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Osa Bruno F. Granholmin (Rautatiehallituksen piirtäjänä ja arkkitehtina 1892, esimiehenä rautatiehallituk-
sen huoneenrakennustoimistossa 1906–1926) signeeraamasta saunan alkuperäispiirustuksesta vuodelta 1906.  
Rakennuksen käyttötarkoituksesksi on kirjattu sauna-, kylpy- ja leivintupa.  Otsikon alle on kirjoitettu ”Billnäs 
1906” ja ”Hoplaks 1915”; ehkä rakennus on suunniteltu alkuaan Billnäsiä varten ja rakennustyöt aloitettu/saa-
tettu päätökseen Huopalahdessa vuonna 1915.  Kuva: Kansallisarkisto.
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Huopalahden aseman saunarakennus, Geo-Unionin mittau     spiirustus vuodelta 2013 1:200.  

Huonejärjestystä on jossakin vaiheessa muutettu siten, että löylyhuoneesta pesutupaan johtanut oviaukko on 
muurattu umpeen ja löylyhuoneesta on lohkaistu takahuone, johon on käynti löylyhuoneesta.  Umpeen muu-
ratun oviaukon paikka näkyy edelleen pesutuvan seinässä.  Rakennus poikkeaa alkuperäispiirustuksesta myös 
pienen, erillisen eteisensä puolesta sekä siten, että pesutuvassa ei ole lainkaan leivinuunia.  Vintillä on kuitenkin 
suuri vanha leipälapio.
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Toinen puoli Bruno F. Granholmin signeeraamasta saunan alkuperäispiirustuksesta vuodelta 1906.  
Huopalahden saunarakennuksen ulko-ovi on toisenlainen kuin detaljipiirustuksissa, mutta talon sisältä löytyy 
detaljipiirustuksen mukaisia ovia.  Kuva: Kansallisarkisto.
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Saunarakennus pohjoisesta (yllä) ja etelästä (alla) kuvattuna.  Kuvat Geo-Union 2013.
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Ullakon kattorakenteita on hiljattain korjattu.  
Ullakon portaan ikkuna on sisäpuolelta maalaa-
maton.  Kuvat: Geo-Union 2013.
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Pesutuvan oviseinä.  Ulla-
kolle johtava porras työntyy 
hiukan pesutuvan puolelle.  
Katto on kappaholvattu.  
Ulko-ovi on nelipeilinen, 
kuten vahtituvan vanhan 
puolen ovi.  Pesutuvan oven 
peilit ovat helmiponttipanee-
lia.  Kuva: Geo-Union 2013.

Pesutuvan muuriseinä, 
jossa näkyy löylyhuoneeseen 
aiemmin johtaneen oven 
paikka.  Savupiipun kohdalla 
on muuripata ja sen vieressä 
kylmävesiallas, joka näyttää 
ulottuvan hiukan vanhan 
oviaukon eteen.  Kuva: Geo-
Union 2013.

Pesutuvan peräseinä korkei-
ne, kolmijakoisine ikkunoi-
neen.  Kuva: Geo-Union 
2013.
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Eteisessä (yllä) on vanhat 
paneloinnit, listoitukset ja 
naulakko.  Eteisen molem-
mat ovet on tehty alkupe-
räispiirustuksen mukaan.  

Pukuhuoneessa (vasemmal-
la) on säilynyt alkuperäinen 
peltivaippainen uuni sekä 
vanhoja panelointeja, listoi-
tuksia ja naulakko.  Helmi-
ponttipanelointia on ikkunan 
alla paikattu stp-paneelilla, 
jota on myös löylyhuoneen 
vastaisella seinällä (jossa on 
lahovaurioita).

Saunan ovi on uudehko 
(kehän tapit ovat pyöristetyt, 
eivät kulmikkaat).

Kuvat: Geo-Union 2013.
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Saunan puoli on uudistettu 
jossakin myöhemmässä vai-
heessa (lomalaudoitus viittaa  
1960- tai 1970-luvulle).  
Kuvat: Geo-Union 2013.
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Löylyhuoneen takahuone on paneloitu stp-profiililla, jossa on pahoja lahovau-
rioita.  Seinien alaosat on levytetty ilmeisesti asbesti-sementtilevyllä.  Kuva: 
Geo-Union 2013.


