa huomattavasti alunperin asetetusta 
tavoitteesta. Rakennustyypit vaihtelivat Sammalkorven 
suunnitelmassa pientaloista rivitaloihin ja kerrostaloihin. 
Haukilahden alueen läpi kulki suunnitelmassa myös metro-
linjaus; metroasema sijoittui nykyisten Haukilahdenkadun 

12  Maisala 2008, 210-211.

ja Hauenkalliontien paikkeille. Rakennuskaavaluonnos 
hyväksyttiin asemakaavalautakunnassa ja lähetettiin 
lausunnoille vuonna 1961, ja poikkeuslupiin perustuva 
rakentaminen vilkastui alueella välittömästi. Nähtävillä 
pitämisen jälkeen kaavaluonnos muutettiin asemakaavak-
si. Alkuperäisessä suunnitelmassa Hauenkallion laelle on 
ilmeisesti ollut sijoitettuna kerrostalokortteli, joka kuiten-
kin lautakuntakäsittelyssä poistettiin sinne sijoitettavan 
vesitornin tieltä. Haukilahden ja Toppelundin pohjoisosan 
asemakaavat hyväksyttiin kauppalanvaltuustossa vuon-
na 1965, jolloin kaavojen alueella oli jo valmiina useita 

kerrostalo- ja kymmeniä rivitaloyhtiöitä, lähes puolet 
kaavojen koko rakennusoikeudesta. Haukilahden kaavaa ei 
kuitenkaan vahvistettu sisäasiainministeriössä. TVH vaati 
suurimittakaavaisempia tiejärjestelyjä, ja metron pintava-
rausta vastustettiin kansalaiskirjelmän voimin. Ministeriön 
päätöksestä huolimatta poikkeuslupiin perustuva raken-
taminen jatkui kaavan alueella vilkkaana.13 Haukilahden 
rakentamisen vilkkain aika sijoittuu vuosiin 1963-67.14 
Alueen rakentaminen perustui käytännössä suureksi osaksi 
tähän valtuuston vuona 1965 hyväksymään Haukilahden 

13  Maisala 2008, 210-211.
14  Tarjanne 2006, 53.
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Vasemmalla: Tontilla on voimassa Haukilahden alueen ensim-
mäinen asemakaava nro 230900 (vahvistettu 6.5.1974). Kaavan 
mukaan tontti on kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten alue 
(YT). Tontin kaakkoispuolella on hautaröykkiötä rajaava muinais-
muistoalue (EM). (Kuvalähde: Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)
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kaavasuunnitelmaan, vaikka sillä ei sellaisenaan ollut 
lainvoimaa.

Kaavasuunnittelu käynnistettiin ministeriön hylkäävän pää-
töksen jälkeen uudelleen. Uuden kaavatyön aikana met-
rolinjaus siirtyi Jorvaksentien pohjoispuolelle, Niittymaan 
puolelle. Haukilahden keskustan rakennusoikeutta lisättiin. 
Tutkittiin myös uudenlaisia liikenneratkaisuja, joiden vuok-
si olisi jouduttu purkamaan rivitalo tai myymälärakennus. 
Näiden vastustus oli niin laajaa, että tieverkon muutok-
sista luovuttiin. TVH:n vaatimaa rinnakkaistietä vastaava 
katuyhteys osoitettiin Hauenkallion kautta Matinkylään. 
Asemakaava ”Haukilahti” vahvistettiin vuonna 1974. Siinä 
vaiheessa Haukilahti oli asuntorakentamisen osalta suu-
rimmaksi osaksi jo käytännössä rakentunut.15 Vuoden 1974 

15  Maisala 2008, 210-211.

kaava on suuressa osassa Haukilahtea edelleen voimassa, 
erityisesti Hauenkalliontien ja Toppelundintien eteläpuo-
lella. Haukilahden pohjoisosissa puolestaan on tehty n. 40 
kaavamuutosta sittemmin.16 

Keskusta-alueen rakentaminen tapahtui vasta 1980- ja 
90-luvuilla. Haukilahden ja Matinkylän välinen mm. jouk-
koliikenteen kannalta tärkeä katuyhteys (Hauenkalliontien 
jatkaminen) saatiin toteutettua kaksikaistaisena 1990-lu-
vun puolella.17 

Yhteenvetona voi todeta, että valtaosa Haukilahden 
nykyisestä rakennuskannasta rakentui siis suhteellisen 
lyhyessä ajassa. Alue luonteen muutos väljästä huvi-
layhdyskunnasta tiheämmin rakennetuksi asuinalueeksi 

16  Vuojolainen 2009.
17  Maisala 2008, 210-211; Laapotti 2006, 63.

painottuu 1960-luvulle. Haukilahden luonnonmuotoja 
mukaileva tieverkko perustuu pääpiirteissään arkkitehti 
Risto Sammalkorven 1960-luvun alussa laatimaan, silloin 
ilman lainvoimaa jääneeseen kaavasuunnitelmaan. Alueen 
suurimmat viheralueet ovat Hauenkallion ja Pitkäkallion 
puistoiksi kaavoitetut alueet, joissa luonnon yleisilme on 
ennemminkin muokkaamaton kuin puistomainen. Alueen 
julkisista rakennuksista suuri osa on 1980- ja 1990-luvuil-
ta. Anne Vuojolaisen (2009) tekemässä rakennuskannan 
inventoinnissa Haukilahden rakennuskannan kulttuuri-
historiallisesti arvokkaimpina yksittäisinä rakennuksina 
nimetään Toppelundin päärakennus, Haukilahden vanha 
posti ja Haukilahden vesitorni.
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TOrnIn SUUnnITTELU
Espoon vesihuollon 
alkuvaiheet
Pitkälle 1900-luvulle Espoon vesihuolto hoidettiin maaseu-
dulle tyypilliseen tapaan kaivoin ja käymälöin. Modernia 
järjestelmää alettiin pienin askelin rakentaa 1930-luvulta 
alkaen. Tuolloin kunta teetti työllisyystöinä kaivoja ja 
esimerkiksi sairaalan vesijohdon Stensvikiin. Vuonna 1935 
Arne Grahn aloitti tuolloin Huopalahden kuntaan kuulu-
neen Westendin yksityisen vesijohto- ja viemäriverkoston 
rakentamisen. Tapiolaan ja Otaniemeen Helsingin kaupun-
gin vesilaitos aloitti vedenjakelun 1950-luvun alkuvuosina.1

Vuonna 1953 tehty tutkimus osoitti, että suurin osa 
Espoon kaivoista oli saastuneita ja kunnan vesihuolto kaik-
kineen heikosti järjestetty. Tilannetta korjaamaan perustet-
tiin erinäisten vaiheiden jälkeen Espoon Vesihuolto Oy (vv. 
1957-65). Kunnalla oli aluksi 20 prosenttia osakekannasta, 
mutta jo 1959 se sai osake-enemmistön2. Rakentaminen 
keskittyi vedenottamoihin ja runkolinjoihin. 1960-luvun 
alussa mm. Kauklahti, Kauniainen, Leppävaara, Tapiola 
ja Haukilahti saatiin runkoverkon piiriin3, ja vuonna 1964 
valmistui Kauniaisiin Espoon Vesihuolto Oy:n ensimmäinen 
vesitorni. 

Samana vuonna 1964 Espoon kauppalanhallitus päätti 
kunnallistaa vesiyhtiön, perusteluina mm. asemakaa-
voituksen ja kunnallistekniikan koordinointi sekä tak-
sojen alentaminen. Osakeyhtiön loppuvaiheisiin liittyi 
johdon ja johtokunnan taloudellisia väärinkäytöksiä. 
Kunnallinen Kauppalan vesilaitos aloitti 1965, ja 1967 – siis 
Haukilahden vesitornin rakentamisen aikana – vesilaitok-
sesta tuli Espoon teknisen viraston alainen osasto.4

1  Juuti & Rajala 2007, 27-28, ks. myös edellä s. 13.
2  ibid. 55-59.
3  ibid. 67.
4  ibid. 84.

kauppalan vesilaitos 
rakennuttajana
Kunnallistetulla vesilaitoksella oli vuonna 1965 noin 80 
työntekijää5. Suuri osa rakennusurakoista teetettiin lisäksi 
ulkopuolisilla. Monet Espoon alueet kärsivät 1960-luvulla 
ajoittaista vesipulaa. Veden kulutus nousi vesilaitoksen 
alueella useita kymmeniä prosentteja vuodessa, ja veden 
siirtoetäisyydet olivat pitkiä. Vedenhankintaa tutkittiin 
Espoon omien järvien ja pohjavesilähteiden lisäksi mm. 
Hiidenvedestä. Suurien investointien takia vesilaitos tuotti 
tappiota, mitä pidettiin hyväksyttävänä, sillä hyvä vesihuol-
to oli nopeasti kasvavassa kauppalassa asumisviihtyvyyden 
edellytys.

haukilahden torni osaksi 
verkostoa
Vesitornit olivat riittävien raakavesilähteiden ohella oleel-
linen keino varmistaa jakelu ja tasoittaa verkoston pai-
neenvaihteluita. Haukilahden vesitornin suunnitteluryhmä 
oli muodostunut jo Kauniaisten vesitornin ja Dämmanin 
pumppaamon hankkeissa: Erkko Virkkunen (arkkitehti-
suunnittelu), Ilmari Hyppänen (rakenteet), Maa ja Vesi 
Oy (vesitekniikka) ja Vesipojat (urakointi). Dämmanin 
vedenottamon piirustukset oli hyväksytty kauppalan 
valtuustossa keväällä 1965, ja samana vuonna aloitet-
tiin Mäkkylän ylävesisäiliön suunnittelu. Haukilahden 
vesitornia pidettiin kuitenkin kiireellisempänä, ja se ajoi 
Mäkkylän hankkeen ohi.6 Tornin vesitilavuudeksi päätet-
tiin 4100 m3. Sen ajateltiin palvelevan 40 000 asukasta 
Kaakkois-Espoossa. 

Erkko Virkkusen arkkitehti- ja työkuvia on päivätty välille 
18.2.1966 – 2.8.1968. Sisustuksia on suunniteltu vv. 1968-

5  Juuti & Rajala 2007, 86.
6  ibid. 87.

69, ja muutamia pieniä muutoksia vielä vuonna 1970. 
Pihan lipputankojen sijainti on määritelty 1973, mikä mah-
dollisesti liittyy ajatukseen tuoda ETY-kokouksen vieraita 
Haukilahteen. Ilmari Hyppäsen rakennepiirustuksia on 
päivätty välille 30.9.1966 – 1.7.1968. (ks. piirustusluettelot 
raportin liitteenä).

Torni sai poikkeusluvan 13.5.1966 ja rakennusluvan 
14.11.1966. Tornin sijoituspaikaksi ostettiin 4.11.1966 
määräala Gäddvik-nimisestä tilasta.7 18.9.1968 haettiin 
muutoslupaa sisustusmuutoksille kellari- ja kahvilakerrok-
sissa sekä sisäänkäyntihallin verhoamiselle lastulevyllä.

Torni otettiin urakoitsijan vaihdoksen hieman viivästyttä-
mänä käyttöön syyskuussa 1968. Rakentamiskustannukset 
olivat noin 3 milj. markkaa, mikä vastaa nykyrahassa 4,1 
milj. euroa. 

7  Haukilahti-Gäddvik. Espoon kaupungin kotiseutusarja 11, s. 93.
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Oikealla: Espoon vesijohtoverkosto 1968. Järjestelmän keskeisiä 
osia olivat Bodomin ja Dämmanin pumppaamot ja Kauniaisten 
ja Haukilahden vesitornit. Vuonna 1971 valmistunut Otaniemen 
vesitorni ei vielä näy kuvassa. Haukilahden vesitorni ympäröity. 
(Kuvalähde: Juuti & Rajala 2007, 338)

Yllä: Espoon vesijohtoverkoston pituuden kehitys 1940-2004. Hau-
kilahden tornin rakentaminen sijoittuu kaupungin nopean kasvun 
ja samalla verkoston rakentamisen alkuvaiheeseen. Vaikka verkos-
ton ohjauslogiikkaa on teknisen kehityksen ja kulutuksen kasvun 
myötä muutettu, vesitornit ovat edelleen tarpeellisia. (Kuvalähde: 
Juuti & Rajala 2007, 330)
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Suunnittelun vaiheita 
”Tästä tulee Jetsonien koti!”1 

Ilmari Hyppänen muistelee, että Erkko Virkkunen tuli 
hänen puheilleen valmiin idean kanssa: ”Sitten kun tuli 
puhetta tästä vesitornista, niin arkkitehti siinä teki tietysti 
jotain luonnoksia. Niin kuin ne senaikaset arkkitehtitoimis-
ton orjat sanoi, että Erkko oli syönyt kananmunia aamulla 
ja keksinyt sitten sen muodon. Erkko sitten tuli näyttä-
mään näitä luonnoksia että saataisko tällanen pysymään 
pystyssä, ja siitä se sitten jotenkin lähti.”2 

Hyppänen viittaa muun muassa Tapiolan elokuvateatterin 
Kino-Tapiolan katon konstruoineeseen Paavo Simulaan 
kuorirakenteiden uranuurtajana. Tältä Hyppänen oli 
saanut tiedon Karl Girkmannin kirjasta Flächentragwerke,3 
jonka perusteella hän johti laskennassa tarvittavat kaavat 
(ks. lisää rakenteista ja rakentamisen kuluessa tehdyistä 
ratkaisuista seuraavassa luvussa). 

1  Erkko Virkkusen vaimo Pirkko Virkkunen haastattelussa 26.1.2010
2  Haastattelu 21.12.2009
3  Girkmann, Karl. Flächentragwerke. Einfuhrung
  in die Elastostatik der Scheiben, Platten, Schalen und Faltwerke.   
 Wien: Springer Verlag. 1. painos 1946. http://openlibrary.org/b/  
 OL229507M/Fla%CC%88chentragwerke



Äärimmäisenä vasemmalla: The Jetsons, Jetsonit, Hanna & Barbe-
ra tuotannon animaatio 1960-luvulta. Jetsonit sijoittui tulevai-
suuteen Orbit City nimiseen kaupunkiin. Kuvalähde: http://dvice.
com/assets_c/2009/10/jetsons_flyingcar-thumb-550x467-27554.
jpg

Vasemmalla: Erkko Virkkusen hahmotelmia Haukilahden vesitor-
nista maisemassa (Kuvalähde: Virkkunen & Co, arkisto). 

Oikealla ylhäällä: Mark Bennett: Jetsonien koti. Kuvalähde: http://
www.artnet.com/artwork/423933081/183461/mark-bennett-
home-of-jane-and-george-jetson---the-jetsons.html

Oikalla alhaalla: Haukilahden vesitornin ravintolakerros. (Kuvaläh-
de: Virkkunen & Co, arkisto).
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Pirkko Virkkusen mukaan Erkko piirsi tornia yksin pitkään 
iltamyöhään. Kerran hän oli tullut toimistolta hymyillen ko-
tiin ja sanonut: ”Nyt se selvisi. Tästä tulee Jetsonien koti!”4 
Lentävä lautanen, jolla myös piirroshahmot Jetson-sarjassa 
ajavat, on selvästi ollut Virkkusen konsepti. Se näkyy 
harvinaisessa luonnoskuvassa, jossa valokuvan päälle on 
leikattu ufo-hahmo (kuva viereisellä sivulla).

Suunnittelijoiden kesken esteettistä dialogia ei suuremmin 
käyty, vaan insinööri ryhtyi toteuttamaan arkkitehdin nä-
kemystä. Sivujalkojen paksuutta kuitenkin lisättiin puoleen-
toista metriin teknisistä syistä, muutos jonka Virkkunen oli 
hetken mietittyään hyväksynyt.

4  Haastattelu 26.1.2010
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Lions Club Espoo / Meri ry:n v. 1966 tekemästä aloitteesta 
torniin sijoitettiin kahvila.5 Lions Espoo / Meri ry käsitteli 
ehdotusta liittää vesitorniin kahvila ja muita tiloja useissa 
kokouksissa. Hallituksen kokouspöytäkirjassa 27.1.1966 to-
detaan että ”Kauppalan ryhtyessä rakentamaan vesitornia 
Kokkovuorelle ’Viikinkikalliolle’ tulisi siihen saada joitakin 
tiloja nuorisotoimintaa varten.” 3.2.1966 päivätyssä kaup-
palanhallitukselle osoitetussa kirjeessä Kaarlo Favorin ja 
Pekka Pitkänen esittävät että ”vesitornia suunniteltaessa 
otettaisiin huomioon näköalakahvilan ja mahdollisuuksien 
mukaan myös nuorison kokoontumistilojen vaatimat tilat.” 
Kuukausikokouksen pöytäkirja 12.5.1966 raportoi että 
”Espoon kauppalanhallitus oli katsonut klubin aloitteen 
oivalliseksi koskien Kokkovuoren vesitorniasiaa.” 

Tornista tehtiin kuitenkin kaksi suunnitelmavaihtoehtoa, 
kahvilan ja näköalaterassin sisältävä ja yksinkertainen puu-
katteinen torni ilman julkista käyttöä. 27.4.1966 Kauppalan 
valtuusto hyväksyi Erkko Virkkusen luonnospiirustukset, 
ml. kahvilan ja terassin. 20.2.1968 kahvilan vuokra-asia on 
ollut Kauppalanhallituksessa, muita pöytäkirjamerkintöjä 
asiasta ei ole löytynyt. Markku Melkon ja Pertti Laurilan 

5 Haukilahti-Gäddvik. Espoon kaupungin kotiseutusarja 11, s. 93, 114; Lions  
 Club Espoo / Meri ry:n pöytäkirjat. 

mukaan6 tornin valmistumisen aikoihin kahvilanpidosta 
olisi neuvoteltu viiden alan yrittäjän kanssa, ja syyskuus-
sa 1968 olisi päätetty sopimuksesta Elannon kanssa. 
Ravintoloitsija Markku Roiha muistaa samoin.7 Sopimus 
kuitenkin jäi toteutumatta, ja jatkoneuvotteluissa pää-
dyttiin 4.3.1969 ravintolan vuokraamiseen Tauno ja Lydia 
Roihalle.8 Näköalakahvilan muuttaminen ruokaravintolaksi 
oli suuri muutos. Tästä aiheutui päänvaivaa suunnittelijoil-
le. Ravintola olisi tarvinnut sujuvan logistiikan vuoksi kahta 
hissiä, mutta sen lisääminen oli mahdotonta, koska torni 
oli käytännössä valmis. Virkkusen kerrottaan sanoneen, 
että rakennuksen arkkitehtuuri olisi kestänyt leveämmän 
jalkaosan.9 

Kiinnostava tieto on se, että Erkko Virkkunen ei pitänyt 
Haikaranpesän sisustuksesta alussakaan. Pirkko Virkkusen 
oletuksen mukaan10 Roihalla oli joku oma suunnittelija, 
joka määritteli rajuja värejä ja ”itämaisia” kuvioita, joita 
Erkko inhosi. Hieman myöhemmin asennetut ”puupaneelit 
ei olleet sen paremmat”.

6 Haukilahti-Gäddvik. Espoon kaupungin kotiseutusarja 11, s. 93.
7 Haastattelu 8.12.2009
8 Tauno Roiha oli myös Lions-klubin jäsen, Markku Roihan haastattelu  
 8.12.2009. 
9 Haastattelu 8.12.2009
10 Haastattelu 26.1.2010
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Ylimpänä: Erkko Virkkusen merimaisematutkielma 18.2.1966. 
(Kuvalähde: Virkkunen & Co, arkisto.)

Yllä: Ilmari Hyppäsen laatima luonnos vesitornin puukaton raken-
teiksi ilman kahvilakerrosta. Piirustus on päivätty rakennusluvan 
jälkeen (30.1.1967), mikä viittaa siihen, että vielä rakentamisen 
aikana kahvilan toteutuminen oli epävarmaa.  (Kuvalähde: Espoon 
tilakeskus, arkisto).

Oikealla: Ote Lions Club Espoo / Meren kirjeestä 3.2.1966. 
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Erkko Virkkusen toimisto 
– haukilahden vesitornin 
estetiikkaa jäljittämässä 

��Arkkitehtitoimisto Erkko Virkkunen ky perustettiin 1954. 
Tuottelias toimisto on suunnitellut huomattavan määrän 
teollisuus- ja liikerakennuksia. Vuonna 1986 toimintaa 
jatkamaan perustettiin Arkkitehtitoimisto Virkkunen & 
Co, jonka osakkaita olivat Erkko Virkkunen, hänen poikan-
sa rakennusarkkitehti Risto Virkkunen, arkkitehdit SAFA 

Pirjo Kovanen ja Seppo Lehto sekä yo.merkonomi Anneli 
Nissinen. Erkko Virkkusen ja Seppo Lehdon kuoleman jäl-
keen toimintaa jatkoivat kolme jäljellä olevaa osakasta.

Kahden ensimmäisen vuosikymmenen suuria asiakkaita 
olivat mm. Oy Sisu-Auto Ab, Oy Wärtsilä Ab, Helsingin 
kaupungin energialaitos ja Teollisuuden Voima Oy. Espoon 
kaupungin vesihuoltotyöt, Bodomin ja Dämmanin puhdis-
tuslaitokset, Kauniaisten ja Haukilahden vesitornit sekä 
Suomenojan puhdistamo työllistivät Virkkusen toimistoa 
vv. 1960-68. Haukilahden torni oli erikoinen kohde, ja 
kaikkineen vesihuoltoon liittyvät työt jäivät poikkeuksiksi 
toimiston työvirrassa.

Haukilahden vesitorni on Erkko Virkkusen merkkiteos. 
Muita tärkeitä toteutuksia tältä ajalta ovat tornimainen 
Aura-talo Helsingin Meilahdessa (1963)1, Sisun auto-
tehdas Karjaalla (1963) ja rationalistinen toimistotalo 
Metsätapiola Espoon Tapiolassa (1974). Virkkunen piirsi 
myös koko joukon kirkollisia rakennuksia, mm. modernilla 
betonirakennustekniikalla toteutetun Leivonmäen kirkon 
(1960) ja Riihimäen Seurakuntakodin (1964)2. 

Yleistäen voidaan todeta, että Erkko Virkkusen töitä leimaa 
kiinnostus uusiin rakenteisiin. Esimerkiksi Karjaan autoteh-
taassa käytettiin kaarevia betonikuoria ja tietojen mukaan 
myös styrox-eristeitä. Keskittyminen teolliseen rakentami-
seen selittää osittain uusien materiaalien käytön ja tietyn 
ennakkoluulottomuuden, mutta myös kirkoissa Virkkunen 
käytti uusia tekniikoita. Risto Virkkunen viittaa ”ajan hen-
keen” toimiston otteen selittäjänä.3 Toinen läpikäyvä tee-
ma on suoraviivainen rationalismi. Aikanaan Suomen suu-
rin maisemakonttori Metsätapiola edustaa tinkimätöntä ja 
hienosti detaljeihin asti vietyä lasi-betoni-konstruktivismia; 

1 Julkaistu Arkkitehti-lehdessä 1962: 1, s. 234. Joissakin lähteissä Aura- 
 talon valmistumisvuodeksi mainitaan 1962.
2 Tapiolan kelloseppäkoulun ja asuntolan rakennushistoriaselvitys 2005.  
 Arkkitehtitoimisto Okulus oy, s. 15.
3  Haastattelu 20.1.2010

rakennus on monilta osin aivan kansainvälisellä tasolla. 
Haukilahden vesitornin yleishahmo ja ravintolan ja terassin 
toteutus ovat samaa tasoa. Kilpailuvoiton tuloksena synty-
neessä Auratalossa on ajalle tyypillistä Mies-henkistä mas-
soittelua ja julkisivukäsittelyä. Kilpailuvaiheessa rakennus 
oli kokonaan lasia, mutta muutettiin tilaajan vaatimuksesta 
edullisemmaksi.4 Sisustuksissa on kunnianhimoa ja tyyliä. 

Kiinnostava tieto on se, että Erkko Virkkusen kurssi 
Otaniemen Arkkitehtiosastolla (v. 1954 valmistuneet) oli 
erityisen hyvä. Kurssilla olivat mm. Aarno Ruusuvuori ja 
Osmo Lappo. Kurssin kesken on varmasti ollut vuorovaiku-
tusta ja sparrausta, joskaan tietoja tällaisesta ei ole tämän 
työn puitteissa voitu systemaattisesti koota. Le Corbusier, 
Nervi ja Eero Saarinen ovat varmasti olleet tiedossa. Pirkko 
Virkkunen muistelee, että Lappojen ja Martikaisten kanssa 
oli tapana pitää perinteiset vappujuhlat; myös Hyppäsen 
perhe oli usein mukana. Työasioista ei kuitenkaan kes-
kusteltu, vaan työ ja koti pidettiin tietoisesti erillään.5 
Betoniyhdistyksen matkoilta voidaan olettaa vaikutteita 
kootun. 

Haukilahden suunnittelun aikaan Virkkusen noin kymmen-
henkinen toimisto sijaitsi Topeliuksenkadulla. Toimiston 
erikoisuus oli se, että siellä oli aina yksi ulkomaalainen 
harjoittelija tai arkkitehti, 1960-luvun lopulla jugoslavialai-
nen Dushka. 

Toimistossa Erkko Virkkunen piti langat käsissään ja päätti 
miten tehdään. Haukilahden suunnittelussa olivat mukana 
Timo Avela ja jossakin määrin Seppo Lehto. Pirjo Kovanen 
muistelee, että esteettisessä mielessä ”Erkolla oli hirveen 
selkee suorapiirteinen näkemys”. Toimistossa ei juuri kes-
kusteltu tai vertailtu vaihtoehtoja, mutta ”kahden kesken 
Erkon kanssa, niin käytiin läpi [suunnitelmia]. Jos tuli joku 
pulmatilanne tai sellanen niin hänellä oli aina aikaa, ja 

4  Risto Virkkunen 20.1.2010
5  Haastattelu 26.1.2010

Kuva: Erkko Virkkunen, arkkitehti SAFA, 1924 - 1986.



1. Vasemmalta: arkkitehti Pirjo Kovanen, yo-merkonomi Anneli 
Nissinen ja rakennusarkkitehti Risto Virkkunen.

2-3. Oy Wärtsilä Ab Helsingin telakan levyhalli, Helsinki, 1971.

4-5. Auratalo, Helsinki, 1963.

6. Metsätapiolan maisemakonttori. Kuva: Kari Hakli

7. Kipailuehdotus Etelä-Vantaan vesitornikilpailuun. 

8-9.  Suomen autoteollisuus Oy:n (Sisu-auto) tehdasrakennus 
Karjaalla, 1963. 

(Kuvalähde: Virkkunen & Co, / kuva 5. valokuvaaja Simo Rista)
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siinä syvennyttiin, sitä miettiin ja sit hän ei koskaan sanonu 
suoraan, et tee näin vaan se tuli jotenkin ovelasti johda-
teltuna se [ratkaisu].”6 Virkkusella oli myös laaja kirjasto, 
ilmeisesti osin hänen arkkitehti-enonsa Paavo Riihimäen 
peruina. 

6  Haastattelu 20.1.2010
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Ilmari hyppäsen toimisto – 
yhden miehen show
Diplomi-insinööri Ilmari Hyppänen perusti oman 
suunnittelutoimiston vuonna 1965.1 Hyppänen on lo-
pettanut suunnittelutyöt 2000-luvun alussa, ja yhtiö 
(Insinööritoimisto Ilmari Hyppänen ky, LY 0200611-5) on 
poistettu kaupparekisteristä vuonna 2008. 

Toimisto teki suuriakin projekteja hyvin pienellä henki-
lökunnalla. Hyppänen muistelee, että ”…minulla ei ollu 
koskaan kahta orjaa enempää. Kaks orjaa ja konttorityttö. 
[Haukilahden tornin suunnittelun] aikaan oli kaks orjaa (…) 
toimisto oli silloin Topeliuksenkadulla.”2 
Kuten Erkko Virkkusta, myös Hyppästä voi luonneh-
tia ennakkoluulottomaksi ja rohkeaksi suunnittelijaksi. 
Hyppänen muistelee tornin säiliöosan nostoa: ”No 
kyllähän se vähäsen tietysti hirvitti. Mulla on semmonen 
muistikuva että vakuutuslaitos – – ei oikein tiennyt että 
mitä se tekis. Se viivytteli sen kanssa niin että kun se oli 
ilmassa niin Vesipojat sano että ei he nyt enää tarvi mitään 
vakuutusta. Mutta siinähän sitten vielä oli kyllä jotain. Se 
sai kerran sellasen kiertymis- tai siis tällasen kiertyvän liik-
keen. (…) Ehkä siinä otettiin sitten jonkinnäkönen riski. Ei 
oikein ymmärretty kaikkea.”3 – Hyvin torni on joka tapauk-
sessa Hyppäsen laskelmin kestänyt!

1  Haastattelu 21.12.2009
2  ibid.
3  ibid.

Oikealla: Ilmari Hyppänen tarkkailee raudoittamisen edistymistä. 
(Kuvalähde: Antti Heikkilä / Haukilahden-seuran arkisto)

Äärimmäisenä oikealla: Verhokuoren normaalivoimat, momentti 
ja leikkausvoima. Kuva: Hyppänen 1968, s. 46.
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haukilahden vesitorni: Espoon kaupungin arkiston viitteet
-Kertomus Espoon kauppalan toiminnasta 1966
Haukilahden vesitornin suunnittelu aloitettiin Kaakkois-Espoon vedenjakeluolojen parantamiseksi

1966
-Espoon kauppalan hallituksen kokous 15.2.1966:
Vesitornin paikan hankkiminen Haukilahdesta
-Espoon kauppalan valtuuston kokous 30.3.1966:
Määräalan ostaminen Gäddvik -nimisestä tilasta vesitornin paikaksi
-Espoon kauppalan hallituksen kokous 5.4.1966:
Kaakkois-Espoon vesitornin luonnospiirustusten hyväksyminen
-Espoon kauppalan valtuuston kokous 27.4.1966:
Haukilahden vesitornin luonnospiirustusten hyväksyminen
-Espoon kauppalan hallituksen kokous 20.12.1966:
Haukilahden vesitornin pääpiirustusten hyväksyminen
-Espoon kauppalan hallituksen kokous 27.12.1966:
Erityyppisten vesitornien rakentamiskustannusten vertailu

1967
-Espoon kauppalan hallituksen kokous  8.6.1967:
Hallitus päätti merkitä tiedokseen jäsen Aarnion ilmoituksen Vesipojat Oy:n sisäisistä järjestelyistä sekä suorituttaa tutkimuksen edellä maini-
tun vaikutuksista Haukilahden vesitornin rakentamiseen

1968
-Espoon kauppalan hallituksen kokous 13.2.1968:
Haukilahden vesitornin rakennustyö: Hallitus päätti merkitä tiedokseen kauppalanjohtajan ehdotuksen mukaisesti Haukilahden vesitornin 
rakennustyötä koskevan selostuksen
-Espoon kauppalan valtuuston kokous 20.2.1968:
Haukilahden vesitornin kahvilan käyttö: toimenpiteet vesitornin kahvilan vuokraamiseksi
-Espoon kauppalan hallituksen kokous 20.2.1968:
Haukilahden vesitornin rakentaminen: Hallitus päätti antaa vesitornin rakentamisen Rakennustoimisto Tuomas Savolaisen suoritettavaksi
-Espoon kauppalan valtuuston kokous 27.2.1968:
Päätös rakennustyön loppuun suorittamisesta Rakennustoimisto Tuomas Savolaiselle
-Espoon kauppalan hallituksen kokous 29.2.1968:
Haukilahden vesitornin rakentaminen: Rakennustyön loppuun suorittaminen annettiin Rakennustoimisto Tuomas Savolaisen tehtäväksi

Espoon rakennusvalvonta: rakennuslupahakemukset ja -päätökset
(Espoon kauppalan järjestysoikeudelle)

Poikkeuslupa myönnetty 13.5.1966 (sisä-asiainministeriö)

Rakennuslupahakemus Haukilahden vesitornin rakentamiseen 10.10.1966, Erkko Virkkunen. Lupapäätös 14.11.1966.
Rakennuslupahakemus ja -päätös piirustuksissa esitettyihin sisärakenteiden muutoksiin 18.9.1968, Erkko Virkkunen. Lupapäätös 8.10.1968.
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rakEnnE Ja rakEnTamInEn
rakenteet
Haukilahden vesitorni on selkeän yksiaineinen betonira-
kennus. Miltei kaikki rakenteet ovat teräsbetonia – aino-
ana poikkeuksena on ravintolakerroksen ikkunakehällä 
olevat pilarit jotka ovat teräspilareita. Kaikki näkyvät 
pinnat ovat betonia. Jalkaosassa, pilareissa ja vesikatossa 
kantava betonirakenne on ilman säältä suojaavaa verhous-
ta. Säiliöosan julkisivukuori on sandwich-rakenne. 

Rakennus on tehty paikalla rakentaen. Betoniosista ainoas-
taan terassin julkisivuelementit ja laatat on tuotu valmiina 
työmaalle. Betoni oli pääsääntöisesti AK-300 sekä AK-400 
betonia. 

Torni on perustettu kalliolle. Kantavan rungon muodos-
tavat kellarikerroksen toisiinsa sitomat keskiputki ja sen 
ympärillä olevat kuusi pilaria. Keskitornin halkaisija on n. 
5700 mm ja pilareiden halkaisija on 1500 mm. Keskiputken 
seinän paksuus on 250 mm. Keskitorni ja pilarit tehtiin 
vesisäiliön korkoon (+60,51) asti liukuvaluna. Keskitornissa 
liukuvaluna tehtiin ulkoseinien lisäksi hissikuilun seinät. 
Keskiputken ulkoseiniä ei ole lämpöeristetty. 

Sisempi kuorirakenne, säiliö
Rakenteellisesti vesisäiliön altaiden pohjan ja seinät muo-
dostaa rakenne, johon kuuluu rengaspalkin sisäpuolella 
oleva 35 - 45 cm paksu rengaslaattaosa ja palkin ulkopuo-
lella pääasiassa 25 cm paksu pallokuoriosa sekä uloimpana 
matala sylinteriosa. Tämä rakenne on dywidag-teräksillä 
esijännitetty niiltä osiltaan, jotka muutoin olisivat tulleet 
saamaan vetojännityksiä. Teräkset oli asetettu valuun 
kehän suuntaisesti. Kehät koottiin kolmesta 120 asteen 
osasta. Rivan (pilareiden kohdilla oleva paksunnos kuoren 
alapinnassa) kohdalla joka toinen teräs oli läpimenevä ja 
joka toinen ankkuroitu rivan vastapuolille. Teräkset jänni-
tettiin molemmista päistä samanaikaisesti. 

Liukuvalun yläpuolella oleva keskiputken jatko muodostaa 
allasosan sisäseinän. Säiliö on kaksiosainen. Jakava seinä 
nousee ylöspäin levenevän kartion muotoisena rengaspal-
kin kohdalta. Kartion yläreuna on ravintolan ulkoseinän 
kohdalla. Säiliö valettiin maassa ja nostettiin ylös. (Kts. Ra-
kentaminen) Säiliö lepää pilarien kohdalla teräspalkkisok-
kien päällä, jotka ujutettiin rakentamisvaiheessa pilareihin 
valuvaiheessa jätettyihin reikiin. Sokat on valettu betoniin. 
Sisäkuori on betonoitu keskitorniin juurestaan sokkanaulo-
jen varaan laskemisen jälkeen.

Vasemmalla: Ilmari Hyppäsen laatima kaavio pallokuoren renkaan 
suuntaisista voimista.

Vasemmalla alla: Vesisäiliön dywidag-terästen jännitystä. Kuvaläh-
de: Haukilahden seura, Antti Heikkilä.

Alla: ”sokkanaulan” eli lisäemälevyillä vahvistetun 2 DIP 40-teräs-
palkin ankkurointi pilariin.
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Ulkokuoren ja terassin julkisivuelementtien rakenneleikkauksia. 
Valokuva: Haukilahden seura, Antti Heikkilä.

Ulompi kuorirakenne
Vesisäiliön julkisivuna näkyvä kuori on sandwich-rakenne, 
joka käsittää ulkoapäin lukien 50 mm pintabetonin, 50 mm 
Styrofoam-eristelevyn sekä 100 - 150 mm paksun kantavan 
teräsbetonikuoren. Pintabetoni roikkuu kantavasta kuores-
ta Styrofoam -eristekerroksen läpi asennettujen Ø 3 mm 
RST -lankojen varassa. Langat on sidottu pintabetonin rau-
doituksena olevaan 2a -teräsverkkoon.  Styrofoam -levyä 
käytettiin täällä Suomessa ensimmäistä kertaa eristeenä. 1 
Ulkokuoresta tehtiin elastinen liikuntasaumojen avulla. Lii-
kuntasaumaurat eivät tosin ulotu betonin läpi eristeeseen 
saakka, eikä teräsverkko ylitä liikuntasaumaa. 

Julkisivukuori valettiin maassa ja nostettiin paikoilleen. 
Kuori roikkuu edelleen valuun jätettyjen dywidag-nosto-
tankojen varassa. Myös tunkkauksessa käytetyt teräspalkit 
on jätetty valun sisään. Ulkokuori roikkuu lisäksi keskeltä 
keskipilarin ympärillä raudoitustangoilla. Näiden tankojen 
todellinen rakenteellinen merkitys on kuitenkin epäselvä. 

Työselityksen mukaan ulkokuori oli tarkoitus ruiskube-
tonoida Paraisten Kalkkivuori Oy:n Paraisten tehtaiden 
Portland-sementtillä mahdollisimman vaalean värisävyn 
aikaansaamiseksi. Eristyksen ja rakennustekniikan muu-
tuttua kuorta ei ruiskubetonoitu. Julkisivu valettiin niin, 
että laudoitus jäi näkymään tehden säiliöosan alapuolelle 
sen tunnusomaisen kalanruotokuvion. Espoon kauppalan 
rakennusvalvonta edellytti säiliöiden muoteista seikka-
peräiset rakennepiirustukset. Laudoituksen suunta näkyy 

1  Suikkari, Pentti, Rakennustekniikka 1968, 1-2, ss. 48.49.

Hyppäsen tekemissä muottipiirustuksissa.
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Ylemmät kerrokset
Ylemmät välipohjat ja ravintola on tehty paikallavaluna 
käyttäen torninosturia, joka sijoitettiin keskiputken sisälle. 

Tornin vesikatto on vesitiiviistä betonista valettu kuorira-
kenne, joka on tuettu porrashuoneen seiniin ja ulkokehällä 
ravintolan ikkunoiden ylätasalla sijaitsevaan rengaspalk-
kiin. Betonin pinnassa ei ole huopaa tai mitään muutakaan 
vesieristettä. Betonin paksuus on 200 mm. Lämpöeristee-
nä on piirustusten mukaan käytetty ravintolan osalla 150 
mm lastuvillaa ja keskiputken osalla 5 mm jäykkää mine-
raalivillaa. Kuorirakenne lämpöeristettiin valuvaiheessa 
asettamalla lastuvillalevyt valumuottiin ennen betonointia. 
Lastuvillan alapinnassa on 2 - 3 cm slammaus. Keskiputken 
kohdalla alapinnassa on lisäksi 50 mm betonivalu.

Yllä: Vesikaton raudoitusta. Valokuva: Haukilahden seura / Antti 
Heikkilä.

Oikealla:Pallokalotin muotoisen täysin betonisen vesikaton leikka-
us ja raudoituspiirustus. Huomaa vesikaton lipan alareunan viiste.
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Suunnittelun haasteita
Rakenteet suunniteltiin kuoren osalta kahteen kertaan. 
Aluksi ideana oli rakentaa vesisäiliöt perinteisesti maasta 
tuetuin muotein paikalla rakentaen. Vielä rakennusseli-
tyksen kirjoittamisen aikaan rakenne ajateltiin valettavan 
paikalleen oikeassa korkeudessaan. Ulkokuori suunniteltiin 
eristettäväksi Leca-muurauskappaleilla ja päällystettäväksi 
ruiskubetonilla alapuolelta. Ulkokuoren ruiskubetonointi 
suunniteltiin sidottavaksi Lecan-kappaleiden läpi ripustet-
tuun hehkutettuun teräsverkkoon. 1  

Vesitornin muoto ja sijainti sai rakentajan pohtimaan uutta 
työmenetelmää. Telineet olisi jouduttu tekemään jopa 
40 metrin korkuisiksi. 45 metriä leveänä telineistöstä olisi 
tullut valtavan suuri ja pelättiin telinesortumaa. Tuulinen 
merenranta ei vaikuttanut otolliselta paikalta yli 2000 
m2 laajuisen laudoituksen rakentamiseen näin korkealle. 
Kuorien valu päätettiin tehdä maahan tuetuilla muoteil-
la maantasossa ja nostaa kuuden hydraulisen nostimen 
avulla kuorielementit ylös valun kovetuttua. Ensin valettiin 
vesisäiliön pohja ja nostettiin ylös. Sitten samaa muottia 
käyttäen tehtiin ulompi kuori joka myös nostettiin omaan 
korkoonsa. Kun rakennustapaa päätettiin muuttaa, päätet-
tiin myös eriste vaihtaa Lecasta kevyempään Styrofoam-
eristykseen2 . Idea rakennustekniikan muuttamisesta tuli 
urakoitsijalta. Ilmari Hyppästä pyydettiin laskemaan ra-
kenteet uudelleen. Ensimmäisen rakennusliikkeen mentyä 
kesken työn konkurssiin Hyppäseltä jäi uudesta laskennas-
ta korvaus saamatta.3

Pallokuoren staattinen laskenta sinänsä oli aikanaan 
vaativa urakka. Hyppänen ei ollut aiemmin perehtynyt 
tämän kaltaisiin rakenteisiin. Vastaavanlaisia kuoria oli 
tehty Suomessa toki aiemmin, mutta toisin päin käännet-
tynä. Kuorirakenteisiin perehtynyt diplomi-insinööri Paavo 
Simula (mm. Tapiolan elokuvateatteri) esitteli Hyppäselle 
Girkmannin kirjan ”Flächentragwerke”, jossa olevista kaa-
voista Hyppänen johti laskentakaavat muodonmuutosten 

1 TP  16.10.1967
2 Haastattelu 21.12.2009
3 Haastattelu 21.12.2009

laskemiseksi. Säiliön osalla syntyi 12 tuntemattoman ja 
siis myös 12 yhtälön ryhmä, jotka oli ratkaistava erilaisilla 
kuormitustapauksilla.4 Yhtälöiden ratkaisu olisi ollut tole-
ranssien vuoksi käytännössä mahdotonta suorittaa käsin 
laskutikulla. Niinpä kaikki yhtälöryhmät ratkaistiin Suomen 
Kaapelitehtaiden tietokoneilla. Hyppänen siirsi yhtälöt 
taulukkoihin joista koneiden käyttäjät ne tuonaikaisen 
tekniikan mukaisesti siirsivät reikäkorteille. Ensimmäinen 
laskenta tuotti pienen virheen. Hyppäsen suorittamissa 
tarkistuksissa näytti siltä, että täynnä oleva vesisäiliö pyr-
kisi taipumaan säiliön suuntaan. Ilmeni, että eräässä yhtä-
lössä oli yksi miinusmerkki väärässä kohdassa. Hyppänen 
korjautti virheensä laskennan omalla kustannuksellaan.5

4 Haastattelussa Hyppänen muisteli, että tuntemattomien   
 määrä olisi ollut 29, haastattelu 21.12.2009
5 Haastattelu 21.12.2009

Yllä: Hydraulitunkkauksen lava sivupilarin päällä ja dywidag-
vetotangot jatkomuhveineen. Valokuva: Haukilahden seura / Antti 
Heikkilä

Vasemmalla: Suomen kaapelitehtaan laskentapalvelun mainos. 
Kuvalähde: Kansallisarkisto
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rakentaminen
Rakentaminen käynnistyi 3.4.1967. Työmaan käynnisti 
rakennusliike Vesipojat Oy. Vastaavana mestarina toimi 
rkm Tapani Huttunen. Vesipojat Oy:n ajauduttua konkurs-
siin työtä jatkoi aluksi takuutöinä ins.tsto Vesi-Pekka Oy ja 
saattoi päätökseen rakennusliike Tuomas Savolainen. 

Ajatus säilön ja ulkokuoren nostamisesta lähti ilmeises-
ti urakoitsijalta. Työmaapäiväkirjan mukaan työmaalla 
28.4.1967 vierailleet ”ins. Janhunen ja sveitsiläinen esitti-
vät säiliön nostosysteemiä”. 1

Pilarit ja runko valettiin liukuvaluna 16.6.-22.6.1967 
tasojen +34.10 ja + 60.50 välillä. Valu nousi 4,73 m 
vuorokaudessa eli noin 25,7 cm tunnissa. Työtä tehtiin 
kolmivuorotyönä. Massaa valuun meni 430,5 m3. 2 Valu 
eteni Hyppäsen betonointisuunnitelmassa esittämän 
arvion mukaan. Valua kasteltiin kolme päivää 26.6.asti. 
Valu onnistui pääasiassa kommelluksitta. Työn alussa ei 
keskiputken seinä irronnutkaan muotista, vaan nosti koko 
alapuolisen betonin mukanaan. Pienellä tärytyksellä se 
saatiin irtoamaan. Hyppäsen mukaan jonkinlainen valun 
ohjautuminen vinoon oli muodostumassa, mutta se saatiin 
korjattua ajoissa. Työmaapäiväkirjassa ei tästä ole merkin-
tää. Liukuvalun alkuvaiheessa oli keskustelua siitä, tulisiko 
liukuvalun pinta hiertää sileäksi vai kelpaisiko liukuvalus-
ta muodostuva pinta. Ajatus oli, että hiertäjän työtaso 
nousisi muotin mukana. Hyppäsen mukaan hierrettyä 
pintaa kokeiltiin yhteen pilariin esimerkinomaisesti, mutta 
Virkkunen piti liukuvalun pintaa hyvänä ja hiertämisestä 
luovuttiin.3 Pilareiden yläpäät valettiin lopulta tasoon 
+61,87.4

Säiliön pohja valettiin myös jatkuvana työnä kahdentoista 
tunnin vuoroissa. Valaminen alkoi 4.9.1967 ja työt kestivät 
kolme päivää. Betonina käytettiin AK-300 ja AK-400 beto-
nia.  Massaa säiliön pohjassa on yhteensä 462 m3. Valun 
jälkeen säiliö esijännitettiin. Säiliön nosto alkoi 5.10. klo 

1 TP 28.4.1967
2 TP 16.6.-22.6.1967
3 Hyppänen 21.12.2009.
4 TP 3.7.1967

13.50 ja saatiin lopulliseen korkoonsa 20.10. 

Nosto suoritettiin kuuden hydrauli-nostimen avulla, 
jotka oli sijoitettu pilareiden päihin. Työtasoina käytettiin 
ylös jätettyjä liukuvalutelineitä. Kussakin nostimessa oli 
vetotankoina kahdeksan kappaletta 35 mm halkaisijaltaan 
olevia Dywidag-esijännitysteräksiä St 80. Nostoteräkset oli 
jaettu muhveilla 3 m tankoihin. Ylimmäisenä tankona oli 
kaikissa teräksissä 6,5 metriä pitkä kierretanko. Tunkkien 
nostokorkeus oli 10 – 12 cm. Pilariin sijoitettu nostin oli 
kahden erikoisrakenteisen teräspalkin välissä. Nostossa ki-
ristettiin vuoroin ylä- ja alapalkin päällä olevia muttereita 3 
metrin matkan kunnes oli vuorossa nostoteräksien vaihto 
pareittain kaksi terästä kerrallaan. Kun kaikki nostoteräk-

Vasemmalla: nostopalkkien rakenneleikkaus.

Yllä: hydraulitunkin varmistusta. Kuvalähde: Erkko Virkkusen 
kaitafilmi.

Alla: mittanauha seuraa nostoa. Kuvalähde: Erkko Virkkusen 
kaitafilmi.
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set oli saatu vaihdetuksi, jatkettiin nostoa jälleen 3 metriä 
seuraavaan muhviin asti. 5 Noston aikana alkoi ilmetä 
kiertyvää heilumista. Hyppäsen mukaan heilunta oli silmin 
nähtävää ja ”se näytti tavallaan että se on kaksinkertai-
nen”. Hyppänen laski nopeasti rasitukset ja totesi etteivät 
pilarit olleet vielä lähelläkään murtumista. Työmaalle oli 
hätätilannetta varten varattu puukiiloja, jolla nostettava 
säiliö olisi pitänyt kiilata tukeutumaan keskiputkeen. Näitä 
ei tarvittu. Vesipojat Oy:llä ei ollut työmaalle vakuutusta. 
Vakuutuslaitos oli uuden rakennustavan kanssa ihmeissään 
ja mietti mitä se tekisi. Kun säiliö oli jo ilmassa, Vesipojat 
Oy totesi, etteivät he enää mitään vakuutusta tarvitse.6

Kun vesisäiliön pohja oli oikeassa korkeudessaan, noston 
mukana nousseet vahvistetut DIP-palkit työnnettiin pai-
koilleen pilareissa oleviin reikiinsä eräänlaisina sokkanau-
loina. Sokkien alle sijoitettiin teräslaput ja injektoitiin 
paikalleen säiliön vielä roikkuessa 23.10. Näin varmistettiin 
liitos tasaiseksi joka pilarille.7Viikon kuluttua säiliö lasket-
tiin sokkien varaan. 

5 Hyppänen 21.12.2009.
6 Hyppänen 21.12.2009.
7 Suikkari, Pentti, Rakennustekniikka 1968, 1-2, ss. 48.49.

Ulkokuoressa käytettiin samaa muottia kuin vesisäiliössä. 
Muotti puhdistettiin ja öljyttiin uudelleen englantilaisella 
Zedcot 3 – muottiöljyllä sekä korjattiin tarvittavilta osin. 
Ulkokuoreen tuli siis saman säteinen pallokalotti kuin 
sisäkuoressa.8

8 Suikkari, Pentti, Rakennustekniikka 1968, 1-2, ss. 48.49.

Vasemmalla: ulkokuoren muotin pohjalle asennetaan raudoitus-
verkko. Kuvassa näkyy diagonaalisti sandwich-rakenteen ohuen 
ulkokuoren liikuntasaumaa varten lyöty soiro. Kuvalähde: Hauki-
lahden seura / Antti Heikkilä

Yllä: ulkokuoren rengaspalkin valua. Kuvalähde: Haukilahden 
seura / Antti Heikkilä

Säiliön nostoa. Sokkanauloina toimivat teräspalkit nostettiin säili-
ön mukana. Kuvalähde: Ilmari Hyppäsen kuva-arkisto.

Ulkokuoren pintavalun liikuntasaumat tehtiin siten, että 
ennen valua ulkokuoren muottiin naulattiin rimat, joka 
jakoi kuoren kahteentoista segmenttiin säteen suuntaisesti 
sekä pilareiden kohdalta kahteen osaan tangentin suun-
taisesti. Kuoren raudoitusverkko ladottiin segmenteittäin 
siten että raudoitus ei pintavalussa ylittänyt jakoa. Betoni 
valettiin kuitenkin rimojen yli siten, että valun kuivuttua ul-
kokuoressa näkyi vain urat. Ideana oli, että liikuntasauma 
syntyisi varjouraan jos on syntyäkseen. Saumassa näkyvä 
murtuma on siis ajateltu liikuntasauma eikä rakennevaurio 
(vrt. A-insinöörien kuntokartoitus).
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Ulkokuori valettiin työmaapäiväkirjan mukaan 4 cm pak-
suksi. Huomattavaa on, että raudoitusverkkoa ei ilmeisesti 
ole erotettu muotista millään korokkeella. Valu aloitettiin 
25.10. Sytrofoamin ladonnan ja kiinnittämisen jälkeen eris-
teen päälle tehtiin suojavalu. Ulkokuoren kantavan kuoren 
valu alkoi 13.-15.11. Valutyöt tehtiin noin 4-7 asteen 
lämmössä osittain vesisateessa. Kuoren raudoitus eteni 
valutyön tahdissa. Kuorien valun vaativuutta lisäsi nou-
seva muoto. Ulkokuoren yläreunassa muotti on jopa 45 
asteen kulmassa. Betonia kuoreen meni yhteensä 252 m3. 
Koekappaleiden tulokset: AK-400: K=342 kg/cm2, S=282 
ja AK-300: K=238 kg/cm2, S=187. Keskiosan betonitöitä 
jatkettiin tässä välissä. 

Ulkokuoren nostossa teräspalkkeja käännettiin 90 astetta 
säiliön tangentin suuntaiseksi. Ulkokuorta yritettiin nostaa 
ensimmäisen kerran 8.12.1967, mutta nosto epäonnis-
tui, koska kuori oli jäätynyt muottiin kiinni. Pakkasta oli 
tuolloin -11o. Toinen yritys tapahtui 11.12. yhtä huonolla 
menestyksellä. Ulkovaippaa alettiin höyrystää ja laudoitus-
ta ryhdyttiin purkamaan. Muotti oli alkanut nousta kuoren 
mukana. Hyppänen antoi kertomansa mukaan kuitenkin 
ohjeet lisätä nosturien voimaa, kunnes kuori irtoaisi.  Vii-
mein 15.12. kuori irtosi muotista valtavalla voimalla Hyp-
pösen sanoin ”humahtaen”. Kuorta nostettiin aluksi vain 
2 metriä. Arkkitehti Virkkunen pistäytyi työmaalla 16.12., 
jolloin työmaapäiväkirjan mukaan sovittiin kuoren paikka-
uksesta. Päiväkirjasta ei ilmene, minkälaisesta vauriosta tai 
valuviasta oli kyse. Ilmeisesti vaurio oli kuitenkin kohtalai-

nen, sillä paikkausta tehtiin viikon ajan. Nosto jatkui joulun 
jälkeen 27.12. ja tuli lopulliselle paikalleen 10.1.1968. 

Tammikuun lopulla 1968 alkoi esiintyä rokulipäiviä. Osit-
tain se saattoi johtua kovasta pakkasesta, joka ankarim-
millaan yltyi jopa -30 asteeseen, mutta osittain luultavasti 
myös rakennusliike Vesipojat Oy:n lähestyvästä konkurs-
sista. Työmaa luovutettiin 31.1.1968 ins.tsto Vesi-Pekka 
Oy:lle, joka jatkoi työtä laskutustyönä. Rakentamisen jän-
nittävin vaihe oli kuitenkin jo takanapäin. Tämän jälkeen 
vesitornin rakentaminen on ollut lähempänä tavanomaista 
betonirakentamista. Vesikatto valettiin vielä nosturin 
ollessa paikalla. 

Rakennusliike Tuomas Savolaisen työmaapäiväkirja ei ollut 
tutkimuksen tekijöiden käytössä, joten työmaan etenemi-
sen tarkempaa kuvausta ei ole voitu rekonstruoida. 

Ulkokuoren valu etenee. Styrox-eristettä asennetaan valun päälle. 
Eristelevyjen välissä näkyy hentoja RST-lankoja, jotka pitävät 
sandwich-rakenteen koossa. Kuvalähde: Haukilahden seura / Antti 
Heikkilä

Oikealla arkkitehti Virkkunen työmaakäynnillä. Kuvalähde: Hauki-
lahden seura / Antti Heikkilä

Kahvilan terassin valu käynnissä. Kuvalähde: Haukilahden seura / 
Antti Heikkilä
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Työmaan vieraita 
(työmaapäiväkirjan mukaan)

4.9.1967  Espoon kauppalan rakennuslautakunta

13.10.1967 RIL:n retkikunta, n. 70 miestä

17.10.1967 Prof. Kuuskoski ja Pasanen kävivät teek- 
  kareiden kanssa.

Kuvalähde: Ilmari Hyppänen Harjannostajaisissa esiintyi laulaja ja viihdyttäjä Esko ”Eemeli” 
Toivonen. Kuvalähde: Haukilahden seura / Antti Heikkilä

Harjannostajaisissa Suomen lippu nostettiin tornin huipulle. Kuva-
lähde: Erkko Virkkusen kaitafilmi.
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Muotin rakentaminen oli mittava urakka. Muotissa näkyvä 
syvennys on esijännitysripoja varten tehty paksunnos. Kuvalähde: 
Espoon kaupunki.
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Esijännitysteräkset asetettiin kehän suuntaisesti. Jännittäminen 
tehtiin alapuolelta paksunnosten kohdalta. Kuvalähde: Espoon 
kaupunki.

Seuraava aukeama: 
Säiliöosan valua. Betoni valmistettiin työmaalla ja tuotiin muottiin 
nosturilla. Kuvalähde: Espoon kaupunki.
Vesisäiliöiden puhtaudesta huolehdittiin jo työmaan aikana. Kuva-
lähde: Haukilahden seura, Antti Heikkilä.
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Hydraulinen tunkki oli asetettu kahden vahvistetun teräspalkin 
väliin. Dywidag-tankojen yläpäässä olevan kierretangon pultteja 
kiristettiin sitä mukaa kun tunkki nosti. Jos tunkki pettäisi, kuorma 
tippuisi maksimissaan vain 5 mm. Alempi palkki ja nostotangot 
jätettiin lopulta rakenteen sisään.  Kuvalähde: Espoon kaupunki.

Seuraavalla aukeamalla: Diagrammit noston periaatteesta sekä 
Ilmari Hyppäsen kuvasarja nostosta. Säiliö nostettiin lokakuussa 
1967 ja ulkokuori joulu-tammikuussa 1967 - 1968. Kuvat: Ilmari 
Hyppänen
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   nYkYTILan dOkUmEnTOInTI Ja SÄILYnEISYYS
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Haukilahden vesitorni sijaitsee Kokkokalliolla (nyk. Hau-
enkallio) itsenäisenä monumenttina erillään ympäröivästä 
asuinalueesta. Se hallitsee maisemaa läheltä ja kaukaa. 
Mereltä sen tunnistettava muoto näkyy siluettina pitkälle 
Suomenlahdelle. Maalta se toimii maamerkkinä Länsiväy-
lää ajaville. 

Tornin huipulla ovat vastakkaisina pallokalotteina vesisäiliö 
ja sen päällä ravintola. Vesisäiliötä kannattelevaan pilaris-
toon kuuluu halkaisijaltaan 5,7 m keskitorni ja kuusi sitä 
ympäröivää halkaisijaltaan 1,5 m pilaria. Tornin lähiympä-
ristö on matalapuustoista kalliota, minkä vuoksi torni on 
näkyvissä lähes kokonaisena peittymättä puiden taakse. 
Ajotietä lähestyttäessä sen julkisivuun kuuluu myös tornin 
podestina oleva sisäänkäyntikerros, eli pääpiirustusten 
mukaan ”kellarikerros”. Torniin kulkeminen tapahtuukin 
kuin kellarin kautta aavistuksen etäännyttäen. 

Rakennus on tehty betonista. Pinta on elävää valupintaa 
– osin hieman rapautunutta. Säiliön ulkokuoresssa näkyy 
muottilaudoituksen jälki. Pilarien pintastruktuuri on peräi-
sin liukuvalusta.

Tornilla on kaksi pääkäyttöä – vesitorni ja ravintola. Toi-
saalta torni on suhteellisen monimutkainen ja suojaamis-
takin vaativa kunnallisteknisen järjestelmän osa, toisaalta 
se on julkinen näköalaravintola, jolla on ulkoterassi. Tilal-
lisesti tornissa on neljä erottuvaa osaa: kellari, jalkaosa, 
vesisäiliö ja ravintola oheistiloineen.

Alimpana rakennuksessa on kellarikerros, joka samalla 
on varsinainen sisääntulokerros. Tässä tasossa ovat aula, 

vahtimestarin tila, henkilökunnan sosiaalitiloja, teknisiä 
tiloja sekä väestönsuoja. Aulasta lähtevät portaat sekä 
hissi kohti ravintolaa.

Ensimmäisessä kerroksessa, eli tornia ympäröivän pihan 
tasolla, on pelkästään varauloskäynti tornin juuresta ulos. 

Vesisäiliöosa on pallokalotin muotoinen. Kahta erillistä, 
sisäkkäistä säiliötä voidaan käyttää toisistaan riippumatta. 
Vesisäiliöiden alapuolella on huolto- ja tarkkailutila, ja 
yläpuolella on matala ryömintätila. 

Säiliöiden päällä on ravintola, siihen liittyvät keittiö ja 
varastotilat sekä näköalaterassi. Terassi kiertää rakennuk-
sen ja sieltä on 360 asteen näkymä maisemaan. Ullakolla 
on varastotiloja, ravintolahenkilökunnan sosiaalitilat sekä 
teknisiä tiloja. Katolle pääsee ullakon kattoluukusta.

Seuraavilla sivuilla oleva nykytilan dokumentointi etenee 
tasoittain alhaalta ylös; tasojen nimet seuraavat alkuperäi-
siä pääpiirustusten nimityksiä: 

Kellari +31,00 

Pohjakerros +34,60

Portaan välitasot +37,57 – +67,27

Tarkkailutaso +58,36

Vesisäiliöiden vedenpintataso +68,00

Ryömintätila +69,15 

Kahvilataso +70,24

Ullakkokerros +72,94

haUkILahdEn VESITOrnI – YLEISkUVaUS

Haukilahden vesitorni tammikuussa 2010.



51

Kellari +31,00

Pohjakerros +34,60

Portaan välitasot +37,57 – +67,27

Tarkkailutaso +58,36

Vesisäiliöiden 
vedenpintataso +68,00

Ryömintätila +69,15 

Kahvilataso +70,24

Ullakkokerros +72,94
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Finnflex- vinyyliasbestilaatta
Rakennusselityksen mukaan yleisten käyttötilojen lattiois-
sa olisi pääsääntöisesti käytetty 2,5 mm paksuista Finnflex-
muovilaattaa, jolla tarkoitetaan Kymarno Oy:n Finnflex-
vinyyliasbestilaattaa. Sitä valmistettiin vakiokokoisena 25 x 
25 cm kolmena paksuutena: 1,5, 2 ja 2,5 mm. Värivaihto-
ehtoja oli 24. Laatan mainostettiin sopivan julkisten tilojen 
lattianpäällysteeksi. RT-kortti n:o Tn 6. 269.925. [Arkkiteh-
tilehti -mainos] Kymarno Oy on nykyään Upofloor Oy, joka 
on puolestaan osa suomalaista perheyritystä Karelia-Upo-
floor Oy:tä. [www.upofloor.fi] Finnflex ei ole enää tuotan-
nossa ja vinyyliasbestilaatoista on pyritty vähitellen eroon 
niiden sisältämän asbestin vuoksi. Laatoissa oleva asbesti-
tyyppi on krysotiili. Asbestipitoisuus on n.15%. Laatassa on 
lisäksi PVC:tä ja täyteaineita. Asbestia käytettiin laatassa 
lujitteena kulumista kestävissä lattioissa. [www.asbrak.fi] 
Laatat olisi turvallisinta purkaa asbestityönä.

Seinälaatat
Seinälaattoina on käytetty valkoisia Pukkilan lasitettuja 
E-seinälaattoja, 150 x 150 x 7 mm. Saumaus on tehty taval-
lisella sementtilaastilla.

Lattialaatat
Keittiön ja märkätilojen lattiaksi määrättiin 25 x 25 mm 
mustaa mosaiikkilattiaa. Keittiön lattialaattoina määrättiin 
käytettäväksi Pukkilan 6-kulmaisia mustia lattialaattoja. 

VaLIkOIma maTErIaaLEISTa Ja VarUSTEISTa 
rakEnnUSTYöSELITYkSEn mUkaan
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helat
Kellokoski 75-silumiini ovenkahvat. Kellokoski Oy on nyky-
ään osa Oy Fiskars Ab:tä. Abloy ovensulkija S-34.

IkI-levy
IKI-levy on yleinen nimitys korkeapainelaminaattipintai-
selle levylle. IKI-tuotemerkkinä kuuluu Formica IKI Oy:lle. 
IKI-levyä on valmistettu Vilppulan kunnassa Kolhon kylässä 
vuodesta 1952. 

minerit
Minerit on asbestisementtituote, jonka asbestityyppinä on 
krysotiili (amosiitti). Asbestipitoisuus on 10 -15 %. Muina 
aineina on sementti. [www.asbrak.fi]

muita
Warkaus-ruuturitilä

GWS 6609 ja 6608 kannelliset jäteastiat, sinkitty.

Sosiaalitilat: G.W. Sohlberg, pukukaappi, lev. 45 cm. Penkit 
putkijaloilla.

Sosiaalitilat: Vaatenaulakko, Björkboda

Keittiökalusteet: Arktis, Saastamoinen Oy

Ravintola: Silent Gliss -verhokisko

3

1

4
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1. Minerit-levy porrashuoneesta.

2. Pukukaappien mainos 1960-luvun Arkkitehti-lehdestä

3. Finnflex ullakon sosiaalitilassa. 

4. Iki-levyinen kaappi vahtimestarin tilasta.

Edellisen sivun mainoksen kuvalähde: Kansallisarkisto.
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kELLarI +31,00
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1. Tuulikaapin ovet, pystyleikkaus.

2. Tuulikaapin katossa on näkyvillä aulassakin alunperin ollut 
lastulevyalakatto. 

2-3. Tuulikaapin valaisin on vaihdettu eikä vastaa piirustuksia.

4-5. Ulko-ovien detaljit ovat alkuperäiset. 

Vesitornissa ei ole erillistä maanalaista kellarikerrosta. 
Sisääntulokerroksia on kaksi. Alempi sisääntulo toimii 
pääsisäänkäyntinä, ylempi on uloskäynti tornin juurelle 
ajatellulle pysäköintialueelle. Piirustuksissa alempi sisään-
käynti on kuitenkin nimetty ”kellarikerrokseksi”. Syy tähän 
voi olla pelkästään tekninen, mutta sen voi nähdä tarkoi-
tuksellisena korostamassa modernia estetiikkaa, jossa 
torni nousee itsenäisenä ja puhtaana esineenä suoraan 
kalliosta vailla ravintolan sisäänkäynnin edellyttämiä ikäviä 
mainosvaloja tai ikkunoita. 

Alempi sisääntulokerros eli pääsisäänkäynti on tornille 
johtavan tien ja pysäköintialueen vieressä. Sisäänkäyn-
nin valomainos ”HAIKARANPESÄ” on vaihdettu uudeksi. 
Kirjainvälistys on tiukempi ja väri on muuttunut punaisesta 
turkoosin siniseksi. Sisääntulojulkisivuun on tullut häiritse-
viä teknisiä elementtejä kuten lämpöpumpun lauhdutin. 

Kellaritasolla ovat aula, lipunmyyntihuone, sosiaalitiloja, 
väestönsuoja sekä teknisiä tiloja.  

Tilajako on kellaritasolla säilynyt alkuperäisenä.

Tuulikaappi
Tuulikaappi on säilynyt piirustuksia vastaavana. Alkupe-
räisinä säilyneet ovet ja ikkunat ovat teräsrakenteiset. 
Ikkunalistat ovat eloksoitua alumiinia. Alakatto on valkoi-
seksi maalattua lastulevyä ja heikossa kunnossa. Valaisin ei 
vastaa alakattokuvan valaistustyyppiä.

2

3

4
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Äärimmäisenä vasemmalla Studio Kaisa Blomstedtin 1987 
suunnittelema aula. Vasemmalla inventoinnin yhteydessä otettu 
valokuva. Lattia ja naulakko ovat säilyneet nykyaikaan asti. Varhai-
semmassa kuvassa näkyy alkuperäinen lastulevykatto. Sen sijaan 
mustasta rimaseinästä ei ollut näkyvissä jälkeäkään. (Vas. kuva: 
Fotoark Oy)

aula
Aula on uudistunut täysin useaan kertaan. Samoin kuin 
ravintolatiloissa täällä on tunnistettavissa ainakin kolme 
merkittävää suunnitteluvaihetta: rakennuksen valmistu-
misajankohdan sisustus, Studio Kaisa Blomstedtin suun-
nitelma sekä nykyinen aula. Ensimmäisestä vaiheesta 
ei tekijöillä ollut käytössä valokuvia. Selvitys perustuu 
huoneselityksen ja työpiirustusten tulkintaan. Blomstedtin 
suunnitelmasta on ollut käytössä yksi valokuva. Ei ole 
aivan varmaa, onko Virkkusen suunnitelma toteutunut 
vai onko ravintolan sisustaja päässyt vaikuttamaan myös 
ala-aulan materiaaleihin ja väreihin. Virkkunen suunnitteli 
aulan melko pelkistetyksi ja yleissävyiltään harmaaksi. 
Blomstedt toi aulaan 1980-luvun tyylikkyyttä muuttamalla 
valaistusta, lisäämällä peilejä ja mustaa. Nykyinen aula on 
ilmeeltään jälleen tavallisempi.

Aulan lattiaan suunniteltiin huoneselityksen mukaan aluksi 
Finnflex -vinyyliasbestilaattaa. Blomstedtin suunnitelmassa 
näkyy jo nykyään käytössä oleva dekoroitu linoleum- tai 
muovilaatta. Aula toimii rakennuksen sisäänkäyntinä niin 
ravintolatiloihin kuin varasto- ja teknisiin tiloihin. Kovan 
kulutuksen vuoksi lattia olisi uusittu useaan otteeseen. 
[Roiha] 

Alakattoon suunniteltiin aluksi pääpiirustuksien ja raken-
nusselityksen mukaan Sordino-vaimennuslevy. Työpii-
rustusvaiheessa Sordinosta luovuttiin ja alakatto tehtiin 
muodikkaasti lastulevystä. Muutosluvassa [591/68] 
lastulevy on katsottu mahdolliseksi, koska rakennuksesta 
on toinenkin poistumistie. Blomstedtin ajan kuvassa aulan 
katto on vielä lastulevyä. Upotetut valaisimet on peitetty 
kuusikulmion muotoisilla peileillä. Myöhemmin lastulevy 
on vaihtunut edelleen valkoisella maalatuksi kipsilevyk-
si. Katto on asennettu alkuperäiseen korkoon. Alakaton 

valaisimet ovat myös vaihtuneet upotettuihin halogeeni-
valaisimiin. Katon halogeenivaloja on vaikea huoltaa ja 
osassa niistä on kosketushäiriö jota ei pysty korjaamaan 
kattoa purkamatta.[suullinen tiedonanto]

Aulan seinät ovat myös muutettu useaan kertaan. Virk-
kusen piirustusten mukaan hissin seinät olisivat olleet 
laminaattia: IKI K-12 (vaaleanharmaa). Aulassa seinät 
olisivat olleet maalattuja valkoiseksi. Blomstedtin suunni-
telmassa ovet ja seinät ovat muuttuneet mustiksi – ovet 
maalattuina ja seinät pystyrimoitettuna ja rytmitettynä 
peilein. Nykyään on palattu vaaleisiin sävyihin. Tiilipinta on 
vahtimestarin kopin puolelta valkoinen ja vastakkaiselta 
puolelta punainen.

Kone Oy:n alun perin rakentama hissi on uusittu täysin 
standardiratkaisuin 1997. Hissin seinän puurimoituksen 
työn jälki on krouvia. Ruuvin kannat irvistävät peilin listoi-
tuksesta ikävästi.

Aulan ja vahtimestarin tilan välinen ikkunaseinä on tehty 
samoin detaljein kuin tuulikaapin lasiseinä. Karmit ovat 
säilyneet alkuperäisenä. Ovilevyt ja kahvat ovat alkuperäi-
set, lukkoja on uusittu. 

Aulan naulakoiden ikää ei ole pystytty varmasti määrittä-
mään. Blomstedtin kuvassa näkyvät jo nykyiset naulakot. 
Aulaan on 2008 asennettu uusia lämpöpattereita. Katon 
rajassa on uusi kouru, joka liittyy sähköpääkeskuksen vii-
lentämiseksi asennettuun ilmalämpöpumppuun. Pumpun 
ulkoyksikkö on häiritsevästi näkyvillä julkisivussa.  

Aulassa irtokalusteina on uudehkoja tuoleja, lasipöytä ja 
kaksi divaania. Vahtimestarilla on käytössä jakkara, jota on 
todennäköisesti käytetty ravintolan ensimmäisessä sisus-
tuksessa baarijakkarana.
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1. Virkkusen suunnittelema Finnflex-kuvioitu lattia.
 
2-8. Aulan detaljeja tammikuussa 2010. Yleinen ilme on hieman 
sekava ja kulunut. 
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VahTImESTarIn TILa / 
LIpUnmYYnTI
Tilalla on käytössä kaksi nimeä: vahtimestarin tila ja 
lipunmyyntitila. Pääpiirustusten mukaan kyseessä olisi 
ollut lipunmyyntitila. Tarkoituksena oli ollut myydä kopista 
pääsylippuja näköalatasanteelle meneville. Käytännössä 
koppi on toiminut eteisvahtimestarin tilana sekä jos-
sain vaiheessa ravintolapäällikön tilana. Huone sijaitsee 
sisäänkäynnin oikealla puolella muodostaen tämän kanssa 
yhteisen teräslasijulkisivun ulos. Vahtimestarin tilan ikkuna 
ei ulotu yhtä alas kuin ulko-ovissa. Alaosa olisi piirustusten 
mukaan peitetty ”keramipintaisella minerit –levyllä”, joka 
on samalla syvyydellä lasin kanssa. Nykyään minerit on 
korvattu alumiinilevyllä, joka on asennettu samaan syvyy-
teen kuin potkulevyt. On epäselvää, onko muutos tehty jo 
rakennusvaiheessa vai myöhemmin. Koska alumiinilevyn 
väri ja kiinnitykset poikkeavat hieman muista alareunan 
alumiinilevyistä on syytä kuitenkin olettaa, että materiaalin 
vaihto on tehty jälkikäteen rakennuksen jo valmistuttua eri 
urakoitsijan toimesta.

Lipunmyyntitilan sisäseinä on muurattu kahi-tiilestä 
puhtaaksi muuraten. Osalla seinää on kitin väristä akusto-
levyä / haltex-levyä. Huoneen värityksen yleistunnelma on 
autenttinen. Kahi-tiiliseinä on maalattu mustaksi ja katto 
on punaiseksi maalattua lastulevyä. Näkyvillä oleva väritys 
vastaa värisuunnitelman sävyjä, vaikkakin niitä ei näiltä ole 
yksilöity pinnoittain.

Lipunmyynnin kalusteet ovat piirustuksia vastaavat. Sen 
mukaan kalusteiden runko olisi 25 mm kimpilevyä ja 
näkyvät pinnat IKI-laminaattia, väri K-10. Kunto on heikko. 
Heloja on irronnut ja laminaatti on paikoin murtunut. 
Kalusteet ovat mitä todennäköisimmin rakennuksen val-
mistumisajalta. Lattiaa on nostettu jossain vaiheessa noin 
50 mm. Lattiamateriaalina on nykyään harmaa linoleum-/ 
muovimatto. Huoneselityksen mukaan alkuperäinen lattia 
olisi ollut Finnflex-vinyyliasbestilaattaa.
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1. Aulan ja vahtimestarin huoneen välinen ikkuna, jonka alaosassa 
on liukulasinen lipunmyyntiluukku. 

2. Lipunmyyntitiski luukun edessä on alkuperäinen. 

3. Vahtimestarin huoneen eteinen on materiaaleiltaan autentti-
nen, mutta rapistunut.

4. Lipunmyynnin tiskin detaljipiirros.

5. Ylemmän alumiinilevyn paikalla pitäisi piirustusten mukaan olla 
mineriittilevy.

6. Vahtimestarilla on hyvä näköala parkkipaikalle. 
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Kaikissa kellarikerroksen teknisissä tiloissa lattiat ovat har-
maaksi maalattua betonia (värisuunnitelma: Epirex 114). 
Sähköpääkeskuksen lattiassa on kumimatto, jonka alla on 
johtokanaalit. Seinät ovat betonia tai puhtaaksi muurattua 
tiiltä valkoiseksi maalattuna. Katot ovat valkoiseksi maalat-
tua betonia. 

Sosiaalitilat
Sosiaalitilat ovat säilyneet melko muuttamattomina. Tilaja-
koa ei ole muutettu. Lattia on etutilassa maalattu vaalean 
harmaaksi. Seinät ovat valkoiseksi maalattua betonia ja 
kahi-tiiltä. Katto on valkoista lastulevyä. Näkyviä muutoksia 
ovat pukuhuoneen lattiassa oleva uusi muovimatto sekä 
suihkuhuoneen vaihtunut. 

Sähköpääkeskus
Sähköpääkeskuksessa on aiemmin sijainnut muuntamo 
vesitornin omaa käyttöä varten. Muuntamoa pidettiin 
tärkeänä, koska rakentamisajankohtana sähkön laatu oli 
vaihtelevaa ja haluttiin varmistaa riittävän laadukkaan 
sähkön tasainen saanti. Nykyään tilassa on käytössä lähin-
nä useiden teleoperaattoreiden asennuksia mutta myös 
paljon käyttämätöntä tilaa. Tornin oma keskus on uusittu 
ja vanha keskus seisoo huoneessa käyttämättömänä.  

Väestönsuoja
Väestönsuoja toimii keittiön varastona. Puukarmiset verk-
koseinät ovat rakennusselityksen mukaiset. [Rakennusse-
litys, s .40]
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1 ja 2. Sosiaalitilojen kunto on myös rapistunut. Alkuperäisiä mate-
riaaleja ei ole jäljellä. 

3. Väestönsuoja toimii ravintolan varastona. Varusteet ovat ehjät 
ja alkuperäiset.

4. Rakennuksen hengen mukaisesti lautamuotin jättämää pintaa ei 
ole rapattu piiloon seinissä tai katossa.

5. Väestönsuojaan astutaan punasävyisestä aulan perältä.

6. Sähköpääkeskus ei ole enää käytössä.

7. Teleoperaattorit valtaavat tilaa sähkökeskuksessa.

1 2
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Lämpökeskus
Tornin lämmönjakokeskus ja pumppaamo sijaitsee aulas-
ta katsoen hissin takana. Tekniset asennukset palvelevat 
lähinnä ravintolakerroksen tarpeita. Käyttöön nähden tila 
vaikuttaa varsin suurelta. Sopivilla teknisillä järjestelyillä ti-
laa voisi käyttää tarkoituksenmukaisemmin. Lämpökeskus-
ta hallitsee kolme suurta lämmitysveden varaajaa. Säiliöt 
ovat alkuperäiset. Lämmitysvesi kuumennetaan yösähköllä 
n. 120 oC:een. Päivän aikana vesi jäähtyy n. 75 oC:een. Nyt 
on suunnitelmissa käyttää tasaisemmin myös päiväsähköä.1 
Tilassa on uuden GSM-pohjaisen LVI-etäkäytön keskus. 
Yläkerrosten käyttöveden paineistuspumput on uusittu hil-
jattain. Vanha, runsaasti tilaa vievä järjestelmä on kuitenkin 
edelleen varalla. Ravintolan lämpöpattereiden paisuntasäi-
liö ja kellarin pesuhuoneen kuumavesivaraaja on uusittu.

1   Pertti Luukkonen 5.1.2010
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1. Sienijalkainen tuhkakuppi. 

2. Käytössä oleva sähkökeskus.

3. Lämpökeskuksessa varastoidaan varakupuja.

4. Etualalla ravintolan varapumppaamo. Taustalla modernimpi 
ohjauskeskus.

5. Lämminvesivaraajat pitävät ravintolan lämpimänä.

6. Säiliöt vievät runsaasti tilaa kellarista. 
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pOhJakErrOS +34,60
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Keskiputken porras toimii varapoistumistienä. Palotur-
vallinen poistuminen tapahtuu ensimmäisen kerroksen 
ovesta ylemmälle pihatasolle. Tornin juurelle johtava 
ulko-ovi on vaihdettu äskettäin puuovesta teräsoveksi. 
Paloturvallisuussyistä sisempi ovi on poistettu. Ulko-ovi 
toimii palovarmana varauloskäyntinä ravintolakerroksesta 
[muutoslupa 591/68]. Noin 10 vuotta sitten on porrashuo-
neeseen asennettu palolaitoksen kuiva nousuputki. Putken 
alapää on tällä tasolla ja ylempi pää on vedenpintatason 
tasalla (+68.00).

1-2. Ylätasanteen sisäänkäynti.

3. Näkymä ylätasanteelta kohti sisääntuloaukiota.

4. Porrashuoneen sisääntuloaulaan johtava alin syöksy on maa-
lattu punasävyiseksi.

2
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pOrTaan VÄLITaSOT +37,57 – +67,27
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1. Vuotokohta vesisäiliön seinässä.

2,4. Porraskuilun keskellä on pelastuslaitoksen kuivaputki sammu-
tusvettä varten. 

3. Joitakin vanhoja seinärasioita on nähtävillä.

5-6. Betonin harmaan portaikon ainoana kontrastina on teräksis-
ten käsijohteiden musta.

7. Porrashuoneen puolella on yksi sulku.

8. Porrashuoneen puolella ravintolakerroksen porrasnousu on 
rappaamaton.

Tornin jalkaosa jakautuu porrashuoneeseen sekä hissikui-
luun, jonka molemmin puolin menevät putkikuilut vesi-
säiliöön sekä ravintolakerrokseen. Ulkoseinät ovat säiliön 
alapuolella liukuvalua ja säiliön yläpuolella pystylaudoi-
tettuun muottiin tehtyä paikallavalua. Betonityön jälki on 
koko jalkaosan matkalla melko krouvia. Paikallavalun ja 
liukuvalun saumakohta on näkyvästi esillä tasolla +60,50. 

Välitasot ovat paikalla valettua betonia. Portaat on valettu 
työmaalla elementteinä. Portaan kaiteina on teräskaiteet. 
Käsijohteena on n. 50 x 4 mm teräslatta ja pysypinnoina n. 
20 x 20 mm neliötanko. 

Porrashuoneen pääväri on betonin harmaa. Ala-aulan ta-
solla porrashuone on punainen ja lähestyttäessä kahvilaa 
portaan väritys muuttuu siniseksi. Sinisen alta pilkistää 
paikoin värisuunnitelmassa esitelty punainen väri. Hissin 
molemmin puolin olevat putkikuilut on päällystetty beto-
nin harmaalla minerit-levyllä. Muutamassa kohdassa levyn 
kulmista on lohjennut paloja.

Porrashuone vaikuttaa lähes koskemattomalta. Joitakin 
sähkökatkaisijoita on uusittu ja poistumistie-valo-opasteet 
on vaihdettu ajanmukaisiksi. Portaan seinässä sisäaltaan 
alakulman tasalla on yksi kostea kalkkivuoto. Välitilas-
sa altaan ja rungon saumassa on muutamia vähäisiä 
kalkkivuotoja. 
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TarkkaILUTaSO +58,36
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1. Tarkkailutasolla on varastoituna vanhoja ovia ja muuta sekalais-
ta tavaraa.

2-3,12. Rengaspalkin päällä oleva betonilaatikko kätkee sisäänsä 
sokkapalkit.

4-5. Jalkaosan tyvessä olevat teräkset on esitelty rakennekuvissa. 

6. Tarkkailutaso on tilallisesti omalaatuinen.

7. Eristettyjen käyttöputkien sulut ovat alkuperäisiä.

8-9. Lattialla, pilareissa ja palkeissa näkyi antenniasentaji-
en suruttomasti timantilla poraamia reikiä ja irti leikattuja 
betonikappaleita.

10-11. Vuotokohdat näkyvät ”tippukivinä”.

Tarkkailutasoon vesisäiliön ja ulkokuoren välissä on kaksi 
matalaa ovea porraskäytävästä tasolta +58.36. Välitila 
toimii hyvin eristeenä säätä vastaan sekä säiliön vuotojen 
tarkistamistilana. Välitilassa ovat myös säiliön vesitekniset 
asennukset: tuloputket, poistoputket, yhdys- ja takaisku-
venttiilit sekä sulut. Nämä ovat pääsääntöisesti peräisin 
rakentamisajalta. Tilajako ja materiaalit ovat alkuperäisiä. 
Betoni on maalamatonta. Peruspinnan valujälki on erittäin 
krouvia. Ulkokuori on irti jalkaosasta. Kuoren ja jalan välistä 
avonaista saumaa on tilkitty amatöörimäisesti.

Uuden kerrostuman tarkkailutilaan ovat tuoneet teleope-
raattoreiden antenneihin liittyvät kaapeliniput, joita on 
runsaasti. Asennuksia varten tehdyt reiät ja piikkaukset 
vaikuttavat varsin huolettomasti tehdyiltä ja osin rakenteen 
kannalta riskialttiilta. Sekä säiliön pohjaan että ulompaa 
kuorta kantavien pilareiden tyvien lähelle on tehty kiinni-
tyksiä ja timanttiporauksia.   

Tässä tilassa ei ilmeisesti ole mitään Espoon Veden 
radiotekniikkaa. 
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VESISÄILIöIdEn VEdEnpInTaTaSO +68,00
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1-2. Vesisäiliöiden huoltosilta kiertää keskitornin. Säteittäisiä huol-
tosiltoja myöten pääsee kurkistamaan ulommalle säiliölle.
3. Katon valaisimia.
4, 6 ja 7. Ilmanvaihtokanavat on asennettu jälkikäteen vain muuta-
mia vuosia sitten.
5. Käytöstä poistettu uimuri.
8. Säiliön katon valujälkeä. Sisemmän säiliön ulkoreuna kallistuu 
ulos.
9. Viemärin suojakouru.
10. Terassin sadevesiviemärin putki on sijoitettu hankalasti huolto-
sillan lattiaan.

Allastason tilajako ja pinnat ovat alkuperäisiä. A-insinöö-
rien kuntotutkimuksessa todetaan, että altaiden pohjiin 
on tehty pieniä pintakorjauksia tai paikkauksia. Altaissa 
havaittiin vain pieniä yksittäisiä korroosion aiheuttamia 
vaurioita. ”Eniten vaurioita sekä niiden korjausjälkiä on 
keskiputkessa eli sisäaltaan sisäseinässä. Vaurioitunei-
ta alueita on korjattu aikaisemmin laastipinnoituksella. 
Altaan pohjassa on paikoin myös epoksimaalilla käsiteltyjä 
alueita.”1 Allastasolle on asennettu koneellinen ilman-
vaihto vuonna 2008. Sitä ennen allastilassa ei varsinai-
sesti ollut järjestettyä ilmanvaihtoa. Jälkeenpäin lisätyt 
IV-kanavat ovat RST-putkea. Tilassa ei ole lämmitystä. 
Ilmanvaihdon asennuksen yhteydessä on terassilta tuleva 
sadevesiviemäri uusittu. Yläpuolisen keittiön viemäriin on 
tehty suojakourut jotta likavesi ei vauriotilanteessa pääse 
juomaveteen. 

Vesialtaiden pinnankorkeuden mittausjärjestelmä on 
uusittu: kapasitiivisesta mittauksesta on siirrytty paine-
antureihin ja tiedot välittyvät radioteitse (n. 470 MHz 
taajuus) kiinteän puhelinverkon asemesta. Haukilahti on 
Espoon Veden radioverkon solmukohta, minkä vuoksi tor-
nissa on useita (tarkka määrä ei tiedossa) laitoksen omia 
antenneja.2

1 A-insinöörit, Haukilahden vesitorni. Allasrakenteiden kuntotutkimus  
 7.7.2008, s. 10.
2  Pertti Luukkonen 5.1.2010
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rYömInTÄTILa +69,00
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Viereisellä sivulla välipohjan raudoituskaavio.

1. Ryömintätilassa näkyvä vesitekniikka kuuluu ravintolalle. Betoni-
muottien jälki on vahva.

2 ja 3. Vesi- ja ilmanvaihtotekniikka risteilee sulavasti.

4. Ilmanvaihtokoneen käyttöpaneeli on lähellä 
sisäänkäyntiluukkua.

5. Alkuperäinen suunnitelma, jossa näkyvät toteutumattomat 
kahvilan ja terassin lattiaa kannattelevat tiilipilarit.

6. Porraskäytävän hissiseinää.

Ravintolakerroksen ja vesisäiliön välissä on matala ryömin-
tätila. Alun perin oli ideana, että ravintolan alapohja olisi 
tehty betonielementeistä, jotka olisi ladottu tiilipilareiden 
päälle. Työmaan aikana päädyttiin toisenlaiseen ratkai-
suun: välipohja on muun rakennuksen tavoin tehty paikalla 
valaen betonista valettujen pilarien varaan. Hyvin matalaan 
tilaan on saatu mahdutettua talotekniikkaa, kuten IV-konei-
ta sekä ravintolan viemäreitä.

1 2

3

4

6

5



74

kahVILaTaSO +70,24



75

ravintola
Ravintolasalin sisustuksen toteutuneessa historiassa on 
tunnistettavissa kolme merkittävää vaihetta: alkuperäinen 
sisustus, Kaisa Blomstedtin vuonna 1987 tekemä uudistus 
sekä nykyinen vaihe. Ensimmäisen sisustuksen suunnitteli-
ja ei ole tiedossa. 

Ensimmäinen toteutunut ravintolan sisustus jakautui 
tunnelmaltaan ja käytöltään kahteen osaan: baariin ja 
ruokailupuoleen. Ravintolan sisäseinät olivat puhtaaksi 
muurattua tiiliseinää, mutta umpeen maalatut. Ruokai-
lupuolella seinän väri oli hyvin tumma, sävyltään violetin 
sininen. Baarin puolella tekstiilien ja sisustuksen yleissävy 
oli punainen. Ravintolan valmistuttua otetuissa musta-
valkokuvissa lattiassa on vielä ollut himmeästi kiiltävä 
Finnflex-laatta. Hieman myöhemmissä mainoskuvissa vi-
nyyliasbestilaatta on peittynyt kokolattiamattoon. Samoin 
keittiön ja salin välisten ikkunoiden yläpuolinen palkki on 
maalattu tummemmalla sävyllä. Mainoskuvien perusteel-
la kokolattiamatto oli tumma; viininpunainen tai ruskea. 
Baarin puolella oli käytössä pyöreitä käsinojallisia sienijal-
kaisia tuoleja, jotka muistuttavat Esko Pajamiehen Lepo-
kalusto Oy:lle suunniteltuja Polar-sarjan tuoleja (1001). 
Pöydät olivat yksinkertaisia pyöreitä ja niissä oli metallinen 
sienijalka. Sienijalka oli 1960-luvun lopulla varsin yleinen. 
Seinän vierustaa kulki kirkkaan punainen sohva. Pyöreiden 
tuolien istuin osa oli myös saman sävyinen punainen ja 
selkäosa mustaa nahkaa. Ravintolan puolella tekstiilien 
sävy oli vaaleampi. 

Studio Kaisa Blomstedt teki sisustukseen hyvin mer-
kittävän muutoksen vuonna 1987. Uutuutena oli pieni 
koroke, jolloin myös seinän vieressä olevat ruokailijat 
saivat paremman näkymän upeaan maisemaan. Puhtaak-
si muurattu tiiliseinä peitettiin levytyksellä ja maalattiin 
kuultomaalaten vaaleaksi pilviaiheeksi. Keittiön yläikkunat 
saivat peitokseen rimoituksen, jonka takana on valolaatik-
ko. Keittiön puolella muutos toteutettiin niin, että seinä on 
laatoitettu kattoon saakka. 

Edellinen sivu: Kahvilasta on lukuisia suunnitelmavaihtoehtoja. 
Oheinen esittelypiirustus on hyvin lähellä toteutunutta. Muut 
vaihtoehdot on dokumentoitu cd:llä.

1-2. Terassi 1987 ja 2010. 
3-4. Ravintola vuonna 1987. 
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Myös puhtaaksi muuratun baarin ulkoasu muuttui radikaa-
listi muun teeman mukaisesti merelliseksi. Keskivaiheille 
tuli postmodernistinen kolmion muotoinen valolaatikko. 
Baari sai vaalean sinisen yleissävyn ja tuolit uuden verhoi-
lun. Baaritiskin etuosaan tuli vuoristoaiheinen mosaiikki. 
”Pitää sisustaa ja jättää sisustamatta”, totesi Blomstedt 
lehtihaastattelussa1. Seinän ja baaritiskin nykyinen kunto 

1   Hyvä Ateria – suurkeittiöalan sitoutumaton ammattilehti, s7. 1987.

levyjen takana ei ole tiedossa. Yläikkunat keittiöön ovat 
vaihtuneet sileästä rypytettyyn. Lasit ovat edelleen näky-
vissä yläosan valaisinlaatikon takaseinänä. 

Myöhemmät muutokset liittyvät lähinnä väritykseen ja 
kalusteisiin. Suunnitelmia ovat tehneet mm. Mari Bonden 
sekä Promakers Oy, joiden käsialaa on nykyinen sisustus. 

1. Ravintolasali nykytilassaan.

2. Ikkunapenkin detaljipiirros.

3. Alkuperäistä ravintolan sisustusta.

4. Studio Blomstedtin ravintola. Kuva: Fotark Oy 1987.

Oikealla: Studio Blomstedtin ravintolasisustus.

Seuraavalla aukeamalla: Kuvavertailuja ravintolan eri osista. 
5-7. Heti valmistumisen jälkeen.
2. 1970-luvun alussa.
1. Studio Kaisa Blomstedt 1987
3-4. Nykytilanne talvella 2010 
Kuvat 1,2,4 ja 5 ovat samasta pisteestä.
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Säilyneisyys
Ravintolassa on kuitenkin näkyvillä jotain alkuvaiheen 
suunnitelmista. Näkyvin säilynyt elementti on kiilamaisista 
alumiiniprofiileista tehty alakatto. Syy säilymiseen on se, 
että kiilamaisia profiileja ei ole ollut helposti saatavilla ja 
pienet muutokset olisivat olleet kohtuuttoman hankalia 
toteuttaa. Valaisimet, läpiviennit ja asennukset ovat alku-
peräisiä. Tarvetta valaistuksen muuttamiseen ei ole ollut, 
sillä salin valaisussa on siirrytty kattovalaisusta seinä- ja 
pöytävalaisimiin.

Ravintolan tilajako on säilynyt melko lähellä alkuperäisiä 
suunnitelmia. Olennaisin muutos tapahtui, kun kylmäva-
rasto rakennettiin WC-käytävän keskelle. Ravintola sai lisää 
varastotilaa lähelle, mutta toisaalta menetettiin mahdolli-
suus sulkea verhoilla yksi kabinetti. Aiemmin läpi mennyt 
naulakkotila on katkaistu. Yhtenäisen naulakon fragmentit 
ovat vielä käytössä WC-tilojen auloissa. Piirustusten mu-
kaan naulakot ovat teakia.

Ravintolan ulkoseinän ikkunoiden teräs-lasirakenteisiin 
ja karmeihin ei ole puututtu, mutta osa lämpölaseista on 
vaihdettu niiden höyrystyttyä. Alkuperäisistä kiintokalus-
teista on jäljellä ulkoseinää kiertävä, yllättävän hyväkuntoi-
nen ikkunalauta. Baarin kaapeista osa on säilynyt.

Pöydät ovat mustia puupöytiä eri suunnitteluvaiheista. 
Eroavaisuudet ilmenevät pöytien jaloista. Pienehköissä 
pyöreissä pöydissä (n.4 kpl) on Blomstedtin suunnittele-
ma 80-luvun tyyliä edustava intarsiakuvio. Nykyiset tuolit 
ovat uusia (www.pedro.fi). Roihan mukaan ensimmäisen 
vaiheen pyöreitä tuoleja ei ole tallessa. Yksi alkuperäisistä 
baarijakkaroista on nykyään eteisvahtimestarin käytössä. 
Teknisistä tiloista ja ulkoa löytyi alkuvaiheen tyyliin sopiva 
sienijalkainen tuhkakuppi.

Piirustuksiin verrattuna mantereen puolella on yksi uusi 
tilaa jakava haitariseinä. Vanhimmissakin valokuvissa tämä 
seinä kuitenkin on jo näkyvissä.

21

34

Aukeama: Kuvavertailuja baarista
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Vuoden 1987 jälkeen väritystä on edelleen vaihdeltu ja 
ravintolasalin takaseinä tapetoitu myöhemmin; näiden 
muutosten tarkkoja aikoja ei ole saatu selville. Värihistoria 
vaatisi erillisen väritutkimuksen. Salin rusehtava kokolat-
tiamatto on uudehko. Sisäänkäyntialueella on uudehkoa 
rusehtavaa keraamista laattaa. 

Baaritiskin yläpuolelle Blomstedtin suunnittelema ”nokka” 
on poistettu myöhemmin. Nokan paikkaa ei ole rimoitettu 
ympäröivää tilannetta vastaavaksi. Myös baarin väritys on 
muun ravintolan mukana muuttunut.

Hissin edessä on vuoden 1987 (?) penkki. Salin koroke ja 
messinkinen kaide samasta vaiheesta ovat säilyneet hyvin. 
Takaseinän roosanvärinen yläikkuna on jäljellä vuoden 
1987 kerrosten alla. Sisäovet ja helat ovat pääosin alkupe-
räiset; lukkoja on tosin uusittu. Katon syväsäteilijät ovat 
kauttaaltaan alkuperäisiä. Puhelinkoppi ja WC-tilat on 
muutettu täysin. Puhelinkoppi toimii varastona.

Hissiaulassa on hyvin näkyvissä säteittäiseen rimamuottiin 
valettu valkoiseksi maalattu betonikatto. Hissin edessä 
katossa oleva peili on Blomstedtin suunnitteluvaiheesta. 
Kattopeilin kehysten väri on vaihdettu mustasta turkoosiksi.
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keittiö
Keittiössä on uutta ja vanhaa laitostekniikkaa sekaisin. 
Yläikkuna on poistettu, kuten ravintolan inventoinnin yhte-
ydessä on jo todettu. Lattia on rakennusselityksen mukaan 
ollut laatoitettu. Nykyään se on pinnoitettu.

1-5. Keittiö vuonna 2010

Viereisellä sivulla vasemmalla: Leikkaus (osasuurennos) josta hah-
mottuvat ravintolan ja terassin korot ja suhteet.

Viereisellä sivulla oikealla: detaljikuva ravintolan ikkunaseinästä.
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Ulkoterassi
Ravintolan terassi on säilynyt lähes täysin muuttumatto-
mana. Ravintolan ulkoseinässä on alemmat mineriitti-levyt 
uusittu jossain vaiheessa, mutta alkuperäistä vastaaviksi. 
Sisäänkäynnin portaat ja kaiteet, terassin ulkokaide, teras-
sin laatat ja ulkokaiteen julkisivulaatat ovat alkuperäisiä ja 
piirustusten mukaisia. 

Terassin laattoina on valimovalmisteisia 50 x 50 x 5 cm 
betonilaattoja. Laattojen alla on 7 cm paksuinen some-
rokerros (singeli) raekoko n. 5 – 10 mm. Someron alla on 
vesieristys ja kantava betoni. Ulkoterassin kaiteen vino laa-
toitus on tehty myös valimovalmisteisista betonilaatoista 
40 x 50 x 5 cm, >1,5 cm saumalla. Laatat on kiinnitetty laas-
tilla vuoraushuopaan, joka puolestaan on irti alustastaan. 
Huovan alla on vesieristys. Vesieristyksen tuuletuskanavat 
on sijoitettu sateelta suojaan vinon kaide-elementin alle. 
(Muoviputki 2”, 36 kpl kehällä.) 

Terassin teräskaide on koskematon ja valitettavasti samalla 
myös huolto on jäänyt vähemmälle. Ulkokehän betoniset 
julkisivuelementit ovat rapautuneet. Elementtien saumo-
jen huolto on laiminlyöty. Saumoista on päässyt vettä säili-
ön ulkokuorelle, joka on yläosastaan pahoin rapautunut. 

Terassilla oleva hälytyssireeni on pysynyt alkuperäisellä 
paikallaan. 

Terassilla ei ole asiakaspaikkoja ja se on kokonaan suljettu 
ravintolavierailta. Tämä on sääli, sillä terassi on elämys 
tilallisesti ja maisemallisesti. 2

1

3

1. Kuva: Fotark 1987

2-3. Näkymiä terassilta tammikuussa 2010. Terassi kaiteineen ja 
ravintolan ikkunaseinä ovat säilyneet käytännössä muuttumatto-
mana, jopa palosireeni on alkuperäinen. 
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Sosiaalitilat, keittiön varastot ja 
iv-konehuone
Ullakkokerroksessa tilajako on säilynyt muuttumattomana. 
Siellä sijaitsevat henkilökunnan sosiaalitilat, keittiön varas-
toja sekä teknisiä tiloja. Ullakolta on myös kulku vesikatolle 
kattoluukun kautta.

Vetiminä on käytetty rakennusselostuksen mukaan Kel-
lokosken 75-silumiini kahvoja. Ne ovat osin alkuperäisiä. 
Lukkoja on uusittu tarpeen mukaan.

Katto on kauttaaltaan betonia tai slammattua betonia. 
Muottijälki ei ole missään näkyvissä. Rakennepiirustusten 
mukaan alakatto on valun jälkeen slammattu tai rapattu. 
Seinät ovat ullakolla valkoiseksi maalattua betonia tai 
kahi-tiiltä.

Lattia on teknisten tilojen puolella ja porraskäytävässä 
harmaaksi maalattua betonia (RS: Epirex 114). Pukutilassa 
muovimatto on uusittu, mutta WC-kopissa jäljellä vielä 
musta Finnflex-laatta. 

Hyllyt ja kaapit osittain alkuperäiset, kaareviin tiloihin 
muotoon sahatut. Tiloissa ei ole mainittavia irtokalusteita. 

Rakennusvaiheen sähköasennukset on sijoitettu valuun ja 
jälkikäteen tehdyt johdotukset on asennettu pintavetoina. 
IV-järjestelmässä on tehty uudistuksia, mm. lämmönvaih-
din, tulokanavat ja tuulisuojaus 2006. Sisä- ja ulkoseinien 
varrella on lattian rajassa putkikanavia. Käyttöveden läm-
mönvaihdin on uusittu ilmeisesti 2006.1 Valaisimet ovat 
osittain alkuperäisiä pallokupuja. 

1  Huom. Yksi syy valita torniin kaukolämmön asemesta sähkö on aikoi- 
  naan ollut ajatus välttää mahdollisuus likaisen kaukolämpöveden ja  
  vesijohtoveden sekoittumiseen.

1. IV-konehuone.
2. Käynti katolle.
3. Sähköputket on asennettu rappaukseen.
4. Sosiaalitilan alkuperäinen Finnflex-laatta.
5. Pukuhuone.

2
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1
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Yleisesti voi todeta, että Haukilahden vesitorni on ulkoa 
varsin hyvin säilynyt. Kaiteet ja rakenteet ovat kohtuulli-
sessa kunnossa. Betonin kunto on osin rapistunut.1 Pahinta 
rapautuminen on vesikaton betonilipan reunassa, jossa on 
rakenneteräkset näkyvissä lähes kauttaaltaan. Säiliöosan 
reunan julkisivuelementit ovat myös varsin huonossa kun-
nossa. Näkyvimmät muutokset koskevat teknisiä instal-
laatioita. Katolle ja pilareihin on asennettu lukuisa määrä 
antenneja ja sisääntulokerroksessa on uusina asennuksina 
mm. ilmalämpöpumppu.

1 Ketola, Karoliina, A-insinöörit, Julkisivu- ja vesikattorakenteiden kuntotut 
 kimus 4.2.2009, s. 7.

Vesikatto
Vesikaton tekeminen betonista ilman erityistä vedeneris-
tystä on harvinaista, mutta ei kuitenkaan aivan poikke-
uksellista. Esimerkkejä tästä on Suomessa ja ulkomailla. 
Tyypillisimmillään betonia on käytetty näin linnoitusraken-
teissa ja kasemateissa. Modernissa arkkitehtuurissa beto-
nipintaisia vesikattoja on käytetty silloin kun on erityisesti 
haluttu ilmentää kuorirakennetta tai silloin kun kattopinta 
on muuntunut saumattomasti seinäksi. Kuorirakenteista 
komein esimerkki on Eero Saarisen suunnittelema TWA-
lentoterminaali New Yorkin John F. Kennedy -lentokentäl-
lä. Seinän ja katon saumattomasta liitoksesta on hyvänä 
esimerkkinä Touko Nerosen ja Antti Miettisen suunnitte-
lema Helsingin Vuosaaren lämpövoimalan piippu, joka on 
muodoltaan ylösalainen sieni. Myös Viljo Revellin Vatialan 
siunauskappelin katto on alun perin ollut betonipintainen. 

Haukilahden vesitornissa betonikuoren päällystäminen 
huovalla tai vastaavalla vesieristeellä muuttaisi vesitor-
nin ilmettä kaukonäkymässä huomattavasti. Katto on osa 
keskeinen osa rakennuksen arkkitehtuuria sekä julkisivua 
ja sen materiaalin tulisi pysyä samana kuin vesisäiliön ala-
pinnan. Koska näyttää siltä, että vesikatto ei ole vuotanut, 
erityistä syytä sen pinnoittamiseen ei pitäisi olla. Katon 
korjauksessa voisi lähteä siitä, että ensin poistetaan riskit 
ja sitten tutkitaan muutosta. Riskejä ovat ilman muuta 
kattoon kiinnitetyt antennirakenteet. 

Säiliö
Säiliön ulkokuori muodostaa Haukilahden vesitornin 
julkisivun. Säiliöosan ulkokuoren kunnon selvittäminen 
ei kuulunut tämän tutkimuksen piiriin. Maantasolle asti 
on kuitenkin havaittavissa, että betoniverkko on valuvai-
heessa asennettu melko pintaan ja on näkyvissä yllättävän 
suurilla alueilla. Sen sijaan ulkokuorien liikuntasauma on 
haljennut hallitusti saumauraa pitkin, eikä ole levinnyt 
kuoren ulkoreunalle. Säiliölle tunnusomaisen piirteen 
antaa kalanruodon muotoon ladottujen muottilautojen 
kuvio. Laudoituksen suunta on esitetty insinöörikuvissa. 
Vesitornin korjaamisen vaativin alue on mitä ilmeisimmin 
säiliön alapinnan korjaus. Ruiskubetonilla tehtävä pin-
noitus ei välttämättä ole vastoin arkkitehdin ja insinöö-
rin alkuperäisiä ajatuksia, mutta muuttaisi olennaisesti 
rakennuksen nykyistä ilmettä. On myös muistettava että 
alapinnan ulkoasu muuttui rakennustavan muuttuessa ja 
se ilmentää osaltaan tällä hetkellä toteutustapaa. 

pilarit ja keskiputki
Pilareissa on lukuisia antennikiinnityksiä.  Valaisimet on 
uusittu useaan otteeseen.

Vasemmalla: liikuntasauman halkeama tammikuussa 2010. Ulko-
kuoren teräsverkko on tullut vähitellen esiin.

Yllä: Hyppäsen laatima piirustus vesikaton muotin koroista. Eris-
teet on asetettu muotin pohjalle ennen valua.
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Valaistuksesta, käytettävistä valaisintyypeistä tai valon 
väristä ei ole löytynyt dokumentteja tai tarkkoja työpiirus-
tuksia. Tornin valaistus on kuitenkin ollut mukana suun-
nitelmissa jo varhaisista luonnoksista lähtien. Riippuen 
ajankohdasta valaisinten sijainti ja määrä on vaihdellut 
hieman. Yhteistä ideoille on kuitenkin se, että valaisimet 
ovat sijainneet nostettuna maan pinnasta tornin pilareihin 
kiinnitettynä. 18.2.1966 päivätty luonnos on oikeastaan 
ainoa, missä on esitetty valaisuun liittyviä ideoita.  Siinä 

on näytetty valonsäteen osuminen kuoren alapintaan. Va-
lonheittimet oli esitetty sijoitettavaksi noin 10 ja 20 metrin 
korkeuteen maasta. Valaisimet olisi kiinnitetty jalkaosaan. 
Myöhemmissä suunnitelmissa korkeudeksi on vakiintunut 
noin 5 metriä (+38,50) ja kiinnityspaikka on vaihtunut 
pilareihin.

Varhaisessa valokuvassa, ennen kuin Haikaranpesän mai-
noskyltti on kiinnitetty, on nähtävillä asennettu valaisin-
tyyppi, joka luultavasti on ensimmäinen. Kuhunkin pilariin 

oli kiinnitetty kaksi valonheittäjää – yksi sisäkehälle ja 
toinen ulkokehälle. Värillisen lehtileikkeen perusteella voi 
valon väristä olettaa, että polttimoina ovat olleet voimak-
kaat hehkulamput.  

Valonheittimien suuntauksesta ja sijoittamisesta irti maas-
ta voi päätellä, että valon avulla on tavoitteena ollut saada 
säiliöosa leijumaan. Jos lehtileikkeessä näkyvää tulosta voi 
pitää idean kuvana, tarkoituksena on ollut valaista koko 

VaLaISTUS



Vasen sivu. Virkkusen ensimmäisissä luonnoksissa on pohdittu 
ravintola-asiakkaan mahdollisuutta katsoa maisemaa sekä esitetty 
yläsäiliön valaisuperiaate. 

Oik. ylh. Lehtileikkeen värimaailma ei ole luonnollinen, mutta 
viittaisi siihen, että valon spektri on ollut saman suuntaista kuin 
asuntojen keinovalo. Pilareiden ulkoreunalle ei osu valoa. Ravinto-
lasta näkyy vain ikkunapalkin piirtämä viiva. (Kuvalähde: Tekniikan 
museo)

Oik. alh. ”Haikaranpesä” kylttiä ei vielä ole, mutta valonheittimet 
on jo asennettu. Tämä on ainoa löydetty dokumentti, jonka perus-
teella voi päätellä valojen suuntauksesta. Ulommat valonheittimet 
on asennettu siten, että valoa lankeaa mahdollisimman vähän 
pilareihin. (Kuvalähde: Virkkunen & Co arkisto)
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alaosa. Valokuvan perusteella näkyy, että ulommaiset va-
lonheittäjät on suunnattu siten, että pilareihin osuu mah-
dollisimman vähän valoa. Lehtileikkeen antama valaistus-
näyte tukee päätelmää. Nykyisellä valaisintekniikalla olisi 
mahdollista suunnata valo tasaisesti säiliön julkisivuun.

Valokuva paljastaa myös ravintolan sisävalon merkityksen 
kokonaisuudessa. Ravintolassa on musta takaseinä sekä 
musta katto. Valaisimet ovat syväsäteilijöitä. Ulos lankeava 
valo heijastuu lähes täysin ikkunaverhoista ja pilareista, ja 
on ollut yövalaistuksessa himmeämpi kuin nykyään. Do-
kumenteista ei kuitenkaan ilmene suunnittelijan intentio 
tässäkään suhteessa. 
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haUkILahdEn VESITOrnI VESITEknISEnÄ LaITTEEna
Espoon Vesi on 2010 liittynyt osaksi seudullista HSY:tä. 
Seudullista yhteistyötä on tehty kuitenkin jo vuosikymme-
niä. Vettä Espoo on ottanut 1960-luvulta lähtien omalta 
alueeltaan mm. Bodom-järvestä ja Nuuksion Pitkäjärvestä 
Dämmanin pumppaamon kautta, mutta vuonna 1982 
käyttöön otettu Päijänne-tunneli on vähitellen noussut 
vedenlähteistä merkittävimmäksi. 

Veden käytön hallinta on myös parantunut sitten Hauki-
lahden tornin valmistumisen. Ns. paineohjauksesta on 
siirrytty virtaamaohjaukseen, jossa tärkeässä roolissa ovat 
helposti säädettävät taajuusmuuttajapumput. Teoriassa 
uusi järjestelmä voisi toimia lähes ilman vesitorneja, mutta 
käytännössä torneilla on suuri merkitys kulutuspiikkien 
tasaajina ja vikatilanteiden varajärjestelmänä. 

Puhdas vesi tulee Haukilahden torniin 400 mm käyttö-
putkea pitkin. Putki nousee säiliöiden alla olevalle huol-
totasolle hissin oikealla puolella (kaakon puolella) olevaa 
pystykanavaa pitkin. Kellarin teknisessä tilassa (Lämpökes-
kus) olevalla etäkäyttöisellä moottoriventtiilillä säädellään 
veden virtaamaa säiliöön ja säiliöstä pois. Huoltotasolla 
lämpöeristetty putki haarautuu, ja kummallekin säiliöosal-
le on oma käsikäyttöinen venttiilinsä.

Hissin vasemmalla puolella (luoteen puolella) olevaa 
pystykanavaa tulee alas 300 mm ylivuoto- ja tyhjennys-
putki. Myös terassin sadevedet liittyvät tähän putkeen 
säiliötason ylivuotokourussa olevien lattiaviemäreiden 
välityksellä. 

4100 m3 säiliö on jaettu kahteen osaan, sisä- ja ulko-
säiliöön, joita voi käyttää tarvittaessa (esim. puhdistus, 
korjaukset) toisistaan riippumatta. Nykyisin säiliö pyritään 
täyttämään ja ajamaan melko tyhjiksi päivittäin, jotta vesi 
ei turhaan seiso tornissa. 

Vesialtaiden pinnankorkeuden mittausjärjestelmä on uu-
sittu. Kapasitiivisesta mittauksesta on siirrytty paineantu-
reihin, ja tiedot välittyvät radioteitse (n. 470 MHz taajuus) 
kiinteän puhelinverkon asemesta. Haukilahti on Espoon 
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Vasemmalla: Vesitornin toimintakaavio. (Kuva: Espoon Vesi / HSY)
Ylimpänä: Vesisäiliöiden täyttökaavio
Yllä: Näkymä porrastasanteelta. Mineriitillä verhottu ylivuotoput-
ken pystykuilu. 
Oikealla: Vedenjakeluverkosto nykyään. (Kuva: Espoon Vesi / HSY)

Veden radioverkon solmukohta, minkä vuoksi tornissa on 
useita (tarkka määrä ei tiedossa) laitoksen omia antenne-
ja. Säiliötilan ilmanvaihto on uusittu joitakin vuosia sitten.

Kellarin lämmönjakohuoneessa on pääasiassa ravintolan 
lämmityksen ja lämpimän käyttöveden vaatimia asennuk-
sia ja varaajia, jotka eivät suoraan liity vesitornikäyttöön.  
Laitteet on kuvattu edellä ao. tilan inventoinnissa. Vesi-
tornissa on myös runsaasti kolmansien käyttäjien tele- ja 
sähköteknisiä asennuksia, joista on samoin tietoa kunkin 
tilan yhteydessä. 
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haUkILahdEn VESITOrnI YhdYSkUnnan maamErkkInÄ Ja 
kOkOOnTUmISpaIkkana 
Vanha ja uusi haukilahti
Haukilahdessa on ollut maatalouteen ja kalastukseen 
liittyvää asutusta, ja pienehkössä mitassa sodan jälkeen 
tehtyjä pientaloja. Haastattelujen perusteella tämä ”vanha 
Haukilahti” ei ollut paljonkaan tekemisissä 1960-luvun lo-
pulla syntyneen ”uuden Haukilahden” kanssa.1 Ympäristö 
muuttui ja ihmiset elivät omissa verkostoissaan, niin kuin 
nykykielellä sanotaan. Luonnonkaunis Mellstenin niemi 
lienee kesäaikaan ollut yhteinen paikka uimarantoineen 
ja tanssilavoineen. Aikalaistutkimuksissa2 Haukilahdesta 
välittyy kuva vauraana viihdejulkkisten asuinpaikkana,3 
jota leimaa harvinaisen voimakas yksityisyyden suojelu. 
Toisaalta esimerkiksi Lions-toiminta oli hyvinkin vilkasta, 
ja tapahtumat ja hyväntekeväisyystempaukset saattoivat 
kerätä paljon yleisöä.4

Vesitorni kuului ”uuteen Haukilahteen”, mutta tilallisten 
käytäntöjen kannalta se oli useimmille etäinen. Jo ennen 
tornin rakentamista 1950- ja 60-luvulla vesitornin eli ”näk-
kärin” (näkötornin) mäki oli nuoremman haukilahtelais-
polven keskuudessa suosittu hiihto- ja mäenlaskukohde.5 

Tähän käyttöön tornilla ei liene ollut suurta vaikutusta.

Haukilahden paikallisväestölle vesitorni on näyttäytynyt 
ennen kaikkea visuaalisena maamerkkinä. Vaikuttaa siltä, 
että torni on pian valmistuttuaan sulautunut luonnolliseksi 
osaksi Haukilahden maisemaa ja kaupunkikuvaa. Mereltä 
rantaan navigoitaessa vesitorni on toiminut rantautumista 
helpottavana kiintopisteenä. Haukilahden tunnusmerkki-
nä vesitorni onkin liitetty useimmiten osaksi juuri Etelä-
Espoota luonnehtivaa merimaisemaa. 

1 Pirkko Virkkunen 26.1.2010, Markku Melkko 20.1.2010
2 Kuikka 1970 -l. alku, Salmela 1988, sit. Juutilainen 2006, 102-106.
3 Haukilahdessa ovat 1970- ja 1980-luvuilla asuneet mm. laulajat Danny,  
 Reijo Kallio, Eino Grön, Jukka Kuoppamäki ja Junnu Vainio, urkuri Tauno  
 Äikää, hiihtäjä Marjo Matikainen ja kitaristi Cisse Häkkinen.
4 Esa Hovinen teoksessa Juutilainen et al. 2006, s. 113
5 Markku Melkko 20.1.2010

1980-luvulla tutkija Tuula Salmela listaa Haukilahden jo 
täysin vakiintuneen identiteetin lähteet: ”Se on selkeästi 
pääväyliltä sivussa, identiteettiä luovia merkkejä on vesi-
torni sekä merenranta; uimapaikat ja venesatama.”6 

6 Esitelmä, sit. Juutilainen 2006, 107.

Haukilahdessa asuneen Henrik Tikkasen piirustus, jonka origi-
naalin Erkko Virkkunen aikoinaan hankki.  Kuvaan liittyy teksti: 
”Espoo on valmis vastaanottamaan muukalaiset. Houkutuslinnuksi 
on Haukilahteen pylvään päähän pantu lentävä lautanen. Kun 
muukalaiset näkevät sen, he lasekutuvat joukoittain tornin viereen 
ja silloin – äkkiä heille vuokrataan kaikki tyhjillään olevat kalliit 
asunnot”.
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ravintola haikaranpesä
Taiteilija Henrik Tikkanen kuvailee kotiseutuaan Haukilah-
tea Helsingin Sanomissa marraskuussa 1970. Lainaamme 
tähän Tikkasen hersyvästä sanailusta vesitornia sivuavan 
palan: 

”(...) Haukilahti on meren tuntumassa kuten nimestäkin 
voi päätellä. Haukilahtelaiset ovat ahavoituneita ja puna-
silmäisiä alituisesta horisontin tarkkailemisesta kovissa 
syysmyrskyissä. Vesi merkitsee haukilahtelaisille kaikkea. 
He jopa juovat viinaa vain veden päällä. Haukilahden ainoa 
kapakka on vesitornissa, josta on näköala yli Suomenlah-
den. Vesitornista näkyy myös Helsinki, jonne haukilahtelai-
set käyvät joka päivä viemässä autonsa pakokaasut. (...)”7

Vesitornia katseltiin – ja sieltä katseltiin. Näköalaravinto-
la Haikaranpesällä on ollut keskeinen rooli mielikuvissa 
Haukilahden vesitornista. Haikaranpesä tarjosi merinäkö-
aloineen kansallisestikin erityiset puitteet edustukseen ja 
tapaamisiin. 

Alun perin Elannon kahvilalle suunnitellut yleisötilat ovat 
kuitenkin paikoin ahtaat. Alakerrassa olisi ollut lipunmyyn-
tipiste. Ylhäällä oli alkujaan tarkoitus pitää vain kahvilaa 
upean näköalan ollessa pääasiassa. Virkkunen oli esittänyt, 
että torniin tehtäisiin useampi hissi. Tornin keskusosaa 
olisi tarvinnut leventää vain metrin, mutta Elannon taholta 
ajatus tyrmättiin. 

Toisen hissin puute on myöhemmin hankaloittanut ravin-
tolan toimintaa monella tavoin. Helsingin isännöidessä 
ETY-kokousta useiden valtiovieraiden ohjelmaan suunni-
teltiin käyntiä vesitornissa. 1970-luvun puolessa poliittinen 
ilmapiiri oli henkilöihin kohdistuvan terrorismin värittämä. 
Turvallisuusmiehet kävivät tutkimassa tornia ja sekunti-
kellon kanssa laskemassa hissin nopeutta, eikä joitakin 
valtiovieraita lopulta laskettu torniin. Esimerkiksi Gerald 
Fordin ja Persian Shaahin vierailu estyi. Nykyään ravinto-
lan tarjoilu joutuu logistiikkarajoitusten takia tyytymään 
buffet-pöydän tarjoiluun. A la carte -ruokia ei pystytä 
nykyisten vaatimusten puristuksessa tarjoilemaan.

7 HS, Sit. Juutilainen 2006, 101.

Vuonna 1971 järjestettiin Haikaranpesässä lentotoimenjohtaja Olli 
Puhakan eläkkeellelähtöjuhlat. Puhakka tuotiin paikalle helikop-
terilla. Seutulaan saapuvat lentokoneet ohjattiin koukkaamaan 
Haukilahden vesitornin kautta. (Tieto: Jyri Rantanen)
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ravintolakulttuuria
Haikaranpesä on ollut myös Haukilahden kulttuurielämän 
monipuolinen keskipiste. Alusta asti ravintola on tarjonnut 
ravintolan ja baarin antimien lisäksi musiikkia ja tanssia. 
Alkuvaiheissa esiintyjinä oli mm. Herbert Katzin maineikas 
orkesteri. 1970-luvun alussa oli haukilahtelaisille suunnat-
tu Torstai on toivoa täynnä –ilta. Nimen keksi Juha Watt 
Vainio. Iltaman yhtenä vetäjänä toimi Gunnar Mattson. 
Esiintyjinä lähes talkoovoimin olivat paikalliset kuuluisuu-
det, Vainion lisäksi mm. Danny ja Eino Grön. Anja Kylmälä 
järjesti muotinäytöksiä. 

1970-luvun lopulla nuoriso löysin paikan. Eräänä vii-
konloppuna Haukilahden nuoret vuokrasivat ravintolan 
käyttöönsä yhdeksi illaksi. Tilaisuus oli valtava menestys 
ja seuraavana viikonloppuna he pyysivätkin ravintolan 
uudelleen vuokralle. Tästä käynnistyi nuorisodiscona tun-
netun Haikaranpesän aikakausi. Tätä vaihetta kesti joitakin 
vuosia. Discon ylläpitäminen oli ravintoloitsijan kannalta 
raskasta. Usein seuraavana päivänä todettiin, että paikkoja 
oli rikottu. WC-pytty piti Markku Roihan mukaan vaihtaa 
melkein joka viikonloppu, mikä vaikeutti sunnuntaisin tar-
jottavaa perhelounasta. Vähitellen päiväasiakkaat alkoivat 
valittaa discosta ja toiminta loppui. 

Suosio kokoontumis- ja edustuslounaspaikkana on py-
synyt. Vielä edelleenkin Haikaranpesässä kokoontuvat 
mm. Lionsit. Yritykset ja Espoon kaupunki vievät sinne 
vieraitaan. Paikka on myös suosittu erilaisten tilausjuhlien, 
häiden ja läksiäisten pitopaikkana sekä vieraille esiteltynä 
nähtävyytenä,8 mutta jokapäiväinen ”kantapaikka” se ei 
liene kenellekään.

8 Markku Melkko 20.1.2010

Haikaranpesä ja á la carte –lista ikuistettuna postikorttiin, toden-
näköisesti 1960- ja 1970-lukujen vaihteesta. Kuvalähde: ravintola 
Haikaranpesä.
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Oikealla: ravintolan mainosesitteitä. Ylinnä esite 1970-luvun 
alusta. Alla esite Studio Kaisa Blomstedtin sisustuksen ollessa uusi 
vuonna 1987. Kuvalähde: ravintola Haikaranpesä.

Yllä: Ravintola Haikaranpesän logoja 1990- ja 2000-luvulta.



Lehtikirjoituksia
Medioissa Haukilahden vesitorni sai rakentamisvaihees-
sa näkyvyyttä erityisesti paikallislehti Espoon Sanomissa 
(1961 - 73). Ennen rakentamisen aloittamista vesitornin 
tarpeellisuutta käsiteltiin lehdessä lähinnä Espoon vesi-
huollon näkökulmasta käsin. Rakentamisen käynnistyttyä 
Espoon Sanomissa kuvattiin tornin rakenteellisia ominai-
suuksia ja kerrottiin rakentamisaikataulusta sekä urakoit-
sijan vaihtumisesta. Vesitornin valmistuttua keskeisin 
uutinen oli torniin suunnitellun ravintolan vuokraaminen. 
Kansallista huomiota Haukilahden vesitorni sai puoles-

taan Helsingin Sanomissa, jossa uutisoitiin tornin kuvun 
ainutlaatuisesta nostotavasta sekä sen ”lentävää lautasta” 
muistuttavasta muodosta. 

Viime vuosina ravintola Haikaranpesä on ollut esillä muun 
muassa Musta jää-elokuvan (Petri Kotwica 2007) kuva-
uspaikkana. Elokuvassa siitä oli tyylitelty eksklusiivinen, 
arkkitehtuuriltaan näyttävä bisneslounaspaikka, osa eloku-
van menestyvän arkkitehtikaksikon designin kyllästämää 
elinpiiriä.
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1980-luvun postikortti Mikkelin Naisvuoren vesitornista. Vuonna 
1912 arkkitehti Selim A. Lindqvistin ja insinööri T. Siltasen piirus-
tusten mukaan valmistunut torni toimi myös näkö- ja palovartio-
tornina. Kuvalähde: Tekniikan museo.

Tänä päivänä korkean mäen laelta nouseva vesitorni on 
muodostunut tunnuselementiksi monille suomalaisille 
moderneille yhdyskunnille. Korkealle kohoavana, usein 
jalallisena ja vesisäiliöltään veistoksellisesti muotoiltuna 
vesitorneista on muodostunut näkyviä maamerkkejä ja yh-
dyskuntien selkeäpiirteisiä tunnuskuvia. Vesitornien raken-
nustypin muodostumista ovat ohjanneet arkkitehtonisten 
tekijöiden ohella voimakkaasti sekä rakennustekniikka että 
-ainekset, samoin kuin vesitekniikkaan liittyvät toimin-
nalliset piirteet. Vesitornit sijoittuvat usein tulkinnoissa 
arkkitehtuurin ja insinöörirakenteiden leikkauspisteeseen.  

Vedenjakelun, vesilaitosten ja vesisäiliöiden kehittyminen 
liittyy keskeisesti varhaisen teollisen aikakauden kau-
punkien kasvuun. Tiiviisti kasvavia yhdyskuntia uhanneet 
koleran ja lavantaudin vaarat liittyivät viemäröinnin ja 
puhtaan veden järjestämisen tarpeeseen. Myös palosuoje-
lun vedentarve oli keskeinen tekijä vesivarastojen syntyyn. 
Helsinkiin perustettiin Suomen ensimmäinen kunnallinen 
vesilaitos vuonna 1876, jolloin ensimmäinen graniitista 
muurattu maavarainen vesisäiliö valmistui Eläintarhaan 
nykyiselle Linnanmäelle. Vesi pumpattiin säiliöön Vantaan-
kosken turbiinipumppaamosta.

Vesisäiliöt rakentuivat luonnollisesti korkeille paikoille, 
tasoeron avulla luotiin alunperin vesiverkoston paine. Vesi-
säiliön painetaso on korotettu joko rakentamalla säiliöitä 
korkeille sijaintipaikoille, tai nostamalla vesisäiliö tukira-
kenteiden avulla korotettuun asemaan, taikka yhdistämällä 
molemmat tekijät. Seuraavassa keskitymme vesitornien 
historiaan ja muodonantoon. 

Kaupunkien ylävesisäiliöiden, vesitornien, rakentaminen 
Suomessa alkaa Hangosta vuonna 1910. Rakentaminen 
kiihtyy 1930-luvulla, jolloin maassamme rakennettiin tois-
takymmentä vesitornia. 1940-luvun aikana valmistuneita 
vesitorneja on kuitenkin vain alle kymmenen. Jälleenra-

kennuskaudella 1950-luvulla rakentaminen viriää jälleen 
ja vesitorneja valmistuu lähes viisikymmentä. 1960-70 
-luvuilla vesitorneja rakennettiin jo yli 200 kappaletta. 
2000-luvun alussa Suomessa on laskettu olleen n. 400 
toimivaa vesitornia. Näiden joukossa Haukilahden torni 
edustaa omintakeista muunnelmaa ylösnostetusta, säili-
öltään kuori/maljamaisesta vesisäiliöstä, jota säteittäinen 
pilarirakenne kannattelee. 

historialliset vesitornit 1900-luvun 
alkupuolella
Varhaisimpia ennen toista maailmansotaa rakennettuja 
vesitorneja leimaa historisoiva ulkomuoto. Vesitornien 
arkkitehtuuri liitettiin usein historiallisesti tai toiminnalli-
sesti tunnistettavasti viitteisiin. Rakenteet ovat kuvakielel-
lään kertoneet vesitornien merkityksestä yhdyskunnille. 
Maamme ensimmäinen kunnallinen vesitorni rakennettiin 
kivestä muuraamalla Hankoon vuonna 1910. Pyöreämuo-
toinen torni sai ulkoisesti majakkaa muistuttavan muodon, 
joka yhdyskunnan tunnuskuvana liittyi satamakaupungin 
sijaintiin ja toimintoihin. Yhdessä 1950-luvulla uusitun 
kirkon tornin kanssa se muodostaa kaupunkikuvaa hallit-
sevat aksentit. Hangon vesitorni tuhoutui vuonna 1941, 
ja nykyinen vesitorni rakennettiin alkuperäiselle paikalle 
vuonna 1953 (B. Liljeqvist). 

Majakkamainen hahmo on myös Kotkan Haukkavuoren 
vesitornilla (ark. Jussi Paatela, 1914), jossa rakenne palveli 
myös näkötornina. Varhainen vesitorni, johon myös liittyi 
paviljonkimainen näkötorni, on Mikkelin Naisvuoren vesi-
torni (ark. S. A. Lindqvist, ins. T. Siltanen, 1912). Kaupungn 
ylle piirtyvästä tornista käsin suoritettiin myös palovar-
tiointia. Arkkitehtoniselta ilmeeltään rakennus edustaa 
varhaista betonirationalismia, vesitornin lieriömuotoinen 

haUkILahdEn VESITOrnI OSana rakEnnUSTYYpIn kEhITYSTÄ
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vesisäiliö kohoaa säteittäisen, avoimen tukipilarirakenteen 
varassa. Myös Porvoon vanha vesitornin (1913, purettu 
1965) betoniset kannatinrakenteet olivat näkyvillä. Var-
haisista betonirakenteisista vesitorneista Vaasan pyöreä 
vesitorni (J. Paatela, 1915) sai rungoltaan yhtenäisen tiili-
verhouksen. Tornin keskiaikaisen puolustustornin hahmo 
liittyy kaupungin uusgotiikan tyylin julkisten rakennusten 
joukkoon. Linnamaisella hahmollaan se korostaa kaupunki-
yhteisön identiteettiä.

moderni vesitorni 
monikäyttörakennuksena
Arkkitehtuurin modernisaatio voimistuu 1930-40 -luvuilla 
funktionalismin myötä. Moderni tarkoituksenmukaisuus 
alkaa leimata vesitornien ja -säiliöiden ilmettä ja käyttöä. 
Samalla kunnalliselämän omat toiminnat liittyvät uudella 
konkreettisella tavalla vesitorneihin; torneista muodostuu 
monikäyttörakennuksia vesisäiliöiden sijoittuessa osaksi 
laajempaa toiminnallista rakennetta. Varhainen esimerk-
ki eri toimintoja yhdistävästä vesitornirakennuksesta oli 
funktionalistinen Kemin vesitorni (1938-40), jossa vesi-
säiliö sijoittui hoikan tornimaiseen kaupungintalon laelle. 
Arkkitehti Bertel Strömmerin suunnittelema rakennus 
vaurioitui Lapin sodassa ja korvattiin uudella, laajennetulla 
rakenteella 1960-luvulla. 

Vesitornien merkitys kaupunkikuvassa muodostuu tär-
keäksi tekijäksi 1950-luvulla. Erityisesti kulttuuri- ja matkai-
lutoiminnat näkyvät muutamien aikakauden keskeisten 
kohteiden käytössä ja ympäristössä. Karjaan vesitornin 
(ark. H. Ekelund, ins. M. Malmberg, 1951) kruununa 
kohoaa kupolipäätteinen observatorio, myös kauppalan 
museotoimen tiloja suunniteltiin rakennukseen. Saman-
kaltaiset tavoitteet näkyvät myös Riihimäen vesilinnaksi 
kutsutun tornin suunnittelussa (ark. Erik Bryggman, 1952), 
jonka alarakenteisiin suunniteltiin museotiloja. Museo ei 
lopulta kuitenkaan tullut vesitornin yhteyteen, vaan tilat 
sai käyttöönsä Valtion Askarteluohjaajaopisto. Riihimäen 
torni sijoittuu urheilupuiston ja maauimalan yhteyteen, 
tornin laelle avautui näköalakahvila. Varkaudessa asuin-

rakennuksen yhteyteen sulautuvan Taulumäen vesitornin 
(ark. Kalevi Väyrynen, 1954) tiloihin todella myös liittyi 
alun pitäen kotiseutumuseo. 

Kaupunkikuvallisesti keskeisten 1950-luvun alun vesitor-
neihin ja -linnoihin liittyy usein korkeatasoiset arkkitehto-
nisen tavoitteet. Monikäyttöisten rakennusten massoittelu 
on dynaamista, usein suorakulmaista, pintojen ja materi-
aalien vaihtelu oli elävää. Vesitornirakennukset liittyivät 
tilallisesti laajempiin kaupunkitilallisiin sommitelmiin, mm. 
Riihimäen urheilupuistossa ja Pieksämäen vesitornissa 
(ark. Arne Ervi, 1956). Vesitornien arkkitehtuuri asettuu 
luontevasti aikakauden rakennustaiteen yleisen kehityk-
sen piiriin; suunnittelua ohjaa vahvasti arkkitehtoniset ja 
kaupunkikuvalliset tavoitteet.

Toiminnallisesti ja rakenteellisesti 
eriytyvät modernit vesitornit
Vesitornien piirissä arkkitehtonisen ilmaisun rinnalle alkaa 
kehittyä myös toiminnallisesti eriytynyt ja rakenteellisesti 
painottunut suunnittelun ja rakentamisen juonne. Arkki-
tehtonisen modernismin sekä toiminnallisen rationalismin 
välille tuli näkyväksi myös ristiriitoja. Rakenneteknisessä 
tarkastelussa suorakulmaiset säiliöt ja niiden nurkkaosat 
toivat mukanaan haasteita; vankoissa rakenteissa esiintyi 
vaihtelevasti veto- ja puristusvoimia. Esimerkiksi Rauman 
suorakulmaisen vesitornin betonipohjan rakennevahvuu-
deksi muodostui peräti 70 cm. Esimerkkinä rakennetekni-
sestä kehityksestä suorakulmaisten vesisäiliöiden osalta 
on Turun Juhannuskukkulan vesitornin (1957). Ulkoisesti 
suorakulmainen betonirakenteinen ylävesisäiliö oli tahkoil-
taan sisäänpäin kupera, jolloin säiliön seiniin kohdistui vain 
puristusvoimia. Säiliön tukirakenteeseen sijoittui monitoi-
mitilana ammattikoulun tiloja.

Rakenneteknisestä näkökulmasta vesisäiliön lieriömuoto 
oli suorakulmaista edullisempi. Lieriömuotoon palattiin-
kin 1950-luvun mittaan uudestaan. Ismo Asola mainitsee 

Kauniaisten vesitorni (1964), jossa oli sama suunnittelija- ja toteut-
tajaryhmä kuin Haukilahdessa. Kuvalähde: Juuti et al. 2006

Kemin kaupungintalo kätkee sisäänsä vesitornin. Kuvaläh-
de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kemi_City_
Hall_2006_03_10.JPG?uselang=fi
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Lauttasaaren vesitorni kuvittaa postikorttia. Torni on edelleen vah-
va maamerkki Lauttasaaressa. Torni ei ole enää vesitornikäytössä. 
Kuvalähde: Tekniikan museo.

ensimmäisenä modernina lieriömuotoisena vesitornina 
Karkkilan vesitornin 1952, jota seurasivat Yleinen insinöö-
ritoimisto Oy:n suunnittelemat Keravan, Lieksan (1954) 
ja Forssan (1955) vesitornit. Näissä vesisäiliö muodostaa 
ulokerakenteen porrastorniin nähden, muodostuu erään-
lainen ”käsikranaatti”-muoto. Vesisäiliön lieriöpohjaa kan-
nattelee porrastorniin tukeutuva palkisto. Voimakkaammin 
ulokkeinen on hoikan porrastornin varaan asettuva plas-
tisen lieriömäinen Loviisan vesitorni (ark. Heikki ja Kaija 
Sirén, ins. Paavo Simula, 1960). 

Betonirakenteen muottityö muodosti merkittävän kustan-
nustekijän suurissa vesitorneissa. Rakennuskustannuksia 
säästettiin tukirakennetta mataloittamalla, ja monia yläve-
sisäiliöitä rakennettiinkin korkeille rakennuspaikoille varsin 
matalin tukirakentein. Suhteellisen matalilla tukirakenteilla 
toteutettiin mm. lieriömäinen Erkko Virkkusen suunnit-
telema Kauniaisten vesitorni (1964), Turun Luolavuoren 
vesitorni (1968) sekä Tampereen Tesolan vesitorni (1970). 

kartiomuoto ja sen muunnelmat
Modernien kartiomallisten ylävesisäiliöiden kehitys kulkee 
lieriömuotojen rinnalla. Kartiomuodon etuja oli se, että 
painetaso kartiosäiliöissä pysyy lieriösäiliöön verrattuna 
korkeammalla, vedensyvyys säiliössä on vastaavaan lieriö-
muotoon verrattuna matalampi. Ylävesisäiliötä tukevan 
säteittäispalkiston, kartiosäiliön ja porrastornin muodos-
taessa rakenteellisesti yhtenäisen kokonaisuuden, syntyi 
vesitorneille tuttu sienimäinen muoto. 

Ensimmäinen kartionmuotoinen vesitorni valmistui Hali-
kon Märynummen sairaalan yhteyteen vuonna 1951 (ark. 
Lauri Pajamies, ins. Eini Kajaste). Ensimmäinen tilavuudel-
taan merkittävä kartionmuotoinen vesitorni on arkkitehti 

Bertel Saarnion ja insinööri Paavo Simulan suunnittelema 
Lauttasaaren vesitorni Helsingissä vuodelta 1958, sen 
tilavuus oli 4 500 m3. Saarnion ja Simulan suunnittelema 
on myös Myllypuron vuonna 1965 valmistunut 13 400 m3 
vetoinen vesitorni, johon sijoittui kolme erillistä vesisäili-
ötä. Simulan suunnittelemia ovat myös Lahden ja Tornion 
kartiomuotoiset vesitornit (1962). Eleetön Karhulan vesi-
tornin (1960) ylävesisäiliö on muodoltaan puhdas kartio. 

Rakenne- ja muottityön rationalisoinnin kehitysmahdolli-
suus avautui myös liukuvalutekniikan kehittyessä. Var-
haiset kokeilut liukuvalutekniikalla tehtiin jo 1800-luvun 
puolella, mutta varsinaisesti tekniikan nykyaikainen muoto 
kehitettiin Ruotsissa 1940-luvulla. Vesitornien rakenta-

Maikkulan vesitorni (1969) Oulussa on rakennettu vastaavalla ta-
valla kuin Haukilahden vesitorni. Vasemmalla säiliöosan nosto on 
alussa. Oikealla Maikkulan vesitorni yövalaistuksessa. Kuvalähde: 
Tekniikan museo.
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Vasemmalla: Liedon vesitornia (1985) voi pitää ”ufo-muotonsa” 
ja rakennustapansa ansiosta Haukilahden vesitornin sukulaisena. 
Haukilahdessa pallokalotin muoto näyttäytyy puhtaampana, koska 
siinä ei ole tornin tyvessä painoa vastaanottavaa kaulusta. Kuva-
lähde: Tekniikan museo.

misessa ”jatkuvaa valua” käytettiin ensimmäisen kerran 
Keravan ja Forssan identtisissä vesitorneissa vuosina 1954-
55. Raision vuonna 1965 valmistuneessa 50m korkeassa 
vesitornissa (ins. Tuomo Piironen, DI Yrjö Pitkänen) ra-
kennettiin porrastorni nykyaikaisena liukuvaluna, kartion-
muotoisen ylävesisäiliön muotit tukeutuivat itsekantavina 
porrastorniin, eikä muotteja tuettu maahan saakka.

Haukilahden vesitorni (1968) porrastornit ja säteittäiset 
pilarit ovat liukuvalettua betonia. Vesisäiliön betoniraken-
teet on puolestaan valettu maantasossa, ja nostettu hyd-
raulisin nosturein paikalleen kuudelle tukipilarille. Samalla 
muotilla voitiin valaa sekä itse vesisäiliö että sandwich-ra-
kenteinen ulkokuori. Tämä edellisissä luvuissa tarkemmin 
esitetty vesitornin toteutustapa oli aikakauden pioneeri-
työ, jossa yhdistettiin liukuvalun ja paikallavalun element-
tejä. Liukuvalua ja rakennusteknisesti haastavaa vesisäiliön 
nostoa on käytetty tämän jälkeen useissa kohteissa; mm. 
Oulun Puolivälinkankaan/Maikkulan vesitornissa (1969), 
jossa vesisäiliö myös nostettiin hydraulisesti. Roihuvuoren 
vesitornissa (ark. Simo Lumme, 1978) vesisäiliön nosto 
tukeutui keskeiseen porrastorniin ilman erillisiä kehämäi-
siä tukipilareita. Roihuvuoren torni rakennettiin kylmänä 
rakenteena ilman lämmöneristystä. 

Haukilahden vesisäiliön ulkomuoto on käännetty kalotin 
muoto. Tässä muodossa säiliön hahmo ei sulaudu porras-
torniin sienimäisten kartiotornien tapaan, vaan muodos-
taa tektonisesti selkeästi erottuvan parin kannettavan 
maljamaisen muodon ja kantavan porrastornin kesken. 
Kalottikupolin käyttö myös näköalaravintolan katteena tuo 
kokonaisuudesta mieleen futuristisen ufo-muodon, joiksi 
tätä hahmoa yleisesti on myös kutsuttu. Avaruusajan henki 
nousi esille myös Matti Suurosen vuonna 1968 suunnitte-
lemassa tunnetussa lasikuituisessa Futuro-talossa, jonka 
muoto on pyörähdysellipsoidi. Vesitornirakenteissa Liedon 
vuonna 1985 valmistunut vesitorni noudattaa maljamais-
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DI Matti Janhusen keskenään lähes identtisiä MJ-elementtivesitor-
neja on noussut maahamme 1970-luvun aikana useita. Kuvassa on 
Nurmijärven vesitorni. Kuvalähde: Tekniikan museon.

ta säiliömuotoa, ”ufo-muotoa”. Myös Liedon vesitornin 
yläsäiliö on nostettu paikalleen.

Betoniliukuvalun mahdollisuuksia laajennettiin edelleen. 
Rakenteellisesti kehittynyt variaatio toteutui Myyrmä-
en kartiotornissa (1974), jossa yhdistettiin porrastornin 
nouseva liukuvalu ja säiliön työntönosto samanaikaisesti. 
Oma variaationsa on myös laajeneva liukuvalumuotti, 
jossa liukuvalutekniikka sovitettiin myös itse vesisäilöin 
valamiseen, osana varresta laajenevaa jatkuvaa valupro-
sessia. Tekniikalla on toteutettu neljä vesitornia Suomessa, 
esimerkkinä Kaarinan vesitorni (1975).

Tuotantoteknistä kehitystä
Vesitornien rakenteellisesti kokeellinen aika kääntyy tuo-
tantoteknisten ja -taloudellisten näkökulmien painottumi-
seen 1970-luvulla. Kehittyvä rakennustalous toi mukanaan 
ns. kokonaisvastuurakentamismallin, jossa vesitornien 
suunnittelu- ja toteutusprosessit etenivät urakointipainot-
teisesti, jolloin rakennusteknisesti kokeelliset tai yksilölliset 
ratkaisut väistyvät. Ajan hengen mukaisesti yleispäteviä 
tyyppiratkaisuja suunniteltiin myös vesitorneiksi, mm. 
uusia teräs- ja muovirakenteita ryhdyttiin kokeilemaan. 
Parkanon vesitorni (1983) on jäänyt ainoaksi toteutukseksi 
tyyppiratkaisuksi kehitetystä teräsrakenteisesta, vaaka-
suuntaisesti sijoitetusta putkimaisesta vesisäiliöstä. Myös 
betonielementtitekniikkaa sovellettiin vesitornien rakenta-
miseen. DI Matti Janhusen suunnittelemia hammaspyörän 
hahmoisella vesisäiliöllä varustettuja MJ-elementtivesi-
torneja rakennettiin kymmenkunta 1970-luvun mittaan. 
MJ-torni valittiin vuoden betonirakenteeksi Nurmijärven 
vesitornin rakennusvuonna 1972.

Kaikkiaan voimakkaan kasvun vuosina Suomessa 1960-70 
-luvuilla rakennettiin yli 200 ylävesisäiliötä. Rakenteiden 
suosituimmat toteutustavat perustuvat kahteen toisista 
erottuvaan muotoon, lieriöön ja kartioon. 1990-luvun aika-
na toteutetuissa parissakymmenessä vesisäiliössä kartio- 
ja lieriömuotoja rakennettiin yhtä paljon. Rakenteellisesta 
kehityslinjasta eroavia, arkkitehtonisesti suunniteltuja 
ja yksilöllisesti rakennettuja vesitorneja on toteutunut 
harvakseltaan. Ismo Asola mainitsee Järvenpään (ark. 
A. Ilonen, 1966), Porin Kaanaan (1963) ja Kaljoen vesi-
tornit (1971) omintakeisesti erottuvine rakenteineen ja 
hahmoineen.

Vesisäiliöiden vaihtoehtoisia betonityötapoja. Kuvalähde: Teknii-
kan museon arkisto.
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Lopuksi
Vesitornien kehitys ja rakennushistoria on maassamme 
vielä monin osin tutkimaton alue. Systemaattinen koko-
naiskuva aiheeseen avautuu Kuntaliiton Jouko Liimataisen 
2001 laatimasta kunnille suunnatusta kyselystä ja siihen 
liittyvästä materiaalista, jossa vesitornien ratkaisuja, ra-
kenteita ja esiintymistä on kartoitettu. Lisätutkimus tulee 
varmasti tuomaa valoa myös kokeellisen rakennetekniikan 
tärkeisiin kansainvälisiin yhteyksiin, jotka ilmeisimmin 
juontuvat Ruotsiin ja Keski-Eurooppaan. Vesitornit näky-
vinä ja vaikuttavina moderneina maamerkkeinä ovat an-
taneet aihetta laajempiin rakennuskulttuurin merkityksiä 
pohtiviin tulkintoihin, joita Ismo Asola on tutkimuksessaan 
tuonut esille.1 Vesitornien merkitys yhdyskuntateknisinä 
rakenteina ja rakennushistoriallisina merkkeinä on tutki-
muksen näkökulmasta edelleen tarkentumassa.

Haukilahden vesitornin rakennus- ja kulttuurihistoriallista 
asemaa voi arvioida edellisen perusteella osana raken-
nustyypin kotimaista kehitystä. Vesitorneilla on merkkira-
kennuksina vahva asema ilmentämässä rakennusaikansa 
teknisen ja yhteiskunnallisen kehityksen piirteitä. 1960-lu-
vun laajeneva betonin käyttö rakentamisessa on saanut 
monumenttinsa vesitornien arkkitehtuurissa. Kaupungistu-
minen ja modernien yhdyskuntien synty on yhteiskunnalli-
nen puite, johon Haukilahden vesitorninkin rakentaminen 
asettuu. 

Haukilahden vesitorni on rakenneteknisessä kehityksessä 
ollut pioneerityö, erityisesti koskien vesisäiliön rakenta-
mista ja nostoa. Tulevaisuuteen suuntautuvien ihanteiden 
rinnalla on säilynyt myös monia siteitä aiempiin kehityksen 
muotoihin. Rationalistisen aikakauden keskellä kuvakielel-
lään luettavat rakennukset ovat olleet erityiskohteita. Iko-
nografialtaan vahvana voidaan pitää Haukilahden avaruus-
aluksen hahmoista vesisäiliötä ja ravintolaa, muoto joka 
ei yksinomaan viittaa rakenteelliseen tai toiminnalliseen 
puhtauteen. Klassisia tekijöitä on luettavissa rakenteen 
tektonisessa perusjäsentelyssä, kannettavan ja kantavan 
rakenteen erottuessa vahvasti, sekä holvimuotoisessa 

1  Asola 2003.

Kansainvälisiä vertailukohtia Haukilahden tornille on siellä täällä. 
Hyllien minimalistinen vesitorni (1973) Malmössa lähellä nykyistä 
Øresundin siltaa. Kuva: Kim Høltermand (www. behance.net).

kalotin säiliörakenteessa. Rakenneteknisesti perusteltu 
kuuden säteittäisen tukipilarin kehä porrastornin ympärillä 
on peruspiirteiltään sama kuin maamme varhaisimmissa 
betonisissa vesitorneissa, joissa kehämäiset pilarit porras-
tornin ympärillä kannattavat kohotettua vesisäiliötä. 

Kehityksen voimaan ja mahdollisuuksiin on Haukilahden 
tornin rakennusaikaan uskottu aivan eri tavalla, utopis-
tisillakin näköaloilla on ollut todellista kaikua. ”Avaruus-
aluksen” muodon saaneet rakenteet ovat näitä etupai-
notteisesti toteutuneita utopioita! Eräs konkreettisempi 
kehityksen piirre on ollut insinöörien ja arkkitehtien 
ammattikuvan lähentyminen 1960-luvun lopulla, mikä 
leimaa myös Haukilahden vesitornia, sen suunnittelua ja 
rakentamista. Vesitornin rakenne ja ominaisuudet ovat 
poikkeuksellisella tavalla määrittyneet tai tarkentuneet 
rakennusprosessin kestäessä; jäljet tästä ilmentävät keskei-
sesti rakennuksen autenttisia arvoja. Yhdessä nämä tekijät 
ovat antaneet lähtökohdan Haukilahden vesitornin vahval-
le identiteetille ja omaleimaiselle sisällön kehitykselle.
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  YhTEEnVETO
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Suunnittelu ja 
rakentaminen 
Haukilahden vesitorni (valm. 1968) on Arkkitehtuuritoimis-
to Erkko Virkkunen ky:n merkkiteos ja kansallisesti merkit-
tävä kunnallisteknisen arkkitehtuurin pioneerityö. 

Esteettisesti torni edustaa 1960-luvun tulevaisuuden-
uskoista utopia-arkkitehtuuria – samaa virtausta johon 
kuuluvat Matti Suurosen Futuro-talo (1968), Viljo Revellin 
Toronton kaupungintalo (1965) tai John Grahamin Space 
Needle Seattlessa (1962) – ja toisaalta betonirakenteita 
korostavaa rationalismia – esimerkkeinä Aarno Ruusuvuo-
ren Weilin & Göösin painotalo (1964-67) ja Tapiolan kirkko 
(1965). 

Arkkitehtuurin ohella tornin suurimmat arvot liittyvät 
epäilemättä rakennustekniikkaan. Betonityössä yhdistettiin 
liuku- ja paikallavalutekniikoita. Säiliö ja ulkokuori ovat pal-
lokalotteja. Osat valettiin maassa ja nostettiin hydraulisesti 
veto-nostona – menetelmä jota Haukilahdessa käytettiin 
ensimmäistä kertaa Suomessa. 

Haukilahden torni on toinen Espoon kauppalan vesilaitok-
sen rakennuttama ylävesisäiliö. Vesihuollon järjestäminen 
kasvavalle väestölle on aikanaan ollut näkyvä osoitus 
Espoon kauppalan – sittemmin kaupungin – itsenäisestä 
organisoitumiskyvystä. Vesitornilla on ollut symbolista 
merkitystä nuoren kaupunkiyhteisön kokoajana, mikä nä-
kyy sekä tornin esteettisessä ja teknisessä kunnianhimos-
sa että tilaohjelmassa, jossa tärkeällä sijalla on julkinen 
näköalakahvila-ravintola. 

nykytilan inventointi ja 
säilyneisyys
Haukilahden vesitorni on julkisivuiltaan, tilajaoltaan ja ra-
kenteiltaan pääosin hyvin säilynyt, joskin ulkokuoren säälle 
altteimmissa kohdissa on rapautumia. Kaikkia rakenteisiin 
ja julkisivuihin kajoavia muutoksia ja korjaustekniikoita 
pitää harkita tarkoin. 

Tornia rakennettaessa monet lopulliset ratkaisut syntyivät 
työmaalla arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja urakoit-
sijan yhteistyönä. Tästä syystä Haukilahden vesitorni 
materiaalisena esineenä – muottijälkineen kaikkineen – on 
korvaamaton dokumentti sekä esteettisistä tavoitteista 
että rakentamisesta. Läheskään kaikkea ei ole suunnitel-
miin kirjattu. 

Ulkokuori ja katon pallokalotti ovat kaukonäkymässä 
oleellisia tornin osia. Katon betonikuoren päällystäminen 
huovalla tai vastaavalla vesieristeellä muuttaisi vesitornin 
ilmettä huomattavasti. Katto on keskeinen osa rakennuk-
sen arkkitehtuuria, ja sen materiaalin tulisi pysyä samana 
kuin vesisäiliön ulkokuoren. Yksiaineinen kappalemaisuus 
on Haukilahdessa sekä esteettinen että tekninen konsepti. 
Vertailukohtia voi hakea mm. Eero Saarisen suunnittele-
masta TWA-lentoterminaalista New Yorkissa (1956-62), 
Viljo Revellin Vatialan siunauskappelista (1962), jonka kuo-
rirakenteinen katto on alun perin ollut betonipintainen, ja 
myös Touko Nerosen ja Antti Miettisen suunnittelemasta 
Helsingin Vuosaaren lämpökeskuksesta (1973).

Valaistus on ollut tärkeä osa Haukilahden vesitornin 

arkkitehtuuria. Alkuperäisen ulko- ja sisävalaistuksen 
periaatteet pystyttiin historiaselvityksessä rekonstruoi-
maan. Valon avulla on pyritty vaikutelmaan leijuvasta 
kappaleesta. Tarkoituksena on ollut valaista koko säiliöosa. 
Valonheittäjät on suunnattu siten, että pilareihin osuu 
mahdollisimman vähän valoa. Ravintolan – ”ufon ohjaa-
mon” – lienee ollut tarkoitus näyttää suhteellisen pimeäl-
tä. Säilyneen alakaton tumma väri ja syväsäteilijä-tyyppiset 
valaisimet sekä alkuperäisen värisuunnitelman tummat 
sävyt viittaavat tähän.

Vesi- ja säätötekniikan vaiheet näkyvät hyvin ja ovat kiin-
nostava osa tornin kokonaisuutta. 

Sisustukset ovat moneen kertaan muuttuneet, ja alku-
peräiset sisustukset edustivat aikansa perustasoa. Arvoa 
on lähinnä yleisötilojen yleisellä tilahahmolla ja etenkin 
ravintolan ja terassin leikkausmuodoilla, ikkunoiden, 
terassin ja kaiteen tarkkaan harkituilla suhteilla. Terassin 
kaiteen mahdollisia muutoksia on syytä harkita myös kau-
konäkymän kannalta. Myöskään Kaisa Blomstedtin melko 
kunnianhimoisesta ravintolasisustuksesta (1987) ei ole 
paljon säilynyt, minkä vuoksi se tuskin voi toimia muutok-
sille lähtökohtana.

Vesitornin symmetrinen sisääntuloaukio on metsittynyt. 
Sen palauttamista on syytä tutkia. 

YhTEEnVETO – arVOTTamISEn aVaImIa
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muistoissa ja mediassa 
Haukilahden vesitornin julkinen käyttö ravintolana ja 
näköalapaikkana on oleellinen osa sen merkitystä ja arvoa. 
Tornia tarvitaan edelleen myös päätehtävässään Espoon 
vesihuollon osana.

Kokkovuori – Hauenkallio on ollut merkityksellinen paikka 
vuosituhansia: kalliolla on mm. pronssikautinen hauta-
röykkiö. Haukilahden vesitorni jatkaa modernilla tavalla 
hyvin pitkää maamerkkien ja yhteisön keskipisteiden 
perinnettä. 

Haukilahden torni on paitsi Haukilahden, myös koko 
Espoon maamerkki ja tunnus, minkä osoittaa se, että torni 
on kuvattu Espoon nykyisin mm. työpaikkailmoituksissa 
käyttämässä tyylitellyssä kaupunkisiluetissa. 

Lions Club Espoo / Meri ry:n aktiivinen toiminta ravintolan 
ja nuorisotilan saamiseksi osaksi tornin tilaohjelmaa viittaa 
siihen, että torni nähtiin mahdollisuutena luoda paikalli-
nen sosiaalisen elämän keskus. 

Ravintola Haikaranpesä on käynyt läpi monia vaiheita, 
mutta kautta vuosikymmenien se on ollut tärkeä Hau-
kilahden ja Etelä-Espoon kokoontumis- ja edustustila. 
Alkuvuosikymmeninä Haikaranpesä oli Haukilahden ainoa 
ravintola. Sen musiikki- ja kulttuuritarjontaan kuuluivat 
mm. Herbert Katzin orkesteri, Juha Watt Vainion ideoima 
Torstai on toivoa täynnä –ilta, Danny, Eino Grön ja Anja 
Kylmälän muotinäytökset. 

Vesitornien typologiaa
Haukilahden vesitornilla on muutamia kansainvälisiä esi-
kuvia, mutta juuri samanlaista tornia ei tämän selvityksen 
puitteissa ole pystytty löytämään. 

Haukilahden torni on rakenneteknisessä kehityksessä ollut 
edelläkävijä. Se on Suomen ainoa veto-nosto-menetelmäl-
lä toteutettu monijalkainen vesitorni. Tornin esteettinen 
hahmo ja toteutuksen tinkimättömyys on omaa luokkaan-
sa Suomen vesitornien joukossa. 

Tulevaisuuteen suuntautuvien ihanteiden rinnalla Hauki-
lahdessa on säilynyt myös siteitä aiempiin vesitornimuo-
toihin. 1960-luvun rationalismin keskellä kuvakielellään 
luettavat – ikoniset –rakennukset ovat olleet erityiskohtei-
ta. Ikonografialtaan vahva on Haukilahden avaruusaluksen 
muoto; se ei yksinomaan viittaa rakenteelliseen tai toimin-
nalliseen välttämättömyyteen. 

Klassisia piirteitä ovat tornin rakenteen tektoninen pe-
rusjäsentely, kannettavan ja kantavan erottuminen, sekä 
kalottien puhtaat muodot. Rakenneteknisesti perusteltu 
kuuden säteittäisen tukipilarin kehä porrastornin ympärillä 
on peruspiirteiltään sama kuin maamme varhaisimmissa 
betonisissa vesitorneissa, joissa kehämäiset pilarit porras-
tornin ympärillä kannattavat kohotettua vesisäiliötä. 
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Nro Nimi Mtk Pvm Muutettu HUOM Vertailu toteutuneeseen

1 Asemapiirros, luonnos 1:2000 18.2.1966

1 Asemapiirros / ehdotus 1 1:500 18.8.1966

1 Asemapiirros / ehdotus 3 1:500 19.8.1966

1 Asemapiirros / ehdotus 2 1:500 22.8.1966

2 kellaritaso / luonnos 1:200 18.2.1966

3 välitaso / luonnos 1:200 18.2.1966

4 ylivuotokouruntaso / luonnos 1:200 18.2.1966

5 baaritaso / luonnos 1:200 18.2.1966

6 ullakkotaso / luonnos 1:200 18.2.1966

7 julkisivu / luonnos 1:200 18.2.1966

7 julkisivu / luonnos 1:200 10.3.1966 Muoto hieman laakeampi kuin aiemmassa versiossa

8 leikkaus / luonnos 1:200 18.2.1966 Valaistuksen sijainti ja heijastukset sekä baaritason katselijan näkemät esitetty

8 leikkaus / luonnos 1:200 10.3.1966 Liittyy julkisivuversioon 10.3.1966. Esitetty kaarevuuden vaikutuksia tilavuuteen. 3500 m3 tai 4100 m3.

9 silhuetti mereltä / luonnos 1:2000 18.2.1966 Svartberga - Pitkäkallio

10 leikkaus A-A / luonnos 1:50 22.4.1966

11 Taso ~ / luonnos 1:50 22.4.1966

12 asemapiirros / luonnos 1:500 6.5.1966 tontti 27.5.1966

21 luonnos / asemapiirros 1:500 15.6.1966

1 Asemapiirros 1:500 15.8.1966

2 Kellarikerros +31,00 1:100 15.8.1966

3 Pohjakerros +34,60 1:100 15.8.1966

4 Välitasot +37,57 - +55,39 1:100 15.7.1966

5 Tarkkailutaso +58,36 1:100 15.8.1966

6 Vedenpintataso +68,00 1:100 15.8.1966

7 Kahvilataso +70,24 1:100 15.8.1966 9.1.1968

8 Ullakkokerros +72,94 1:100 15.8.1966

9 Leikkaus A-A 1:100 15.8.1966 21.11.1966

10 Julkisivu kaakkoon 1:100 15.8.1966 7.11.1966

11 VSS-erikoispiirustus
1:500, 
1:100 15.8.1966

12 Kellarikerros +31,00 1:50 16.7.1968

13 Pohjakerros +34,60 1:50 31.8.1967

14 Taso +37,57 1:50 14.4.1967

15 Tasot +40,54 - +55,39 1:50 31.8.1967

16 Tarkkailutaso +58,36 1:50 31.8.1967

17 Tasot +61,33 - +64,30 1:50 15.9.1967

18 Vedenpintataso +68,00 1:50 31.8.1967

19 Ryömimistila +69,15 1:50 31.8.1967

20 Kahvilataso +70,24 1:50 15.9.1966

20 Kahvilataso +70,24 1:50 30.1.1967
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Nro Nimi Mtk Pvm Muutettu HUOM Vertailu toteutuneeseen

21 Ullakko 1:50 31.8.1967

22 Vesikatto 1:50 15.9.1966

23 Leikkaus B-B 1:50 15.9.1966

24 Kellarikerros +31,00 1:50 26.1.1967

25 Vesikatto 1:50 8.5.1967

24 Ulkoporras 1:20 8.5.1967 24.9.1968 Julkisivu, leikkaus A-A, leikkaus B-B

25 Ulkoporras 1:20 8.5.1967 Pohjapiirros, leikkaus C-C, leikkaus D-D

26 Leikkaus B-B 1:50 26.1.1967

26 Edustan katto 1:10 8.5.1967 13.9.1967

27 Kioskin ulkoseinä 1:10 8.5.1967

28 Hälytyssireenin paikka 1:50 19.5.1967 Marginaalissa muistiinpano: ”ins. A. Saarinen, Esp.k:lan vesilaitos, Kauniainen (?)”

29 Edustan julkisivut 1:20 25.5.1967
13.9.1967, 
24.9.1968

30 Sokkelipiirustus 1:50, 1:10 26.5.1967 Leikkaus E-E

31 Sokkelipiirustus 1:50, 1:10 31.5.1967

32 VSS uloskäyntiluukku 1:10 26.5.1967

33 Sisäänkäynnin hissiseinä 1:20 14.6.1967 13.9.1967

34 Porras +31,00 - +34,60 1:20 15.6.1967 25.7.1968 Detaljit piir:ssa no 39 ja no 40. HUOM! Korkki alkaa tasolta +33,50. Kaiteen korkeus 100 cm.

35 Porras +34,60 - +37,57 1:20 15.6.1967 25.7.1968 Detaljit piir:ssa no 39, 40, 41. Kuilun katkaiseva betoni-välitaso tasolla +34,60 (jälkivalu). Porraslaatan alapinnassa korkki.

36 Porras +37,57 - +67,27 1:20 8.6.1967 25.7.1968 Detaljit piir:ssa no 39 ja 40. 

37 Porras +67,27 - +70,24 1:20 19.6.1967 25.7.1968 Detaljit piir:ssa no 39, 40, 41.

38 Porras +70,24 - +72,94 1:20 19.6.1967 25.7.1968 HUOM! Kaide kiinnitetään askelmalankkujen yläpintaan.

39 Pääportaat, det. 1:5, 1:1 12.6.1967 40 x 6 mm (muovikäsijohdelista vain kahvilakerrokseen) Ø3/4”

40 Askelman elementit 1:5 12.6.1967 4.7.1968

41 Askellankku +34,60 - +37,57, +67,27 - +70,24 1:5 12.6.1967

42 Oviluettelot 24.8.1967 12.6.1968 Kappalemäärän muutos 30.1.1968.

43 Ovipiirustus 1:20, 1:1 22.6.1967 30.1.1968
Pintakäsittelymuutos 29.5.1968. Puhelinkomeron 304 ja siivouskomeron 305 ovet muutetaan laminaatti-päällysteisiksi ja listat 
teakiksi kuten ovh 90.

44 Teräsrak. ovet ja ikkunat 1:20 14.9.1967 29.5.1968 HUOM! Lasilistat must. eloks. alumiini. 

45 Teräsrak. ovet ja ikkunat 1:1 15.9.1967

46 Teräsrak. ovet / det 1:1 15.9.1967 Teräslevy, 1 mm alumiinilevy.

47 Teräsikkuna det 1:1, 1:20 12.9.1967

48 Kahvilan teräsrak.ovet 1:20, 1:10 27.4.1968 3.5.1968

49 Seinäleikkaus 1:2, 1:10 12.9.1967
Materiaaleja mainittu: Sordino-alaslasku, upotettu Silent Gliss 1011 -verhokisko, 12,5 cm PV-L vuorivillalevy, Luja-levy, 7mm 
luonnonharmaa Minerit. 5 cm ekspand korkki. 0,6 mm alumiinipelti.

50 Kahvilan ikkunat, vaihtoehto 3. 1:20, 1:1 1.11.1967
27.4.1968, 
3.5.1968

51 Keittiön yläikkunat 1:10 21.5.1968 13.6.1968 Materiaaleja mainittu: akryylimuoviprofiili esim. Flexigum HP6, esim Felxigum HK6, vaahtomuovitiiviste.

52 Ikkunapenkki 1:1 27.7.1967 Lipunmyyntihuoneen ikkunapenkki. Laminaatti, 25 mm kimpilevy, vastalaminaatti.

53 Alaslasku tasolta +31,00
1:50, 1:5, 
1:1 31.5.1968 2.8.1968 Ensimmäisen kerroksen alaslasku. Ulkona 120 x 16 mm. Sisällä 12 mm lastulevy. Valaisimen upotuksen periaate.

Tuulikaapissa ja vahtimestarin huoneessa 
näyttäisi alakatto alkuperäiseltä.

54B Kahvilan sisäkatto, vaihtoehto 2, 3 ,4
1:50, 
1:10, 1:1 6.11.1967 Näyttäisi siltä, että vaihto ehto 2 on toteutettu.

55 Julkisivuelementti 1:10 7.9.1967
5.10.1967, 
24.9.1968 Rakenneleikkaus.

56 Taso +69,63 / laatat 1:50, 1:10 8.5.1967 11.5.1968 Laatoitus valmiovalmisteisilla betonilaatoilla. Alustana somerokerros (singeli).

57 Terassin portaat 1:10, 1:5 25.5.1968

58 Kahvilan kabinetin luonnos 1:100 21.12.1967

59 Kahvilan kabinetin luonnos 1:50 2.1.1968 Kuiva-ainevarastoa ei ole.

60 Kahvilan hissiseinä 1:20 14.5.1968
Tiiliseinä kääntyy keittiön oveen asti. 
Keskemmällä rappausta.
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Nro Nimi Mtk Pvm Muutettu HUOM Vertailu toteutuneeseen

61 Kahvilan seinä oikastuna 1:20 20.5.1968 Tiili koko seinän osuudella.

62 Kahvilan ikkunapenkkikotelo 1:1 7.5.1968
Puulista lisätty myöhemmin? Pinta iki-levyä. 
Sivuseinät maalattu myöhemmin?

63 Kahvilan ikkunapenkkikotelo
1:1, 1:10, 
1:20 9.5.1968

64 Kahvilan ikkunapenkkikotelo 1:10 9.5.1968

65 Tason +69,63 ulkoreunan laatat 1:5 11.5.1968 Tuuletus tarkkailutilasta laattojen takana.

66 Ulkosäleet 1:50, 1:1 13.5.1968

67 Kahvilan kabinettien luonnos 1:50 14.5.1968
17.5.1968, 
30.5.1968

68 Kahvilan verhokotelo 1:1 24.5.1968

69 Vesitilan tuuletusputket 1:1 28.5.1968

70 Kabinettien seinä oikaistuna 1:20 20.5.1968

71 Keittiön 302 kalusteet 1:20 1.7.1968

72 Keittiön kalusteita 1:5 1.7.1968

73 Ulko mineritit 1:2, 1:50 2.7.1968
HUOM Ei pystytty todentamaan 9.11.2009 
käynnillä.

74 Lipunmyynnin 008 tiski 1:20 Kalusteet vaikuttavat (ovat) alkuperäisiä.

75 Kaiteen astejaoitus
1:100, 
1:10 16.9.1968

76 Hissiedusta +31,00 1:20, 1:2 19.7.1968 22.7.1968 Iki-levyä.
Seinä muutettu lähes täysin tai nykyisen seinän 
alla alkuperäisenä.

77 Lattiaraidat 1:50 22.3.1968 5 cm leveä raita, väri nro 2. Finnflex, väri nro 1036. Ei vastaa nykytilaa.

78 Kattokupu 1:5 24.7.1968 Osittain nykytilassa.

79 Tasonkaide 1:20, 1:1 30.7.1968 Sijainti epäselvä.

80 WC-väliseinä 1:20, 1:1 8.8.1968 Oletettavasti muutettu täysin.

81 Keittiön höyrykupu 1:20, 1:1 6.8.1968 HUOM, alkuperäisyys tarkistettava.

82 Vaatenaulakko 1:20, 1:10 8.8.1968 2 kpl jäljellä katkaistuina WC eteisissä.

83 Kahvilan sisäkatto det 1:10 16.8.1968 Katto vaikuttaa alkuperäiseltä, tarkistettava.

84 Puh.kom. 304 hylly 1:20, 1:1 29.8.1968
HUOM Ei pystytty todentamaan 9.11.2009 
käynnillä.

85 Baaritiski 1:25 19.5.1969 23.5.1969

86 Baaritiski, leikkaus 1:25 13.5.1969

87 Baaritiski, etusivu 1:25 13.5.1969
Tiiliverhous baaritiskissä ei ollut näkyvissä. Joko 
poistettu tai koteloitu.

88 Baaritiski, leikkaus 1:2 21.5.1969

89 Baarikaluste, leikkaus 1:2 23.5.1969

90 Taustahyllyt 1:1 23.5.1969

91 Lipputankojen sijoitus 1:200 18.9.1973 Lipputangot lasikuitumuovia. Oy Fiskars Ab. 14 m.

Keitt. yläikkunoiden detaljit. 1:10 26.5.1970
HUOM! Lasilistat Bangkok-teak’ia. Karmit alumiini L-muototanko. Marginaalissa muistiinpanot: ”Ins. A.Saarinen E:n kaupp.vesil.”, 
”Toim.joht. T. Roiha, Rav. Gambrini, I. Rob.k. 3.”



rakEnnEpIIrUSTUSTEn LUETTELO

Nro Nimi  Mtk Pvm Muutettu Mitätöidyt Suunnittelijan nimikirjamet. HUOM

1 Kaivuu ja louhintapiirustus 1:50 30.9.1966 7.11.1966 mitätön V. Passi IH Korvattu piir.no. 1A

1A Kaivuu ja louhintapiirustus 1:50 10.12.1966 22.12.1966 V. Passi IH

2 Perustukset 1:50 3.11.1966 27.4.1967 V. Passi IH

3 Perustusleikkauksia 1:25 3.11.1966 2.5.1967 V. Passi IH

4 Pilareiden perustukset. 1:25 31.10.1966 V. Passi IH

5 Kellari 1:50, 1:25 3.11.1966 27.4.1967 V. Passi IH HUOM. Pilarit muutettu. Katso piir. no 50.

6 Kellarin laatat 1:50, 1:25 3.11.1966 V. Passi IH

7 Kellari, palkit 1, 2, 3, 4 1:25 1:10 3.11.1966 V. Passi IH

8 Välitaso 1:50, 1:25 3.11.1966 3.4.1967 V. Nieminen IH HUOM. Pilarit muutettu. Katso piir. no 33.

9 Välitaso laatta 1:50 3.11.1966 1.4.1967 V. Nieminen

10 Kierreporraselementti 1:10 3.11.1966 V. Nieminen IH Askellankuista ja niiden kiinnityksestä esitetään detaljit erikoispiirustuksessa myöhemmin.

11 Ulkovaippa 1:25 3.11.1966 mitätön V. Nieminen IH

11A Ulkovaippa 1:25 21.3.1967 mitätön V. Passi IH Raudoituksen järjestely. Paikallarakentamisversio. Ei vastaa todellisuutta.

12 Rengaspalkki säiliön alla 1:25 mitätön I. Hyppänen Paikallarakentamisversio. Ei vastaa toteutettua.

12a Rengaspalkki 1:50, 1:25 3.11.1966 mitätön V. Passi IH Paikallarakentamisversio. Ei vastaa toteutettua.

13 Säiliön pohja ja seinä 1:25 3.11.1966 mitätön I. Hyppänen

14 Sisäkartio 1:25 3.11.1966 mitätön V. Nieminen IH A-betonia, K300 vesitiivis

15 Pallokuoren esijännityksen ohjekäyrä 1:25 3.11.1966 22.11.1966 mitätön I. Hyppänen Paikallarakentamisversio. Ei vastaa toteutettua.

15a Pallokuoren renkaan suuntaiset voimat 1:25 26.11.1966 18.3.1967 mitätön V. Passi IH

15b Pallokuoren esijännityksen ohjekäyrä 1:25 1.12.1966 19.3.1967 mitätön V. Passi Korvaa piirustuksen nro 15. Paikallarakentamisversio. Ei vastaa toteutettua.

16 Taso 73,94 1:50 3.11.1966 4.4.1968 V. Passi IH

17 Hoitosilta ja ylivuotokouru 1:50, 1:25, 1:10 3.11.1966 V. Passi IH

18 Säiliön katto 1:50 3.11.1966 mitätön IH Korvattu piirustuksella 18 A.

18A Vesisäiliön katto 1:50 2.3.1967 V. Passi IH

19 Vesisäiliön katon leikkaus 1:25 3.11.1966 Veikko Passi IH

20 Sisääntulohallin lattialaatta 1:50 3.11.1966 13.4.1968 V. Passi IH

21 Laatta L1 1:25 3.11.1966 V. Passi IH Liittyy piirustukseen nro 20

22 Laatta L2 1:25 3.11.1966 V. Passi IH Liittyy piirustukseen nro 20

23 Laatta L3 1:25 3.11.1966 V. Passi IH

24 Laatta 4 1:25 3.11.1966 V. Passi IH Liittyy piirustukseen nro 20. 11 sivua. Laatat L4, L4a - L4k.

25 Julkisivuelementti 1:10 3.11.1966 mitätön V. Nieminen IH

26 Taso 72,94, alapinnan teräkset 1:50 3.11.1966 22.2.1967 V. Passi IH

27 Taso 72,94, yläpinnan raudoitus 1:50 3.11.1966 mitätön V. Passi IH (vanha)

27A Taso 72,94 yläpinnan teräkset 1:50 19.12.1966 V. Nieminen IH Korvaa piirustuksen nro 27.

28 Tason 72,94 leikkauksia 1:25 19.2.1967 V. Passi IH Liittyy piir. nro 26

29 Vesikaton rengaspalkki 1:25 3.11.1966 mitätön V. Passi IH (vanha!)

29A Vesikaton rengaspalkki 1:25 31.12.1966 V. Passi IH

30 Vesikatto 1:50 3.11.1966 26.3.1967 V. Passi IH Teräkset

31 Vesikaton leikkaus 1:25 3.11.1966 26.3.1967 V. Passi IH

Ilmari hyppäsen suunnitelmat ja hyväksymät piirustukset, useista arkistoista
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Nro Nimi  Mtk Pvm Muutettu Mitätöidyt Suunnittelijan nimikirjamet. HUOM

32 Vesikaton aukkojen pieliteräkset 1:50, 1:25, 1:10 3.11.1966 31.12.1966 V. Passi IH

33 Pilareiden muutos. Vaihtoehdot I ja II. 1:20 30.1.1967 mitätön V. Passi IH Liittyy piir no 8 ja 5. Korvattu piirustuksella nro 50.

34 Vaihtoehto I. Vesikatto 1:50 30.1.1967 mitätön V. Passi IH Puukatto. Tarjousvaiheen vaihtoehtopiirustus.

35 Vaihtoehto I. Vesikaton leikkauksia 1:25 30.1.1967 mitätön V. Passi IH Puukatto. Tarjousvaiheen vaihtoehtopiirustus.

36 Vaihtoehto I. Tartuntateräkset 1:25 30.1.1967 mitätön V. Passi IH Tarjousvaiheen vaihtoehtopiirustus.

37 Suojamuuri 1:25, 1:50 29.12.1966 11.5.1967 V. Passi IH

38 Ulkoportaat 1:25 11.11.1966 10.5.1967 V. Passi IH

39 Hiekkasuodatin 1:25 30.3.1967 V. Passi IH

40 Portaat tasoille + 34,60 - 37,57 ja 67,27 - 70,24 1:10 15.11.1966 26.2.1968 V. Passi IH

41 Leikkaus tasossa +59,50 1:50, 1:25 10.2.1967 mitätön V. Passi IH Paikallarakentamisen mukaan.

42 Vesisäiliön katon korotus hoitosillan kohdalla. 1:50, 1:25 9.2.1967 11.5.1967 V. Passi IH Liittyy piirustukseen 18A

43 Tason 72,90 leikkauksia 1:50, 1:25 21.12.1966 V. Nieminen IH

44 Säiliön ulkovaipan laudoituksen korkesuasemat. 1:25 2.12.1966 mitätön V. Passi IH Mitat paikallarakentamisen mukaan. Eristys siporexia-betonia.

45 Vesisäiliön pohjan laudoituksen korkeusasemat. 1:25 7.12.1966 mitätön V. Nieminen IH Mitat paikallarakentamisen mukaan.

46 Vesikaton laudoituksen korkeusasemat 1:25 3.12.1966 2.4.1968 V. Passi IH

47 Säiliön seinän ripojen teräkset 1:100, 1:25 30.3.1967 6.8.1967 V. Passi IH

48 Leikkaus tasosta 34,60 ja palkki nro 5, 6 ja 7 1:25 7.2.1967 V. Pessi

49 Keskiputki kellarin katon yläpuolella 1:50, 1:25 3.4.1967  

50 Pilareiden muutos 1:25 19.4.1967 V. Passi IH Liittyy piir no 8 ja 5

50a Kellari, Keskiputken reiät palkin 6 vieressä. 1:25 1.6.1967 V. Nieminen

51 Kellarin seinä, sisääntulohallin oviaukon pieli  
(Leikka A-A, piir.nro 2)

1:25 25.4.1967 V. Passi

52 Ulkoportaat. Leikkaukset e-e ja f-f 1:25 27.4.1967 V. Passi

53 Kuorien alustava mitoitus nostoa varten  
rengaspalkin läheisyydessä

1:25 6.6.1967 V. Nieminen

54 Työlavarakenne ja liukuvalunsotri sovitus. 1:25 8.6.1967 I. Hyppänen

55 Kellarin katon luukku 1:25, 1:10 9.6.1966 V. Nieminen

56 Liukuvalun päättäminen ja reiät 1:50, 1:25 20.6.1967 26.6.1967 V.Nieminen

57 Pallokuoren esijännityksen ohjekäyrä 1:25 21.6.1967 I. Hyppänen

58 Muottiteline leikkaus A-A 1:25 29.6.1967 V. Nieminen, I. Hyppänen

59/A Periaatepiirros nostettavien osien kiinnityksestä 1:50 3.7.1967 V. Nieminen

59 Muottiteline detaljeja 3.7.1967 V. Nieminen

60 Muottien kannatusniskojen naulaus 1:10 5.7.1967 V. Nieminen, I. Hyppänen

61 Muottitelineleikkaus B-B 1:25 5.7.1967 V. Nieminen, I. Hyppänen

62 Säiliön telinerakenteet. Pystytolppien sijoitus 1:25 11.5.1967 V. Nieminen, I. Hyppänen

63 Muottitelinerakenteet. Leikkaukset G-G ja H-H 1:25 5.7.1967 V. Nieminen, I. Hyppänen

64 Muottiteline, leikkaus C-C, D-D 1:25 10.7.1967 I. Hyppänen

65 Säiliön pohja ja seinä 1:25 24.7.1967 I. Hyppänen

66 Sisäkuoren rengaspalkki, I vaihe 1:25, 1:10 2.8.1967 I. Hyppänen

67 Sisäkuoren rengaspalkki. Leikk. 3-3. 1:25 4.8.1967 I. Hyppänen

68 Säiliön pohja esijännitysrivan kohdalla 1:25 6.8.1967 I. Hyppänen

69 Sisäkuoren kiinnistys noston jälkeen 1:25, 1:10 6.8.1967 I. Hyppänen

70 Putkien läpimenoreiät sisäkuoressa. 1:25 8.8.1967 I. Hyppänen

71 Sisäkuoren riipputelineet 1:25, 1:10 24.8.1967 I. Hyppänen

72 Ulkokuoren rengaspalkki 1:25, 1:10 31.8.1967 I. Hyppänen

73 Ulkovaippa 1:25 19.9.1967 I. Hyppänen

74 Julkisivuelementti 1:10 22.9.1967 I. Hyppänen Kumoaa piirustuksen n:o 25

75 Ulkokuoren suojabetonointi 1:50, 1:10 2.10.1967 I. Hyppänen (HUOM. Mm. laudoituksen suunta ja ulkokuoren rakenne)
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Nro Nimi  Mtk Pvm Muutettu Mitätöidyt Suunnittelijan nimikirjamet. HUOM

76 Ulkokuoren ylänurkka 1:10 7.10.1967 I. Hyppänen

77 Ulkokuoren detaljeja 1:25 10.10.1967 I. Hyppänen

78 Ulkokuoren lämpöeristyksen muutos 1:10 19.10.1967 I. Hyppänen

79 Sisäkuoren kiinnittäminen keskiputkeen 1:25 28.10.1967 I. Hyppänen

80 Sisäkuoren rengaspalkki. Vaihe II 1:25 6.12.1967 11.1.1968 I. Hyppänen Tästä ilmenee myös ulkokuoren ripustuksen yläosa.

81 Vesisäiliön katon muottitelineet.  
Tolppaus- ja niskajako

1:25 11.12.1967 V. Nieminen IH

82 Vesisäiliön katon muottitelineet, Leikkaus a-a 1:25 11.12.1967 V. Nieminen IH

83 Vesisäiliön katon muottitelineet. Leikkaukset b-b ja c-c 1:25 13.12.1967 V. Nieminen IH

84 Sisäkartio 1:25 20.2.1968 V. Nieminen IH

85 Kahvilan lattia paikallevaluna 1:50, 1:25 13.4.1968 I. Hyppänen Kumoaa kahvilan lattian osalta piirustukset 20, 21, 22, 23, 24, 24a, 24b, 24c. A-betonia K200

86 Kahvilan terassille johtava porras 1:25 13.4.1968 I. Hyppänen B-betonia K200. Esitetty mm. liittymät kynnyksen kohdalla.

87 Hissikuilun pohjan vesieristys 1:25 1.7.1968 V. Nieminen

353/1 
Alustava

Kuorien nosto 1:50, 1:10 9.6.1967 A-Betoni Oy

353/1 Esijännitysteräkset 1:100, 1:25 20.12.1966 26.6.1967 A-Betoni Oy

353/2 Nostorakenteiden ankkuripultit. Lisäteräsket pilarin 
yläpäässä.

1:10 21.6.1967 A-Betoni Oy

353/3 Nostoterästen vaatima tila pilareiden yläpäässä 1:10 21.6.1967 A-Betoni Oy Nostoterästen paikat!

353/4 Esijännitysterästen kokoaminen 1:100, 1:50 27.6.1967 A-Betoni Oy

353/5 Noston teräsrakenteet 1:5, 1:1 7.7.1967 3.10.1967 A-Betoni Oy

353/6 Sisäpuolisen kuoren nostoterästen ankkurit 1:50, 1:10 13.7.1967 A-Betoni Oy

353/7 Ulkopuolisen kuoren nostoterästen ankkurit 1:10 13.7.1967 A-Betoni Oy

353/8 Aluslevy Pos2 1.10 13.7.1967 A-Betoni Oy

353/9 Teline riipputangon vaihtamista varten 18.7.1967 A-Betoni Oy

353/10 Ankkurilisäteräkset 19.7.1967 A-Betoni Oy

Zusatzberechnungen zur Hebearbeit Haukilahti A4 2.10.1967 Käsin kirjoitettu laskelma. 3 sivua.

Berechnung der Spannungsclehnungswege A4 29.8.1967 Käsin kirjoitettu laskelma. 3 sivua.

Esijännitys ja injektointi A4 11.9.1967 A-Betoni Oy Käsin kirjoitettu ohje jännittämisen vaiheista. A4, yksi sivu.

Esijännitys ja injektointi A4 11.9.1967 A-Betoni Oy Käsin kirjoitettu ohje jännittämisen vaiheista. A4, yksi sivu.

HEP 746 Henkilöhissin sijoituspiirustus 1:50, 1:20 17.5.1967 Kone osakeyhtiö

H15675 Henkilöhissin sijoituspiirustus 1:50, 1:20 17.5.1967 20.6.1967 Kone osakeyhtiö

Luonnoksia

Vesisäiliön rakenteita

I Pilari, vaihtoehdot 1 ja 2 1:20 2.2.1967

I/E Ulkovaipan ylösnostettavan osan rakenne 1:25 24.4.1967

II/E Ulkovaipan ylösnostettavan osan esijännityksen  
ohjekäyrä ja oman painon n-arvot

IIa Rengaspalkki säiliön alla, vaihtoehto 2 1:25 1.2.1967

III Ulkovaipan pohjalaatta valukuorman kantavana. 1:25 2.2.1967

Kahvilan lattialaatan momenttikuvia

Rengaspalkin mitoitus tuella 1:25 11.1.1968 V. Nieminen
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Nro Nimi  Mtk Pvm Muutettu Mitätöidyt Suunnittelijan nimikirjamet. HUOM

Nimeämäton piirros Pallokuori

Nimeämäton piirros Pallokuori

Säiliön pohja ja seinä. Vaihtoehto 2. 1:25 2.2.1967 V. Nieminen

Nimeämäton piirros Muottitelinerakenteita

Muottiltelinerakenteita 1:25 12.6.1967 V. Nieminen Keskentekoinen!

Ehdotus julkisivuelementin sijoituksesta 1:10 28.8.1967 V. Nieminen IH

Vesisäiliön katto. Renkaan suuntiaset momentit 1:25 17.2.1967 V. Passi

Vesisäiliön katto. Säteen suuntaiset momnetit 1:25 17.2.1967 V. Passi

Säiliön pohjan esijännityskaapelointi 1:25 17.4.1967 Insinööritoimisto Esijännitystekniikka / 
Henri Janhunen

Alustava

L1 Vesikattolaatan momenttikuviot 1:25 8.12.1966 V. Nieminen IH

L2 Vesikaton ulokeosan normaali- ja leikkausvoimat 1:25 26.2.1967 V. Passi IH ”Membraanitila”

L3 Kahvilaosan kattouloke ja reunapalkki. Momenttikuviot ja 
reunapalkin normaalivoimakuvio.

1:25 22.2.1967 V. Nieminen IH

L4 Vesisäiliön katto. Säteen suuntaiset momnetit 1:25 27.1.1967 V. Passi IH

L5 Vesisäiliön katto. Renkaan suuntaiset momentit. 1:25 27.1.1967 V. Passi IH

L6 Pallokuoren normaalijännitykset kokonaiskuormalla 1:25 29.12.1966 V. Nieminen IH

L7 Pallokuoren momentti- ja leikkausvoimakuviot 
kokonaiskuormalla

1:25 29.12.1966 V. Nieminen IH

L8 Ulkovaipan leikkausvoiman momentti- ja 
normaalivoimakuviot

1:25 10.1.1967 V. Passi IH

L9 Sisäkartio 1:25 11.1.1967 V. Nieminen IH Voimakaavio, q-arvot

L10 Sisäkartio 1:25 11.1.1967 V. Nieminen IH Voimakaavio, momentit

L11 Sisäkartio 1:25 11.1.1967 V. Nieminen IH Voimakaavio

L12 Sisäkartio 1:25 11.1.1967 V. Nieminen IH Voimakaavio

L13 Sisäkartio 1:25 11.1.1967 V. Nieminen IH Voimakaavio
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