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Kallion virastotalo 
”Kallion virastojättiläinen”, otsikoi Ilta-Sanomat toukokuussa 1965 kun Toisen linjan 
alkupäähän rakennettu uusi virastotalo oli valmistunut. Valtava rakennusurakka oli 
pääkaupungilta suuri satsaus ja kauan suunniteltu. 

Ensi kertaa uuden sosiaalipuolen virastojen ja laitosten käyttöön tarkoitetun uu-
disrakennuksen tarve tuotiin esille 1930-luvulla. Sota siirsi tätäkin tärkeätä raken-
nushanketta ja asiaan palattiin vasta vuonna 1950 jolloin kaupunginhallitus asetti 
”sosiaalivirastotalokomitean”.  

Viiden vuoden kuluttua esitettiin virastotalon rakentamista ja päätettiin järjestää 
yleinen arkkitehtuurikilpailu. Virastotalon paikaksi määrättiin Eläintarhantien, 
Toisen linjan ja Porthaninrinteen rajaama laaja kallioinen alue, jolla sijaitsi pari ns. 
Eläintarhan huvilaa. Kaikille pohjoismaisille arkkitehdeille avoimen kilpailun voitti 
nimimerkki ”Roc”, jonka takana oli arkkitehti Heikki Sirén avustajineen. Asetettiin 
rakennustoimikunta ja niin työn suunnittelu annettiin arkkitehtien Kaija ja Heikki 
Sirénin tehtäväksi. Luonnospiirustukset kaupunginhallitus hyväksyi syyskuussa 
1960.

Arkkitehtien Kaija ja Heikki Sirénin suunnittelema Kallion virastotalo valmistui vuonna 1965.

Kuva: Yksityiskokoelma.
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Sosiaalivirastotalon, kuten rakennusta kutsuttiin ennen sen valmistumista, työmaa 
oli suurin siihenastisista. Yksitoista kerrosta siipirakennuksineen muodosti tuo 
valtaisa massa ja näin se oli kooltaan suurempi kuin eduskuntatalo. Työt kestivät 
liki viisi vuotta ja virastojen muutto uudisrakennukseen alkoi huhti–toukokuussa 
vuonna 1965.

Kaupungintalona viisi vuotta
Rakennus oli tarkoitettu, kuten jo 1930-luvulla kaavailtiin, lähinnä kaupungin omien 
sosiaalialan virastoille ja laitoksille, joista monet olivat toimineet puutteellisissa, 
jopa alkeellisissa tiloissa. Suureen rakennukseen mahtui muitakin toimintoja, kuten 
kansakoulujen kanslia ja kaupungin tilastokeskus.

Virastotaloa suunniteltaessa oli samalla tehty suunnitelmia kauan kaivatun kaupun-
gintalon peruskorjauksen aloittamisesta. Päätettiin, että kun sosiaalivirastotalo on 
valmis, sinne muuttaa kaupungin johto ja kaupunginkanslian toimintoja Esplanadil-
ta. Kun kaupunginjohtaja, ylipormestari Lauri Aho palasi kesälomaltaan elokuussa 
1965, aloitti hän työnsä upouudessa virastotalossa. Näin oli oleva tilanne seuraavat 
viisi vuotta jona aikana toteutettiin jo vuosikymmeniä kaavailtu Kaupungintalon 
saneeraus, kuten sitä kutsuttiin. Sosiaalivirastotalon nimikin muutettiin virallisesti 
Kallion virastotaloksi, virastokielellä KaVi. 

Eläintarhantien ja II-linjan väliseltä kallioiselta alueelta purettiin yksi vanha puuhuvila virastotalon 
tieltä. Pian joutui väistymään lisää huviloita sillä Kaupunginteatterin rakennustyömaa käynnistyi Kallion 
virastotalon naapurissa. Teatteri avattiin yleisölle vuonna 1968. Kuvat välirauhan ajalta ja 1960-luvun alusta. 

Kuvat: Kaupunginmuseo.
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Eläintarhantien varrella sijaitsevasta siipirakennuksesta sai myös kaupunginarkisto 
uudenaikaiset tilat vuonna 1965. Näin vuonna 1945 perustettu kaupunginarkisto sai 
ajanmukaiset tilat toiminnalleen yhdestä toimipisteestä. Aiemmin arkiston suurin 
arkistotila oli Temppeliaukion väestönsuojassa. 

Kaupunginjohtaja, ylipormestari Lauri Aho työhuonees-
saan Kallion virastotalossa. Vuosina 1965–1970 kaupun-
gintaloa saneerattiin ja tuon ajan kaupungin johto, mm 
kaupunginhallitus toimi uudessa virastotalossa Kalliossa.

Kaupunginarkistonhoitaja Veikko Mattila uuden-
aikaisessa 60-luvun pelkistetyssä työhuoneessaan 
Kallion virastotalossa. 

Kuva: Elokuvasta Kaupunki rakentaa: Kallion virastotalo (1966). Kuva: Kaupunginarkisto.

Kuva: Kaupunginarkisto.


