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johdanto

Louhentie 14:n katos 1980-luvun alkupuolella.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo.
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Espoon Pohjois-Tapiolassa sijaitsevat myymälä- ja liikerakennukset Louhentie 14
ja 16 muodostavat yhdessä Louhentorin liikekeskuksen. Rakennukset on suunniteltu kiinteäksi osaksi Tapiolan palveluverkostoa ja ne ovat näkyvissä jo PohjoisTapiolan ensimmäisessä suunnitteluvaiheessa. Louhentori on melko tyypillinen
pieni lähikeskus, joka on tehty palvelemaan pääasiassa alueen asukkaita. Arkkitehtuuriltaan Louhentorin liikekeskus liittyy kiinteästi ympäristönsä samanikäiseen rakennuskantaan.
Louhentorin liikekeskuksen kaksi rakennusta on suunnitellut etenkin
Kivenlahden amfin suunnittelijana tunnettu arkkitehti Bror Söderman. Louhentie 14 valmistui vuonna 1967 ja Louhentie 16 vuonna 1970. Rakennuttajana on
toiminut Asuntosäätiö, joka on myynyt valmiit rakennukset käyttäjille.
Arkkitehtitoimisto Livady Oy sai tehtäväkseen Louhentie 14 ja 16:n rakennushistorian selvityksen syksyllä 2013. Kiinteistöjen omistajat päättivät teettää
kahta läheisesti toisiinsa liittyvää liikerakennusta ja niiden lähiympäristöä koskevan selvityksen yhdessä.
Espoossa ei ole tehty kattavaa inventointia ostoskeskuksista. Mikäli tällainen
inventointi tehtäisiin, se helpottaisi myös Louhentorin arvojen ja merkityksen
määrittelyä. Käsillä oleva selvitys ei sisällä kohteen arvotusta. Se tuottaa perustietoa sekä kiinteistöjen omistajille että Espoon kaupungille arvioitaessa asemakaavan ajanmukaisuutta sekä pohdittaessa rakennusten korjaamisen mielekkyyttä
ja niihin mahdollisesti tehtävien muutosten laajuutta.
Livadyssä työhön ovat osallistuneet arkkitehdit SAFA Pasi Kolhonen, Mikko
Mälkki ja Panu Lehtovuori. Kiitokset hyvästä yhteistyöstä tilaajille Terhi Ruuhoselle Tapiolan Lämmöstä ja Kyösti Kyhälälle HOK-Elannosta sekä tilaajien
konsultille Petri Suutariselle. Toivomme että selvitys osoittautuu hyödylliseksi ja
käyttökelpoiseksi!
Helsingissä 28.2.2014
Tekijät

Rakenne ja lähteet
Tämä rakennushistorian selvitys jakautuu kahteen
päälukuun: rakennushistorian kuvaamiseen ja kenttätöihin. Ennen rakennusten yksityiskohtaista esittelyä luodaan katsaus Pohjois-Tapiolan alkuvaiheisiin,
Louhentoria ympäröivien rakennusten typologioihin
sekä 1960-luvun ostoskeskusten kehittymiseen.
Rakennushistoria-osiossa käydään läpi liikekeskuksen alkuperäiset pääpiirustukset sekä merkittävimmät muutosvaiheet kirjallisten lähteiden, piirustusten ja arkistovalokuvien avulla. Kirjallisia lähteitä,
jotka kertoisivat nimenomaan Louhentorin liikekeskuksesta ja sen suunnittelusta on valitettavan
vähän, mutta puuttuvien dokumenttien aiheuttamia
aukkoja on pyritty paikkaamaan kohteessa tehdyillä
havainnoilla ja niihin perustuvalla päättelyllä.
Tutkimuksen toinen osa – Kenttätyöt – pitää
sisällään rakennusten nykytilan inventoinnin. Tässä
pääluvussa käydään läpi koulun rakennusosat,
lähiympäristö, julkisivut, sisätilat sekä talotekniikka
ja arvioidaan niiden säilyneisyyttä. Rakennusten

tärkeimmät osat on dokumentoitu valokuvaamalla.
Kenttätyöt perustuvat paikan päällä tehtyihin havaintoihin pääosin marraskuussa 2013 ja helmikuussa
2014.
Pääosa piirustusmateriaalista on saatu Espoon
kaupungin rakennusvalvontakeskuksen eCity/Arska -palvelusta. Louhentie 16 rakennepiirustuksia
löytyy myös Espoon kaupunginarkistosta. Suurin
osa käytetyistä arkistovalokuvista on Espoon kaupunginmuseon kuva-arkistosta ja osa Suomen
arkkitehtuurimuseosta. Kuvat joiden lähdettä ei ole
erikseen mainittu ovat Arkkitehtitoimisto Livadyn
tätä selvitystä varten tuottamia.
HOK-Elannon arkistosta ei yllätykseksemme
löytynyt Louhentie 14 koskevaa materiaalia. Pettymyksen tuotti myös Asuntosäätiön oma arkisto, joka
tätä työtä tehtäessä ei ollut avoinna tutkijoille.1
Varsinaisesti Louhentoria koskevaa kirjallista
materiaalia on hyvin vähän. Myös Pohjois-Tapiola
on usein jäänyt sivumaininnaksi teoksissa, jotka kä-

sittelevät Tapiolan rakentumisen vaiheita. Tärkeimpiä Tapiolaa käsitteleviä lähteitä ovat olleet Asuntosäätiön toimitusjohtajan Heikki von Hertzenin
kirjoitukset (1980 a; 1980 b), Espoon kaupunginmuseon toiminnanjohtaja Timo Tuomen Tapiolaa
käsittelevät teokset (1992, 2003) ja Riitta Hurmeen
teos Suomalainen lähiö Tapiolasta Pihlajanmäkeen
(1991). Espoon kaupunkisuunnittelun vaiheita on
käsitelty laajemmin Pertti Maisalan kirjassa Espoo
– oma lukunsa (2008). Ostoskeskusten historiaa on
käsitelty Helsingin kaupunginmuseon julkaisussa
Ostari – lähiön sydän (Saresto, Sari & Anne Salminen & Mira Vierto 2004). Erilaisia Louhentoria
koskevia asukaskokemuksia on kerätty pääasiassa
internetin keskustelupalstoilta.

1. Asuntosäätiön arkisto on ymmärryksemme mukaan siirtymässä
Espoon kaupunginmuseon hallintaan. Epäilemättä sen aineistot
antavat lisävalaistusta myös Louhentorin historiaan.
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Pohjois-Tapiola
Suunnittelu ja rakentaminen
Asuntosäätiön johdolla 1950- ja 1960-luvuilla
toteutettu Tapiola on laaja ja merkittävä esimerkki
toisen maailmansodan jälkeen vallinneesta lähiöiden ja asuintalojen suunnitteluideologiasta. Tapiolaa rakennettaessa pyrittiin luomaan kokonainen
uudenlainen kaupunkiyksikkö palveluineen ja
työpaikkoineen. Tapiola on aikanaan saanut laajasti
kansainväistä mainetta uudenlaisen kaupunkirakentamisen hyvänä esimerkkinä, ja se tunnetaan
historiankirjoituksessa edelleen merkittävänä puutarhakaupunki-idean suomalaisena modernistisena
sovelluksena. Alueen syntyprosessi liittyy toisen
maailmansodan jälkeiseen kaupunkirakentamisen
periaatteiden muutokseen, ja kytkeytyy sitä kautta
yhteiskunnan ja tuotantoelämän rakennemuutokseen yleisemminkin. (Hurme 1991; Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt RKY.)
Tapiolan syntyyn voimakkaasti vaikuttaneen
Heikki von Hertzenin kaupunkirakentamisen
kysymyksiä käsitellyt pamfletti Koti vaiko kasarmi
lapsillemme ilmestyi vuonna 1946. Kirjassaan hän
kritikoi vanhojen kaupunkikeskustojen asumisoloja, ja painotti muun muassa uusien tuotantomenetelmien mahdollisuuksia asuntotuotannossa ja
luonnonläheisten alueiden potentiaalia asumisen
olosuhteiden parantamisessa. Yhdessä vuotta myöhemmin ilmestyneen Otto-I. Meurmanin kirjoittaman oppikirjan Asemakaavaoppi kanssa kirja uudisti
käsitystä asumisen yhteiskunnallisesta roolista ja
kaupunkisuunnittelun tavoitteista. Väestöliiton
8

johdolla perustettiin pian kirjojen julkaisun jälkeen
laajapohjainen Asuntosäätiö toteuttamaan uutta
yhdyskuntaa Espooseen. Se tuli saamaan nimekseen
Tapiola. Yhteistyöhön pyrittiin saamaan mukaan laajasti asuntomarkkinoilla vaikuttavaa tekijäjoukkoa.
(Hankonen 1994, 102, 170–171).
Asuntosäätiön toiminnan taustalla oli vahva
näkemys, jonka mukaan uudenlaisen asumalähiön
tuli olla optimaalinen taloudellinen ja toiminnallinen kokonaisuus (Hankonen 1994, 236). Pyrittiin
kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, jossa uudistettiin
suomalaista asunto- ja rakennussuunnittelua, mutta
samalla tärkeinä nähtiin myös esikaupunkiyksikön
toiminnallinen kokonaissuunnittelu sekä maisemasuunnittelu ja -hoito.
Espoon kaupungin nykyisen aluejaon mukainen Tapiola ei ole yhtenevä Asuntosäätiön johdolla
toteutetun, kansainvälistä mainetta saaneen Tapiolan puutarhakaupungin kanssa. Alkuperäinen
Tapiola kuuluu kuitenkin osana nykyisin Tapiolana tunnettuun alueeseen. Asuntosäätiön Tapiola
koostui alkuperäisessä suunnitelmassa niin kutsutusta itäisestä, läntisestä ja pohjoisesta lähiöstä sekä
niiden keskelle sijoittuvasta Tapiolan keskustasta.
Rakentuminen alkoi itäisestä lähiöstä vuonna 1953
ja jatkui keskustan sekä läntisen lähiön toteuttamisilla. Viimeisimpänä edellä mainituista osa-alueista
rakentui pohjoinen lähiö, joka on pitkälti yhtenevä
sen alueen kanssa, jota nykyään kutsutaan PohjoisTapiolaksi. (Hurme 1991.)

Tapiolan rakentumisen aikana kaupunkisuunnittelun yleiset periaatteet tulivat uudelleen laajan
keskustelun kohteeksi. Tapiolan väljyyttä, luonnonläheisyyttä ja rakennusten vapaata sijoittelua
korostavia suunnitteluperiaatteita alettiin kritikoida
jo suunnittelun kuluessa 1950-luvulla. Taustalla lienevät olleet muun muassa Ruotsissa esiin noussut
arvostelu ”nukkumalähiöitä” kohtaan sekä Berliinin
Interbau 1957, jossa esiteltiin korkean rakentamisen lomaan sijoitettu hyvin tiivis omakotitaloryhmä
(Tuomi 1992, 14–15). Pohjois-Tapiolan suunnittelusta
järjestettiin vuonna 1958 kilpailu, johon kutsuttiin
Aarne Ervi, Olli Kivinen ja Pentti Ahola. Alueelle
tuli suunnitella asuinkerrosalaa 3800–4000 asukkaalle eri palveluineen. Kilpailun voitti Ahola muusta Tapiolasta poikkeavalla varsin suoraviivaisella ja
paikoin tiiviillä, jopa ruutukaavan paluuta ennakoivalla ehdotuksellaan.
Pohjois-Tapiolan voi nähdä varhaisena vastauksena metsälähiökritiikkiin, muun muassa Vaasan
Suvilahden ja Jyväskylän Kortepohjan edeltäjänä.
SAFAn vuonna 1967 järjestämässä ”Mitä opimme
Tapiolasta” -seminaarista tehdyssä litteroinnissa
Heikki von Hertzen (1967, 11) kuvailee PohjoisTapiolan suunnittelua seuraavasti: ”Tulos oli sikäli
mielenkiintoinen, että jo jonkin aikaa oli nimenomaan
nuoremman arkkitehtikunnan keskuudessa esiintynyt
mielipiteitä, joiden mukaan Tapiolan suunnittelu oli
liian ’romanttista’. Päätimme nyt antaa epäromanttisten miesten näyttää, minkälainen kaupunginosa syntyy
heidän kynästään.”

Kirjallisuudessa Pohjois-Tapiola on jäänyt
harvoille ja lyhyille maininnoille paljon julkisuutta
saaneiden Itäisen lähiön ja Tapiolan keskustan sekä
vielä suhteellisen paljon esiteltyjen Läntisen lähiön,
Hakalehdon atriumtalojen (Ahola 1964) ja Suvikummun varjoon. Tähän voi olla syynä Asuntosäätiön
mainostusinnon laantuminen Tapiolan vähitellen
valmistuessa ja huomion kääntyessä Kivenlahteen
(Kervanto-Nevanlinna 2000, 156). Ympäristönä Pohjois-Tapiola on kuitenkin hyvin mielenkiintoinen.
Se on hyvästä syystä osa koko Tapiolan käsittävää
valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY).
Louhentorin liikekeskus oli nykyisellä paikallaan suoran Louhentien pohjoispäässä jo Aholan
kilpailuehdotuksessa, joskin kahden rakennuksen
keskinäinen sijoittelu on suunnittelun edetessä
muuttunut. Pohjois-Tapiola on rakennettu nopeasti,
lähes kokonaan 1960-luvun aikana. Yleissuunnitelma on toteutunut paloittain eli ”sikerminä”
(von Hertzen 1985 käyttää tätä termiä), ja työssä oli
mukana lukuisia arkkitehtejä. Eri suunnittelijoiden rakennukset edustavat suhteellisen yhtenäistä
modernistista tyyliä, 1960-lukua tyypillisimmillään.
Louhentoria lähimpänä sijaitsevat asuinrakennukset ovat valmistuneet vuosina 1963–1966 (Espoo,
paikkatieto 2014).
Nykyisin Louhentie 14:ää ja 16:ta koskee vuonna
1988 hyväksytty asemaakaava ”Laakakivi II”, nro
212900.
P

Pienoismalli Pentti Aholan Tapiolan pohjoisen lähiön asemakaavasta vuodelta 1958.
Kuva: Arkkitehtuurimuseo / E. Troberg
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Pohjois-Tapiolan rakennuskannan typologiaa
Vuoden 1958 kilpailuohjelma vaati suunnittelemaan
20 prosenttia asuinrakennusten alasta pientaloihin.
kilpailun voittanut Pentti Ahola sijoitti pientalot
tiheiksi, matriisimaisiksi saarekkeiksi eri puolille
Pohjois-Tapiolaa, mutta niin että pientaloja on eniten Louhentien ja itäisen peltoaukean välissä.
Leimallista Pohjois-Tapiolalle ovat hyvin matalien yksikerroksisten ja tiiviiden pientaloryhmien ja
korkeahkojen, väljästi metsään sijoitettujen lamellitalojen vuorottelu. Tiiviitä pientaloryhmiä ovat
suunnitelleet Kaija ja Heikki Siren, Veikko Malmio,
Heikki Koskelo, Pentti Ahola sekä Louhentorin
suunnittelija Bror Söderman, jonka kynästä ovat
myös Louhentie 5:n omakotitalot ja liikekeskusta
vastapäätä oleva Louhentie 7:n lamellitalo. PohjoisTapiolan sikermissä on Suomessa harvinaista ja
arvokasta kaupunkimaisten pientalojen variointia
ja typologisia kokeiluja: alueella on omakoti-, pari-,
ketju- ja rivitaloja. Pohjamuotoja ovat muun muassa
L-talo, H-talo ja atriumtalo.
Kaksi liikekeskusta, Pohjantori ja Louhentori,
liittyvät osaksi matalien rakennusryhmien muodostamaa vaakasuuntaista, valkeaa tilallista jalustaa.
Muista rakennuksista poiketen ne avautuvat Louhentielle ja muodostavat katoksineen ja arkadeineen
pieniä julkisen kaupunkielämän pisteitä.
Louhentie 5 – Bror Södermanin suunnittelemat asuinrakennukset.
Kuva: Arkkitehtuurimuseo / Martti I. Jaatinen.
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Rakentuvaa Pohjois-Tapiolaa
1966–1967.
Kuva: Arkkitehtuurimuseo /
Martti I. Jaatinen.
11

Ostoskeskus- ja myymäläarkkitehtuurin kehityksestä
1950- ja 1960-lukujen esikaupunkien rakentamisessa
Vähittäiskaupan tarpeita palveleva rakentaminen
muuttui 1950- ja 60-luvuilla. Vielä 1950-luvun alussa
oli tavallisinta sijoittaa liiketilat asuintalojen pohjakerroksiin, sekä perinteisissä kaupunkiympäristöissä että lähiöissä. Erillisten myymälärakennusten ja
ostoskeskusten rakentaminen uusilla asuinalueilla
tuli 1950-luvun kuluessa kuitenkin vähitellen sekä
arkkitehtien, rakennuttajien että vähittäiskaupan yhteiseksi tavoitteeksi. Vähittäiskaupan jakeluverkkoon
ja myymälärakennusten toteuttamiseen etsittiin
uudenlaisia ratkaisuja. (Hankonen 1994, 239, 275;
Saresto & Salminen & Vierto 2004, 33.)
Rakennusliikkeet ja arkkitehdit pyrkivät 1950- ja
1960-lukujen vaihteessa rationalisoimaan talonrakentamista, ja toiminnallisesti eriytetyt talotyypit
merkitsivät tuotannollisen tehokkuuden paranemista. Muun muassa arkkitehti Aarne Ervi oli jo
1950-luvun puolivälissä tuonut esille ”sekatalon”, eli
sekä asuntoja että myymälätiloja sisältävän rakennuksen, yhtenä rakennusalan kehittämisen epäkohtana. (Hankonen 1994, 248, 275.)
Toisaalta vähittäiskauppa pyrki uudistamaan
omia toimintaperiaatteitaan. Huonosti säilyvien
elintarvikkeiden jakelukanavia uudistettiin 1950- ja
60-luvuilla. Tähän vaikuttivat myös esimerkiksi uudet hygieniaa ja kylmäkalusteita koskevat
määräykset, jotka käytännössä suosivat aiempaa
tilavampia myymälätiloja. Toisaalta uudistuminen
koski elintarvikemyymälöiden toiminnan logiikkaa
12

Louhentien eteläpäässä sijaitseva, Kaija ja Heikki Sirenin suunnittelema Pohjantorin ostoskeskus valmistui vuonna 1962. Se on
antanurt suuntaviivoja myös Louhentorin suunnittelulle. Valokuva on vuodelta 1973. Kuva: Espoon kaupunginmuseo

laajemminkin. Suomessa alkoi yleistyä uudenlainen
myymälätyyppi – itsepalvelumyymälä – joka oli kehitetty Yhdysvalloissa jo 1930-luvulla. Itsepalvelumyymälöiden idea välittyi Suomeen Ruotsin kautta, ja
myymälämuotoa kokeiltiin Suomessa ensimmäisen
kerran 1940-luvun lopulla. (Saresto & Salminen &
Vierto 2004, 11, 16–17.)
Rakennuttajat, arkkitehtikunta ja vähittäiskauppa hahmottelivat yhteistyössä kaupan jakeluverkon
laajuutta uusia esikaupunkeja toteutettaessa. Lähiöt
pyrittiin 1950- ja 60-luvuilla suunnittelemaan
palvelujensa puolesta omavaraisiksi. Helsingin
kauppakamariin perustettiin 1950-luvun puolivälissä Aluesuunnittelutoimikunta, ja muun muassa
tämän toimikunnan vuonna 1958 Helsingin kaupungin kiinteistövirastolle antama lausunto tuli
vaikuttamaan pääkaupunkiseudun esikaupunkien
suunnitteluun. Kauppakamarin näkemys oli, että
elintarvikeliikkeet tuli sijoittaa tasaiseksi verkoksi
asumalähiöön siten, että etäisyys kodin ja lähimmän
elintarvikeliikkeen välillä olisi korkeintaan 250 metriä. Toisaalta lähiöihin suunniteltiin ostoskeskuksia,
joihin pyrittiin kokoamaan keskitetysti alueen palveluja. Ostoskeskusten esikuvina Suomessa voidaan
tavallaan pitää sekä 1800-luvulta periytyvää kauppahalliarkkitehtuuria sekä vuonna 1937 valmistunutta
Lasipalatsia, joka kokosi erilaisia palveluita samaan
rakennukseen. Ostokeskuksen konsepti sanan
nykyisessä merkityksessä sai kuitenkin muotonsa

1950- ja 60-luvuilla. (Hankonen 1994, 239; Saresto
& Salminen & Vierto 2004, 26, 33.)
Ostoskeskusten kehittelyyn oli vaikuttamassa
useita näkökohtia. Asuintalojen pohjakerroksiin
sijoitettujen liiketilojen katsottiin olevan yleensä
liian pieniä, kun taas erillisiin liikekeskuksiin voitiin
toteuttaa halutun kokoisia myymälätiloja. Erillisiin
rakennuksiin sijoitettavat liiketilat voitiin myös toteuttaa rakenteellisesti helpommin. Samaan aikaan
ostoskeskukset tehostivat kaupan omaa toimintaa
muun muassa helpottamalla logistiikkaa. Ostoskeskusta pidettiin näin ollen hyvänä ratkaisuna sekä
kuluttajille, jotka pystyivät tekemään ostoksiaan
keskitetysti, että kaupoille, joiden katsottiin hyötyvän sijainnistaan toisten kauppojen lähellä ja usein
myös alueen liikenteellisessä polttopisteessä. (Saresto & Salminen & Vierto 2004, 26, 33–34.)
1950-luvun jälkipuoliskolta alkanut noin kymmenen vuotta kestänyt ajanjakso loi lajityypille ominaisen ja tunnistettavan ostoskeskusarkkitehtuurin.
Arkkitehtuurin ja suunnittelun ihanteet vaikuttivat
tuohon aikaan voimakkaasti toteutuksiin. Aikakauden ostoskeskukset on tyypillisesti suunniteltu
horisontaalisiksi, rakennusmassat ovat selkeitä ja
matalia ja niissä korostuvat vaakalinjat. Suurempiin
ostoskeskuksiin saattaa liittyä erillinen maamerkin
kaltainen korkea osa. Värit ovat useimmin vaaleita. Rakenteet on pyritty tekemään linjakkaiksi, ja
detaljien vähäeleisyys sekä tiettyjen yksityiskohtien

ja elementtien toisto ovat arkkitehtonisia tehokeinoja. Tyypillisesti saman katon alle on ryhmitelty
erillisiä matalia rakennusmassoja siten, että niiden väliin muodostuu jonkinlainen katu tai aukio.
Ulkotilaa on jäsennetty laatoituksen, nurmikenttien,
istutusten, vitriinien ja penkkien avulla. Monissa
tapauksissa on toteutettu myös vesiallas, jossa on
suihkulähde. Arkkitehtuurilla on pyritty luomaan
tyylikästä arjen ympäristöä. Liikenteen erottelu – yhtäältä huoltoliikenteen ja asiakasliikenteen, toisaalta
jalankulkijoiden ja autoliikenteen erottaminen toisistaan – kuului niin ikään ostoskeskussuunnittelun
periaatteisiin. (Saresto & Salminen & Vierto 2004,
33–34.)
Ostoskeskuksia voi pitää yhtenä 1900-luvun
merkittävimmistä kaupallisen rakennustyypin uusista keksinnöistä. Säilyneissä ostoskeskuksissa on
paljon lähiöiden toteuttamisen aikakauden rakentamiselle ja rakennustaiteelle tyypillisiä piirteitä, ja ne
ovat monissa tapauksissa oman lähiönsä keskeisiä
rakennuksia. (Saresto & Salminen & Vierto 2004,
33–34, 49.)
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Rakennushistoria

Louhentori
Myymälä- ja liikerakennukset Louhentie 14 ja 16
muodostavat yhdessä Louhentorin liikekeskuksen.
Se on melko tyypillinen asuinalueelle rakennettu
pieni lähikeskus, joka on tehty palvelemaan lähinnä Pohjois-Tapiolan asukkaita.2 Louhentori on
rakennettu kahdessa vaiheessa: ensimmäinen osa
(Louhentie 14) valmistui vuonna 1967 ja toinen osa
(Louhentie 16) vuonna 1970.3 Louhentorin liikekeskus on nähtävissä nykyisellä paikallaan (joskin
erimuotoisena) jo Pohjois-Tapiolan suunnittelusta
käydyn arkkitehtuurikilpailun voittaneessa ehdotuksessa vuodelta 1958. Kilpailun voitti arkkitehti Pentti
Ahola.
Ensimmäisenä valmistuneessa Louhentie 14
-rakennuksessa on alusta asti toiminut valintamyymälä – aluksi Elanto ja nykyisin Siwa. Kolmea vuotta
myöhemmin valmistunut Louhentie 16 laajensi
Pohjois-Tapiolan pohjoisen osan palvelutarjontaa
autoliikkeellä (Fiat)4, kioskilla, postilla kampaamolla,
sähköliikkeellä, kemikaliolla sekä baarilla, eli Grilli
Torolla, joka toimii yhä samoissa tiloissa (eCity/Arska: P1969-488-C-P-2.pdf).
Louhentie 14 -rakennuksen omistaa HOK-Elanto. E-liikkeellä on ollut aktiivista rakennustoimintaa
1920-luvulta asti. Keskusosuuskuntien Keskusliitolla, eli KK:lla oli oma arkkitehtiosastonsa, jossa
työskenteli 1960-luvun alussa parhaimmillaan 40
henkeä. (Niskanen 1987, 15, 36, 174.) Louhentorin
Louhentori 1980-luvun alkupuolella. Kuva: Espoon kaupunginmuseo.
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rakennukset on kuitenkin suunniteltu Asuntosäätiön suunnitteluosastolla ja kummankin arkkitehtina
on toiminut Bror Söderman.
Tontin kauppakirjan ja Louhentien Liiketalo
Oy:n perustamisasiakirjan perusteella voidaan päätellä, että kummankin rakennuksen rakennuttajana
on toiminut Asuntosäätiö, jolta Louhentielle asettuneet liikkeet ovat ostaneet valmiit tilat. Tämänlainen
toimintatapa oli Asuntosäätiölle tyypillinen. Esimerkiksi Tapiolan keskustan Garden-hotelli ja suurelta
osin myös Heikintori olivat valmistumisensa aikaan
Asuntosäätiön (ja Polar-rakennusosakeyhtiön) omistuksessa. (Von Hertzen 1980 b, 196–200.) Vuonna
1969 yli 95 % Louhentien Liiketalo Oy:n osakekannasta oli Asuntosäätiöllä.
Arkkitehtuuriltaan Louhentorin liikekeskus
liittyy kiinteästi ympäristönsä, Pohjois-Tapiolan
samanikäiseen rakennuskantaan. Erityisen läheisiä tyylillisiä yhtymäkohtia löytyy esimerkiksi tien
toisella puolella kulmittain sijaitsevista Louhentie
5:n asuintaloista, jotka ovat myös Bror Södermanin
käsialaa. Toinen ilmeinen lähiympäristöstä löytyvä
esikuva on Pohjois-Tapiolan ensimmäinen ostoskeskus, vuonna 1962 valmistunut Kaija ja Heikki
Sirenin suunnittelema Pohjantori (Tuomi 1992,
128–129). Valmistuessaan Louhentori täydensi Pohjois-Tapiolan palveluverkkoa, joten on luontevaa että
myös sen arkkitehtuuri otti vaikutteita jo olemassa
olevan ostoskeskuksen aiheista ja muodoista.

Louhentorin (samoin kuin Pohjantorikin)
arkkitehtuurista löytyy suurin osa niistä 1960-luvun
suomalaisille ostoskeskuksille tyypillisistä aiheista,
joita on kuvailtu Ostari – lähiön sydän -raportissa:
”Selkeys, matalat vaakalinjoja korostavat massat ja
niukat mutta harkitut yksityiskohdat olivat etenkin
1950–60 -luvulla suunniteltujen ns. vanhojen ostoskeskusten leimallisia piirteitä. Rakenteiden sirous, linjakkuus ja valitut materiaalit olivat muutoin eleettömän
arkkitehtuurin korostuskeinoja. Detaljien niukkuudesta
ja niiden toistosta tuli arkkitehtoninen tehokeino.
Vapaasti seisovien tai saman katon alla sijaitsevien
erillisten matalien rakennusmassojen ryhmittely aukion varrelle tai ympärille, katetut tai osittain katetut
käytävät ja lasiset julkisivut tulivat vallitseviksi piirteiksi. Tasakattoisten rakennusten linjat olivat suoria ja
rationaalisia ja värit useimmin vaaleita. Korosteväreinä käytettiin vahvojakin sävyjä. (…) Seinäpinta-alasta
suurin osa oli näyteikkunaa. (…) Monien ostoskeskusten piha-alueelle rakennettiin myös vesiallas, jossa
usein oli suihkulähde.” (Saresto & Salminen & Vierto
2004, 34.)

2. Teoksessa Ostari – lähiön sydän asuinalueiden palveluverkko
esitetään neljässä tasossa: lähikaupat, paikalliskeskukset,
aluekeskukset ja pääkeskukset. Lähikauppoihin tulisi asunnosta
olla vain noin 200–300 metrin matka. Paikalliskeskusten
palveluvalikoima on laajempi ja niiden vaikutusalue on noin
800–1500 metriä. Tällainen on esimerkiksi Pohjois-Tapiolan
Pohjantori. 1960–1970 -lukujen Tapiolan aluekeskus oli
Heikintori, joka palveli kuluttajia 5–10 kilometrin säteellä,
sinne tultiin pitemmänkin matkan päästä autolla. Nykyiset
suuret kauppakeskukset ovat tässä luokittelussa pääkeskuksia
ja ne keräävät asiakkaita hyvinkin laajalta alueelta. (Saresto &
Salminen & Vierto 2004, 44–47.) Vastaava jaottelu eri termein
on esimerkiksi: lähikauppa, supermarket, keskustan tavaratalo ja
automarket. (Niskanen 1987, 154.)
3. Rakennus- ja huoneistorekisteriotteisiin merkityt rakennusten
valmistumispäivämäärät ovat 31.12.1967 (Louhentie 14) ja
31.12.1970 (Louhentie 16). Valmistumispäivän määritteleminen
vuoden viimeiseksi päiväksi lienee vallitseva käytäntö, eikä se
vastanne varsinaista käyttöönottopäivää.
4. Pääpiirustuksissa autokaupan paikalle on merkitty pesula, jota
oletettavasti ei koskaan Louhentorille tullutkaan. (Hakala 2014,
suullinen tiedonanto.)
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Kokemuksia Louhentorista
Tähän on kerätty Pohjois-Tapiolan
asukkaiden kertomuksia ja muisteluja.
Elisa ja Rauno Koskinen kertovat pohjoistapiolalaisten arjesta kahden lapsen kanssa 1960 ja 1970-lukujen vaihteessa Ossi Hiisiön poleemisessa kirjassa
Tapiola – parempien ihmisten kylä (1970, 69–70):
”Ei muuta kun pue molemmat ja retuuta mukana
vain, vaikka räntäsateessa. Onneksi naapuriperheessä
on kaksi tyttöä, jotka voivat tulla lapsenvahdeiksi.
Rauno ilmoittaa olevansa sitä mieltä, että pitkä matka
kauppaan on hyvä asia, samalla saa raitista ilmaa ja
liikuntoa. Hänen mielestään kysymys on vain asennoitumisesta.
On helppo olla sitä mieltä, Elisa keskeyttää, –kun ei itse
tarvitse käydä kaupassa. Minä ulkoilen mieluummin
erikseen, vapaaehtoisesti. Itse asiassa Elanto on aika
lähellä, mutta Pohjantorille on yli puoli kilometriä.
Luulen että monissa perheissä tuodaan Helsingistä ruokaa, Rauno sanoo. – Varsinkin kun käyttää hyväkseen
Helsingin erikoistarjouksia sieltä saa paljon halvemmalla. Heikintorilla on esimerkiksi vaatteet kalliita,
ne tykkäävät että ihmiset haluavat maksaa siitä että
saavat kantaa Heikintorin kassia. Kannattaa vertailla hintoja sekä Tapiolassa että varsinkin Tapiolan ja
Helsingin kesken. Nyt on käynnissä raaka peli, tavaraa
saa halvallakin.
Muuten Pohjois-Tapiolaa on kohdeltu palvelujen suhteen huonommin kuin muuta Tapiolaa, Elisa sanoo.
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Pohjantori oli Kauan ainoa piste. Sitten tuli tuo Elanto
ja nyt vasta rakennetaan taloa johon tulee posti ja
pankki. Tähän saakka on jokainen paketti ollut kannettava keskustaan. Sinne on meiltä jotakin puolitoista
kilometriä. Tekee mieli mennä bussilla.”
Pohjois-Tapiolan Nykyisten ja entisten Tapiolalaisten
muistoja ja kertomuksia on esillä runsaasti Tapiola 1960-luvulla -verkkosivulla (tapiola.ning.com).
Erityisesti Louhentoria koskevia tarinoita esiintyy
sen Pohjois-Tapiolan jengi- ja Pohjois-Tapiolan Toro
grilli -keskusteluryhmissä. Tekstejä kerääntynyt
sivustolle vuodesta 2009. Kirjoittajien nimet ja
tekstit ovat siinä asussa kuin ne keskusteluryhmissä
esiintyvät.
Pekka "Peksu" Lankinen: ”Kuka muistaa pelihallin Krilli Toron naapurissa. Sitä pyöritti Serlokki eli
´Keinuheppa´, joka oli myös Kardaanissa eli Hotelli Gardenissa portsarina. Nimihän tuli keinuvasta
liikkeestä kädet seläntakana seisseestä pokesta.Siellä oli
yleensä kravattipakko viikonloppuisin.Kravatin puuttuessa, Serlokki kaivoi hyllystään valikoiman skrakoja
joista sai valita mieleisensä pientä korvausta vastaan,
oli siellä jokunen kauluspaitakin tarjolla.Serlokki oli
reilu ja mukava portsari. Pelihallissa tuli myös paljon
pelattua flippereillä ja fudispelillä. Kun päivän oli
pelaillu, niin Toron pihvit maistui. Kertokaa joku kisää
näistä ajoista.”

Maarit Kerojärvi: ”Voin kertoa ettà en tainnut kàydà
koskaan pelihallissa. Sen sijaan Grilli Torossa sòin
usein ja ruoka oli tosi hyvàà. Lisàksi siinà oli myòs Rkioski jonne upposi hillitòn mààrà rahaa kun karkinhimo iski. Tapiola Garden on tosi tuttu juttu, mutta
Sherlokia en tunne.”
Pekka Makkonen: ”Maarit mainitsi Toron rakennuksessa olevan kioskin. Se muuten on ollut aina yksityisessä omistuksessa, ja edelleenkin taistelee urheasti ärräinvaasiota vastaan. Nykylapset kutsuvat sitä kigeksi.”
Anna Katarina Sarvela: ”Toron kanssa samassa ostoskesksessa oli myös pelihalli, jossa tutustuin "pelihallin
jengiin", jonka kanssa sitten pyörinkin vuosikaudet
aina aikuisuuteen saakka. Oli Stinde, Stenkku, Anneli,
Kaitsu, Harri, Risto... ja ketä muita? Muistaako joku?
Ostoskeskuksessa oli myös Elanto, josta sai erinomaisia
lihapiirakoita. Niin... siihen aikaan sai vielä syödä
levollisin mielin lihapiirakoita, jonka väliin oikein nälkäisenä laitettiin Suomi-makkaraa. Oi niitä aikoja!”
Risto "RIDE" Pesola: ”Pelihallin Kiskan omisti Tamara Kauniaisista ja apunaan hänellä oli Rissasen Äiskä.
Saatiin tupakat ja kaikki tarvittava sieltä.
Tamara piti meidän puolia kun Grilli Toron isäntä
JUSSILA ajoi meitä pois istumasta ikkunalaudoilla.”

Erkki Panula: ”Tuosta Grilli Torosta ja ostarista
minulla on monta muistoa. Taitaa tosin osa mennä
70- luvun puolelle. Sen omisti, vai perustiko Jxxxxxx,
jolla oli myös "toinen, laveampi tie" (pitää varoa ettei
julkisesti puhu pahaa ihmisistä). Isäni oli kuitenkin
viranomaisena pistänyt hänet kiven sisään ainakin
kerran. Muistaako kukaan pelihalliin ja Toroon liittyen
ns. "Toron paloa"?”

mika panzar: ”Elannon edessä oli suihkulähde. Arkkitehdin idea oli tehdä sadekatos, jonka alla nuoriso
voi viettää aikaansa. Nyt altaan paikalla on kummmallinen teräshökkeli ja nuorisolta on pääsy kiellytty
Siwaan. Itse muistan saaneeni porttikiellon Elantoon
kieltäydyttyäni paljastamasta luokkakaveriani Jaskaa
hajupommin takana. Veikkaisin että Toro ja Elanto
tulivatnoin 1970.”

Erkki Panula: ”Niin, siitä Toron palosta jäin joskus
miettimään, että oli se säkä, kun pelihalli lopetettiin ja
Toro osti tuon puolen kiiinteistöstä. Sitten tuli se paistirasvapalo, mutta onneksi samantien voitiin remontoida
tuplakokoinen ja hieno ravintola. Hyvät oli pöperöt
tietenkin uusissa tiloissa.”

Elina Juutilainen Majakari: ”Pojois-Tapiolan Elanto
oli jo aikaisemmin. Muistan, että se toimi puolivälin
turvapaikkanani, kun koulun päätyttyä kaksi yhtä
luokkaa ylempänä olevaa tyttöä juoksi perässäni kohti
Louhentietä jollain lailla uhaten aina koulun jälkeen
(aina oli varmasti noin 3 kertaa) . Juoksin aina Elantoon välimatkanturvaan. Eli se oli olemassa jo 196869. Elanto liittyi myös romantiikkaan. Siihen aikaan
pojat "hakiva ulos". Muistan, että minua haki vuoron
perään kaksi mukavaa kansakoulukaveria. Oli hirvittävä motiivikonflikti, katsonko Disneyn luonto-ohjelman,
vai lähdenkö ulos pojan kanssa, joka soitti ovikelloa
juuri samaan aikaan, kun ohjelman piti alkaa. Mietin,
että Disney tulee uusintana, mutta pojat ei ja lähdin
ulos. Ulkona oleminen tarkoitti yhtä kierrosta Elannon
ympäri ja kotiin...”

Heikki Halmetoja: ”Tuosta Grilli Torosta tuli mieleen,
että siellähän oli joku japanilainen kokkikin alussa.
Veti kerran talvella niin hienosti polvella oven kiinnni, että kuvittelimme ihan karateukoksi. Tiedä onko
jatkanut kokin hommia. Tulee ihan Sopranos mieleen
omistajaa ja ilmeisesti poikaansa muistellessa.”
Heikki Halmetoja: ”Muistaako joku koska Kalevi
Keihänen osti sen omakotitalon sieltä Sepontien kääntöpaikan takaa. Mankkaaksi se taidettiin luokitella.
Jotain Visakoivuntien tasolla. Ennen siinä talon ulkoaltaassa tais olla jotain lintujakin. Muistan vaan, kun
ne Irwinin kans käveli usein ohi vissiin Toroon ainakin
syömään...”

Jarmo Päivärinta: ”Toro on hyvin muistissa ja poikkesin siellä juuri lounaalla yhden vanhan Ukonvaajan
aikaisen kaverin kanssa.
Paikka on aivan ennallaan ja annokset samoin vaikka
sitä japanilaista kokkia ei siellä tietysti enää olekaan.
Toro laajensi sittemmin siihen pelihallin tilaan. Pelihallissa jaksettiin silloin hakata flipperiä aina kun vaan oli
rahaa.
Kioski on poissa eikä elantokaan ole elanto.”
Timo Toro: ”Mä muistan ton Toron grillin oikein
hyvin,moni luuli ja kyseli josko me omistetaan se,mutta
ei olla koskaan omistettu.Olemme antaneet luvan
käyttää nimeämme ja vain jos paikka säilyttää laatunsa.Tästä on laillinen päätös tehty ja siitä on juttu
kaupan alan kirjallisuudessa.Silloinkin kun grilli Toro
paloi,niin palokunta soitti meille yöllä ensimmäisenä.
Joskus tavarantoimittajat soitti meille kotiin ja pyysivät
tilauksia ja mehän kavereiden kanssa sitten tilattiinkin
reilulla kädellä mm.200kg nakkeja ja 300kg ranskalaisia!!!”
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Lapsia leikkimässä Louhentie 14:n
vesialtaalla 1980-luvun alussa.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo.

18

Louhentie 14
Tässä luvussa käydään läpi Louhentorin rakennushistoriaa käytettävissä olleiden pää- ja muutospiirustusten sekä kirjallisten lähteiden ja arkistovalokuvien perusteella. Louhentie 16 -rakennuksesta on
eri arkistoissa saatavilla lupapiirustuksia useista eri
muutosvaiheista, mutta Louhentie 14:stä on löytynyt
ainoastaan alkuperäiset pääpiirustukset. Rakennusten välisten istutusten muutoksen ja Louhentie 14
elimellisesti liittyvän uuden jätekatoksen piirustukset ovat Louhentie 16 piirustussarjassa.
Materiaalin vähyyden takia Louhentie 14:n
muutosvaiheiden käsittely on jäänyt suureksi osaksi
sekä arkistovalokuvien ja silmämääräisten havaintojen varaan. Etenkin tehtyjen muutosten ajoittami-

nen on tästä syystä ollut vaikeaa. Löydetyn materiaalin vähyyttä selittänee osittain se, että Louhentie
14 on valmistumisestaan asti toiminut myymälänä,
rakennusta ei ole merkittävästi laajennettu, eikä tilajakoa luultavasti ole tarvinnut muuttaa siinä määrin,
että se olisi vaatinut rakennuslupaa.
Kilpailevien osuusliikkeiden (E-liikkeen ja
SOK:n) rakennuksilla oli perinteisesti oma tunnistettava visuaalinen ilmeensä. E-liikkeen rakennukset
olivat yleensä punaisia (tiilisiä) ja SOK:n valkoisia.
Kaupan ryhmien yksilöllinen ilme alkoi kuitenkin
hävitä 1960-luvun myötä. Aino Niskanen kuvailee
muutosta kirjassa Osuusliike rakentaa: ”Tämä oli
erityisen silmiinpistävää ostoskeskuksissa, joissa saman

katon alle, yhteen tasoon sijoitettiin eri ketjujen myymälät, kioski, posti, pankki ja apteekki. Yhteiskunnan
ohjausmenettelyllä säädettiin rakentamisen yhtenäinen
ulkoasu materiaalien, värien, kattomuotojen, katosten
ja rakennuskorkeuksien suhteen. Kokonaisuudesta
eivät liikkeet juuri erottuneet muuten kuin nimikilvin.
Sama yhtenäistyminen oli havaittavissa yksittäisissä
myymälärakennuksissa, olivatpa ne sitten halleja tai tavarataloja.” (Niskanen 1987, 9, 162.) Louhentie 14:n
valkoinen myymälärakennus havainnollistaa hyvin
tätä kehitystä; se oli alun perin Elannon myymälä,
muttei arkkitehtuurinsa osalta leimaudu mitenkään
erityisesti juuri E-liikkeen rakennukseksi.
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Asemapiirustus
Kuten jo mainittua, Louhentorin paikalle on kaavailtu liikerakennuksia jo Pohjois-Tapiolan varhaisimmissa suunnitelmissa vuodelta 1958. Louhentie 14:n
pääpiirustukset on päivätty 29.4.1965 ja rakennus
on valmistunut kaksi vuotta myöhemmin. Myymälärakennuksen rakentamisaikana sitä ympäröivät
asuin- ja koulurakennukset olivat jo valmiina.
Rakennus sijoittuu Pohjois-Tapiolan pääväylän,
pohjois-eteläsuuntaisen Louhentien ja itä-länsisuuntaisen Sepontien risteykseen. Myymälärakennus aukeaa itään päin ja pääsisäänkäynti on katoksen alla.
Katetulle terassille noustaan muutaman portaan
kautta sekä Louhentieltä että Sepontieltä. Rakennuksen edessä kulkee jalkakäytävä ja pyörätie. Kävelyteiden ja rakennuksen välissä on istutusaltaita. Sepontien puolelle on istutettu ruusuja ja köynnöstä.
Louhentien puolella kasvaa ryhmä suuria koivuja,
jotka ovat 1960-luvun lopun valokuvissa huomattavasti nykyistä pienempiä. Länsipuolelta rakennus
ulottuu kiinni tontin rajaan.
Louhentie 14 -rakennuksen perusmuoto on
hyvin yksinkertainen suorakaide. Katokseen on asemapiirustuksessa esitetty kolme kappaletta pyöreitä

kattoikkunoita, jotka on myöhemmin toteutettu erilaisina. Rakennuksen takana on muureilla ympäröity lastauspiha johon päästään Sepontieltä laskevaa
ramppia pitkin.
Louhentori on suunniteltu pieneksi Pohjois-Tapiolan asukkaita palvelevaksi lähikeskukseksi. Tästä
kertoo esimerkiksi se, että asukaspysäköintiin on varattu melko vähän tilaa. Parkkipaikat ovat Sepontien
varrella ja rakennuksen takana, eivätkä esimerkiksi
Louhentien puoleisella sivulla. Luontevin tapa tulla
kauppaan on jalan.
Minkäänlaista hahmotelmaa Louhentie 16
rakennuksesta ei ole nähtävissä Louhentie 14:n
asemapiirustuksessa, mutta sen rakentamista on
selvästikin ennakoitu, sillä piirustuksessa on sitä
koskevia pinta-alalaskelmia. Rakennusten välistä
tilaa ei myöskään ole siinä vaiheessa suunniteltu,
mutta laatoitus on piirretty jatkumaan Louhentie
14:n pohjoispuolelle, kohti nykyistä Louhentie 16:n
rakennusta. (eCity/Arska: A1965-190-A-P-1.pdf.)

Ilmakuva Pohjois-Tapiolasta vuosilta 1968–1970, ennen kuin
Louhentie 16:a on alettu rakentaa. Louhentie 14 on kuvassa jo
valmis ja näkyy taka-alalla. Kuva: Espoon kaupunginmuseo.

Asemapiirustus 29.4.1965. (1:400.)
Piirustus: eCity/Arska: A1965-190-A-P-1.pdf.
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Tilarakenne – Pohjapiirustukset
Louhentie 14 myymälärakennuksen sisätila on
äärimmäisen yksinkertainen ja rationaalinen. Tilan
perusmuoto on lähes neliömäinen. Betoniset ulkoseinät toimivat kantavina rakenteina. Pääpiirustuksen mukaan ainoat sisäpuoliset kantavat rakenteet
ovat keskilinjalla tuulikaapin takaseinässä ja tilaa jakavan kylmätilapaketin etuseinän kohdalla. Samoilla
kohdilla kulkevat myös katolta tulevat sadevesiviemärit. Nämä rakenteet on kuitenkin toteutettu eri
tavalla.
Sisään tullaan pariovista Louhentien puoleisen
suuren näyteikkunaseinän keskeltä. Sivuseinät ovat
umpinaisia, ne on varattu hyllyrivistöjä varten. Tällä
tavalla koko tila on saatu mahdollisimman joustavasti myymäläkäyttöön.
Tilan keskelle on suunniteltu kylmätilat lihalle,
hedelmille ja maitotuotteille. Niiden taakse jäävät
kaupan huoltotilat. Myymälätilan ilmanvaihtoputket
on sijoitettu takatiloihin. Lännen puoleiselta seinältä
avautuu kaksi ovea lastauslaiturille.
Tilan luoteiskulmaan on suunniteltu kierreportaat joiden kautta pääsee kellariin. Kellarikerros ei
kata koko rakennuksen alaa, vaan se keskittyy pohjoislaidalle. Ikkunattomassa kellarissa on teknisiä
tiloja: jäähdytyskonehuone, lämmönjakohuone ja
sähköpääkeskus. Myös henkilökunnan pukuhuone
ja WC on sijoitettu kellariin.

Kattamaton lastauspiha on ympäröity betonimuureilla ja sinne laskeudutaan Sepontieltä kääntyvää ramppia pitkin. Lastauslaituri on rakennuksen
koko länsisivun mittainen ja jatkuu piirustuksissa
aina pihan luoteisnurkkaan asti. Pihan pohjoisreunalla se tukeutuu pihaa rajaavaan muuriin. Lastauspihan luoteisimpaan osaan on piirustuksissa on
merkitty laiturin alle sijoitettavia, pyörillä liikuteltavia jäteastioita. Roskat oli tarkoitus tiputtaa säiliöihin laiturin kanteen tehtyjen teräspeltiovien kautta.
Tätä osaa lastauslaiturista ei enää ole olemassa.
Louhentie 14 myymälä on pieni käyttörakennus,
jonka tilaratkaisut äärimmäisen rationaalisia. Arkkitehtuuri on rikkaimmillaan sisäänkäyntikatoksessa
ja itäjulkisivulla. Kaupan sisäänkäynnistä on pyritty
tekemään miellyttävä oleskelu- ja tapaamispaikka.
Pääpiirustuksissa kadulta noustaan portaita pitkin
betonilaatoitetulle katetulle tasanteelle, jossa odottavat pitkä penkki, suuri luonnonkivi (joka luultavasti
siirrettiin pois rakennusvaiheessa) sekä vesiallas,
joka on tyypillinen aihe monille 1950–1960 -luvuilla
rakennetuille ostoskeskuksille (Saresto & Salminen
& Vierto 2004, 34).
Pääpiirustuksissa katokseen on merkitty kolme
pyöreää kattoikkunaa, jotka tuovat katoksen alle
lisävaloa. Niiden tyyppiä ja määrää muutettiin ilmeisesti viimeistään rakennusvaiheessa, sillä ilmavalo-

kuvissa 1960-luvun lopulta ovat näkyvissä nykyiset,
pitkänä yhtenäisenä nauhana toteutetut kattoikkunat. Vuoden 1965 pohjapiirustuksessa katoksen
alle on osoitettu tila myös puhelinkopille. Samassa
piirustuksessa on myös suunniteltu erillistä vitriiniä
katoksen kulmalle. (eCity/Arska: P1965-190-A- P-2.
pdf; P1965-190-A-P-3.pdf.)

Pohjapiirustus, kellarikerros 29.4.1965. (1:200).
Piirustus: eCity/Arska: A1965-190-A-P-3.pdf.
(Kuvaa on rajattu.)
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Pohjapiirustus, pohjakerros, 29.4.1965. (1:200.)
Piirustus: eCity/Arska: A1965-190-A-P-2.pdf.
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Julkisivut ja leikkaukset
Yleisilmeeltään Louhentie 14 on varsin matala, tasakattoinen ja laatikkomainen rakennus. Yksinkertainen muoto korostuu rakennusta kiertävässä otsalaudassa, jonka taakse vesikaton rakenteet jäävät.
Laatikkomaisuutta on jopa nostettu esiin rajaamalla
katoksen alle jäävää ulkotilaa levymäisillä kantavilla
rakenteilla ja tekemällä lastauslaiturin sisäänkäynnin päälle muodon täydentävä betoninen palkki,
joka on toisaalta liittynyt myöhemmin puretun
suuren teräsoven rakenteisiin.
Rakennuksen päämateriaalina on käytetty
valkoiseksi maalattua betonia. Katoksen alle jäävän
pääsisäänkäynnin julkisivu on pääasiassa lasia. Sen
merkitystä on korostettu käyttämällä vihertävää
marmorimosaikkilaattaa. Katoksen alakatto on tehty
mäntypaneelista. Sisäänkäynnin viihtyisyyteen on
selvästi panostettu.
Itäjulkisivun laidasta laitaan ulottuva julkisivulaatoitus kiertää myös kulmien ympäri etelä- ja
pohjoisjulkisivuille. Sepontielle päin oleva eteläjulkisivu on pääasiassa paikallavalettua valkoista betonia.
Julkisivun keskelle on muotoiltu urilla neljä lähes
neliön muotoista osaa, jotka näyttävät elementtirakenteilta, mutta ovat kuitenkin kiinteä osa paikallavalettua seinää. Seinällä on myös köynnöskasvia
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varten tehty putkiteräsristikko. Pieni betoninen
ulkoneva seinämä jakaa eteläjulkisivun myymälän
puolikkaaseen ja lastauslaiturin puolikkaaseen.
Lastauspihalle suunniteltu teräsovi näkyy vuoden
1965 piirustuksissa, ja hämärästi rakennuksesta
varhaisessa vaiheessa otetuissa ilmakuvissa. Lastauslaiturilta Sepontielle johtaa piirustuksissa puuovi
(nykyisin teräsverkko-ovi).
Pohjoisjulkisivussa samat aiheet toistuvat:
katoksen päässä marmorimosaikkilaatat kiertävät
kulman ympäri ja köynnöksiä varten on teräsritilä.
Teräskehikko ulottuu piirustuksissa kulman yli ja
jatkuu katoksen puolelle. Piirustuksessa osa kehikosta on tiheämpää ja osa harvempaa. Tiheämpi,
kulman yli ulottuva osa on myöhemmin purettu.
Maasto nousee piirustuksessa pohjoissivulla huomattavasti länteen päin mentäessä, ilmeisesti rakennuspaikan alkuperäisten maastonmuotojen mukaisesti. Rakennusmassan on siis alun perin ajateltu
osaksi painuvan loivan rinteen sisään siten, että
maasto on korkeimmillaan rakennuksen luoteisnurkassa (ja rakennus matalimmillaan, suhteessa
maanpintaan). Varhaisista ilmakuvista ei kuitenkaan
voi päätellä, missä määrin rakennusta ympäröivä
maasto on noudattanut piirustuksissa esitettyä ide-

aa. Maanmuotoja on muokattu joko rakennusaikana
tai myöhemmin. Lastauspihan muuriin on pihan
pohjoissivulla muotoiltu matala ja leveä ristikoitu
aukko, joka tuo yksinkertaiseen muuriin erityistä
lisäarvoa.
Rakennuksen ja lastauspihan muodostaman
kokonaisuuden läntisin osa, eli lastauspihan länsisvua rajaava muuri on umpinainen, valkoiseksi maalattu betonimuuri. Sen yläosa on suojattu matalalla
pellityksellä. Rakennuksen lastauslaiturille aukeavaa
julkisivua on selvästi suunniteltu vain käytön näkökulmasta. Ovilinjan yläpuolelle on suunniteltu nauhaikkuna, joka antaisi valoa myymälän takatiloihin.
Tätä nauhaikkunaa ei ole toteutettu. Rakennuksen
julkisivuihin kohdistuneet suurimmat muutokset
on tehty juuri lastauslaiturin puoleisella julkisivulla.
Rakennus on matala; 2,8 metrin huonekorkeus
sisätiloissa (ja kantavien palkkien kohdalla vähemmän, eli noin 2,5 metriä) lienee ollut tyypillinen
1960-luvun pienelle valintamyymälälle, mutta nykymittapuun mukaan se on varsin pieni. (eCity/Arska:
J1965-190-A-P-4.pdf; J1965-190-A-P-5.pdf; J1965-190A-P-6.pdf; L1965-190-A-P-7.pdf; L1965-190-A-P-8.
pdf.)

Leikkaus D-D, Myymälän näyteikkuna.

Julkisivu itään.

Julkisivu etelään.

Julkisivu pohjoiseen.

Julkisivut 29.4.1965. (1:200)
Piirustukset: eCity/Arska: J1965-190-A-P-4.pdf; J1965-190A-P-5.pdf; J1965-190-A-P-6.pdf; L1965-190-A-P-7.pdf; L1965190-A-P-8.pdf. (Kuvia on rajattu.)

Julkisivu länteen.
25

Louhentie 14:n
muutosvaiheet
Kuten aiemmin jo mainittiin, Louhentie 14 tehdyistä
muutoksista on ollut hyvin vähän dokumentteja saatavilla. Tähän lukuun on kerätty kahdenlaisia muutoksia: mahdollisesti jo rakennusvaiheessa tehdyt
muutokset, jotka poikkeavat vuoden 1965 pääpiirustuksista ja arkistovalokuvien perusteella todennettavat käytön aikaiset muutokset. Arkistovalokuvia on
päivätty pääasiassa 1970-luvun alkuun ja 1980-luvun
alkuun. Niiden perusteella tehty muutosten ajoittaminen on varsin epätäsmällistä ja suuntaa antavaa.

Louhentie 14:n katos 1980-luvun alkuvuosilta.
Pääpiirustuksesta poikkeavia rakennusaikaisia muutoksia
ovat esimerkiksi: valoaukko vesialtaan päällä ja lähempänä
näyteikkunaa olevan valoaukon muoto, yleisöpuhelimen malli
ja kuvan etualalta puuttuva suuri kivi.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo.
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Rakennusaikaiset muutokset
Louhentie 14 -rakennuksessa ei ole erityisen paljon
vuoden 1965 pääpiirustuksista poikkeavia rakentamisratkaisuja. Osa niistä on jo mainittu edellä.
Suurin osa eroavuuksista ilmenee lähinnä jonkin
alun perin suunnitellun rakennusosan poisjäämisenä tai sen toteuttamisena eri tavalla. Oletettavasti
vuonna 1965 tehtyjä lupapiirustuksia on muutettu
useaankin otteeseen ennen kahta vuotta myöhemmin tapahtunutta rakentamista. Yleensä tämänlaista
suunnitelman muokkaamista tehdään rakennuskustannusten karsimiseksi. Myymälärakennuksen valmistumisen aikaisen tilan voisi päätellä tarkemmin
esimerkiksi rakennusaikaisista työpiirustuksista,
mutta niitä ei ole ollut käytettävissä.
Etenkin pääsisäänkäynnin päällä oleva katos
on toteutettu eri tavalla kuin pääpiirustuksissa on
esitetty. Alun perin suunnitellut kolme pyöreää kupumaista kattoikkunaa ovat vaihtuneet riviin pitkulaisia muovisia kattokupuja. Myöhemmin (vuoden
1980 jälkeen) kattoikkuna-aukkoihin on asennettu
loisteputkitoimisia lisävalaisimia.
Pääpiirustuksissa ei oltu esitetty vesialtaan
päällä olevaa valoaukkoa lainkaan. Arkistovalokuvien perusteella se on kuitenkin tehty jo rakennusvaiheessa. Alun perin aukko on todennäköisesti
ollut kattamaton, mutta se on peitetty viimeistään
1970-luvun aikana muovisella aaltoprofiloidulla
valokatteella.

Katoksen alle oli alun perin suunniteltu sisään
astuttava erillinen puhelinkoppi. 1970-luvun alkupuolen valokuvissa näkyy kuitenkin seinäkkeeseen
asennettu kevyempi, läpinäkyvä, muovikupu-mallinen yleisöpuhelin. Puhelin on poistettu jossain
vaiheessa vuoden 1980 jälkeen.
Pääpiirustuksissa katoksen kaakkoisnurkkaan on hahmoteltu vitriiniä, jota ei oletettavasti
koskaan rakennettu. Samoin pohjapiirustuksessa
ja itäjulkisivukuvassa esiintyvää suurta kiveä ei
esiinny yhdessäkään valokuvassa. Luultavasti kivi on
kuitenkin ollut paikalla rakentamisen alkaessa, sillä
sen kohdalla betonimuuri katkeaa tavalla, jonka voi
selittää ainoastaan jonkinlaisella fyysisellä esteellä.
Kivi on luultavasti päätetty siirtää pois rakentamisen
tieltä, eikä muurin suunnitelmaa ole sen jälkeen
enää muutettu.
Pääpiirustusten yhteydessä mainittiin, että myymälätilan ainoat sisäpuoliset kantavat rakenteet ovat
keskilinjalla tuulikaapin takaseinässä ja tilaa jakavan
kylmätilapaketin etuseinän kohdalla. Seinämien
sijasta ylösalaisen U:n muotoista itä-länsisuuntaista,
kattoa kantavaa palkkia on kannatettu tuulikaapin
kohdalla olevilla pilareilla. Länsipäästään palkki
tukeutuu ulkoseinään. Ilmanvaihto ja kattovesien
johtaminen on hoidettu pääpiirustuksesta poikkeavalla tavalla.

Kellariin johtava porras on toteutettu kierreportaan sijaan kaksisyöksyisenä taittuvana portaana.
Lastauspihan puoleiseen julkisivuun suunniteltuja
yläikkunoita ei tehty. Valoa kaupan takatiloihin tulee
kahdesta kattoikkunasta. (eCity/Arska: P1965-190-AP-2.pdf; P1965-190-A-P-3.pdf; J1965-190-A-P-4.pdf;
J1965-190-A-P-5.pdf; J1965-190-A-P-6.pdf; L1965-190A-P-7.pdf; L1965-190-A-P-8.pdf.)

Pääpiirustuksessa katoksen päälle oli suunniteltu kolmea
pyöreää kattokupua. Ne toteutettiin eri mallisina jo
rakennusvaiheessa.
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Käytön aikaiset muutokset
Merkittävin Louhentie 14:n yleisilmeeseen vaikuttanut käytön aikainen muutos on epäilemättä
katoksen alla olleen vesialtaan poistaminen käytöstä. On vaikea kuvitella karumpaa tapaa kattaa ja
aidata vesiallas. Matala piikikäs sinkitystä teräksestä
hitsattu aita kiertää ristikkopintaisella pellillä, eli
niin kutsutulla turkkilevyllä peitettyä allasta. Luultavasti samalla on poistettu puinen pitkä penkki. Jos
tarkoituksena on ollut karkottaa ei-toivotut henkilöt
istuskelemasta katoksen alla, siinä on varmasti
onnistuttu. Samalla koko viihtyisästä sisäänkäyntikatoksesta on tullut yleisilmeeltään luotaantyöntävä.
Arkistokuvien perusteella muutoksen voi ajoittaa
tapahtuneen vuoden 1980 jälkeen.
Muita katokseen ja pääsisäänkäyntiin liittyviä
käytön aikaisia muutoksia ovat olleet: vesialtaan
valokate, yleisöpuhelimen poistaminen ja kattoikkunoihin asennetut lisävalot. Alun perin pohjoisjulkisivussa oleva köynnöskasveja varten tehty teräsritilä
jatkui nurkan yli katoksen sivulle. Tämä osa ritilää
on valokuvista päätellen poistettu jossain vaiheessa vuoden 1980 jälkeen. Myös kaupan ulko-ovi on
uusittu. Vanha messinkinen ovenkahva on siirretty
uuteen oveen.
Rakennuksen vesikatto on uusittu kuntoselvityksen mukaan ”Protan-tyyppisellä yksikerroskatteella” (Talokeskus 2012, 5). Työn tekemisen ajankohdasta ole tietoa. Luultavasti samalla on uusittu
myös räystäspellit. Uusi pellitys on väritykseltään
alkuperäistä tummempi. Se on myös profiililtaan
korkeampi ja tulee aiempaa pellitystä enemmän
näkyviin julkisivussa.
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Katos helmikuussa 2014.
Vesialtaan kattamisella ja aitaamisella on ollut suuri
vaikutus viihtyisyyteen. Muita käytön aikaisia muutoksia ovat
esimerkiksi pohjoisjulkisivusta katoksen sivulle ulottuneen
köynnösritilän ja yleisöpuhelimen poistaminen sekä
lisävalojen asentaminen.

Sisätilan myymäläosaan ja takatilaan jakaneet
kylmäsäilytystilat on poistettu.5 Nyt niiden tilalla on
erillisiä myymälätilaan aukeavia kylmäkalusteita,
joista asiakkaat voivat ottaa tuotteet. Itse väliseinä
on kevytrakenteinen. Kylmälaitteiden lisäksi väliseinässä on pullonpalautusautomaatti. Pullot päätyvät
takatilassa olevalle liukuhihnalle.

Suurimmat käytön aikaiset muutokset on tehty
lastauspihalla, johon kaupan asiakkaat harvoin
kiinnittävät huomiota. Nämä muutokset ovat luultavasti olleet myymälän jokapäiväisen toiminnan
sanelemia eikä niistä ole jätetty rakennusvalvontaan
lupahakemuksia. Suurin muutos on tehty lastauslaiturilla, johon katoksen alle on rakennettu kaksi

peltipintaista ja lautarakenteista varastotilaa. Peltisiä
varastomassoja ei ole erityisemmin yritetty sulauttaa
rakennuksen muuhun arkkitehtuuriin. Toisessa varastossa on kaksi suurta peltistä liukuovea. Toisessa
varasto-osassa on peltinen laakaovi. Kaikki ovet on
suljettu munalukoilla. Katoksen alapinta ja julkisivun yläosaa on peitetty harmaalla levymateriaalilla.

Myymälän takaosassa olleet kylmätilat on korvattu erillisillåä
kylmäkalusteilla.

5. Toisaalta pelkän pääpiirustuksen perusteella on vaikea päätellä
onko niitä koskaan rakennettu. Seinässä kalusteiden takana
näkyvä kaakelipinta kuitenkin viittaisi siihen, että piirustuksessa
esiintyvät kylmätilat olisivat olleet olemassa.

Lastauslaiturille on rakennettu varastotiloja.
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Toinen lastauspihaan liittyvä muutos on suuren
teräsrakenteisen liukuoven poistaminen. Ruskea
ajoportti näkyy vanhoissa ilmakuvissa. Sen lisäksi
lastauspihan muurissa on jäljellä oveen kuulunut
teräsosa. Lastauspihan sisäänkäynnin päällä olevaa betonipalkkia voi pitää muistumana aukossa
aiemmin olleesta suuresta teräsovesta. Toisaalta sillä
on myös tärkeä visuaalinen funktio; se täydentää
rakennusta kiertävän kattolinjan. Palkkia on selvästi
korjattu useaan otteeseen. Luultavasti tavaratoimituksia tekevillä korkeilla kuorma-autoilla on taipumusta törmätä siihen.
Samoissa ilmakuvissa näkyy himmeästi myös
lastauslaiturilta Sepontielle aukeava ovi, joka oli pääpiirustuksissa määritelty tehtäväksi puusta. Tämäkin ovi näyttää vanhassa kuvassa ruskealta. Toisessa
valokuvassa näkyy, että ovirakenne ei ole aiemmin
ulottunut aukon yläpuolelle julkisivun eteen. Näistä
voi päätellä, että nykyinen valkoinen teräsverkko-ovi
on myöhempi
Kolmas arkistokuvista havaittava poistettu
rakennusosa on lastauspihan luoteiskulmassa ollut
lastauslaiturin osa, jonka alle oli suunniteltu jäteastiat. Pääpiirustuksissa tälle kohdalla on alkuperäisissä piirustuksissa pyörillä liikuteltavat jäteastiat,
joihin roskat oli tarkoitus tiputtaa laiturin kanteen
tehtyjen luukkujen kautta. Tämä osa lastauslaituria
on myöhemmin purettu. Purkamisen jättämät jäljet
ovat selkeästi nähtävissä lastauspihan takamuurissa.
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Samalla myös teräksinen kaide on katkaistu ja taivutettu omalaatuisesti ylöspäin.
Lastauspihan muutosten ajoittaminen on
hankalaa, sillä kuvat joissa puretut osat vielä näkyvät, on otettu oletettavasti jo 1960-luvun lopulla ja
1970-luvun alussa eikä myöhempiä arkistokuvia
lastauspihasta ei ole ollut käytettävissä. (eCity/
Arska: A1999-842-C-P-1.pdf; P1999-842-C-P-2.pdf;
J1999-842-C-P-3.pdf; P1999-842-C-P-4.pdf; M1999842-C-P-5.pdf.)
Kellarista löytyneiden kahden piirustuksen
perusteella vuonna 2004 on suunniteltu kellarin
viemäreiden, vesiputkien ja lämpöpattereiden korjauksia ja uusimisia. Paikalla tehtyjen havaintojen perusteella suunnitelmissa esitetyt putket on uusittu.
(Piirustukset: 100, 200.)

Lastauslaiturin purettu osa.

Uusi teräsverkko-ovi lastauslaiturilta Sepontielle.

Ilmakuva, jossa näkyy lastauspihan suuri liukuovi aukaistuna. Kuva on vuodelta 1969 tai 1970.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo (osasuurennos).
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Louhentie 1980-luvun alkupuolella.
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Kuva: Espoon kaupunginmuseo.

Louhentie 16
Pääpiirustukset
Louhentorin toinen rakennus, Louhentie 16 valmistui kolme vuotta valintamyymälärakennuksen (14)
jälkeen vuonna 1970. Uusi rakennus korotti Louhentorin pelkästä yksittäisestä lähikaupasta pieneksi
paikalliseksi liikekeskukseksi monipuolistamalla
palvelutarjontaa. Pohjois-Tapiolan pohjoisosa sai
oman autokaupan, kioskin, postin, kampaamon,
sähköliikkeen, kemikalion ja baarin.
Arkkitehtuuriltaan Louhentie 16 jatkaa hyvin
selkeästi Louhentie 14:n teemoja. Myös arkkitehti
on kummassakin rakennuksessa ollut sama – Bror
Söderman Asuntosäätiön suunnitteluosastolla.
Louhentie 16 -rakennus on valkoinen, yksikerroksinen ja yleisilmeeltään korostetun horisontaalinen.
Pääjulkisivu aukeaa itään päin Louhentielle ja se
jatkaa Louhentie 14 katoksen linjaa. Kummankin
rakennuksen räystäskorko on sama ja niissä on
tasakatto, joka jää rakennuksen neliömäistä muotoa
korostavan betonisen otsalaudan taakse. Liikehuoneistoihin kuljetaan katetun ulkotilan kautta.

Louhentie 16 pääpiirustuksista on saatavissa rakennusvalvonnasta kaksi eri sarjaa. Niitä vertailemalla
voi saada jonkinlaisen kuvan suunnittelun edistymisestä. Lupasarjat on päivätty 25.7.1968. Varhaisemmassa versiossa viimeisin muutos on 24.2.1969 ja
uudemmassa 24.3.1969. Näistä versioista rakennushistorian selvityksen kannalta mielenkiintoisempi
on myöhempi sarja, sillä se oletettavasti vastaa
tarkemmin rakennusaikaisia työpiirustuksia. Tässä
luvussa esitetyt piirustukset kuuluvat uudempaan
sarjaan.

Piirustussarjojen välillä on nähtävissä seuraavia
muutoksia:
- Alun perin vain postin tilaksi varattu huoneisto
on jaettu kahteen osaan, toiseen puolikkaaseen on
merkitty tilat kioskille.
- Kellariin menevä sisäporras on siirretty sisältä
ulkotilaan, länsijulkisivun suuntaseksi. Samalla kellarin pinta-alaa on pienennetty ja siitä on poistettu
kaksi varastotilaa.
- Rakennusten välisen pihatilan maaston muotoiluun on tehty muutoksia. Rakennuksia länsisivulla
yhdistävä aita on muutettu betonisesta teräs ja puupaneelirakenteiseksi.
- Ulkokatoksen pitkän valoaukon rakenteet on muutettu betonisista ”ulkovanerisiksi”. Samalla aukon
katteena olleista muovisista kattoikkunakuvuista on
luovuttu. Myöhemmin (luultavasti jo rakennusvaiheessa) muovikuvut on kuitenkin asennettu.
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Asemapiirustus
Louhentie 16 -rakennus asettuu varhaisemman
myymälän jatkeeksi Louhentien varteen. Rakennusten väliin jää vajaan kymmenen metrin levyinen
piha-alue, jota ei oltu vielä suunniteltu Louhentie 14
pääpiirustuksissa lainkaan. Sen pohjoisjulkisivun
kuvassa näkyy, että maasto nousee länteen päin
mentäessä. Rakennuksen 16 pääpiirustuksissa vuodelta 1969 näkyy versio nykyisinkin paikalla olevista
terassoiduista istutusaltaista. Välitilaa rajaa lännestä
päin puupaneeliaita, jossa on käyntiovi. Tilan länsipäähän on suunniteltu hiekkalaatikko lapsille. Sitä
ei arkistokuvien perusteella koskaan toteutettu, vaan
sen tilalla näkyy istutuksia.
Louhentie 16:n liikehuoneistojen pääsisäänkäynnit ovat katetun ulkotilan alla. Tilat jakautuvat
kahteen osaan – pienempään idän puoleiseen ja
suurempaan lännen puoleiseen massaan. Länsipuolen tiloihin on myös käynti rakennuksen taakse
jäävän lastauspihan kautta. Idän puoleiseen baariin
on oma henkilökunnan ovensa Louhentien puolelta.
Rakennusta ympäröivät tilat ja terassin alle jäävät
osat on päällystetty Tapiolalle ominaisilla suurilla
betonilaatoilla. (eCity/Arska: A1969-488-C-P-1.pdf.)
Louhentori kuvattuna vastapäisen asuintalon katolta.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo.
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Asemapiirustus 24.3.1969 (muutos). (1:400)
Piirustus: eCity/Arska: A1969-488-C-P-1.pdf.
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Tilarakenne – Pohjapiirustukset
Louhentie 14 -rakennuksesta poiketen Louhentie
16:n liikehuoneistoissa on ollut monta erillistä
toimijaa ja yritystä. Pääpiirustuksessa Läntisessä
osassa on ollut tilat pesulalle, kioskille, postille,
kampaamolle sekä sähköliike Pilcolle.
Läntisen rakennusmassan rakenne perustuu
kantaviin ulkoseiniin sekä kahteen tilojen sisällä
olevaan betonipilaririviin, joiden päällä kulkee
ylösalaisen U:n motoinen betonipalkki. Vesikatto
lepää näiden päällä. Pilari-palkkirakenteen ansiosta
väliseinät eivät ole kantavia ja niitä on ollut helppo
purkaa ja rakentaa kulloisenkin tarpeen mukaan.
Louhentien puolisessa kapeammassa massassa ei
ole tilan sisäisiä pilareita, vaan katto on kannatettu
ulkoseinien varassa. Myös tässä tilassa väliseinien
muokkaaminen on helppoa. Louhentie 16:n sisätiloja onkin muutettu useaan otteeseen.
Idänpuoleinen massa on pääpiirustuksessa
varattu baarille ja kemikaliolle. Rakennuksen tässä
osassa kaikki ikkunat on suunnattu katoksen alle.
Louhentielle päin julkisivuna on umpinainen
betoniseinä. Baarille on varattu terassitila katoksen
alta. Terassin vieressä on vapaasti seisova betoninen
syvennys yleisöpuhelinta varten.

Asiakkaiden sisäänkäynnit liikkeisiin ovat katoksen alla samaan tapaan kuin Louhentie 14:ssakin.
Katoksen alle on pyritty tuomaan luonnonvaloa
kattoikkunoilla. Baaria varten suunnitellun ulkoterassin ja puhelinkopin välissä on neljän muovisen
kattokuvun ryhmä. Kemikalion pohjoispuolella on
kaksi kupua. Rakennusmassojen välisen käytävän
päällä kulkee pitkä etelä-pohjoissuuntainen valoaukko, joka näissä piirustuksissa on vailla katetta.
Läntisen rakennusmassan alle sijoittuva kellari
on pesulatilojen alla ja sinne kuljetaan rakennuksen
länsisivulta ulkotiloihin sijoitetun suoran portaan
kautta. Kellari on matalaa (n. 2 m korkeaa) ikkunatonta käyttötilaa. Siellä on sekä teknisiä tiloja (lämmönjakohuone, sähköpääkeskus, puhelinkeskus ja
vesimittari), sekä varastoja. (eCity/Arska: P1969488-C-P-2.pdf; P1969-488-C-P-3.pdf.)
Louhentie 16:n liiketiloilla on ollut useita
käyttäjiä eri aikoina, ja niiden koko käyttöhistoriaa
on vaikeaa selvittää. Esimerkiksi pääpiirustuksissa
esiintyvää pesulaa ei rakennuksessa koskaan ollutkaan (Hakala 2014, suullinen tiedonanto). Käytön aikana kukin uusi toimija on tehnyt sisätiloihin omia
muutoksiaan. Niitä käsitellään myöhemmin.

Pohjapiirustus, kellarikerros 24.3.1969 (muutos). (1:200)
Piirustus: P1969-488-C-P-3.pdf (osa).

Pohjapiirustus, pohjakerros 24.3.1969 (muutos). (1:200.)
Piirustus: P1969-488-C-P-2.pdf .
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Julkisivut ja leikkaukset
Julkisivujensa puolesta Louhentie 16 on selkeästi
viereisen myymälän sisarrakennus. Molemmissa
toistuvat samat teemat: horisontaalisuus, tasakatto,
rakennusta kiertävä betoninen otsalauta, liuskekivilaatat.6 Myös valkoinen yleisväritys on kummassakin rakennuksessa sama.
Louhentien puoleinen julksivu, eli itäjulkisivu,
on tässäkin rakennuksessa syytä tulkita pääjulkisivuksi. Louhentie 16 on huomattavasti viereistä myymälärakennusta leveämpi. Katoksen alle jäävät julkisivun osat on peitetty samanlaisilla kivilaatoilla kuin
Louhentie 14:ssakin. Alun perin kivilaattoja on ollut
myös itäsivulla, Louhentien vastaisessa julkisivussa
(Grilli Toro -valomainoksen alla). Tässä kohdassa on
ollut myös teräsritilä köynnöksiä varten. Sittemmin
sekä laatat että ritilä on poistettu
Itäsivun puolella sileäksivalettua betoniseinää
on uritettu siten että siihen muodostuu neliömäisiä
pintoja, samalla tavalla kuin Louhentie 14:n eteläjulkisivussa. Ne näyttävät betonielementeiltä, mutta
ovat täälläkin kiinteä osa paikallavalettua seinää.
Leveä betoninen otsapinta ulottuu koko julkisivun päästä päähän. Vesikaton rakenteet jäävät
sen taakse. Otsapinnan valussa on käytetty vaakasuuntaista lautamuottia siten, että yksittäiset laudat
muodostavat pintaan reliefimäisiä raitoja.

Myös etelä ja pohjoissivut ovat hyvin samankaltaisia kuin viereisessä Louhentie 14:n myymälärakennuksessa. Kivilaatoitus jatkuu katoksen alta
muutaman metrin myös näille julkisivuilla. Köynnöskasveja varten on tehty teräsristikot putkiprofiilista. Nämä ristikot on myöhemmin purettu.
Pohjoissivulla maasto nousee länteen päin
mentäessä. Sitä sivuavassa jalkakäytävässä on portaat.
Rakennuksen länsipuolella sijaitseva huolto- ja
lastauspiha on pohjoisosassa suojattu betonimuurilla, jossa on samanlainen kapea ristikoitu aukko
kuin Louhentie 14 lastauslaiturin muurissa. Betonimuuri toimii myös tukimuurina lastauspihan ja sitä
korkeammalla sijaitsevan maaston välillä.
Eteläjulkisivua on rytmitetty vaakalautavalun
ja sileän valun vaihtelulla. Tähänkin julkisivuun on
tehty neliömäiset paikalla valetut osat, jotka saattavat
ensi katsomalta näyttää elementeiltä.
Louhentie 16:n länsisivu poikkeaa selvästi muista julkisivuista. Se koostuu eri liiketilojen takaovista
ja -ikkunoista. Julkisivu jakautuu neljään kenttään,
joissa on erilaisia ikkuna- ja puupaneelikenttiä sekä
peltisiä käyntiovia. Pohjoisimmassa kentässä on
piirustuksissa suuri kippiovi, joka on ollut tarpeellinen tilassa toimineelle Fordin autoliikkeelle (Hakala

2014, suullinen tiedonanto). Talotikkaat ovat julkisivun keskiosassa, niitä on nyttemmin katkaistu
alapäästään.
Louhentie 14:n ja 16:n väliin jäävän piha-alueen
länsilaita on suljettu puupaneeliaidalla, jossa on
pääpiirustuksessa myös puupintainen portti.
Louhentie 16 liikkeiden pääsisäänkäynnit ovat
katoksen alle jäävillä ulkoseinillä. Tämä on asiakkaille varattua tilaa; näyteikkunat ja ovet avautuvat
katettuun tilaan. Kaikki ovet baarin ovea lukuun
ottamatta ovat pääpiirustuksissa lasiovia, baarin ovi
on puupaneloitu. Kaikki pinnat, joissa ei ole lasia,
on piirustuksissa peitetty liuskekivillä. Baarin terassi
on rajattu matalalla aitauksella. Yleisöpuhelimelle
on suunniteltu seinäke, ja siihen on piirustuksissa
sijoitettu samanlainen muovikupu-puhelin, jollainen asennettiin myös Louhentie 14:n katoksen alla
olevaksi yleisöpuhelimeksi. (eCity/Arska: J1969488-C-P-4.pdf; J1969-488-C-P-5.pdf; J1969-488-CP-6.pdf; J1969-488-C-P-9.pdf; L1969-488-C-P-7.pdf;
L1969-488-C-P-8.pdf; L1969-488-C-P-10.pdf.)

6. Louhentie 14:n pääpiirustuksissa materiaali oli määritelty
marmorimosaikkilaataksi. Kummassakin rakennuksessa on
käytetty kuitenkin samaa kiveä.
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Julkisivu itään.

Julkisivu etelään

Julkisivu pohjoiseen

Julkisivut 24.3.1969 (muutos). (1:200)
Piirustukset: eCity/Arska: J1969-488C-P-4.pdf; J1969-488-C-P-5.pdf; J1969488-C-P-6.pdf; J1969-488-C-P-9.pdf.
Julkisivu länteen
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Leikkaus A-A, liiketilojen pääsisäänkäynnit itään päin

Leikkaus B-B, liiketilojen pääsisäänkäynnit länteen päin

Leikkaukset 24.3.1969 (muutos).
(1:200)
Piirustukset: eCity/Arska: L1969488-C-P-7.pdf; L1969-488-C-P-8.pdf;
L1969-488-C-P-10.pdf.
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Poikkileikkaus C-C

Louhentie 16:n
muutosvaiheet
Kuten mainittua, Louhentie 16 on kokenut monia
muutoksia varsinkin sisätilojensa suhteen. Monet
eri aikoina tiloja käyttäneet toimijat ovat tehneet
omia muutoksiaan aikojen saatossa. Kaikkia sisätilamuutoksia on nykyään mahdotonta enää jäljittää. Se
ei myöskään rakennushistorian kannalta ole mielekästä. Rakennuksessa käytetty pilari-palkkirakenne
on sellainen, että väliseinien siirtäminen on alun
perinkin tehty mahdollisimman helpoksi nimenomaan tulevia muutoksia silmälläpitäen.
Tässä luvussa käydään läpi pääasiassa sellaiset
muutokset, joista on jätetty lupahakemus rakennusvalvontaan. Myös nyt paikan päällä näkyvät muutokset on kirjattu tähän lukuun. Niitä on yritetty
ajoittaa sen mukaan, ovatko ne jo rakennusaikaisia,
pääpiirustuksista poikkeavia muutoksia, vai onko ne
tehty vasta myöhemmin. Luvun lopussa yritetään valottaa sitä, minkälaisia liikkeitä missäkin tilassa on
toiminut. Tässä pääasiallisena lähteenä ovat olleet
paikalla nyt toimivien yritysten avuliaat ihmiset sekä
internetissä toimiva Pohjois-Tapiolan jengi -keskusteluryhmä.

Louhentie 16 1980-luvun alkuvuosilta.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo.
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1970–1974 Lasitettu terassi
Louhentie 16 pitkäaikaisin yhä toiminnassa oleva
liikeyritys on itäpuolen tilassa toimiva Grilli Toro. Se
avasi ovensa toukokuussa 1970 omistajanaan Reijo
Jussila. Ravintola toimi piirustuksissa baariksi merkityssä tilassa ja sille oli osoitettu myös tila terassille. Terassitoiminta alkoi vasta vuonna 1971, kun sille
saatiin vaaditut luvat.
Terassin lasitusta on suunniteltu piirustussarjassa, joka on päivätty jo 21.7.1970. Katettu terassi
otettiin käyttöön kuitenkin vasta 1974. Muutoksen
suunnittelijana on ollut rakennuksen alkuperäinen
arkkitehti Bror Söderman.
Lasitettu terassi kattaa baarin ulkoterassiksi
määritellyn alueen ja lisäksi neljän kattoikkunan
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alaisen tilan. Kulku terassille on suoraan baarin eteläseinän kautta. Piirustuksessa paikalla on liukuovi.
Tällä hetkellä kohdalla on pariovet. Lasitettu terassi
rajautuu toisesta päästään puhelinsyvennykseen ja
toisesta päästään se tulee jonkin verran julkisivupinnasta ulos. Ulokeosan päälle on rakennettu kattolippa. Myös terassin yläpuolinen katon osa on jouduttu
lämpöeristämään. Kesäisenä päivänä otetun arkistovalokuvan (kansikuva) perusteella terassin lasit olisivat alun perin olleet irrotettavia ja julkisivulinjan
yli menevä katon osa olisi lasirakenteinen.
Terassilasien yksityiskohtia ei ole lupapiirustuksissa esitetty kovinkaan tarkkaan. Alun perin lasitus
on kuitenkin tehty pieniruutuisella jaolla, joka on

vastannut liuskekivilaattojen kokoa. Arkistovalokuvien perusteella ikkunat olisivat olleet puurakenteisia. Myöhemmin lasit on vaihdettu isompiruutuisiksi ja kiinteiksi.
Terassia on oletettavasti jouduttu korjaamaan useaan otteeseen. Viimeisin toimenpide on
marraskuulta 2013, jolloin vuotavaa kattolippaa
jouduttiin uusimaan. Katolla käynnin yhteydessä
havaitsimme myös, että terassin yläpuolisella
katolla on näkyvissä selkeä lämpöhäviökohta,
joka näkyi paikoitellen sulaneena lumena. (eCity/
Arska: A1970-862-B-P-1.pdf; P1970-862-B-P-2.pdf;
J1970-862-B-P-3.pdf; J1970-862-B-P-4.pdf; Hakala
2014, suullinen tiedonanto.)

1970-luvun alussa otetussa valokuvassa terassia ei ole vielä lasitettu.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo (osasuurennos).

Terassin sisätila vuoden 2014 asussa.
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1976 Tulipalo

Grilli Torossa syttyi 7.5.1976 tulipalo, joka sai alkunsa päälle jääneestä rasvakeittimestä. Tapiola 1960-luvulla -sivustolla tapauksesta löytyi päivättyjä valokuvia, joissa näkyy palomiehiä sammutustöissä.
Palo ei ollut erityisen tuhoisa, sillä ravintola
oli sen johdosta kiinni ainoastaan pari kuukautta.
Katon kantavat rakenteet säilyivät siinä määrin
ehjinä, että niitä ei vaihdettu. Kolmea vaurioitunutta
kattopalkkia kuitenkin päädyttiin varmuuden vuoksi
tukemaan teräspilarilla ja -palkilla. Pilari sijoittuu
nykyisen ravintolan tarjoilutiskin kulmaan. Korjauksen suunnittelusta on vastannut Insinööritoimisto
Ilmari Hyppänen.
Palon jälkeisen sisäkuvan perusteella irtokalusteet olivat palon jälkeen hyvässä kunnossa, mutta
ravintolan puupanelointi on hiiltynyt tai nokeentunut melko mustaksi. Nykyisin käytössä olevat
huonekalut ovat kuitenkin pääosin peräisin vuodelta
1976, joten ne on luultavasti uusittu palon jälkeen.
Palon jälkeen Grilli Toro laajeni viereiseen liiketilaan. (Espoon kaupunginarkisto: Palovaurioituneiden palkkien tukeminen.tif; Pohjois-Tapiolan jengi
-keskusteluryhmä 2014; Hakala 2014, suullinen
tiedonanto.)
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Palomiehet avaavat kattorakenteita. Kuva: Tapiola 1960-luvulla -sivusto
(http://tapiola.ning.com/photo/ravintola-toron-tulipalo-5?context=latest)

Ravintolan tuhoutunutta sisätilaa. Kuva: Tapiola 1960-luvulla -sivusto
(http://tapiola.ning.com/photo/ravintola-toron-tulipalo-3?context=latest)

1979 Postitoimipaikan muutos

Aluksi Louhentorin posti toimi melko pienessä tilassa kioskin ja kampaamon välissä. Vuonna 1979 on
laadittu suunnitelma sen siirtämiseksi isompiin tiloihin. Postin uudet tilat kattoivat sekä kampaamon
että sähköliikkeen (autoliikkeen) tilat, eli koko Louhentie 16 suuremman rakennusmassan pohjoinen
pääty tuli nyt Postin käyttöön. Muutossuunnittelusta
vastasi Arkkitehtuuritoimisto Pentti Toivanen Ky.
Uusi käyttö merkitsi sisätilojen uudelleenjärjestelyä: joidenkin väliseinien ja vesipisteiden purkua
ja toisten rakentamista. Muutokset olivat kuitenkin
suhteellisen maltillisia. Sähköliikkeen etutila otettiin
asiakaspalvelukäyttöön. Postin käsittely, paketit,
kantajien tila, pukutilat, polkupyörävarasto, virkistystilat ja toimipaikan hoitajan tila valtasivat muun
pinta-alan.
Suurimmat näkyvät muutokset tehtiin länsijulkisivussa lastauspihan puolella. Autokaupan tarvitsema suuri kippiovi poistettiin ja sen tilalle asennettiin neljäosainen ikkuna yläikkunoineen sekä
niiden alle sijoittuvaa puupaneloitua seinää. Seinä
on tällainen nykyäänkin.
Entisen kampaamon takaseinässä siirrettiin
ovea yhden ikkunavälin verran pohjoiseen ja vanha
oven paikka, jonka taakse polkupyörävarasto jäi,
peitettiin puupaneelilla. Myöhemmin tämäkin seinän osa on muutettu ikkunalliseksi. (eCity/Arska:
A1979-860-C-P-1.pdf; P1979-860-C-P-3.pdf; J1979860-C-P-2.pdf.)

Postitoimipaikan muutos, pohjapiirustus 1:100.
Piirustus: eCity/Arska: P1979-860-C-P-3.pdf.
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1980 Liiketilojen muutos
Vuonna 1980 tehdyssä lupapiirustuksessa suunniteltiin muutoksia itäpuolen niihin liiketiloihin, jotka
eivät olleet enää Postin käytössä. Entinen Postin
tila muutettiin toimistohuoneeksi. Samoin tehtiin
rakennuksen eteläisimpään liikehuoneistoon, joka
alkuperäisessä pääpiirustuksessa oli merkitty pesulaksi. Näiden väliin sijoittuvan kioskin kohdalla ei
suunniteltu tässä vaiheessa muutoksia.
Eteläisimmän pääoven tuulikaapista voitiin
tehdä huomattavasti pienempi, sillä sen kautta
kuljettiin enää yhteen tilaan. Lähes kaikki entiset väliseinät on purettu ja tilaa on jaettu useaan toimistohuoneeseen. Kahdella erillisellä toimistolla on omat
sisäänkäyntinsä. Tiloihin muutti Teemu Hakalan
kertoman mukaan kaksi maahantuontiyritystä.
Toimistojen kattoon on tehty kuusi kattoikkunaa eri sisätilojen päälle. Oletettavasti syvällä katoksen alla olevat tilat ovat olleet alun perin huomattavan pimeitä.
Länsijulkisivussa on entisen postin takaseinälle
tehty muutoksia. Ovi on pysynyt paikoillaan, mutta
se on vaihdettu puupintaiseksi.7 Julkisivukentässä
olevat umpipaneelit on vaihdettu ikkunallisiin.
Muutospiirustukset on laatinut Arkkitehtitoimisto Timo ja Tuomo Suomalainen, joiden maineikkaimpiin töihin kuuluu muun muassa Helsingin
Temppeliaukion kirkko. (eCity/Arska: A1980-237-CP-1.pdf; J1980-237-C-P-3.pdf; P1980-237-C-P-2.pdf;
Hakala 2014, suullinen tiedonanto.)
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Liiketilojen muutos, pohjapiirustus. (1:200.)
Piirustus: eCity/Arska: J1980-237-C-P-3.pdf.

Liiketilojen muutos, julkisivu. (1:200)
Piirustus: eCity/Arska: P1980-237-C-P-2.pdf.

7. Alkuperäisissä pääpiirustuksissa esitetyt peltiovet ovat
saattaneet jo rakennusvaiheessa vaihtua puupintaisiin.

1995 Grillin kylmiö
Vuonna 1995 Teemu Hakalasta tuli Grilli Toron uusi
omistaja. Omistajanvaihdoksen myötä myös ravintolan tiloja uusittiin. Toro oli jo aiemmin laajentunut viereiseen liiketilaan, jossa oli aluksi toiminut
kemikalio ja myöhemmin pelihalli.
Vuonna 1995 on haettu lupaa uuden kylmiötilan rakentamiseen talon itäjulkisivulle, paikkaan,

jossa aiemmin oli seinäkkeellä suojattu uloskäynti
keittiöstä. Piirustuksessa uusi kylmiö aukeaa sekä
keittiöön että ulos. Samassa yhteydessä on tehty
uusi ulko-ovi. Suunnittelusta vastasi Ahti Varvikko
AMV-Suunnittelu Oy:stä.
Nykyisin kylmiön vieressä oleva ulko-ovi aukeaa
pienen umpinaisen tuulikaappitilan kautta poh-

Pohjapiirustus 17.5.1995. 1:100. Piirustus: eCity/Arska: P1995-539-C-P-2.pdf

joiseen päin. Kylmiön ja tuulikaapin muodostama
kokonaisuus on julkisivupiirustuksessa esitettyä
leveämpi. (City/Arska: A1995-539-C-P-1.pdf; J1995539-C-P-3.pdf; P1995-539-C-P-2.pdf; Hakala 2014,
suullinen tiedonanto.)
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1997–1999 Jätekatos
Louhentie 16 roskasäiliöt oli alkuperäisissä pääpiirustuksissa suunniteltu sijoitettavaksi lastauspihan
puoleisen julkisivun viereen, postin tilojen eteen.
Myöhemmin jätehuolto on toiminut siten, että
nykyisen uuden jätekatoksen kohdalla oli siirtolava,
johon roskat vietiin. Jätelavan oli tarkoitus olla aidassa sitä varten tehdyssä syvennyksessä, joka näkyy
muutospiirustuksessa merkinnällä ”nykyinen aita”.
Kertoman mukaan lava oli kuitenkin useimmiten
sitä varten tehdyn tilan etupuolella.
Louhentie 14 seinästä ulokkeena lähtevää jätekatosta on suunniteltu jo vuonna 1997. Rakennusluvan
katos sai vuona 1999. Uusi jätekatos on yksinkertainen teräsrakenteinen ja puuverhoiltu kylmä tila. Katos on sovitettu olemassa olevaan rakentamiseen, se
jatkaa mustassa puupaneeliaidassa käytettyä linjaa.
Yläosastaan uusi katos on avoin, mutta teräsverkolla
suojattu.
Katto on 120 mm korkeaa muovipinnoitettua
teräsprofiilipeltiä ja katon sivulaudat valkoista paneelia. Jätekatos aukeaa sekä Louhentie 16 lastauspihalle että rakennusten väliseen tilaan, jossa välitilan
terassimaisesti nousevat istutusaltaat uusittiin
katoksen rakentamisen yhteydessä. (City/Arska:
A1999-842-C-P-1.pdf; P1999-842-C-P-2.pdf; J1999842-C-P-3.pdf; P1999-842-C-P-4.pdf; M1999-842-CP-5.pdf; Hakala 2014, suullinen tiedonanto.)
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Jätekatoksen julkisivut, 15.9.1997. (1:200)
Piirustus: eCity/Arska: J1999-842-C-P-3.pdf.

Rakennusaikaiset muutokset
Tähän ja seuraavaan lukuun on listattu rakennuksessa havaittuja muutoksia, joille ei ole haettu
rakennuslupaa, tai jotka eivät näy piirustuksissa.
Rakennusaikaiset muutokset ovat sellaisia, jotka on
oletettavasti tehty eri tavalla kuin 24.3.1969 päivätyissä pääpiirustuksessa esitetään. Käytön aikaiset
muutokset ovat taas erilaisia korjauksia tai lisäyksiä,
joita rakennukselle on tehty vuosien saatossa. Eri
liiketilojen sisäisiä muutoksia ei käsitellä. Omassa
luvussaan luodaan katsaus siihen minkälaista toimintaa Louhentie 16 on minäkin aikana ollut.
Rakentamisvaiheessa on oletettavasti tehty joitain ratkaisuja, jotka poikkeavat pääpiirustuksesta.
Näiden jäljittäminen nykyisten rakennekerrostumien alta on vaikeaa, mutta arkistokuvien, kohdekäyntien ja nykyisten liikkeenomistajien kertomusten
perusteella muutamia tällaisia voidaan listata.
Vuoden 1970 pääpiirustuksissa katoksen keskilinjassa kulkeva pitkä valoaukko on jätetty kattamatta. Arkistokuvien perusteella voidaan kuitenkin
päätellä, että aukon päällä on aina ollut rivi muovisia
kattokupuja.
Katoksen alla olevat ovet olisivat pääpiirustuksen perusteella lasiovia (puupintaista baarin ovea
lukuun ottamatta). Tällä hetkellä läntisen rakennusmassan eteläisimmät ovet (alkuperäispiirustuksessa
pesulan, kioskin ja postin ovet) ovat kuitenkin puuovia, jotka vaikuttavat alkuperäisiltä rakennusosilta.

Rakennuksen länsisivun (lastauspihan puoliset) ovet on pääpiirustuksissa määritelty peltioviksi. Julkisivua on muutettu moneen otteeseen,
ja muutosten yhteydessä ovia on vaihdettu. Tällä
hetkellä kaikki ovet ovat joko lasi- tai puuovia.
Saattaa olla, etteivät myöskään rakennusaikaiset
ovet olleet peltipintaisia.
Asemapiirustuksessa Louhentie 14:n ja 16:n
väliseen tilaan on suunniteltu lasten hiekkalaatikko. 1970-luvulla otettujen valokuvien perusteella
sen paikalla on ollut istutuksia. Hiekkalaatikko on
oletettavasti jäänyt rakentamatta.
Piirustuksissa suunniteltu pesula ei oletettavasti aloittanutkaan toimintaansa rakennuksessa, vaan sen tilalle tuli Fiatin autoliike. Pesulan
tarpeita varten tehty suuri lämminvesivaraaja oli
kuitenkin sijoitettu kellariin. Se on myöhemmin
poistettu. (Hakala 2014, suullinen tiedonanto.)

Oletettavasti 1970-luvun alkupuolella otetun ilmakuvan
perusteella voi päätellä, että Louhentie 16:n valoaukon päällä
on alusta asti ollut rivi muovisia kattokupuja.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo.
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Käytön aikaiset muutokset
Tähän lukuun kerättyjen, käytön aikana tehtyjen
muutosten ajoittaminen on tapahtunut pääasiassa
muistitiedon ja arkistokuvien perusteella, tästä syystä se voi olla epätäsmällistä.
Katoksen alaisessa julkisivussa olevia liuskekiviä on tipahdellut moneen otteeseen ja niitä
on kiinnitetty uudestaan eri aikoina ja eri tavoilla.
Tämä koskee erityisesti alimpia kivirivejä. Korjauksen jälkiä on monin paikoin nähtävissä varsinkin
saumoissa. Louhentien puoleisessa julkisivussa
olleet kivilaatat ja köynnösten teräsritilä on poistettu
(luultavasti vuoden 1995 grillin kylmiön rakentamisen yhteydessä). Myös pohjois- ja eteläjulkisivuissa
olleet köynnösten teräsputkiristikot on poistettu
(1980-luvun aikana tai sen jälkeen).

Grilli Toron terassin lasit on vaihdettu pieniruutuisista suuremmiksi, valokuvien perusteella
1980-luvun aikana tai sen jälkeen. Terassin kattoa
on korjattu useaan otteeseen, viimeksi vuonna 2013.
Katoksen alapuolisen tilan valaistusta on parannettu asentamalla kattoikkunoiden aukkoihin pyöreitä ulkovalaisimia. Myös alakaton puupanelointiin
upotetut valaisimet on vaihdettu.

Aiemmin viereisen koulujen oppilaiden oleskelu katoksen alla oli aiheuttanut häiriöitä. Noin
vuonna 2007 katoksen alla olevien liiketilojen
ikkunoihin on asennettu matalat kalterit, jotka estävät istuskelun ikkunapenkeillä. Tilanne oppilaiden
suhteen on kuulemma rauhoittunut.

Vaurioituneita ja korjattuja kivilaattoja poistetun puhelinkopin
alalaidassa.

Pyöreitä ulkovalaisimia valoaukon kyljessä.

Istuskelua estävät kalterit ikkunoiden edessä.
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Lastauspihan luoteiskulmaan on rakennettu
pieni puupintainen autotalli tai varasto, jossa on
kippiovi.

Rakennusten välisen tilan lastauspihan vastaisessa aidassa on aiemmin ollut portti, joka on
nyt poistettu. Portti on esitetty vielä vuonna 1997
laadituissa uuden jätekatoksen suunnitelmissa, joten muutos lienee melko tuore. Saranoiden ruuvien
reiät näkyvät yhä teräksisessä pystytolpassa.

Rakennuksen vesikatto on pinnoitettu vuonna
2006. Vanhan katon päälle asennettiin lisäeristys
ja uusi pintamateriaali. Samalla kattoikkunoina
toimivat muovikuvut uusittiin. Kattokorjaus näkyy
julkisivuissa kasvaneina räystäspellityksinä. Uudet
räystäspellit ovat tumman harmaat aikaisempien
valkoiseksi maalattujen sijaan. (Hakala 2014, suullinen tiedonanto.)

Autotalli tai varasto lastauspihalla.

Rakennusten välisen tilan aidassa on aiemmin ollut portti.

Uutta ja vanhaa räystäspeltiä.
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Louhentie 16:n
tiloissa toimineet
liikkeet
Kuten aiemmin on jo mainittu,
Louhentie 16 liiketiloissa on
toiminut monia yrityksiä, jotka
kaikki ovat tehneet muutoksia tiloihinsa. Rakennuksen
kaikkien vaiheiden täydellinen läpikäyminen ei ole ollut
mahdollista, mutta nykyisten
liikkeenharjoittajien muistikuvien perusteella on hahmottunut jonkinlainen käsitys siitä,
minkälaista toimintaa tiloissa
milloinkin on ollut.
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Grilli Toro

Pesula, kioski

Kampaamo, sähköliike

Grilli Toron vaiheet on ollut helpointa selvittää,
sillä ravintola on toiminut samalla paikalla rakennuksen valmistumisesta asti. Grillin perusti Reijo
Jussila toukokuussa 1970. Aluksi se toimi vuokralla
pääpiirustuksissa baariksi mainitussa kiinteistössä.
Vuoden päästä Jussila osti tilan. Vuonna 1971 alkoi
tarjoilu grillin viereen rakennetulla ulkoterassilla.
Vuonna 1974 terassi lasitettiin ja siitä tuli sisätilaa.
7.5.1976 Grilli Torossa syttyi rasvakeittimestä alkanut
tulipalo, joka tuhosi sisustusta. Palossa kärsineitä
kattorakenteita jouduttiin tukemaan teräsrakenteilla. Samana vuonna Grilli Toro laajentui viereiseen
liiketilaan. Tässä tilassa oli alun perin ollut kemikalio, ja myöhemmin pelihalli flippereineen. Laajennetun tilan takanurkkaan rakennettiin WC:t.
Vuonna 1995 Grilli Toron omistaja vaihtui. Uusi
omistaja, Teemu Hakala teki sisätiloissa uudelleenjärjestelyjä, esimerkiksi keittiö uusittiin. Samalla
uusittiin myös grillin kylmiö ja rakennettiin siihen
liittyvä tuulikaappi. Ne näkyvät itäjulkisivussa.
On harvinaista, että sama ravintola toimii samalla paikalla näinkin pitkään. Grilli Toron tunnelmassa on säilynyt suuri annos 1970-luvun Tapiolan
henkeä. Esimerkiksi vieläkin käytössä olevat irtokalusteet ovat suureksi osaksi peräisin vuodelta 1976.
Tämä on poikkeus nykyaikana, kun ravintolasisustukset on tapana uusia täysin muutaman vuoden
välein. Monella pohjois-tapiolalaisella tuntuukin
olevan lämpimiä muistoja ravintolasta, jossa he ovat
käyneet jo lapsesta saakka. ”Tämäkin vartalo on Torossa rakennettu”, leukaili eräs asiakkaista vatsaansa
taputtaen selvityksen kenttätöitä tehtäessä.

Pääpiirustuksessa pesulaksi merkitty tila ei koskaan
ollut pesulakäytössä. Rakennuksen valmistuttua
siihen tuli Fiatin autoliike. Vuonna 1980 tila muutettiin toimistoiksi ja sinne muutti maahantuontiliike, joka edusti muun muassa Heinz -tuotteita ja
Jaffa-appelsiineja. Liike on saattanut olla nimeltään
Kari Koskenala Oy, mutta tieto on varmistamatta.8
Vuonna 1988 tähän toimistotilaan muutti Asianajotoimisto Pekka Kivi Oy.
Tämän tilan vieressä on pääpiirustukseen
merkitty tila kioskille, johon kuljetaan katoksen alla
olevasta ovesta. Kioski toimikin paikalla vuodesta
1970 vuoteen 2010, jolloin se lopetti toimintansa ja
Asianajotoimisto Kivi laajensi toimistoaan sen puolelle puhkaisemalla tiloja erottaneen seinän

Pidemmän rakennusmassan pohjoispäässä on kaksi
liiketilaa, jotka on nykyisin yhdistetty. Toinen niistä
on pääpiirustuksissa merkitty kampaamoksi, toinen
sähköliike Pihlcoksi. Oletettavasti kampaamotilassa
myös toimi alun perin kampaamo. Siitä toimiko
toisessa sähköliike ei ole varmaa tietoa. Varhaisimmat muistot tuntuvat olevan tilanteesta, jossa
sähköliikkeen tilassa olisi ollut Fordin autoliike. Tätä
puoltaisi se, että jo alkuperäispiirustuksissa tämän
tilan lastauslaiturin puoleisessa seinässä on ollut
suuri kippiovi, joka on kuin omiaan autoliikkeen
tarpeisiin.
Vuonna 1979 Posti otti kummatkin nämä
liiketilat käyttöönsä muuttaessaan viereisestä tilasta.
Posti teki tiloihin jonkin verran seinämuutoksia.
Asiakaspalvelu oli järjestetty sähköliikkeen puoleiseen tilaan.
Postin jälkeen näissä tiloissa toimi työvaatteita
myyvä liike ja nykyään tilassa on pihviravintola Beef
House. (Hakala 2014, suullinen tiedonanto; Thorsberg 2014, suullinen tiedonanto; Pohjois-Tapiolan
jengi -keskusteluryhmä 2014; Pohjois-Tapiolan Torogrilli -keskusteluryhmä 2014.)

Posti
Kioskin vieressä oli alun perin tila Postitoimistolle.
Vuoteen 1979 mennessä tilat osoittautuivat ahtaiksi ja Posti otti käyttöönsä kaksi viereistä liiketilaa,
jotka se remontoi itselleen. Postilta vapautuneisiin
tiloihin muutti maahantuontiliike. Kyseessä on
saattanut olla sama liike, joka toimi niin kutsutuissa
pesulan tiloissa (Kari Koskenala Oy?). Näiden kahden tilan välillä ei kuitenkaan piirustusten mukaan
ollut sisäyhteyttä, joten käytettäköön siitä nimitystä
Maahantuontiliike 2.
Maahantuontiliikkeen jälkeen tiloissa on toiminut parturi-kampaamo ja kosmetologi Kehäkauneus.

8. 1980-luvun valokuvissa näkyy Kari Koskenala Oy:n
valomainos, tämä saattaa olla maahantuontiyrityksen nimi.
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Kenttätyöt –
nykytilan inventointi
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Louhentie 14 ja 16:
Yhteisiä piirteitä sekä lähiympäristö
Rakennukset ovat selvästi sisarukset, sillä niiden
arkkitehtuurissa on paljon yhteistä:

- Katosten nurkkapilarit ovat seinäkemäisiä.

-Samankorkuiset, tasakattoiset betonirakennukset.

- Katosten alakattona on mäntypaneeli, johon on
uppoasennettu valaisimia

- Molempiin rakennuksiin liittyy (samankorkuinen)
katosalue, josta on pääsisäänkäynnit sisään rakennuksiin.

- Katosvyöhykkeelle on sijoitettu kapeat ja pitkät
pohjois-eteläsuuntaiset kattoikkunavyöhykkeet,
jotka on katettu muovikuvuin.

- Molemmilla rakennuksilla on julkisivun yläosassa otsapinta, joka on saman korkuinen kuin rakennusten yläpohja on katosten kohdalla. Lähellä
rakennuksen nurkkia tämä otsapinta integroituu
seinäpintaan ja pilareihin. Seinäosuuksien kohdalla
se on rakenteellisesti kiinteä osa paikalla valettua,
yhtenäisenä ylös asti ulottuvaa seinäpintaa.

- Molemmissa rakennuksissa on takapihan puolelle
tehty rakennuksen korkuisert muurit, joka liittyvät
rakennuksiin niiden luoteisnurkissa.

- Betonisiin ulkoseiniin on molemmissa rakennuksissa tehty urituksella ja pienillä ulkonemilla laajoja
neliömäisiä pintoja, jotka kaukaa katsottuna muodostavat vaikutelman betonielementeistä.

- Rakennusten huoltoliikenne on hoidettu pääasiassa länsisivulla.

- Seinien laatoitus: käytössä samanlainen kivilaatta,
jota on käytetty samaan tapaan.

Miljöön näkökulmasta edellä mainitut yhteiset
piirteet tuottavat kokonaisuuden. Horisontaalinen
arkkitehtuuri jatkuu rakennuksesta toiseen – osana Pohjois-Tapiolan modernia väljää ilmettä. On
muodostettu pohjois-eteläsuuntainen, kadulle
näkyvä mutta siitä erillinen ”kauppakuja”, joka
jatkuu rakennuksesta toiseen. Rakennukset liittyvät
visuaalisesti ja toiminnallisesti katualueeseen matalien tukimuurien, istutuskaistaleiden, laatoitusten
ja portaiden välityksellä. Ne ovat kuitenkin kadusta
erillistä aluetta.

- Katoksen alla on laajat ikkunapinnat.
- Pohjois- ja eteläseinät ovat umpinaisia.

- Betoniseinät näyttävät säilyneen rakenteellisesti hyvin. Vaikuttaa siltä, että ne ovat yleisesti ottaen huolellisesti rakennettuja. Louhentien 14:n lastauspihan
sisäänkäynnin yhteydessä olevat rakenteet (palkki ja
porras) ovat kuitenkin selkeästi vaurioituneet.

- Julkisivuissa on teräsritilöitä seinää pitkin kasvavia
istutuksia vasten.
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Louhentie 14
Julkisivut

Muutoksia julkisivuissa

Luonteenomaista Louhentie 14:lle
erityisesti:

(poikkeamia vuoden 1965 pääpiirustuksista ja varhaisista valokuvista)

- Suurpiirteisesti tarkasteltuna rakennus muodostaa melko eheän, valkean laatikkomaisen massan,
johon on tehty syvennyksiä, aukkoja sekä pieniä
ulokkeita. Rakennus on istutettu osaksi lähiympäristöä tukimuurein ja kapein istutusvyöhykkein.
- Seinäpinnat ovat pääsääntöisesti sileäksi valettua,
valkoiseksi maalattua betonia. Seinäpintoja on
jäsennetty erilaisin sisennyksin sekä pienin materiaalivaihteluin.
- Kokonaisuutta on rikastettu muun muassa julkisivuun asennetuin kivilaatoin ja seinää pitkin kasvavat istutukset mahdollistavin teräsritilöin.

sisäänkäyntikatos

- Julkisivujen materiaaleina ovat maalattu betoni,
kivilaatat, messinkiset ikkunapuitteet, lasi ja nykytilanteessa (2014) korostuva räystäspellitys.
- Rakennuksen itäpäässä olevan katoksen alle on
alun perin luotu oleskelualue. Se on muutosten
jälkeen nykytilanteessa kuitenkin sellainen että se ei
suoranaisesti houkuttele viivähtämään katoksessa.
- Katoksen alapintana on mäntypaneeli. Valoaukot
on katettu muovikuvuin ja aaltomuovilevyin.
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Ulko-ovet on vaihdettu.

Itäjulkisivu
Katoksen kattorakenteen aukot on
toteutettu 29.4.1965 päivätyistä
pääpiirustuksista poikkeavasti.

Tukimuurissa on vaurioita.

Suihkulähteen päällä oleva
valoaukko on katettu.

Suihkulähteen ympärille on rakennettu
metalliaita, altaan päälle on asennettu
metallilevy (turkkilevy).

Mainoskyltti poistettu, jäljellä on
siihen liittynyt asennusrasia.

Suihkulähteeseen liittynyt penkki on
poistettu.

Räystäspellitys on uusittu
ulottuvuuksiltaan alkuperäistä
korkeampaan.

Yleisöpuhelin poistettu.
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Eteläjulkisivu
Portin yläpuolella olevassa
betonipalkissa on pintavaurioita, ja
sen liittymistä rakennuksen länsipään
muuriin korjattu ja vahvistettu.

Lastauspihan ajoaukossa alun perin
ollut suuri metalliportti on poistettu.
Julkisivusta ulkonevissa matalissa
muureissa on kolhuja ja pintavaurioita.

58

Räystäspellitys on uusittu ulottuvuuksiltaan
alkuperäistä korkeampaan, lukuun ottamatta
lastauspihalle johtavan portin palkkia, jonka päällä
oleva pellitys saattaa ulottuvuuksiensa perusteella
olla alkuperäinen.

Pääpiirustuksiin (29.4.1965) merkitty,
julkisivusta ulkoneva rautaritilä puuttuu
oven ja portin välistä. 1960-luvun
lopulle ajoitettujen valokuvien
perusteella ritilää ei ole mahdollisesti
koskaan tehtykään.

Julkisivuun on tehty joitain
tekniikan pinta-asennuksia.

Lastauslaiturille kadulta johtava alkuperäinen ovi
(joka pääpiirustuksen ja valokuvien perusteella
on todennäköisesti ollut puuovi) on vaihdettu
metalliverkosta tehtyyn oveen. Uusi ovi kehyksineen
ulottuu oviaukon yläpuolella osittain julkisivun eteen.
Oviaukkoon liittyvässä betoniportaassa on
pintavaurioita ja raudoitukset ovat paljastuneet.

Mainoskyltti vaihdettu.

Kiinnostava yksityiskohta: Kadun
nimen kyltti on 1960-luvulta edelleen
julkisivussa.

Pohjoisjulkisivu

Osa julkisivuun liittynyttä putkiteräskehikkoa on
muutettu; julkisivulaatoituksen eteen ulottunut osa on
poistettu, ja kehikon länsipäähän on tehty lisäyksiä.

Julkisivun edessä oleva maasto/piha on muuttunut pariin
otteeseen; viimeksi jätekatoksen rakentamisen yhteydessä.
Alkuperäisessä tilanteessa rakennuksen valmistuttua
ympäröivä maasto liittyi (pääpiirustusten ja ilmavalokuvien
perusteella) seinään huomattavasti korkeammalla sekä
nykyisen jätekatoksen kohdalla että julkisivun länsipäässä.

Räystäspellitys on uusittu ulottuvuuksiltaan
alkuperäistä korkeampaan, lukuun ottamatta
lastauspihaa ympäröivää muuria, jonka päällä
oleva pellitys saattaa olla alkuperäinen.

Julkisivun eteen on rakennettu jätekatos
vuonna 1999.
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Lastauspihalle avautuva julkisivu
Valaisimet eivät ole alkuperäisiä.

Yläikkunat puuttuvat.

Lastauspihalta on purettu
lastauslaiturin osuus, jonka alle oli
suunniteltu sijoitettavaksi roska-astiat.
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Oven vieressä oleva ikkuna on
peitetty.

Ulkoseinästä räystäälle ulottuva
kattorakenteen kotelointi toteutettu
toisin kuin piirustuksissa.

Lastauslaituri on tuettu
useasta kohdasta maahan;
sitä ei ole toteutettu
ulokkeena.
Varastokopit ovat käytön aikaisia
lisäyksiä.

Piirustuksissa esiintyvät katolle johtavat
tikkaat puuttuvat.

Eteläisempi ulko-ovi on hieman eri
kohdassa kuin piirustuksissa.

Lastauslaiturin länsisivu on valkoiseksi maalattu
umpimuuri.

Lastauslaiturin oviaukkoon liittyvässä
betoniportaassa on pintavaurioita ja
raudoitukset ovat paljastuneet.

Kaakkoiskulman köynnösritilässä kasvaa
ruusuja.

Pohjoissivun lastauslaiturin
muurissa on huolella
detaljoitu aukko.
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Sisätilat
Tässä luvussa esitetään Louhentie 14 sisätilat
sellaisena, kun ne olivat selvitystä tehtäessä
helmikuussa 2014.
Myymälätila
Louhentie 14 rakennus on toiminut koko käyttöikänsä myymälänä – aiemmin Elantona nykyisin
Siwana. Siitä johtuen merkittäviä tilarakenteen
muutoksia ei ole juurikaan tehty. Myymäläkalusteet ovat oletettavasti vaihtuneet useaan otteeseen.
Louhentien liikerakennusten arkkitehtuurin perusajatuksena on ollut mahdollisimman suuri muunneltavuus ja joustavuus. Silti nykyisellä sisustuksella
ei voida sanoa olevan merkittävää rakennushistoriallista arvoa. Parhaiten säilynyt rakennusosa lienee
messinkiset9 tuulikaapin sisäovet ja niiden vetimet.
Kassa on tuulikaapin vasemmalla puolella ja myymälän kierto tapahtuu vastapäivään. Sivuseinät on
peitetty tavarahyllyillä, tilan keskellä on useampi rivi
vapaasti seisovia hyllyjä. Kylmäkalusteet on sijoitettu
myymälän takaosaan.
Myymälätilan lattiassa on käytetty erilaisia kivija muovilaattoja, joita on korjattu useaan otteeseen.
Tästä syystä lattiapinnasta on tullut erityisen kirjava.

9. Ovet on maalattu sinisiksi, mutta näkyviltä osin materiaali
vaikuttaa messingiltä.
62

Pääsisäänkäynnin sisemmät ovet ja vetimet lienevät
alkuperäisiä.

Lattiaa on uusittu moneen otteeseen.

Louhentie 14 on toiminut myymälänä valmistumisestaan asti.
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Myymälän takatilat

Myymälätilan takana on kapea tila, johon on kulku takaseinän molemmin puolin. Tiloja jakavassa
seinässä on pullonpalautusautomaatti. Palautetut
pullot päätyvät takatilassa olevalle liukuhihnalle.
Takatilaa käytetään pääasiassa tuotteiden varastointiin ja se vaikuttaa varsin ahtaalta. Tilasta pääsee
suoraan ulos lastauslaiturille.

Myymälän takatila.
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Lastauspihalle vievä ovi ja sen vieressä oleva pystyikkuna, joka
on peitetty.

Kellari

Louhentie 14 kellari on varsin alkuperäisessä
kunnossa ja sen tilajaot vastaavat pääpiirustuksissa
esitettyä. Portaat on rakennettu piirustuksista poikkeavalla tavalla. Kellarissa on pieni toimistonurkkaus, WC- ja pukutilat sekä teknisiä tiloja: lämmönjakohuone, sähköpääkeskus ja piirustusten mukaan
jäähdytyskonehuone.

Kellari toimistotilana.

Kellaritilan materiaalit ovat yksinkertaisia:
valkoiseksi maalattuja betonipintoja ja lastulevyseinää. Lattiamateriaalina on harmaa vinyylilaatta.
Lämmönjakohuoneen lattia on maalattua betonia
ja betoniseinä on maalattu noin metrin korkeuteen
vaalean vihreällä.

Lämmönjakohuone.
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Louhentie 16
Julkisivut
Luonteenomaista Louhentie 16:lle
erityisesti
- Rakennusta kiertävässä otsapinnassa sekä siihen
eri julkisivuilla integroituvissa seinäpinnoissa ja pilareissa on reliefimäisesti polveilevaa pintaa (eräänlainen vaakasuora viivarustiikka), joka on toteutettu
siten että valumuotin joka toinen (kolmen tuuman)
muottilauta on ollut hieman ulompana.
- Julkisivun materiaaleina on maalattu betoni,
liuskekivi, puu, lasi ja vähäiset metalliosat, joista
nykytilanteessa vahvimmin korostuu räystäspellitys.

Louhentie 16 marraskuussa 2013.
Grillin terassi on suojattu peitteellä
kunnostustöiden ajaksi.
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Muutoksia julkisivuissa
(poikkeamia vuoden 1969 pääpiirustuksista ja varhaisista valokuvista):
Itäjulkisivu

Seinäpinnasta on poistettu
luiskekivilaatoitus keittiön
sisäänkäynnin ja lasiterassin väliseltä
osuudelta. Seinä on tasoitettu
ja maalattu valkoiseksi. Myös
teräsputkikehikko on poistettu.

Ravintolan ulkoterassiksi alun perin
varattu alue on muutettu sisätilaksi.

Ravintolan keittiön sisäänkäynnin edustalla ollut
(julkisivusta irrallinen) muuri on tullut osaksi rakennusta,
kun alkuperäisen sisäänkäynnin eteen rakennettiin kylmiö,
jonka ulkoseinänä muuri toimii. Sisätilaksi muutettua
kokonaisuutta on samalla laajennettu pidentämällä seinää
pohjoiseen. Sisäänkäynti ravintolan keittiöön on nykyään
ulkonevan osan pohjoispäästä.

Räystäspellitys on uusittu
ulottuvuuksiltaan alkuperäistä
korkeampaan.

Julkisivun edustalla olevat istutukset
on järjestetty hieman toisin kuin alun
perin.

Vuonna 1974 tehdyn muutoksen
yhteydessä asennetut pieniruutuiset
ikkunat on vaihdettu myöhemmin
uusiin, suurempiruutuisiin.
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Eteläjulkisivu ja grillin eteläpääty
Räystäspellitys on uusittu
ulottuvuuksiltaan alkuperäistä
korkeampaan.
Julkisivuun on asennettu kaksi
valonheitintä.

Julkisivuun on asennettu uusi roska-astia.

Kivilaatoitus on alkuperäisessä
suunnitelmassa jatkunut
pidemmälle länteen.
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Ravintolan ulkoterassiksi alun perin
varattu alue on muutettu sisätilaksi.
Yleisöpuhelimelle suunnitellun
syvennyksen ja terassin alkuperäisen
aidan väliin on rakennettu seinä.
Vuonna 1974 tehdyn muutoksen
yhteydessä asennetut pieniruutuiset
ikkunat on vaihdettu myöhemmin
uusiin, suurempiruutuisiin.

Pohjoisjulkisivu ja grillin pohjoispääty
Räystäspellitys on uusittu
ulottuvuuksiltaan alkuperäistä
korkeampaan, lukuun ottamatta
rakennuksen luoteiskulmasta ulkonevaa
muuria, jonka päällä oleva pellitys
saattaa ulottuvuuksiensa perusteella
olla alkuperäinen.

Katoksen alla olevaan ravintolatilan
pohjoispäähän on ikkunan eteen
asennettu matalat kalterit.

Julkisivuun on asennettu valaisin ja
roska-astia.
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Katoksen alla olevat pohjois-etelä-suuntaiset ulkoseinät
Länteen
Ulko-ovista pohjoisempi (alun
perin kemikalioksi osoitetun tilan
ovi) on suljettu kiinteästi (poistettu
käytöstä). Vaikuttaa kuitenkin siltä
että alkuperäinen ulko-ovi on omalla
paikallaan.

Ikkunoiden ja suljetun ulko-oven eteen
on asennettu matalat kalterit.
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Yleisöpuhelin on poistettu.

Ravintolatilan ja puhelinsyvennyksen
väliin on rakennettu seinä, kun
ravintolan ulkoterassi muutettiin
sisätilaksi.

Itään

Ovia on korjailtu sisäpuolelta.

Pohjoisimman (Beef House) tuulikaapin
ulko-ovista on toinen (= eteläisempi)
poistettu käytöstä. Vaikuttaa siltä että
tämäkin ovi on alkuperäinen, kuten
katoksen alla olevat muutkin ulko-ovet.

Ikkunoiden eteen on asennettu matalat
kalterit.
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Länsijulkisivu
Pohjoisimpana olevaan ikkunakenttään on alun perin suunniteltu suurten
metallisten peltiovien kokonaisuus, jonka yläpuolella on nauhaikkuna. 1970-luvulta
oleva viistoilmakuvassa näkyy metallioviin viittaava värikenttä, mutta ilman
nauhaikkunoita. On hyvin mahdollista että alkuperästä ideaa yläikkunoista ei ole
koskaan toteutettu vuoden 1969 piirustuksen esittämällä tavalla. Metalliovet on
sittemmin (ilmavalokuvan ottamisen jälkeen) korvattu nykyisellä ikkunaseinällä,
jonka sommittelu noudattaa julkisivun muiden ikkunakenttien logiikkaa.

Pohjoisesta lukien toinen ikkunakenttä:
ulko-oven paikka on vaihdettu. Ovi
on alun perin sijainnut ikkunakentän
eteläreunassa. Nykyinen ulko-ovi ja
sen entiselle paikalle asennettu ikkuna
saattavat olla alkuperäisiä rakennusosia
modifioituina.
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Julkisivuun on asennettu valaisimia ja
valonheittimiä.

Tikkaita on mahdollisesti lyhennetty
myöhemmin alapäästään.

Pohjoisesta lukien kolmas ikkunakenttä:
pääpiirustuksissa tämä ikkunakenttä
on merkitty umpinaiseksi lukuun
ottamatta siihen sijoitettua lasiovea
ja yläikkunoita. Nykyiset ikkunat
mahdollisesti asennettu lähellä 1970- ja
1980-lukujen vaihdetta.

Länsijulkisivu noudattaa 23.4.1969 päivättyjen pääpiirustusten jäsentelyperiaatetta (kantavat rakenteet
määrittelevät ikkunakentät), mutta vaihdettavissa
olevien rakennusosien osalta julkisivua näyttäsi dokumenttien perusteella olevan muokattu ja muutettu lähes kauttaaltaan.
Räystäspellitys on uusittu ulottuvuuksiltaan
alkuperäistä korkeampaan.

Eteläisin ikkunakenttä: ei vastaa vuoden 1969 pääpiirustuksia
kuin osittain. Tähän on alun perin suunniteltu kaksi lasista
ulko-ovea, yläikkunaa, mutta ei varsinaisia ikkunoita. Muutosten
ajankohta (tai kysymys siitä onko julkisivu jo on alun perin
toteutettu tällaisena) ei selviä käytössä olleista dokumenteista.
Ilmavalokuvassa 1970-luvulta osa seinäosuudesta on peitetty
tai korvattu vaaleilla levyillä, mikä saattaa myös liittyä tuolloin
käynnissä olleeseen muutostyöhön.

Eteläjulkisivun elementiltä näyttävässä valussa on porrastus.
Seinätyyppi vaihtuu tässä kohdassa. Suunnitelmien mukaan
kivilaatat ovat ulottuneet porastukseen asti.
-

Lastauspihaa suojaavan muurin länsisivu on ollut
graffitimaalarien suosiossa.

Julkisivujen kivilaattoja on irronnut useaan otteeseen. Niitä
on korjattu eri tavoin.

Reliefimäinen valujälki on Louhentie 16:lle ominainen piirre.
Louhentie 14:ssa valu on tehty toisin.

Katosten seinäkemäiset nurkkapilarit rajaavat katettua
ulkotilaa.
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Sisätilat

Grilli Toro

Tässä luvussa esitetään Louhentie 16:n
sisätilat sellaisena, kun ne olivat selvitystä
tehtäessä helmikuussa 2014. Luvut on
nimetty nykyisten yritysten mukaan.

Jos jollakin Louhentorin sisätilalla voidaan sanoa
olevan paikallishistoriallista arvoa, on se epäilemättä
Grilli Toron sisustus. Kyse ei ole varsinaisesti rakennushistoriallisesta arvosta, sillä vaikka ravintola
onkin toiminut samassa kiinteistössä koko rakennuksen käyttöiän, on se vuosien varrella kokenut
vähintäänkin yhtä monta muutosvaihetta kuin
muutkin liiketilat. Hyvin harvat rakennusosat ovat
alkuperäisiä, silti sisustuksessa on säilynyt 1970-luvun henki. Nykyisin ravintolasisustusten yleinen
käyttöikä on varsin lyhyt. Grilli Torossa esimerkiksi
irtokalusteet ovat pääosin pysyneet samoina vuodesta 1976. Tietynlainen pysyvyys on myös johtanut
siihen, että Toron kanta-asiakkaat, joista suuri osa
on tapiolalaisia, tuntuvat olevan erittäin kiintyneitä
ravintolaan.

Grilliin tullaan katoksen alta alkuperäisen
baarin oven kautta suoraan tarjoilutiskille. Viereisen
liiketilan (alun perin kemikalio) ovi on suljettu ja
sen tuulikaappi on purettu. Ruokailutuilat jakautuvat kahteen osaan. Oikealla on lasitettu terassi,
ikkunan viereiset pöydät sekä syvennys. Vasemmalla
on pöytiä kahdessa rivissä. Keittiö on tiskin takana
ja sosiaalitilat keittiön vieressä. WC:t on rakennettu
koilliskulmaan.
Ravintolatilan katto ja seinien yläosa on puupaneloitu. Tiilipintaiset väliseinät on maalattu valkoisiksi. Terassin puolella entisessä ulkoseinässä on
kivilaatat. Lattiamateriaalina on harmaa laatta, joka
on uusittu melko äskettäin. Terassin puolella on
osittainen kokolattiamatto. (Hakala 2014, suullinen
tiedonanto.)

Irtokalusteet ovat pääosin vuodelta 1976.

Tarjoilutiski ja keittiötä.

Keittiö on uusittu vuonna 1995.
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Ravintolasalissa on säilynyt 1970-luvun henki.
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Asianajotoimisto Pekka Kivi Oy

Entisen autoliike Fiatin tilat muutettiin vuonna
1980 toimistotiloiksi ja niihin muutti maahantuontiliike (mahdollisesti Kari Koskenala Oy). Muutoksen suunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Timo
ja Tuomo Suomalainen. Asianajotoimisto Pekka
Kivi Oy aloitti toimintansa tiloissa vuonna 1988.
Sittemmin asianajotoimiston tilat ovat laajentuneet
viereisen kioskin puolelle.
Liiketilojen ovi lienee alkuperäinen, vaikka
sitä onkin korjattu sisältäpäin lentokonevanerisilla
osilla. Tuulikaappia on pienennetty vuoden 1980
remontin yhteydessä. Kioskiin vienyt ovi on suljettu.
Ovesta saavutaan vastaanottotiskille. Tilan eteläpäädyssä olevaa neuvotteluhuonetta lukuun ottamatta
lähes kaikki huoneet ovat toimistokäytössä. Kahvitila
ja WC ovat länsijulkisivun puolella.
Seiniä on paneloitu vaakapaneelilla, jota on
käytetty myös alakattomateriaalina. Tiiliväliseinät
on maalattu valkoisiksi. Betonipalkkia kannattelevat
pilarit on päällystetty kivilaatoilla. Lattiamateriaalina
on pääasiassa tumma laminaattiparketti.

Neuvotteluhuone.

Sisääntuloaula.
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Kehäkauneus

Myös Louhentie 16 keskimmäinen liiketila (alun
perin posti) remontoitiin vuonna 1980 toimistotiloiksi. Tällä hetkellä siinä toimii parturi-kampaamo
ja kosmetologi Kehäkauneus.
Tila ulottuu rakennusrungon läpi. Aiemmin se
on jaettu väliseinällä kahteen osaan. Nyt väliseiniä
on poistettu ja kampaamon suuri tila on avoinna
julkisivusta julkisivuun. Pääovi on aiemmin ollut
yhteiskäytössä viereisen kioskin kanssa, nyt siitä
kuljetaan ainoastaan kampaamoon.
Alakattopinta on nostettu mahdollisimman
korkealle. Tästä syystä koko rakennuksen läpäisevä betonipalkki on hyvin näkyvissä. Tiiliseiniä on
maalattu valkoiseksi ja mustaksi. Kevyissä väliseinissä on käytetty vaakapaneelia. Lattiamateriaalina on
laminaattiparketti.

Kampaamotiloja.
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Beef House

Alun perin kahdelle eri liiketilalle (kampaamolle ja
sähköliikkeelle) määritellyssä tilassa toimii nykyään
pihviravintola Beef House. Toinen alkuperäisistä
pääovista on suljettu ja sen tuulikaappi on purettu.
Ravintolaan kuljetaan oikeanpuoleisesta ovesta.
Tarjoilutiski on tilan keskellä ja keittiö, varastotilat sekä sosiaalitilat sen takana. Ravintolasali on
seinien vierustoilla jaettu looseihin ja tilan keskellä
on erilaisia ja erikokoisia ruokapöytiä. Kalusteet eivät kuulu samaan sarjaan, se lienee myös osa ravintolan sisustuksen ideaa. Seinillä on myös runsaasti
tauluja ja eri puolille ravintolaa on sijoitettu erilaisia
koriste-esineitä.
Osa sisäseinistä on lastulevypintaisia, osa tiilisiä. Väliseiniä on rakennettu vaihtelevista materiaaleista. Myös Beef Housen alakattopinta on nostettu
korkealle ja katon betonipalkki on hyvin näkyvissä.
Ravintolasalin lattia on laminaattiparkettia.
Henkilökunnan tiloissa on käytetty useita eri materiaaleja: esimekiksi klinkkeriä ja muovilaattoja.

Ravintolasali ja sisäänkäynti.

Tarjoilutiski.
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Kellari

Louhentie 16 kellari on varsin matalaa tilaa (korkeus noin 2 m.) Seinät ja kattopinta ovat pääasiassa
paikalla valettua betonia ja kevyet väliseinät tiiltä.
Seinät ja katto on maalattu valkoiseksi. Lattiamateriaali on maalattua betonia.
Sisäänkäynnin vieressä on pukutila, jossa on
myös varastokomero. Sen viereinen tila on muutettu kellarivarastosta Grilli Toron toimistoksi. Tähän
tilaan on asennettu kokolattiamatto ja seiniä kiertää
puolipanelointi.
Tekniset tilat ovat hyvin pelkistettyjä. Alun perin Baarin kellarivarastossa on Grilli Toron kylmäsäilytystiloja ja lihankäsittelylaitteita.

Toimisto.

Pukutilat.

Käytävä.

Kylmäsäilytys ja lihan käsittely.
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Louhentie 14 ja 16
Rakenteet, rakennusosat ja
materiaalit
Tässä luvussa käydään systemaattisesti
Louhentie 14 ja 16 eri osia ja rakenteita.
Myymälärakennuksesta (14) on ollut
käytettävissä ainoastaan pääpiirustukset.
Espoon kaupunginarkistosta löytyi kuitenkin
muutamia rakennepiirustuksia, joissa
Louhentie 16 rakenneperiaatteita on
esitetty. Rakennukset ovat hyvin toistensa
kaltaisia, ne ovat valmistuneet muutaman
vuoden sisällä ja ne on suunnitellut sama
arkkitehti – tämän perusteella on voidaan
olettaa, että myös rakenneperiaatteet
ovat samankaltaisia. Käytössä olleet
rakennepiirustukset on laatinut
Insinööritoimisto Ilmari Hyppänen Ky.

Perustukset ja maanvaraiset lattiat
Louhentie 16 rakennepiirustusten mukaan rakennuksella on valetut betoniset perustukset, jotka
sijoittuvat pääasiassa ulkoseinien ja kantavien
pilareiden kohdalle. Kellarin kohdalla perustukset
mukailevat käytävän viereisten seinien linjauksia.
Anturat ja perustukset ulottuvat kallioon asti. Samaa
perusrakennetta on käytetty myös katoksen alaisten pilareiden ja puhelinkopin sekä baarin terassin
kohdalla.
Rakennuspaikka on ollut perustuksien suhteen
suotuisa sillä kallio on varsin lähellä pintaa ja perustamisolosuhteet ovat olleet siinä mielessä helpot.
Kalliota on jouduttu louhimaan lähinnä ainoastaan
putkilinjausten kohdilla.
Kaikki alapohjan lattiat ovat maanvaraisia. Kallion päälle on tuotu 20 cm kerros alussoraa. Kellarin
lattia on valettu suoraan sen päälle kahdessa kerroksessa, joiden väliin on asennettu kosteuseristys. Ensimmäisen kerroksen lattioiden kohdalla alussoran
päällä on muovikalvo ja 20 cm kevytsoraa. Lattiavalu
on tehty niiden päälle. Viemäri- ja lämpöputkille on
tehty lattiavalun alle betoniset kourut. Muurattujen
väliseinien kohdalla lattiavalu on muuta lattiaa paksumpi. (Espoon kaupunginarkisto: 1.tif; 2.tif; 3.tif;
17.tif; 18.tif; 19.tif .)

Louhentie 16 lattiarakennetyyppejä 11.12.1968,
(1:40).
Espoon kaupunginarkisto: 1.tif.

Louhentie 16 perustukset 11.3.1969, 1:100, (1:50).
Espoon kaupunginarkisto: 2.tif.
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Kantavat rakenteet

Rakennuksissa on kantavat betonirakenteiset
ulkoseinät. Niiden lisäksi sekä Louhentie 14 myymälärakennuksessa että Louhentie 16 suuremmassa
rakennusmassassa on kantavia pilareita (myymälässä 2 ja liikerakennuksessa 8 kappaletta). Louhentie
14 pilarit kannattelevat itä- länsisuuntaista, ylösalaisen U:n muotoista betonipalkkia, jonka päällä
kattorakenteet lepäävät. Louhentie 16 pilarit kantavat
vastaavaa palkkia, joka on pohjois-eteläsuuntainen.
Pilarin alle muodostuvaan tilaan on kummassakin
rakennuksessa sijoitettu ilmanvaihtoputkia.
Louhentie 16 pienemmässä rakennusmassassa
(Grilli Toro) kattorakenteet tukeutuvat kokonaan
ulkoseiniin. Erikoisuutena Grillin tiloissa on jälkeen
päin asennettu teräspilari, joka on nykyisen tarjoilutiskin kulmassa. Sen avulla on tuettu vuoden 1976
tulipalossa vaurioituneita kattorakenteita.
Kummankin rakennuksen katosten nurkkapilarit ovat seinäkemäisiä. Ne ovat tärkeä, ja harkittu
osa arkkitehtuuria. Puhtaan rakenteellisen funktion
lisäksi niitä on käytetty määrittämään katettua ulkotilaa ja muodostamaan rajattuja näkymiä ympäristöön.
Louhentie 16 katoksen kohdalla, Grillin terassin
päällä olevan neljän kattoikkunan ryhmän ja pohjoisen puolella olevien kahden kattokuvun vierillä on
rakennepiirustuksen nro 25 mukaan kaksi pohjoiseteläsuuntaista betonipalkkia. Katoksen rakennepiirustuksesta on myös toinen versio (nro. 14), jossa
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palkkeja on runsaammin. Ne ovat länsi-itäsuuntaisia ja menevät pitkän valoaukon läpi. Paikan päällä
tehdyt havainnot kuitenkin viittaavat siihen, että
nämä palkit on korvattu vanerirakenteilla. (Espoon
kaupunginarkisto: 2.tif; 18.tif; 19.tif; eCity/Arska:
L1965-190-A-P-8.pdf.)

Kivilaatoilla päällystetty betonipilari
asianajajajatoimiston tiloissa.

Louhentie 16, leikkaus C-C, 1:50. Ylösalaisin käännetyn U:n
muotoinen betonipalkki.
Piirustus: eCity/Arska: L1969-488-C-P-10.pdf. (Osasuurennos.)

Katosten levymäisillä nurkkapilareilla on sekä rakenteellinen
että esteettinen merkitys.
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Vesikatto ja yläpohja

Louhentie 16 rakennepiirustusten mukaan vesikaton rakenteet tukeutuvat sekä kantaviin ulkoseiniin,
että pilareiden kannattelemaan betonipalkkiin.
Voidaan olettaa, että Louhentie 14 kattorakenne on
ainakin pääpiirteittäin saman kaltainen.
Sisätilojen päällä katon primääripalkkeina on
196 x 40 mm liimapuut 90 cm välein. Kahdesta
kerroksesta koostuvat lämpöeristeet on sijoitettu
niiden väleihin. Liimapuiden päällä ”lämpimällä
osalla tehdään kallistukset kannattajien päälle tuoduilla 2” x 4”:silla, jotka lisäksi surrataan Ø6 langalla
betonirakenteisiin”. Kahden ristikkäisen kakkosneloskerroksen päällä on oletettavasti käytetty vaneria tai
laudoitusta, jonka päälle singelipintainen harmaa
huopakate on asetettu.
Katoksen päällä, pitkän valoaukon kohdalla vesikaton pimääripalkkeina on 50 cm korkeat
vanerikannattajat. Ne ovat näkyvissä valoaukossa.
Katoksen itäisessä osassa (Grillin etelä- ja pohjoispuolella) primäärirakenteena toimivat edellisessä
luvussa kuvaillut betonipalkit. Vesikaton kaadot on
tehty kahdella ristikkäisellä koolauskerroksella (2”x
5” ja 2”x4”), joiden päällä on vanerikerros ja bitumikate. Katetun ulkotilan kohdalla vesikatossa ei
ole eristyskerroksia (poikkeuksena Grillin terassin
jälkeenpäin tehty eristys). Katon alapinta on verhoiltu mäntyponttipaneelilla.
Louhentie 16 vesikatto on pinnoitettu vuonna
2006. Korjauksessa vanhan katon päälle (myös
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katososan päälle) asennettiin lisäeristys ja uusi pintamateriaali. Alla oleviin rakennekerroksiin ei tässä
remontissa tehty muutoksia. (Hakala 2014, suullinen tiedonanto.) Kattokorjaus näkyy julkisivuissa
kasvaneina räystäslistoina. Myös Louhentie 14 kattoa
on korjattu. Kuntotutkimuksessa on maininta ”vesikatto on uusittu Protan-tyyppisellä yksikerroskatteella”
(Talokeskus 2012, 5). (Espoon kaupunginarkisto:
2.tif; 314.tif; 17.tif; 18.tif; 19.tif; 25.tif; 26 tif; 27.tif; eCity/Arska: L1969-488-C-P-10.pdf.)

Louhentie 14 kattorakennetyyppi, 29.4.1965.
Piirustus: eCity/Arska: L1965-190-A-P-7.pdf (rajattu).

Rakenneleikkauksia Louhentie 16 katoksen valoaukkojen kohdalta. Tässä piirustuksessa avoimina esitetyt aukot peitettiin
rakennusvaiheessa muovikuvuilla.
Piirustus: Espoon kaupunginarkisto: 26.tif.

Louhentie 16 kattorakenteet
11.3.1969.
Piirustus: Espoon
kaupunginarkisto: 14.tif.
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Ulkoseinät

Kummankin rakennuksen pääpiirustuksissa on esitetty erilaisia ulkoseinätyyppejä. Lisäksi seinärakenteita esiintyy Louhentie 16 rakennuspiirustuksissa.
Periaatteessa kummankin rakennuksen ulkoseinien seinärakenteet on tehty muutamalla samankaltaisella mallilla. Puhtaaksivaletun seinän rakenne
on ulkoapäin lukien:
- 20–25 cm teräsbetoni
- 5 + 7,5 cm mineraalivillaeristys
- muovitiivistyspaperi
- 16 mm lastulevy
Liuskekivi- / marmorimosaiikkilaattapintaisessa seinässä on eristeenä käytetty pääasiassa ainoastaan 7,5 cm korkkieristystä lastulevysisäpinnan alla.

Louhentie 14 seinärakennetyyppejä.
Piirustus: eCity/Arska: P1965-190-A-P-2.pdf (rajattu).
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Louhentie 16 etelä- ja pohjoisjulkisivujen katoksen
puoleisissa laidoissa (kohdissa, joissa köynnösritilää
ei ole ollut) on eristeenä käytetty 12,5 cm mineraalivillaa.
Poikkeuksen betoniseiniin tekee Louhentie 16
lastauspihan puoleinen puupintainen seinä, joka ei
ole kantava. Sen rakenne on (ainakin rakennusvaiheessa ollut) ulkoa päin seuraava:
- mäntypaneeli
- ilmarako
- Luja-levy
- 10 cm mineraalivillaeristys
- muovitiivistyspaperi
- 16 mm lastulevy

Louhentie 14 kellarin piirustuksessa näkyy
myös kellarikerroksen seinätyyppejä. Pääasiassa
ne vastaavat ylemmän kerroksen rakenteita sillä
erotuksella, että osassa seinää on käytetty ainoastaan
7,5 cm lastuvillaeristekerrosta jonka päälle sisäpintaan on tehty rappaus. (eCity/Arska: P1965-190-AP-2.pdf;P1965-190-A-P-3.pdf; P1969-488-C-P-2.pdf;
Espoon kaupunginarkisto: 17.tif; 18.tif; 19.tif.)

Portaat

Kummassakin rakennuksessa on yhdet portaat jotka
vievät kellariin.
Louhentie 14 portaat ovat myymälän takatilan kulmassa. Ne on toteutettu pääpiirustuksista
poikkeavalla tavalla. Suunniteltu kierreporras on
rakennettu kaksisyöksyisenä suorana portaana, joka
taittuu seinien mukaisesti kulmassa olevan lepotason kohdalla. Portaat on tehty paikallavaletusta
betonista. Pintamateriaalina on käytetty harmaita
vinyylilaattoja ja askelmien kulmissa on vahvikkeena harmaat muovilistat. Käsijohteet on kiinnitetty
seinään, portaiden toinen laita on auki kellaritilaan.
Porraskuilu jatkuu yhtenäisenä kahden kerroksen
korkuisena. Porrastilaan tulee luonnonvaloa kattoikkunan kautta. Valoaukko on peitetty teräskaltereilla.
Porraskuilun myymälän vastaisella laidalla on yksinkertainen levyseinä jonka koolaukset ovat näkyvissä.
Louhentie 16 kellarin portaat ovat ulkotilassa.
Ensimmäisessä pääpiirustusvaiheessa sisätiloissa
ollut porras siirrettiin toisen vaiheen piirustuksissa
ulos. Lepotasoton suora betoniporras laskeutuu
nykyisen asianajotoimiston seinän viertä kellariin.
Kellarin teräsovi jää betonisen lipan alle. Sen alle
seinään on kiinnitetty ulkovalaisin. Portaiden pinta
on käsittelemätöntä betonia. Askelmien kulmia on
vahvistettu teräksisellä L-profiililla. Porrasaukko on

suojattu teräskaiteella. Teräsputkesta tehty käsijohde
on kiinnitetty portaiden pihan puoleiseen seinämään. Portaiden alatasolla on sadevesikaivo.
Kummankin rakennuksen katoksen alaiseen
ulkotilaan noustaan kadulta myös muutaman porrasaskenman avulla. Lisäksi Louhentie 16 pohjoissivulla on julkisivun suuntaiset ulkoportaat. (eCity/
Arska: P1965-190-A-P-2.pdf; P1969-488-C-P-2.pdf;
Espoon kaupunginarkisto: 3.tif.)

Louhentie 14 kellarin portaat.

Louhentie 16 kellarin ulkoportaat.
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Ikkunat

Kummankin rakennuksen merkittävimmät ikkunat
ovat katosten alla. Rakennusten etelä- ja pohjoisjulkisivuilla ei ole lainkaan ikkunoita, myöskään Louhentie 14:n lastauslaiturin puolella ei ole ikkunoita.
Louhentie 14:n suuret näyteikkunat on vähittäismyymälöille tyypilliseen tapaan teipattu lähes
umpeen kaupan tunnusväreillä ja -teksteillä. Tällä
tavalla ikkunaseinällekin on saatu sijoitettua tuotehyllyjä. Ainoastaan kassapisteen takana olevasta
ikkunan osasta voi yhä nähdä ulos. Myymälä on
myös suojattu ikkunan sisäpuolisilla kaltereilla.
Ikkunoihin on asennettu umpiolasit, jotka eivät liene rakennusaikaiset. Karmit sen sijaan vaikuttavat
alkuperäisiltä.
Pääpiirustuksissa Louhentie 14: lastauslaiturin
puoleisessa julkisivussa oli ovien päällä kulkeva yläikkunanauha, jota ei ole rakennettu. Pohjoisemman
oven vieressä on ikkunakenttä, joka on nyt peitetty.
Myös Louhentie 16:n katoksen alla oleviin – oletettavasti rakennusaikaisiin – ikkunankarmeihin on
asennettu umpiolasit. Muutoksen ajankohdasta ei
ole tietoa. Grillin terassin lasit on vaihdettu vuoden
1974 pieniruutuisista ja avattavista, kiinteiksi suuriruutuisiksi umpiolaseiksi.
Lastauspihan puolinen länsijulkisivu on

kokenut Louhentie 16:n suurimmat muutokset.
Piirustusten perusteella jokainen kantavien seinien
välinen julkisivukenttää on muokattu erilaisten tilajärjestelyjen yhteydessä. Silmämääräisesti julkisivu
näyttää tyyliltään ja rakennustavaltaan siinä määrin
yhtenäiseltä että voidaan olettaa, että muutokset on
tehty samaan aikaan (mahdollisesti vuonna 1980).
Tässä yhteydessä myös ikkunat on uusittu. Nykyinen ikkunamalli on kaksiosainen, puupuitteinen ja
sisäänpäin aukeava.
Suurimmat ikkunamuutokset on tehty Louhentie 16:n
länsijulkisivussa.

Louhentie 14 myymälän ikkunat on teipattu lähes umpeen.
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Ulko-ovet

Louhentorin ulko-ovista ei ole ollut käytettävissä
työpiirustuksia eikä ovikaavioita. Pääpiirustuksissa
esitetyt ovityypit vastaavat vain paikoitellen niitä,
joita tällä hetkellä rakennuksissa on. Silmämääräisen arvion mukaan monet tällä hetkellä käytössä
olevista ovista kuitenkin ovat rakennusaikaisia.
Kuten ikkunoitakin, ovia on ainoastaan rakennusten
itä ja länsisivuilla. Pohjois- ja eteläjulkisivut ovat
umpinaisia.
Louhentie 14 myymälän pääovi on uusittu. Uusi
ovi on siniseksi maalattu ikkunallinen teräsovi, jossa
on oletettavasti käytetty paikalla olleen vanhan oven
vedintä, joka on kiinnitetty vinottain. Tuulikaapin
sisemmät ovet ovat säilyneet alkuperäisinä. Lastauslaiturin pohjoisenpuoleinen puuovi on alkuperäinen
ja pääpiirustuksen mukainen, mutta eteläisempi
teräsovi lienee uudempi rakennusosa.
Louhentie 16:n katoksen alla olevat liikkeiden
ovet ovat säilyneet alkuperäisinä, vaikka ne onkin
suurimmaksi osaksi erilaisia kuin pääpiirustuksissa
esitetyt. (Pääpiirustuksissa kaikki lännen puoliset
ovet olivat lasiovia – ne tehtiin kuitenkin pääasiassa
puupintaisina.)
Asianajotoimiston ovea on korjattu sisäpuolelta
lentokonevanerilla. Tuulikaappien järjestelyjä on
muutettu. Beef House -ravintolaan vievä lasiovi on
poistettu käytöstä. Alkuperäinen ovi on kuitenkin
paikallaan. Samoin Grilli Toroon vievät ovet ovat
alkuperäisiä. Myös sen lasiovi on suljettu. Toron
Louhentien puolisessa keittiön sisäänkäynnissä on

yksinkertainen umpiovi.
Louhentie 16:n länsipuolen oviin pätee hyvin
pitkälti sama kuin sen sivun ikkunoihinkin. Niitä on
muokattu erilaisten tilajärjestelyjen yhteydessä. Pääpiirustuksissa kaikki länsipuolen ovet on määritelty
peltioviksi. Käytössä ei ole ollut dokumenttia, josta
selviäisi minkälaiset rakennusaikaiset ovet ovat olleet. Nykyiset ovet ovat luultavasti peräisin 1980-luvun alkupuolelta. Kaksi pohjoisinta ovat puu–lasiovia ja eteläisin on puinen umpiovi. Kellariin menevä
ovi on terästä.

Louhentie 14 myymälän pääovi on uusi rakennusosa.
Rakennusaikaisesta ovesta on säilytetty vedin.

Louhentie 16 katoksen alla olevat ovet lienevät
alkuperäisiä, vaikka ovatkin erilaisia kuin
pääpiirustuksissa on esitetty.
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Sisäseinät, lattiapinnat, alakatot,
sisäovet
Käytettävissä olleissa pääpiirustuksissa on huomattavan vähän mainintoja sisätiloissa alun perin käytetyistä materiaaleista. Esitettyjen rakennetyyppien
perusteella ulkoseinien sisäpintana olisi poikkeuksetta käytetty 16 mm lastulevyä. Rakennekuvista voi
päätellä, että muuratut väliseinät olisi tehty puolen
kiven paksuisina, mutta esimerkiksi käytetystä tiilityypistä ei ole mainintaa.
Kuten mainittua, kukin liike- ja myymälätiloissa toiminut yritys on tehnyt omiin tiloihinsa
merkittäviä muutoksia ja ajan mittaan toteutettuja
korjauksia. Remontteja on tehty eri aikoina ja eri
tarpeisiin, vailla yhtenäistä suunnittelua. Muutosten
helppous ja tilojen joustavuus erilaisiin käyttöihin
on selvästi ollut myös eräs Louhentorin arkkitehtuurin pääperiaatteita. Sisätiloihin aikojen saatossa
tehdyillä muutoksilla ei kuitenkaan voi sanoa olevan
rakennushistoriallista arvoa.
Tähän lukuun kerätyistä valokuvista voi saada
jonkinlaisen käsityksen siitä, kuinka monimuotoisia
materiaaleja ja rakennusosia Louhentorin sisätiloissa on ollut helmikuussa vuonna 2014. (eCity/Arska:
P1965-190-A-P-2.pdf; P1965-190-A-P-3.pdf; P1969488-C-P-2.pdf; Espoon kaupunginarkisto: 1.tif.)
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Siwa

Asianajotoimisto Pekka Kivi Oy

Kehäkauneus

Beef House

Grilli Toro
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Talotekniikka
Tutkimusryhmän käytössä ei ole
ollut (muutamaa poikkeusta lukuun
ottamatta) ollut käytössä taloteknisten
järjestelmien piirustuksia. Tässä luvussa
pyritään selostamaan talotekniikan
toimintaperiaatteita silmämääräisten
havaintojen perusteella. Talotekniset
asennukset on yleensä pyritty piilottamaan
katseelta, joten tarkkaa tietoa ei ole ollut
saatavissa. Tästä syystä selvityksessä on
usein paikoin jouduttu turvautumaan
yleisluontoisiin määrittelyihin.
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Sadevedet

Louhentorin vesikatot ovat 1960-luvulle tyypilliseen
tapaan tasakattomallisia. Sadevedet johdetaan katolta pois rakennusten sisäkautta, joten myös kattokallistukset ovat sisäänpäin. Käytettävissä olevissa
piirustuksissa ei käy ilmi katolta tulevien sisäisten
syöksytorvien paikkoja. Kohdekäynnillä Louhentie
16 katolta löytyi neljä kattokaivoa, kaksi kummassakin rakennusmassassa. Louhentie 14 katolla kaivoja
oli näkyvissä ainoastaan yksi, joka kaatoi myymälätilan keskiosaan. Sisällä syöksytorvi on nähtävissä
myymälän takatilassa, pullonpalautusautomaatin
vieressä. Kuntoselvityksen mukaan Louhentie 14 katoksen kohdalla on vielä kaksi kattokaivoa (Talokeskus 2012, 5), jotka olivat kohdekäynnillä luultavasti
lumen peitossa (Sisätilojen päällä olevien katokaivojen kohdalla lumi on lämpöhäviön takia sulanut,
kylmän katoksen kohdalla tätä ei ole tapahtunut.)
Myöskään piirustuksista ei käy selväksi, missä nämä
katoksen syöksytorvet sijaitsevat.
Rakennusten ulkopuolella sadevesikaivoja
on kummankin rakennuksen lastauspihalla sekä
rakennusten välisessä tilassa. Louhentie 16 katoksen
pitkän valoaukon keskipaikkeilla on yksi sadevesikaivo. Pieni kaivo on myös kellariin menevien
ulkoportaiden alatasanteella.

Louhentie 14:n kattokaivo

Yksi Louhentie 16:n kattokaivoista.

Käyttövesilaitteet, viemäriverkosto ja
lämpöverkko
Kumpikin Louhentorin rakennus on ainoastaan
yksikerroksinen. Tämä on tehnyt vesi- ja viemäriasennuksista arkkitehtuurin kannalta hyvin
yksinkertaisia. Kummankin rakennuksen käyttövesilaitteet ja lämmönjakohuoneet sijaitsevat kellaritiloissa. Kerrosten läpi kulkevia asennuskuiluja ei ole
tarvittu. Putket on voitu vetää joko lattian alla, tätä
tarkoitusta varten tehdyissä asennuskanavassa, tai
paikoitellen kellarin katossa.
Rakennuksissa on vesikiertoinen patterilämmitys. Pattereita on eri malleja. Korkeiden ikkunoiden
edessä on matalia lämpöpattereita ja umpiseinien
kohdalla korkeampia levypattereita. Useissa paikoissa, varsinkin Louhentie 14 myymälän puolella pattereita on ollut hankala havaita, sillä ne ovat jääneet
myymäläkalusteiden taakse.
Sekä myymälällä että Grillillä on myös omat
jäähdytyslaitteistonsa elintarvikkeita varten. Käyttöveden ja lämpöverkon laitteita ja putkistoja on
uusittu ja uudelleen eristetty Louhentie 14 kellarista
löytyneiden piirustusten perustella vuonna 2004.
(Espoon kaupunginarkisto: 1.tif; Louhentie 14 kellarista löytyneet piirustukset: 100; 200.)

Lämpimän käyttöveden ja lämmitysverkon lämmönsiirtimet Louhentie 14:n kellarissa.

Vastaavat laitteet Louhentie 16:n kellarissa.
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Ilmanvaihto

Louhentorin rakennusten ilmanvaihtoperiaatteet
ovat varsin yksinkertaiset. Kummassakaan rakennuksessa ei ole erillistä ilmanvaihtokonehuonetta.
Kullakin liiketilalla on oma katolle asennettu poistoilmaelementtinsä, osalla tiloista on myös koneellinen korvausilmaelementti katolla. Ravintolatiloilla
on lisäksi erilliset poistoilmakoneet liesituulettimia
ja huuvia varten.
Yksikerroksisissa rakennuksissa ilmastointiputket on ollut helppo asentaa kattoon. Pystykanavia on
ainoastaan kellareiden poistoilmaputkia varten. Louhentie 14 myymälässä ja 16 suuremmassa rakennusosassa ilmanvaihtoputkia on pääasiassa asennettu
pilarien varassa olevan betonipalkin U-muodon suojaan. Useiden sisätilamuutosten yhteydessä myös
ilmanvaihtotarpeen muutoksiin on vastattu monella
eri tavalla. Poistoputkia on asennettu alakattojen
taakse ja niitä on koteloitu seiniin. Kellareiden poistoilmaputket kulkevat pääasiassa niiden katoissa.
Rakennusten ulkoseinissä on korvausilmaventtiilejä. Louhentie 14 kellarin korvausilmaventtiilit
ovat pohjoisjulkisivun alalaidassa. Louhentie 16 kohdalla, jossa kellari on maanpinnan alapuolella, on
korvausilmaventtiileille tehty maan tasosta nousevia
teräsputkia. Louhentie 16 erikoisuus on katoksen
alla olevien ovien päällä olevat korvausilmaelementit, jotka on piilotettu puuritilöiden taakse.

Louhentie 14:n katolla on ainoastaan yksi
ilmanvaihtoelementtipari.

Ravintoloiden liesituulettimille on omat poistokoneensa.
Kuvassa Grilli Toron laitteet.
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Louhentie 16 katoksen alla olevien ovien edessä on puiset
korvausilmasäleiköt.

Muoviset kattokuvut ja ilmanvaihtoelementit
hallitsevat Louhentorin kattomaisemaa.
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Yhteenveto
Louhentorin liikekeskus on ollut kiinteä osa Pentti Aholan Pohjois-Tapiolaa varten laatimaa kokonaissuunnitelmaa alusta asti. Rakennukset näkyvät (hieman
toisella tavalla aseteltuina) jo vuonna 1958 ratkaistun arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen pienoismallissa. Louhentorin liikerakennukset on toteutettu
osana Pohjois-Tapiolan alueen suunnitelmallista rakentamista, joka tapahtui
reilun kymmen vuoden pituisena ajanjaksona 1960-luvun alusta alkaen. Rakennukset asettuvat luontevaksi osaksi Pohjois-Tapiolan aluekokonaisuutta sekä
arkkitehtuurityylin, rakentamistavan että lähiympäristönsä käsittelyn osalta.
Verrattaessa rakennuksia keskenään toisiinsa voi todeta, että Louhentie 14 ja
Louhentie 16 on suunniteltu siten että ne täydentävät toisiaan sekä toiminnallisesti, esteettisesti että kaupunkikuvallisesti. Arkkitehtuurinsa osalta ne poikkeavat toisistaan pienissä yksityiskohdissa (ovet, seinäpintojen artikulointi, avoimen
näköyhteyden määrä katoksesta Louhentien puolelle), mutta pääosin ne ovat
keskenään hyvin samankaltaiset. Rakennuksia yhdistäviä piirteitä ovat esimerkiksi rakennusmateriaalit, väritys, räystäskorkeus, modernin arkkitehtuurin niukat tehokeinot, tukeutuminen tiettyihin päälinjoihin ja mittoihin sekä katosten
alapintojen käsittely ja valoaukot. Maanpinnan käsittely on myös jo alun perin
tehty siten että rakennusten välille muodostuu yhteys. Laatoitukset ja tukimuurit
muodostuvat rakennuksia yhdistäviksi tekijöiksi.
Rakennukset ja niiden lähimiljöö edustavat johdonmukaisesti suunniteltua
modernia arkkitehtuuria, joka on pyrkinyt yhdistämään esteettisiä ja toiminnallisia tavoitteita. Harkintaa ja tarkoituksenmukaisuutta korostamaan pyrkivää arkkitehtuuria on rikastettu vaikutelmaa pehmentävin materiaalivalinnoin
(seinien kivilaatat, katosten lakatut mäntypaneloinnit). Louhentie 14:n katoksen
alle toteutettu pieni suihkulähde penkkeineen on vastaavalla tavalla suunniteltu
pehmentämään rakentamisen ilmettä. Suihkulähteen myöhempi sulkeminen ja
poistaminen käytöstä on tehty tavalla, joka on voimakkaassa ristiriidassa alkuperäisten miljöötavoitteiden kanssa.
Louhentie 14:ään on myös eteläseinän länsipäähän ja lastauspihan yhteyteen suunniteltu kiinnostavia arkkitehtonisia ratkaisuja. Näistä osa on myö-

hemmin poistettu, ilmeisesti sekä teknisistä että toiminnallisista syistä, ja osa
vuoden 1965 pääpiirustuksissa esiintyvistä yksityiskohdista on mahdollisesti jo
alun perinkin jätetty toteuttamatta.
Rakennukset sopeutuvat arkkitehtuuriltaan hyvin ympäröiviin asuinrakennuksiin. Esimerkiksi matalat, puolisuljettuja ja jäsennettyjä ulkotiloja
muodostavat rivi- ja atriumtalot ovat Pohjois-Tapiolalle tyypillisiä. Louhentorin
kokonaisuudelle on ominaista sisä- ja ulkotilojen välisen jäsennetyn vyöhykkeen
muodostaminen muun muassa laatoituksin. Tällainen on tyypillistä 1960-luvun
ostoskeskus- ja myymäläarkkitehtuurille yleisemminkin.
Rakennukset eivät ole rakenteidensa puolesta merkittävän kokeellisia tai
innovatiivisia. Ne on pikemminkin toteutettu rakentamisajankohdalle luonteenomaisin, tuolloin varmoiksi koetuin rakennusteknisin ratkaisuin. Muun muassa
ulkoseinät on toteutettu paikalla valettuina betoniseininä eikä elementtirakenteisina, vaikka julkisivuissa on jonkin verran jäljitelty elementtirakentamisen
estetiikkaa. Tietyt, tällä hetkellä ongelmallisina koetut rakennetekniset ratkaisut
(kuten ulkoseinien vähäinen lämmöneristys) liittyvät rakentamisajankohtana
vallinneisiin yleisiin näkemyksiin.
Käytetyt rakennetekniset ratkaisut ovat mahdollistaneet sisätilojen ja tilakokonaisuuksien voimakkaankin muokkaamisen, minkä voi Louhentorin tapauksessa katsoa olevan pääasiassa osa arkkitehtuurin alkuperäistäkin tarkoitusta.
Rakennukset ovat yhä siinä käytössä johon ne on alun perin suunniteltu.
Rakennusten arkkitehtuurin pääpiirteet ovat edelleen tunnistettavissa ja
suureksi osaksi hyvin säilyneitä. Rakennusten tekninen kunto ei ole ollut tämän
selvityksen kohteena. Alkuperäisiä rakennusosia on jäljellä molemmissa rakennuksissa erityisesti Louhentien puoleisella katosvyöhykkeellä. Tällä osuudella on
toisaalta toteutettu useita miljöön viihtyisyyttä heikentäviä muutoksia. Rakennusten ulkoarkkitehtuuri ja ulkoalueiden luonne ovat palautettavissa lähelle
niiden alkuperäistä asua. Tällä olisi positiivinen vaikutus myös lähiympäristön
viihtyisyyteen.
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Pohjois-Tapiolan Toro-grilli -keskusteluryhmä 2014: http://tapiola.ning.com/
group/02130/forum/topics/pohjoistapiolan-toro-grilli (16.1.2014.)
Siwa 2014: http://www.siwa.fi/fi/kaupat-ja-aukioloajat/?id=1098 (16.1.2014.)
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt RKY 2014: http://www.rky.fi
(28.1.2014.)
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Kuvalähteet:
Kuvat Livady Oy, ellei muuten mainittu.
Espoon kaupungin rakennusvalvontakeskus (pääpiirustukset)
Espoon kaupunginarkisto (rakennepiirustuksia)
Espoon kaupunginmuseo (valokuvia)
Hakala, Teemu (numeroimattomia piirustuksia)
Suomen arkkitehtuurimuseon kuva-arkisto (valokuvia)
Tapiola 1960-luvulla -sivusto 2014: http://tapiola.ning.com/photo (valokuvia)

Kartat:
Raportti sisältää Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 06/2012 aineistoa.
Lisenssi: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501
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Louhentie 14
rakennushistorian selvityksessä käytetyt piirustukset
Tiedosto

Piir.
Nro.

eCity/Arska: Espoo

Sisältö

Mtk.

Päiväys

Viimeisin
muutos

Suunnittelija / Allekirjoitus

Huom!

Pääpiirustukset

A1965-190-A-P-1.pdf

Asemapiirustus

1:200

P1965-190-A-P-2.pdf

Pohjapiirustus,
pohjakerros

1:100

P1965-190-A-P-3.pdf

Pohjapiirustus,
kellarikerros

1:100

J1965-190-A-P-4.pdf

Julkisivu etelään

J1965-190-A-P-5.pdf

Julkisivu pohjoiseen

J1965-190-A-P-6.pdf

Julkisivut itään ja
länteen, leikkaus D–D

L1965-190-A-P-7.pdf

Leikkaus A–A

L1965-190-A-P-8.pdf

Leikkaukset B–B ja
C–C

Louhentie 14 kellarista
löytyneet

Muutospiirustus
100

Pohjapiirustus, kellari

200

Pohjapiirustus, kellari

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:50
1:50

29.4.1965

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

29.4.1965

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

29.4.1965

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

29.4.1965

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

29.4.1965

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

29.4.1965

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

29.4.1965

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

29.4.1965

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

18.10.2004
18.10.2004

Insinööritoimisto Antti Kuikka Oy
Insinööritoimisto Antti Kuikka Oy
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Louhentie 16
rakennushistorian selvityksessä käytetyt piirustukset
Tiedosto

Piir.
Nro.

Sisältö

Lähde:

Pääpiirustukset,

eCity/Arska: Espoo

vaihe 1 (4.2.1969)

A1969-199-A-P-1.pdf

01

Asemapiirustus

P1969-199-A-P-2.pdf

02

Pohjapiirustus, 1. kerros

P1969-199-A-P-3.pdf

03

Pohjapiirustus,
kellarikerros

J1969-199-A-P-4.pdf

04

Julkisivu itään

J1969-199-A-P-5.pdf

05

Julkisivu pohjoiseen

J1969-199-A-P-6.pdf

06

Julkisivu länteen

J1969-199-A-P-7.pdf

07

Julkisivu etelään

L1969-199-A-P-8.pdf

08

Leikkaus A–A

L1969-199-A-P-9.pdf

09

Leikkaus B–B

L1969-199-A-P-10.pdf

10

Leikkaus C–C
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Mtk.

1:200
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

Päiväys

Viimeisin
muutos

Suunnittelija / Allekirjoitus

25.7.1968

4.2.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

25.7.1968

4.2.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

25.7.1968

4.2.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

25.7.1968

4.2.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

25.7.1968

4.2.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

25.7.1968

4.2.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

25.7.1968

4.2.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

25.7.1968

4.2.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

25.7.1968

4.2.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

25.7.1968

4.2.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

Huom!

Pääpiirustukset,
vaihe 2 (24.3.1969)
A1969-488-C-P-1.pdf

01

Asemapiirustus

P1969-488-C-P-2.pdf

02

Pohjapiirustus, 1. kerros

P1969-488-C-P-3.pdf

03

Pohjapiirustus,
kellarikerros

J1969-488-C-P-4.pdf

04

Julkisivu itään

J1969-488-C-P-5.pdf

05

Julkisivu pohjoiseen

J1969-488-C-P-6.pdf

06

Julkisivu länteen

J1969-488-C-P-9.pdf

07

Julkisivu etelään

L1969-488-C-P-7.pdf

08

Leikkaus A–A

L1969-488-C-P-8.pdf

09

Leikkaus B–B

L1969-488-C-P-10.pdf

10

Leikkaus C–C

1:200
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

25.7.1968
25.7.1968
25.7.1968
25.7.1968
25.7.1968
25.7.1968
25.7.1968
25.7.1968
25.7.1968
25.7.1968

24.3.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

24.3.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

24.3.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

24.3.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

24.3.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

24.3.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

24.3.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

24.3.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

24.3.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

24.3.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

Muutos 1970, lasitettu
terassi
A1970-862-B-P-1.pdf

01

Asemapiirustus

P1970-862-B-P-2.pdf

02

Pohjapiirustus, 1. kerros

J1970-862-B-P-3.pdf

04

Julkisivu itään

1:200
1:100
1:100

25.7.1968
25.7.1968
25.7.1968

21.9.1970

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

21.9.1970

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

Merkintöjä punaisella

21.9.1970

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

Merkintöjä punaisella
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J1970-862-B-P-4.pdf

07

Julkisivu etelään

1:100

25.7.1968

21.9.1970

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

Merkintöjä punaisella

Postitoimipaikan
muutos 1979
A1979-860-C-P-1.pdf

1

Asemapiirustus

P1979-860-C-P-3.pdf

2

Pohjapiirustus

J1979-860-C-P-2.pdf

3

Julkisivu länteen

1:200

Arkkitehtuuritoimisto Pentti Toivanen
Ky

3.9.1979

1:50
1:100

Arkkitehtuuritoimisto Pentti Toivanen
Ky
Arkkitehtuuritoimisto Pentti Toivanen
Ky

3.9.1979

Liiketilojen muutos 1980
A1980-237-C-P-1.pdf

01

Asemapiirustus

J1980-237-C-P-3.pdf

02

Pohjapiirustus

P1980-237-C-P-2.pdf

03

Leikkaus ja julkisivu
(länteen)

1:200

1:100
1:100

25.7.1968

21.9.1970

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

11.3.1980

Arkkitehtitoimisto Timo ja Tuomo
Suomalainen

11.3.1980

Arkkitehtitoimisto Timo ja Tuomo
Suomalainen

Hyväksymisleima 9.4.1980.
Piirustuksen vanhaa nimiötä ei
ole muutettu.

? 1991
A1991-512-R-P-1.pdf

01

Asemapiirustus

J1991-512-R-P-2.pdf

04

Julkisivu itään

1:200

1:100

25.7.1968

25.7.1968

4.2.1969
4.2.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

Hyväksymisleima 20.6.1991.
Piirustuksen vanhaa nimiötä ei
ole muutettu.

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

Piirustuksen vanhaa nimiötä ei
ole muutettu.

Grillin kylmiö 1995
A1995-539-C-P-1.pdf

1

Asemapiirustus

1:200

17.5.1995

AMV-Suunnittelu Oy, Ahti Varvikko.

P1995-539-C-P-2.pdf

2

Pohjapiirustus

1:100

17.5.1995

AMV-Suunnittelu Oy, Ahti Varvikko.

J1995-539-C-P-3.pdf

3

Julkisivu itään

1:100

17.5.1995

AMV-Suunnittelu Oy, Ahti Varvikko.
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Jätekatos 1997–1999
1:200

15.9.1997

Lalliark Ky.

1:50

15.9.1997

Lalliark Ky.

1:100

15.9.1997

Lalliark Ky.

Jätekatoksen
pohjapiirustus ja leikkaus
A-A

1:50

15.9.1997

Lalliark Ky.

Jätekatoksen detaljit ja
selostus

1:5

15.9.1997

Lalliark Ky.

1:50

7.11.1968

1:50

10.1.1968

1:20

20.11.1968

1:10

11.12.1968

1:50

?

A1999-842-C-P-1.pdf

1

Asemapiirustus

P1999-842-C-P-2.pdf

2

Jätekatoksen
pohjapiirustus ja leikkaus
A-A

J1999-842-C-P-3.pdf

3

Jätekatoksen julkisivut

P1999-842-C-P-4.pdf

4

M1999-842-C-P-5.pdf

5

Lähde:

Hyväksymisleima 8.7.1999.

Työpiirustukset ARK

Espoon kaupunginarkisto
124 11.tif

11

Pohja, luonnos

124 12.tif

12

Kellarikerros

124 19.tif

19

Leikkaus C-C

24.3.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

24.3.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

24.3.1969

Asuntosäätiö suunnitteluosasto, Bror
Söderman

Rakennepiirustukset
1.tif

2.tif

1

2

Lattiarakenne-ehdotuksia

Perustukset

1:25

11.3.1969

V. Nieminen, I.H.
Insinööritoimisto Ilmari Hyppänen Ky.

11.3.1969

Himmeä piirustus

/ V. Nieminen, I. H.
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1:50
3.tif

3

Kellari

4.2.1969

1:25

Insinööritoimisto Ilmari Hyppänen Ky.
7.7.1969

/ V. Nieminen, I. H.

1:10
14.tif

15.tif

14

Yläpohjan puurakenteet

15

Kaivu- ja
louhintapiirustus

1:50

4.2.1969

1:50

11.2.1969

17

18

Seinäleikkauksia

19.tif

19

Seinäleikkauksia

22.tif

22

Rasvanerotuskaivo

25.tif

25

Katoksen puurakenteet

26.tif

26

Leikkauksia

27.tif

27

Katoksen
vanerikannattajat 1 ja 2

/ V. Nieminen, I. Hyppänen
Insinööritoimisto Ilmari Hyppänen Ky.
/ V. Nieminen, I. H.

1:25
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5.3.1969

Seinäleikkauksia

18.tif

Insinööritoimisto Ilmari Hyppänen Ky.
Insinööritoimisto Ilmari Hyppänen Ky.

3.7.1969

1:25
17.tif

11.3.1969

4.3.1969

Insinööritoimisto Ilmari Hyppänen Ky.
/ V. Nieminen, I. H.

1:25

5.3.1969

V. Nieminen, I. H.

1:25

14.2.1969

Insinööritoimisto Ilmari Hyppänen Ky.
/ V. Nieminen, I. H.

1:50

7.7.1969

1:25
1:10

3.9.1969?

Insinööritoimisto Ilmari Hyppänen Ky.
/ I. Hyppänen
Insinööritoimisto Ilmari Hyppänen Ky.
/ I. Hyppänen

2.3.1969

Insinööritoimisto Ilmari Hyppänen Ky.
/ V. Nieminen, I. Hyppänen

Himmeä nimiö

Palovaurioiden korjaus
1976
1:200
Palovaurioituneiden palkkien
tukeminen.tif

2

Palovaurioituneiden
palkkien tukeminen

1:50

13.5.1976

Insinööritoimisto Ilmari Hyppänen Ky.
/ I. Hyppänen

1:10
Teemu Hakalalta saatu
käyttöön käyttöön
pääasissa numeroimattomia
piirustuksia.
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Rakennusten perustiedot:
Louhentie 16

Louhentie 14
Kohde

Myymälä

Kohde

Liikerakennus

Sijainti

Louhentie 14, 02130 Espoo

Sijainti

Louhentie 16, 02130 Espoo

Omistaja

HOK - Elanto

Omistaja

Louhentien liiketalo Oy

Rakennustunnus

49-418-1-1456-1

Rakennustunnus

49-16-50-6-1

Pinta-alat

Kerrosala 218 m (Rakennus- ja
huoneistorekisteriote.)

Pinta-alat

Kerrosala 515 m (Rakennus- ja
huoneistorekisteriote.)

Kaavatilanne

Voimassa asemakaava nro. 4307
(vahvistettu 14.4.1988.)

Kaavatilanne

Voimassa asemakaava nro. 4307
(vahvistettu 14.4.1988.)

Suojelutilanne

Rakennusta ei ole suojeltu

Suojelutilanne

Rakennusta ei ole suojeltu

Rakennuttaja

Asuntosäätiö / HOK Elanto

Rakennuttaja

Asuntosäätiö / Louhentien Liiketalo Oy

Arkkitehti

Bror Söderman, Asuntosäätiön
suunnitteluosasto

Arkkitehti

Bror Söderman, Asuntosäätiön
suunnitteluosasto

Rakennusaika

1967

Rakennusaika

1970

2

1974 Grilli Toron terassin kattaminen

Katos: vesialtaan kattaminen, myymälän
pääoven muutos.
Merkittävät muutokset

Lastauslaituri: ajoportin poistaminen,
varastojen rakentaminen lastauslaiturille,
lastauslaiturin osittainen purku

2

1979–1980 Postitoimipaikan ja liiketilojen
muutokset
Merkittävät muutokset

1995 Grilli Toron kylmiön rakentaminen
itäjulkisivun puolelle
1999 uusi jätekatos rakennusten väliseen
tilaan

108

