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Yleistä

Tämä selvitys on laadittu Helsingin Kaupunkisuunnit-
teluviraston toimeksiantona talvella ja keväällä 2016. 
Työn tavoitteena oli tiivis ja helposti omaksuttava selvi-
tys Kauppatorin vaiheiden ja yksityiskohtien kehittymi-
sestä 200 vuoden aikana.

Kauppatorin historian tiivistäminen helposti omaksut-
tavaan ja havainnolliseen muotoon jättää väistämättä 
piiloon laajoja kaaria ja lukemattoman määrän kiinnos-
tavia yksityiskohtia. Kauppatori on tutkimuskohtee-
na pikemminkin kaupunkikulttuurihistoriallinen kuin 
rakennushistoriallinen kohde: Kauppatorin historia 
on enemmän käytön kuin rakentamisen historiaa.  Toi-
saalta pienet rakentamisen historiasta löytyvät merkit 
valaisevat käytön historiaa. Tämän tutkimuksen paino-
piste on ollut niissä rakenteissa, jotka Kauppatorilla on 
ollut ja on edelleen. Moni laaja teema, joka ansaitsisi 
syvällisen ja asiantuntevan läpiluotauksen on tässä sel-
vityksessä nostettu esiin ilmiönä, mutta taustojen sel-
vittäminen ei ole mahtunut mukaan tehtävänantoon. 
Esimerkiksi satamalaitoksen historia, torikaupan myyn-
tiartikkeleiden kehittyminen, hygienialainsäädännön 
vaikutukset, tavaraliikenteen ja matkustajaliikenteen 
vaiheet Kauppatorilla - nämä ovat kaikki vaikuttaneet 
Kauppatorin kehittymiseen eri vuosikymmeninä, mut-
ta aiheiden syvällisempää käsittelyä ei ole tämän työn 
puitteissa tehty. 

Lähdeaineistosta

Kauppatorin kehittymisen ymmärtämisessä Anja Ker-
vanto Nevanlinnan laaja-alainen kirja ”Kadonneen kau-
pungin jäljillä” on tarjonnut monia oivalluksia. Kirjan 
painopiste on Katajanokan kehityksessä, mutta Kaup-
patorin rooli kaupungin ytimenä tuodaan esiin monista 
eri näkökulmista. Toinen keskeisistä lähteistä on ollut 
Sten Björkmanin vuonna 1986 laatima Kauppatorin ra-
kennushistoriallinen selvitys. Björkmanin työ on osal-
taan johdattanut vanhan kartta- ja piirustusaineiston 
äärelle. Työohjelman mukaisesti lähdeaineistoa ja siitä 
saatavaa tietoa ei ole kuitenkaan pyritty syventämään, 
vaan aikaansaamaan nykytilanteeseen ulottuva tasa-
painoinen selvitys.

Aiempien selvitysten lisäksi keskeisimmät lähteet ovat 
olleet Helsingin kaupunginmuseon valokuvat, jotka 
kertovat eloisasti miltä Kauppatori on eri aikoina näyt-
tänyt ja tuntunut. Kauppatori on ollut runsaasti kuvat-
tu kohde halki vuosikymmenien, 1860-luvulta alkaen. 
Kaupunginmuseon käyttöömme tarjoamien kuvien 
runsaudesta johtuen muita kuva-arkistoja ei ole tässä 
yhteydessä käyty läpi kattavasti, mutta työssä on hyö-
dynnetty esim.  Helsingin kaupungin karttapalvelun 
tarjoamaa digitaalista aineistoa, Svenska Litteratur 
Sällskapetin digitaalista kuvapalvelua, Finna-tietokan-
taa ja Museviraston kuvatietokantaa. 

Raportin rakenne

Raportti koostuu 4 osasta. Ensimmäinen osa, A Torin 
vaiheet, tarjoaa kronologisen ja runsaasti kuvitetun 
tarinan Kauppatorin historiasta. Tarina syntyy kahden-
laisten aukeamien vuorottelusta: keskeisiä muutosvai-
heita selostavista analyysisivuista sekä torin eri vuosi-
kymmeniä käsittelevistä kuvapainotteisista sivuista. 

Toinen osa, B Torin osatekijät, koostuu torin osatekijöi-
den kuvakatalogista, jossa on käyty läpi eri vuosikym-
menien rakennukset, pinnat, valaisimet, varusteet ja 
torikaupan järjestäytymisen vaiheet.

Kolmas osa, C Arvot ja johtopäätökset, sisältää A- ja 
B-osien perusteella esiin nousseet keskeiset arvokkaat 
piirteet ja toisaalta keskeiset haasteet, jotka vähentä-
vät torin historiallista erityisluonnetta, toimivuutta ja 
vetovoimaa. Arvot on tuotu konkreettisesti esiin torin 
vaalittavien piirteiden muodossa.

Neljänteen osaan, D Haasteet on koottu torialueen ny-
kytilasta nähtävissä olevat ilmeisest haasteet. 

Raportin lopussa, erillisenä liitteenä on esitetty teki-
jöiden näkemys torin mahdollisesta kehityssuunnasta, 
nimenomaan historian tuntemuksen tarjoaman näkö-
kulmasta. Liitteeksi on myös lisätty työn aikana tehty 
kronologia-taulukko, jossa on tuotu esiin torin keskei-
set vaiheet  sekä näihin  vaiheisiin liittyvää lähdeaineis-
toa.  

Johdanto
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Kauppatorin alueeseen kohdistuu huomattava määrä 
rakennussuojelullisia intressejä ja suojelumääräyksiä, 
vaikka torialuetta koskevaa ajantasaista asemakaavaa 
suojelumääräyksineen ei ole tehty. Nykyinen asema-
kaava on vuodelta 1895.

Helsingin Kauppatori rakennuksineen on ”valtakun-
nallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö” 
(RKY1993 / RKY2009, kohde 4631). Määrittelyn on teh-
nyt Museovirasto, Ympäristöministeriön vahvistamana.

Kauppatori, osana Helsinkiä, on Uudenmaan liiton 2012 
määrittelemä ”maakunnallisesti arvokas kulttuuriym-
päristö”.

Kauppatori on Helsingin rakennusviraston määrittele-
mä ”Helsingin yleisten alueiden arvoympäristö”.

Osa Kauppatorista on kuulunut Helsingin 1640—1808 
rakennettuun kaupunkialueeseen. 1800-luvun alun 

täyttökerrosten alta on löydettävissä vanhoja kulttuu-
rikerroksia ja rakenteita, jotka on rauhoitettu muinais-
muistolailla (295/1962).

Eteläsataman alue, kuten koko Helsingin merelliset 
eteläiset rantavyöhykkeet, kuuluvat Unescon maa-
ilmanperintökohde Suomenlinnan (1991>) ns. suo-
ja-alueeseen.

Suurin osa Kauppatoria reunustavista rakennuksista on 
suojeltu asemakaavamerkinnöin. Pohjoisesplanadin 
varren rakennukset on suojeltu kaavassa 8980. Etelä-
rannan puolella on kaksi kaavassa suojeltua rakennus-
ta. Erityislailla, rakennussuojelulailla on suojeltu lisäksi 
Presidentinlinna ja Korkeimman oikeuden talo sekä 
Enso-Guzeitin talo Katajanokan puolella. Teollisuuskes-
kuksen talo (Palace) on ns. DOCOMOMO-kohde, kan-
sainvälisen modernin arkkitehtuurin tutkimus- ja suo-
jelujärjestön Suomen osaston määrittelemä suojeltava 
kohde.

Karttanäkymässä on päällekkäin korostettuna kaikki alueeseen koh-
dentuvat suojeluintressit, kartta.hel.fi -palvelun mukaisin tiedoin 
(3/2016) Rakennussuojelu



Kauppatori10

A
Torin vaiheet
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Nimien taustoja ja vanhempia nimityksiä

A Linnanallas eli entinen venesatama tai sluuppisatama; Linnalaituri 
on ollut erityisesti matkustajaliikenteen käytössä.

B Kolera-allas (nimi otettu käyttöön 1893 yksittäisen koleratapauk-
sen perusteella) eli ent. kalastajasatama (fiskarhamn) tai venesatama 
(båthamn); muodostunut kaksiosaiseksi Keisarinluodonlaiturin täytön 
jälkeen; 1820-luvulta alkaen palvellut kauppiaiden venepaikkoina.

C Vironallas sekä Pakkahuoneenlaituri ja Lyypekinlaituri; käytetty 
sekä kauppapaikkana että tavara- ja matkustajalaivaliikenteen sata-
ma-altaana. Laiturivarsia on myöskutsuttu nimillä ”Norra Kajarmen ” ja 
”Södra Kajarmen”.

D Keisarinluodonlaituri rakennettu 1895 satamarataa varten.

E Koko Esplanadin jatke on varhaisimmissa kartoissa nimetty: ”Södra 

Kauppatorin alueen nykyinen 
nimistö

Quaien”, asiakirjoissa myös nimellä Kauppatorin pohjoisranta tai 
Eteläsataman pohjoisranta.

F Nykyinen Etelärannan alue on vanhimmissa kartoissa kulkenut 
nimellä ”Wästra Quaien”, ”Västra kain” ja sittemmin suomeksikin Länsi-
ranta. Vuonna 1928 kadun nimeksi annettiin Eteläranta.

G Aiemmin nimellä Makasiiniranta tai Magasins Quai, sittemmin 
Magasinskajen, rantamakasiinien mukaan. 

H Keisarinnan kiveä on aiemmin kutsuttu myös Obeliskiksi ja ruot-
siksi nimellä Alexandras Kolonn ja Kejsarinnans obelisk.

I Havis Amanda, tai tuttavallisesti Manta, kulki kartoissa pitkään 
nimellä Wallgrenin suihkulähde. Veistosta ympäröivää aukiota on 
toisinaan kutsuttu Kukkatoriksi. Tässä selvityksessä Kauppatorin länsi-
päästä käytetään nimeä Havis Amandan aukio, joka on myös Kaupun-
kisuunnitteluviraston nimistötoimikunnan suositus vuodelta 2008.
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Varhaisimmat arkeologiset tutkimukset alueella on 
tehty Presidentin linnan sisäpihalla 1997, Sofiankadulla 
1997 -98 ja Päävartioston edustalla 1998. Nämä eivät 
varsinaisesti ulotu Kauppatorin alueelle. Tutkimuksista 
on olemassa kooste, jossa Kauppatorista todetaan seu-
raavaa: 

Meritullintori ja Kauppatori ovat olleet 1600-luvulla ja 
1700-luvun alussa vielä rantaviivan alapuolella. Meritul-
lintorin pohjoisosassa on sijainnut ranta-aittoja ja sen 
eteläpuolella nykyisen Aleksanterinkadun itäpäässä 
Päävartion kohdalla on sijainnut kaupungin laivalaitu-
ri. Kauppatorin Pohjoisesplanadia reunustavan torin 
pohjoisreunan alueella on sijainnut vuoden 1696 kar-
tan mukaan rantaviivan läheisyydessä sijainneita ran-
ta-aittoja. Sofiankadun linjalla ranta-aittarivi on käänty-
nyt etelään miltei Etelärannan suuntaisesti ja jatkunut 
aina Vanhan kauppahallin koilliskulmalle saakka. Havis 
Amandan patsaan kohdalla on sijainnut vuoden 1696 
rantaviiva, josta on vienyt laituri veden päällä sijain-
neelle aitta-rivistölle. Rantarakenteiden jäänteitä on 
oletettavasti säilynyt sekä Meritullintorin että Kauppa-
torin alueella. Molempien torien alueilla mahdollisten 
säilyneiden rantarakenteiden päällä on nykyisten kor-
keustietojen perusteella oletettavasti noin 2-2.5 met-
riä paksut täytemaakerrokset. 
(Mökkönen, T. 2002, s. 24)

2010-luvulla tehtyjen kunnallisteknisten rakennus-
töiden yhteydessä on suoritettu samalla arkeologista 
valvontaa ja siihen liittynyttä dokumentointia. Vuonna 
2011 Sofiankadun eteläisessä päässä avattiin jakso, 
joka ulottuu hieman Pohjoisespalandin puolelle. Kata-
riinankadulla tehtiin 2011 laaja rakennustyö, joka ulot-
tui Pohjoisesplanadin yli torialueen reunaan, ja samalla 
avattiin pieni alue Pohjoisesplanadi 5:n kohdalla. Vuo-
sina 2010-2014 tehtiin arkeologisia tutkimuksia Presi-
dentin linnan kohdalla.

Tehtyjen havaintojen perusteella (Kauppatoria koskien) 
esim. Sofiankadun maaperä on todettu erittäin sekoit-
tuneeksi ja erinäiset maarakennekerrokset ulottuvat 
katupinnan tasolta (2,4 m mpy) syvyydelle 0,3 m mpy. 
1700-luvun kerrostumat ovat tasolla 0,3-0,5 m mpy. 
Pohjoisesplanadin havaintopisteen perusteella maa-
rakenteessa on ylinnä katukiven, asennushiekkojen 
ja kunnallistekniikan muodostama n. 1 m kerros. Sen 
alta (1,05 m mpy) alkavat vanhojen kulttuurikerrosten 
lukuisat maannokset jotka ulottuvat merenpinnan ala-
puolelle. Koskematon savi oli havaintopisteessä tasolla 
-0,48 m. (Heikkinen, M. 2011, s. 67-69, 80)

(mpy = meren pinnan yläpuolella)

Sofiankatu

Katariinankatu

Presidentinlinnan edusaukio

Pohjoisesplanadi 5

Arkeologia
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Helsingin vanhin säilynyt tarkka kau-
punkimittaus on Lars Forssellin kartta 
1696 (uudistettuna tonttiluetteloin 1707, 
Avander). Originaali RVA, kopioitu raportista 
Heikkinen, M. 2012

Andreas Kocken piirtämä kartta 1810, jossa harmaalla on osoitettu Helsingin palossa 17.11.1808 tuhoutunut 
alue. 1700-l ja 1800-l alun kartoissa on osoitettu hieman ristiriitaisin tiedoin pohjoisen rannan alueella olleita laitu-
reita. Näistä on arkeologisesti niukkoja havaintoja Presidentinlinnan kohdalta. (Heikkinen, M. 2014, 244.)

Vuonna 1713 Venäläisen armeijan maihin-
noususta seurasi, että Ruotsi-Suomen sotaväki 
pakeni Vironniemeltä ja kaupunki systytettiin 
tuleen. Palanut kaupunki toimi venäläisten soti-
lastukikohtana ja kaupungin paikalle rakennettiin 
maalinnoitus: maavalleja, kaivantoja ja paaluva-
rustuksia. Linnoitus purettiin 1724, mutta sen 
rakenteisiin liittyviä jäänteitä on löydetty mm. 
Snellmaninkatu 4-6 ja Katariinankadun arkeo-
logisissa kaivauksissa. Varustuksen eteläosa on 
tutkimustietojen mukaan ulottunut nykyiselle 
Pohjoisesplanadille  saakka, kuten oheinen hai-
vannekartta osoittaa (kartta: Mökkönen, T. 2002)

1700-luku...1810
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Ranta-aukion keskiakselissa oleva 
porras- ja laskuramppirakenne

A

BC

SATAMA-ALTAAT (nykyisten nimien 
mukaan)

A: Kolera-allas
B: Linnanallas
C: ”Vironallas”

Vuoden 1808 tuhoisan palon seurauksena perustettiin 
jälleenrakennuskomitea suunnittelemaan Helsingin 
uutta kaavaa ja samalla niitä muutoksia, jotka seurasi-
vat Helsingin korottamisesta pääkaupungiksi. Andreas 
Kocken piirtämä ensimmäinen suunnitelmaehdotus 
valmistui 1810, jonka jälkeen laadittiin erinäisiä versi-
oita, joista mikään ei tyydyttänyt. Vuonna 1812 suun-
nitelmaa pääkaupungiksi ryhtyi laatimaan Johan Alb-
recht Ehrenström, osin parannellen aiempia Kocken 
kartoissa esiintyneitä ratkaisuja. Kocke toimi jatkossa 
Ehrenströmin alaisuudessa karttojen piirtäjänä. Eh-
renströmin kaupunkisuunnittelun pyrkimyksinä olivat 
selväpiirteisyys, regulariteetti, ja monumentaalisuus. 
Björkmanin tutkimuksen mukaan ratkaisun esikuvia ei 
voi varmuudella nimetä, mutta teknisenä esikuvana on 
mainittu Pietarin rantakadut. 

Rantavyöhykkeiden osalta Ehrenström totesi  ( muistio 
1812 ), että ”Monet ulos suuntautuvat puulaiturit pilaa-
vat kaupungin rannat ja niitä tulisi mahdollisimman 
suuressa määrin välttää. Paaluttamalla ja täyttämäl-
lä kivillä merta saataisiin kaikkialle suorat rantakadut 
(quaier), ja alukset voisivat kuitenkin kiinnittyä niihin”.

Kauppatori ei Ehrenströmin suunnitelmissa esiintynyt 
lähtökohtaisesti torina, vaan ranta-aukiona (den sto-
ra Quaien), joka liittyi kaupunkirakenteellisesti Espla-
nadin puistoon ja sen kaupunkia halkovaan avoimeen 

vyöhykkeeseen. Ideaalisuunnitelmissa Pohjoisesp-
lanadin puurivin tuli jatkua aina Katajanokan puolei-
seen päähän saakka. Vastaavasti etelään suuntautui 
toinen ranta-aukio eli nykyinen Etelärannan alue. Eh-
renström kuvailee ranta-aukioiden ideaa seuraavasti 
(muistio 1812): ”I. Eteläsataman suuri rantakatu (den 
stora Quaien). Sen leveys, joka oleellisesti vaikuttaa 
kaupungin kauneuteen, ja joka tekee alusten lastauk-
sen ja purkamisen myös Kruunun joukko-osastojen ja 
tavaroiden osalta hyvin mukavaksi, määräytyy myös 
maaperän laadun mukaan, joka ei salli tiilitalojen ra-
kentamista lähemmäksi rantaa. Tämä rantakatu, jonka 
jatko erottaa kaupungin esikaupungista, liittyy länsi-
päästään suureen aveneuhun...”

Ehrenströmin asemakaavaan kehittämistä jatkettiin, 
kunnes lopullinen ehdotus valmistui 1817. Rantakadun 
(Kauppatori) leveys kasvoi aiemmasta 110 kyynärään. 
Suunnitelmassa osoitettiin myös suorasta rantalinjasta 
sisäänvedetyt satama-altaat: Vironallas, Kolera-allas ja 
Linnanallas (nykyisten nimien mukaan). Näistä Linna-
nallas on toteutunut kartoissa esitetyssä muodossa. 
Kolera-allas esiintyy kartoissa 1860-luvun lopulle saak-
ka leveämpänä kuin nykyisin, mutta on oletettavaa, 
että se on alun alkaen rakennettu nykyisin mitoin. Vii-
meisenä toteutettu Vironallas poikkeaa eniten ideaali-
suunnitelmasta. (Björkman, S. 1986).   

Ideaalisuunnitelma
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1817

Yllä J. A. Ehrenströmin suunnitel-
man (1817) mukainen kartta, jonka 
on piirtänyt luutnantti Andreas Kocke 
1820, HKA. Kartaan on merkitty myös 
vanhempi korttelirakenne ja laiturit 
joita purettiin vaiheittain uudisraken-
nustyön edetessä 1820-...30-luvulla.

Nykyinen Etelärannan 
alue eli suunnitelmissa 
Östra Quain, itäinen 
ranta-aukio

Nykyinen Kauppato-
ri eli suunnitelmissa 
Södra Quain (tai 
Stora Quain), eteläi-
nen ranta-aukio.

Kluuvin kanava

Pohjoisesplanadin ajateltu 
puurivi

Katajanokan  pakkahuoneen 
oli tarkoitus muodostaa kau-
punkirakenteellinen pääte 
ranta-aukiolle

Kauppahallin puoleinen ranta-alue 
(K) on ensin nimetty ITÄISEKSI ja 
hieman myöhemmin LÄNTISEKSI. 
1940-luvulla alueesta on käytetty 
nimeä SÖDRA KAIJEN tai ETELÄ-
RANTA, oletettavasti Eteläsataman 
mukaan.

F on varhaisissa suunnitelmissa 
nimetty ”SÖDRA QUAIN”, muun 
osan ”toria” ollessa nimettynä 
ESPLANADEN. Vuoden 1866 Reu-
terin kartassa esiintyy ensimmäistä 
kertaa merkintä ”SALU-TORGET”. 
Samalla Södra Quain on jäänyt pois 
käytöstä. Yleisnimen kaltaisesti, 
toimintoa kuvaamaan, sanaa ”salu-
torget” on käytetty paikasta aina-
kin 1830-luvulta lähtien.

Kuten tälläkin sivulla ole-
vista asiakirjoista nähdään, 
ovat ranta-alueiden ni-
meämisen käytännöt osin 
sekavia.

Jälleenrakennuskomitean toimin-
nan päätyttyä suunnittelu jatkui 
Intendentinkonttorissa. Alla C.L. 
Engelin allekirjoittama kartta ve-
näjänkielisin selittein  tiettävästi 
1830-luvulta, joka on eräälainen ajan-
tasainen ja puhtaaksi piirretty versio 
Ehrenströmin kaavasta. Esimerkiksi 
Kluuvin kanava on poistettu suunni-
telmasta, kun Ehrenstöm totesi et-
teivät määrärahat riittäneet kanavan 
rakentamiseen ja että samaan terve-
ydelliseen tavoitteeseen päästäsiin 
täyttämällä Kluuvin alue. Ehrenströ-
min visio käy ilmi kuitenkin selvänä: 
suorat ja terävät rantaviivat ja niihin 
kapeana työntyvät satama-altaat sekä 
Katajanokan kanava. Engelin kartassa 
ranta-alueet on nimetty F=Eteläinen 
rantakatu ja K=Läntinen rantakatu. 
(KA, ic63).
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Helsingin jälleenrakentaminen vuoden 1808 tulipalon 
jälkeen tähtäsi uuden, näyttävän pääkaupungin luomi-
seen. Tässä kokonaisuudessa Kauppatori tuli olemaan 
mereltä saapuville ensivaikutelma. Vanhan kaupun-
ginlahden pohjukan täyttäminen ja muotoileminen 
edustavaksi aukioksi oli yksi suurista hankkeista. Kau-
pankäynti vakiintui Kauppatorilla jo 1820-luvulla, paitsi 
nykyisen Kukkatorin alueella, myös uuden satama-al-
taan luoteisessa nurkassa, nykyisen Kolera-altaan pai-
kalla. Pintojen kiveäminen valmistui pohjoisrannan 
osalta vuonna 1835, länsirannan osalta vaiheittain 
satama-altaiden ja puisten laiturirakenteiden kanssa 
vasta 1850-luvulla. Tengströmin litografiassa esitet-
ty puhtaus, selkeys ja väljyys on epäilemättä osittain 
ihannoitua, toisaalta vuoden 1836 kuvaus (Helsingfors 
Tidningar 30.1.1836) talvimarkkinoista paljastaa, että 
suuruutta ja avoimuutta ei pidetty ainoastaan hyvänä: 

”Täällä (Helsingissä) juuri päättyneet talvimarkkinat ei-
vät tarjonneet mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Se, 
että Kauppatori on puutavaran myyntiä varten jaettu 
kolmeen erilliseen alueeseen tässä jo ennestään laa-
keaksi venytetyssä kaupungissa, saa aikaan sen, että 
väkeä tuntuu olevan paljon vähemmän kuin silloin kun 
myynti tapahtui ainoastaan Esplanadilla. Pellavasta 
maksettiin 6 ruplaa, voista 5:stä 5½:een ruplaan, ta-
lista 5:stä 5½:een ruplaa. Muutamasta ruistynnyristä 
maksettiin tiettävästi 13 ruplaa 40 kopeekkaa tai jopa 
14 ruplaa tynnyriltä. Markkina-aaton naamiaisissa oli 
lukuisa osaanotto, ja paikalla nähtiin onnistuneita naa-
miaisasuja. Tanssi jatkui noin puoleen yöhön tyydyt-
tävällä eloisuudella, ja kaikki järjestelyt voitiin todeta 
huolellisesti ja harkinnalla toteutetuiksi.”

1820-1840: 
Tori hahmottuu
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Kauppatorilta etelään, merelle, suuntautu-
vassa näkymässä kaukomaisemaa hallitsee 
Kaivopuiston mäellä seisova kookas Ob-
servatorio ja koko eteläisen nimenkärjen 
puuton, korkea avokallio.  Kaupungin ete-
läisen satamalahden leppoisa ja kiireetön 
tunnelma syntyy rauhallisesta vedestä, 
ankkurissa seisovista laivoista ja maisemaa 
seuraavista, eri säätyjä edustavista kaupun-
kilaisryhmistä.

Stentryck af F. Tengström 1838
orig. Kansalliskirjasto / Doria

1840 väkiluku noin 18 300



Kauppatori18

Ehrenströmin suunnitelmien toteuttaminen eteni talou-
dellisten resurssien puitteissa vaiheittain. Kauppatorin 
pohjoinen ranta-alue valmistui 1830-luvun puoliväliin 
mennessä, Björkmanin mukaan. Ensi vaiheessa 1820-lu-
vulla tehtiin karkeita täyttöjä joita seurasivat kivityöt 
1830-luvun alussa. Peruspinnat ladottiin mukulakivestä 
eli pyöreistä luonnonkivistä ja laitureiden reunukset kii-
laamalla poratuista ja hienoksi hakatuista graniittihar-
koista. Katajanokan harkoista kivetty kanava ja sen ylit-
tävä silta tehtiin vankityövoimaa käyttäen ja se valmistui 
1844.

Eteläiset satama-alueet (Västra Quain) eivät rakentuneet 
samassa tahdissa Kauppatorin alueen kanssa. Raken-
tamista viivästytti vasta valmistuneen Makasiinilaiturin 
romahtaminen vuonna 1825 ja sitä seurannut epätietoi-
suus. Björkmanin mukaan muuttuneet olosuhteet alkoi-
vat vaikuttaa alueen rakentamiseen, kun yhtäältä sekä 
kaupunkilaiset että toisaalta venäläisen armeijan muo-
namakasiini tarvitsivat lisää laituritilaa. Lisäksi nähtiin, 
että oli taloudellisempaa pienentää täyttöalueita ja jär-
jestää laiturilinjat vesiliikenteen ehdoilla. Laituri linjattiin 
aiempaa ulommas ja satama-altaasta (Vironallas) tehtiin 
suunniteltua huomattavasti pidempi. Näin Ehrenströmin 
selväpiirteinen regulariteetti joutui taipumaan käytän-
nöllisyyden tieltä.   

A

B

C

SATAMA-ALTAAT (nykyisten nimien 
mukaan)

A: Kolera-allas
B: Linnanallas
C: ”Vironallas”

Keisarinnan kivi 1835

Valmistunut 1835

Gyldenin kartta 1842 osoittaa Etelä-
rannan (Västra Quain) alueen  likimain 
toteutuneessa muodossaan. HKA.

Valmistunut 1840-l

Vaakahuone (slu 1837)

Keittotalo (slu 1837)

Hotellin 
ajoramppi

Toteutus
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1840-luku

Yllä Kauppatorin kiveyksen urakkakilpailuun liittyvä suunnitelma v. 
1829/30. Tontinomistajien vastuulla olevat katualueet A on rajattu 
urakan ulkopuolelle. Läntiset alueet C, D ja E, jossa kaupankäytitoi-
minta oli ottanut paikkansa 1820-luvulla, saatiin kivettyä vuonna 
1832. Torin itäinen puoli, B, F ja G kivettiin vuosina 1831-35. Työtä 
hidasti Keisarinnan kiven kohdalla (”F”)ollut kallioharjanne, jota oli 
madallettava torikiveyksen saamiseksi samaan tasoon. Kiveys oli 
mukulakiveä.   Insinööri Simon Grönlund, piir. KA. 

”Katualueen” leveys 12,5 
kyynärää eli n. 7,5 metriä

Alla: Engel laati (oletettavasti vuoden 1825 jälkeen) 
suunnitelman läntisen ranta-alueen osan rakentami-
sesta varustettuna pienellä satama-altaalla, kuten 
Ehrenströmin suunnitelmassa oli ollut, mutta tämä 
ei toteutunut. Suunnitelma osoittanee toisaalta 
Kauppatorin puolen silloisen valmiusasteen, missä 
Kolera-allas eli Fiskarhamn on rakennettuna. Samoin 
piirustuksessa on esitetty silloinen venäläisen armei-
jan muonamakasiinin laituri ”I”. KA Rakh II. 

Ryska Proviant Magazinet

I

Fiskarhamn

Projecterad 
Båthamn
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1850-luku: 
Niukkoja vuosia ja sotatoimia
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Helsinki kehittyi osana venäläistä suurvaltaa ja venä-
läisyyden läsnäolo oli oleellinen osa helsinkiläisyyttä. 
Kaivopuiston vilkas kylpyläelämä 1840-luvulla rakentui 
lyhyessä ajassa venäläisen aristokratian varaan. Helsin-
ki oli hetken aikaa kansainvälinen ja iloinen kaupunki 
ja Kauppatori kuhisi, kun kaupungin ja Suomenlinnan 
varustuksen koko muonitus ja muut hyödykkeet virta-
sivat torin kautta. 5.2.1851 Helsingfors Tidningarin kir-
joittaja totesi: ”Vi hade här nyss en s. k. marknad, som 
skilde sig från andra torgdagar däruti, att en mängd 
små salustånd med kringlor, pälsverk, sadelmakare, 
guldsmeds, och bokbindarearbeten, handskor mm. 
voro uppställda på Senatstorget, samt måhända litet 
större antal än vanligt av långväga allmoge infunnit 
sig. För den som var morgon ser trafiken på Helsingfors 
Salutorg, der, fästningen inberäknad, 25 000 mennis-
kor provianteras för dagen, förfaller en sådan marknad 
till det obetydliga. ”  

Vuonna 1853 kylpylälomailu loppui kuin seinään, kun 
Helsingissä puhkesi varsin voimakas koleraepidemia. 
Samoihin aikoihin Euroopassa itänyt levottomuus äityi 
sotatilaksi, nk. Krimin sodaksi, johon suomalainenkin 
joukko-osasto otti osaa. Brittiläisen laivaston muodos-
sa sota saapui myös Helsinkiin. Vuosikymmenen alun 
eloisa ja iloinen ilmapiiri oli muuttunut välinpitämät-

tömyydeksi. Kauppatori toimi yleisen ilmapiirin näyt-
tämönä. Kaupankäynti torilla oli niukkaa ja aikalaisku-
vauksen mukaan ilotonta (Suometar 1855): ”Heinäkuu 
heitti pääkaupungille jäähyväiset pilvisellä otsalla ja 
vetisillä silmillä. Itkikö se kesän poutaa, nääntyneitä 
nurmikumpuja, kuivettuneita lehtikoita ja ennen aikoja 
kellastuneita toukuja, vai suriko hän tulen ja sodan ra-
situksia? Kuka sen tietää? Elokuu kumarsi tullessansa 
koko päiväisellä vesisateella, josta pellot, nurmikot ja 
kukkaiset häntä virkistyneillä, iloisilla kasvoilla kiittivät. 
Köyhät huokailevat nyt myös keveämmästi, sillä uuti-
nen on tullut; ruisjauholeiviskä (noin 8,5 kg) maksaa nyt 
vaan noin 40 kopeekkaa. Mutta kaikellaista tavaraa on 
vähä kaupan. Puut ovat kalliit; ne maksavat 6 ruplaa 
hopeassa syli, petäjäiset halot. Kaikki on kallista, Hel-
singin satama on sulussa; englantilainen sotalaiva ja 
tykkivene on Pihlajasaaren luona, ei kaukana rannas-
ta, ja siinä ovat ne jo viikon verran olleet. Mereltä ei tule 
laivoja, ei vähäisiä veneitäkään enää tänne. Marjatkin 
ovat nousseet julmasti hinnassa: kannu vattuja mak-
saa 60 kopeekkaa, ja pienoinen tuohinen mustikoita 
10 kopeekkaa hopeaa. Eikös maalaisilla nyt ole rahan 
puutosta: Kauppatori on joka aamu melkein autio, niin 
kuin vieressä oleva satamakin. Tulkaat kaukaisemmat-
kin maamiehet tavaroillanne maitse tänne, tuokaat 
polttopuitakin; nyt kauppa syntyy!” 

1850-luku: 
Niukkoja vuosia ja sotatoimia

Helsingin ja Suomenlinnan puolustuslai-
toksia havainnollistava piirustus. Kaup-
patorin satama-altaat on  dokumentoitu 
kohtalaisen yksityiskohtaisesti.

A Birds Eye View of the City of Helsing-
fors and the Fortress of Sveaborg, drawn 
by N. Whittock, from sketches by Eric 
Sweynson, 1854. Originaali Kansalliskir-
jasto / Doria

1850 väkiluku 20 745
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1800-luvun puoliväliin mennessä Kauppatori ja ny-
kyinen Etelärannan alue saavuttivat vakiintuneen 
muodon. Perusrakenteet ja pinnat oli saatu valmiiksi. 
Suuret pinnat oli ladottu mukulakivellä, rantareunat ja 
niissä oleva porrasrakenteet graniittiharkoilla ja raken-
nuskortteleita kiersivät toritasosta korotetut jalkakäy-
tävät.

Ranta-aukioiden, satama-altaiden ja näiden kiveysra-
kenteiden lisäksi alueelle rakennettiin toimintaan liit-
tyneitä varusteita, muistokivi Keisarinnan vierailusta 
1833 ja muutamia rakennuksia. Varhaisimmat raken-
nukset olivat keittotalo ja vaakahuone. Keittotalo 
palveli satamassa työskenteleviä ja merimiehiä. Se 
rakennettiin vuoden 1837 suunnitelmien mukaan, 
korvattiin uudella 1861 ja purettiin 1890-luvulla. Vaa-
kahuone rakennettiin samaan aikaan palvelemaan to-
rikaupan luotettavana punnitushuoneena, mutta sitä 
ilmeisesti käytettiin myöhemmin muihin tarkoituksiin. 
Se purettiin kauppahallin tieltä 1888. 1860-luvun valo-
kuvissa esiintyy lisäksi yksi pieni rakennus Linna-altaan 
Katajanokan puoleisessa laiturivarressa, jonka käyttöä 
ei tunneta. Rakennus oli lämmitetty ja palveli oletetta-
vasti altaan vesiliikennettä.

Varhaisimmat kioskit Kauppatorille rakennettiin 
1860-luvulla. Tehtailija Victor Hartwall hyväksytti kol-
men virvoitusjuomatarjoiluun tarkoitetun kioskin pii-
rustukset 1865. Ensimmäinen kioski, joka oli malliltaan 
6-kulmainen katos vailla seiniä, sijoitettiin Kolera-al-

taan eteläiseen laiturivarteen. Tiettävästi kioski pois-
tettiin kuitenkin pian paikalta ja uudempi ja paviljon-
kimaisempi kioski sijoitettiin Kolera-altaan pohjoiseen 
laiturivarteen. Suunnitelman laati Julius Basilier.

C.L. Engelin suunnittelema muistomerkki keisariper-
heen vierailusta, Keisarinnan kivi, paljastettiin 1835. Se 
sijoitettiin keskeisesti torin painopisteeseen, pituusak-
selissa Esplanadin puiston linjaan ja poikkiakselissa to-
rin keskelle, laiturin porras ja laskuramppi -rakenteen 
kohdalle. 

Torialueelle asennettiin myös erinäisiä tarpeellisia 
varusteita, joita ei ole esitetty suurimittakaavaisissa 
kartoissa, mutta jotka näkyvät vanhoissa valokuvissa. 
Lavojen kiinnittämistä varten rantareunuksella oli har-
vakseltaan kivipollareita eli lyhyehköjä ja uumaltaan 
hoikkenevia tolppia. Valurautaisia kaasuvalopylväitä 
asennettiin torille ja laiturivarsille tiettävästi vuoden 
1866 jälkeen, kun ensimmäinen kaupunkikaasuputki 
oli saatu alueelle. Torilla sijaitsi satama-altaiden nurkis-
sa kaksi käsikäyttöistä merivesipumppua. Kolera-al-
taan pohjoisen laiturivarren nurkassa olleen pumpun 
kohdalle rakennettiin hieman myöhemmin uusgoot-
tilaiseen tyyliin tehty linnamainen mökki. Oliko kyse 
pumpun suojahuoneesta vai jostain muusta käytöstä, 
asiaa ei tunneta. Kun rantareunat pysyivät avoimina, 
muodosti Katajanokan korkeaseinäinen kanava tästä 
poikkeuksen: kanava reunustettiin kivitolppaisilla 
kaiteilla.

Merivesipumppu 
/ goottilainen 
mökki

Virvoitusjuomakioskit

Pollarit Kaasuvalolyhdyt Merivesipumppu

Puurakennus X

Kivitolppainen kaide
Vaakahuone

Keittotalo

Varhaiset varusteet
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Kivitolppainen kaide

1860-luku

Varhaisemmissa 1800-luvun yleiskar-
toissa, jotka esittävät koko Helsingin 
kaupunkialueen, Kauppatorin ranta-
viivojen ja satama-altaiden geometria 
on piirrettty kuten oheisessa 1863 G. 
A. Kajanuksen ”Plan af Helsingfors” 
-kartassa. Kartan alla on haamukuvana 
Reuterin 1866 kartta.

Erityisesti huomio kiinnittyy Kolera-al-
taan mittasuhteisiin. Kun varhaisem-
missa (<1866) kartoissa ja piirustuk-
sissa allas on esitetty (liian) leveänä, 
on se Reuterin kartassa nykytilanteen 
mukainen. Sama koskee Linna-allasta 
sekä Vironaltaan laiturivarsia: ne ovat 
nykyisen geometrian mukasilla paikoil-
laan. Kyse ei siis ole muutoksista aika-
välillä 1863...1866, vaan karttakuvan 
tarkentumisesta.
 
Molemmat kartat Kansalliskirjaston 
Doria-kokoelmassa.

1866
1863

1866

1866
1863

1866

1863

1866

Yllä kaupungininsinööri C. Reuterin piirtämä 
kartta 1866, joka otsikkotekstin mukaan 
laadittiin perustuen kaupungin mittauslaitok-
sen (Stads-Nivellering) vuosina 1864 ja 1865 
tekemiin korkeus- ja vaakamittauksiin. Kartta 
on siis uskottavasti tarkempi kuin sitä edeltä-
neet kaupunkikartat.
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Keisari Aleksanteri II uudistavat toimet ulottuivat myös 
Helsingin kehittämiseen ja pidemmällä aikavälillä kau-
pungin talouden kasvuun. Rautateiden rakentaminen, 
valtiopäivien säännöllinen koollekutsuminen, koulu-
laitoksen kehittäminen ja laaja-alainen taloudellinen 
vapautuminen ovat kaikki 1860-luvun aikana käynnis-
tyneitä suuria muutosvoimia. Helsinkiläisille suopean 
keisarin vierailut kaupungissa olivat tärkeitä tapahtu-
mia ja Kauppatori toimi keisarillisen vastaanoton näyt-
tämönä.

” Jo klo 3 j. pp. oli sanomattoman suuri väkijoukko ko-
koontunut esplanaatiin ja Kauppatorille odottamaan 
keisarin tuloa… … airolaiva toi kohta Hänen Majesteet-
tinsa ynnä hänen saattokuntansa komeasti rakenne-
tulle laiturille, jossa h. ylh. kenraalikuvernööri, korkeim-
mat sekä sota- että siviilivirkamiehet, maamme piispat, 
pääkaupungin porvaristo, kuin myös pääkaupungin 
kauniimmat naiset olivat Hänen Majesteettiansa vas-
taanottamassa.” (Suomen Julkisia Sanomia  30.7.1863) 

Säätelyn vapauttaminen ja kehitys näkyivät vähitellen 
myös kaupunkikuvassa. 1860-luvulla kaupunki sai uu-
den komean teatterirakennuksen, kaasuvalaistusta 
ryhdyttiin käyttämään katujen valaisemiseen ja yliopis-
to rakennutti lisää kiinteistöjä opiskeliljakunnan kasva-
essa. Vuosikymmenen jälkipuoliskon katovuodet kiris-
tivät tunnelmia ja hiljensivät torikauppaa, mutta kesän 
1868 hyvän sadon jälkeen torikauppakin elpyi nopeas-
ti. Kaupankäyntiä pyrittiin säätelemään viranomaisoh-
jein, mm. osoittamalla eri artikkeleille asianomaiset 
myyntialueet. 

”… on kuvernööri hyväksi nähnyt säätää, että elukka-
kauppa, jota on pidetty täkäläisellä Kauppatorilla yh-
teisesti muun maantavaran kaupan kanssa ilman varsi-
naista sille määrättyä paikkaa, tästä lähtien vast’edes 
tapahtukoon mainitun Kauppatorin itäisellä puolella, 
jossa kaupungin poliisi on velkapää (?=velvollinen) 
näyttämään tarpeellista tilaa mainitun kaupan harjoit-
tamiseen ja myös valvomaan ett’ei siksi määrätty paik-
ka torikaupan aikana käytetä muuhun tarpeeseen… ” 
(Uusi Suometar 15.11.1869)

1860-luku: 
Keisarin komistuva kaupunki

1860 väkiluku 22 228
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1860-luku: 
Keisarin komistuva kaupunki

Suome
tar 7.

4.186
0

Oletettavasti 1860-luvun jälkipuoliskolla, toriaikaan, 
aamupäivän puolella otettu kuva. Torikauppa on rajat-
tu nykyisen Kukkatorin ja Kolera-altaan alueille. Nya 
teaternin (nykyinen Svenska Teatern) uudisrakennus 
kohoaa Esplanadin puiston ylle.  Carl A. Hårdh, HKM.

Keisari Aleksanteri II:n vierailu Helsingissä 28 
-30.7.1863. Kunniaportti keisarin maihinnousupaikalla, 
Keisarinnankiven kohdalla. Tuntematon kuvaaja, HKM.
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1870-luku: 
Kohti kasvua ja kansainvälisyyttä
Helsingin 1870-lukua leimaa vahva kasvu, niin väkilu-
vun, kaupan, tuonnin kuin kansainvälistymisenkin sa-
ralla. Vuonna 1870 avattiin rautatieyhteys Riihimäen 
kauttaa Viipuriin ja Pietariin. Venäläisvaikutus kaupan-
käynnissä voimistui. Turun kanssa maan suurimmasta 
tuontikeskuksesta kilpaillut Helsinki saavutti voiton 
vuonna 1874. Helsingin kunnallishallinnossa nähtiin 
kansainvälisten virtausten merkitykset myös Suomes-
sa.  Teollistumisen ihanteeseen liittyi kiinteästi tavoite 
modernin pääkaupungin tehokkaasti toimivasta suur-
satamasta. Vuonna 1863 perustettu Sörnäisten satama 
ei riittänyt vastaamaan kasvaneen volyymin tarpeisiin, 
vaan Eteläsatamaa ryhdyttiin laajentamaan Katajano-
kan suuntaan vuonna 1878. (Kervanto Nevanlinna s.61-
63)
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1870 väkiluku 28 519

Uusi Suometar 19.5.1875
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Marspaviljonki 
1894

Käymäläkoppi 1890-L

Kauppahalli 1889

Puureunuksiset laiturivarret; laiturin levennys  (1884-
86)

Tavarakatokset 
1891Täyttö 65 jalkaa (1884-86) ja tullipaviljonki 1884

Merimerkki

Merimerkki

Tavarakatos 1883

Torimyyntialue 1884

1880-luvulla alkoi torialueella melko dynaamisesti 
edennyt kehitys erinäisten toimintojen ja rakenteiden 
parantamiseksi. Ensinnäkin torikauppa päätettiin järjes-
tää kiinteisiin vuokrattaviin myyntipaikkoihin. Aiemmin 
myyntipisteet olivat järjestyneet vapaamuotoisemmin, 
ja asetelmaa pidettiin ”yhteiskunnallisesti hävettävä-
nä” sekavuutensa johdosta. 1884 laadittiin kaksi kart-
taa myyntipaikoista, joista toinen osoitti myyntialueet 
vaakahuoneen eteläpuolella (Etelärannassa) ja toinen 
Kauppatorin länsipäässä (Havis Amandan aukio). Ensin 
mainittu oli jaettu suorakulmaisesti ja sinne keskitet-
tiin mm. kankaiden ja astioiden myynti. Jälkimmäinen 
diagonaalisesti jaettu neliömäinen alue oli tarkoitettu 
elintarvikkeiden myyntiin. Myyntipaikat (330) osoitet-
tiin uudelleen tehdyllä katukiveyksellä (nupukivi) ja 
pääosa näistä diagonaalikiveysten linjoista on edelleen 
olemassa. Diagonaalikiveyksellä on nykyisin siis erityi-
sarvoa: se on sekä osoitus 1880-luvun torimyynnin jär-
jestyksestä että tiettävästi vanhin ja ensimmäinen nu-
pukivetty alue torilla. 

1880-luvulla mukulakivetyt toripinnat koettiin lopul-
ta niin epämukaviksi, että kiveys päätettiin vaihtaa 
sileämmäksi nupukiveksi. Toinen syy mukulakiveyk-
sestä luopumiseen oli sen epähygienisyys etenkin to-

rialustana. Rahakamari oli todennut vuoden 1889 mie-
tinnössä, että mukulakiveyksen alainen hiekkakerros 
oli saastunut siihen päivittäin valuvista nestemäisistä 
epäpuhtauksista, ja että lämpiminä päivinä tori haisi 
voimakkaasti. Kaupungininsinööri Reuter kävi tutus-
tumassa mm. Tukholmassa käytettyihin nupukiviin ja 
sen jälkeen määriteltiin myös Helsingissä käytettävät 
kivityypit. Björkmanin mukaan juuri 1889 Rahakamarin 
mietintö osoitti ne mallit ja kiveystavat, joita on sittem-
min käytetty nykypäiviin saakka. Lisäksi hyödynnettiin 
berliiniläistä nupukivien pikisaumausmenetelmää, 
jolla kiveys saatiin (likimain) vedenpitäväksi. Mukulaki-
veyksen vaihtaminen nupukiveen eteni vaiheittain kes-
keisimmältä kaupankäyntialueelta (torialue kohdalla 
Sofiankatu-Katariinakatu) kohti reuna-alueita aikavälillä 
1892-1912. Samanaikaisesti (1884>) rakennettiin kort-
teleita reunustamaan uudet asfalttipintaiset jalka-
käytävät: 3 metriset, suorat ja säännönmukaiset.

Vuosina 1884-86 tehtiin Vironaltaan laiturivarsien kun-
nostus ja kiveäminen sekä eteläpään 65 jalan mittainen 
lisätäyttö. Allas siis lyheni aikaisemmasta. 1880-luvun 
piirustuksissa allas on myös esitetty levenevänä suora-
kaiteena kohti pohjoista. Poikkeama suorakulmaisuu-
desta lienee syntynyt jo alun perin 1830-luvulla, mutta 

Torikauppa, rakennukset ja
pikisaumattu nupukiveys

Hotellin edus-
pylväikkö / 
parveke

3 m asfalttijalkakäytävät
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se on piirretty totuudenmukaisesti vasta 1880-luvulla, 
vastaten nykytilannetta. Vironaltaan eteläinen laituri-
varsi (Pakkahuoneen laituri) levennettiin reunoiltaan 
puukansilla.

1870-luvulla oli ehdotettu tavarakatoksen rakenta-
mista Vironaltaan laiturivarteen. Tämä toteutui vasta 
Gustaf Nyströmin 1883 laatiman suunnitelman mu-
kaan: Öppet Varuskjul.      140 jalkaa pitkä katos (40 
m) seisoi parittaisten pylväiden varassa ja oli seinätön. 
Björkmanin mukaan avoimeen rakenteeseen päädyt-
tiin siksi, ettei se sulkenut alueen lähiasukkaiden meri-
näköalaa. (Rakennus tuhoutui tulipalossa 1915, mutta 
pystytettiin uudelleen, ja purettiin 1953). Lisää tavara-
katoksia rakennettiin Vironaltaan eteläiseen laiturivar-
teen 1891. Kahden erillisen katoksen suunnittelusta 
vastasi Selim A. Lindqvist. 1886 valmistui Vironaltaan 
eteläpäähän (uuden lisätäytön kohdalle) kookas puu-
rakenteinen tavaravarasto- ja tullihuonerakennus. 

1880...1894

Suunnitelman (Varuskjul af trä) laati Gustaf Nyström 
1884. Pian valmistumisen jälkeen rakennukseen sisus-
tettiin lisäksi kaksi huonetta höyrylaivamatkustajien 
odotustilaksi ja 1890-luvulla se muutettiin kokonaan 
tullin käyttöön, ulkomaan matkustajaliikenteen ter-
minaaliksi: ”visitationspaviljong” eli tullipaviljonki 
(purettiin 1953). Vuonna 1889 valmistui Nyströmin 
suunnittelema Kauppahalli Vironaltaan varteen, jonka 
tieltä purettiin 1830-luvun vaakahuone. Suomenlinnan 
ja kaupungin välillä liikennöi höyrylaiva Mars, jolle ra-
kennettiin niin ikään Nyströmin suunnitelmien mukaan 
oma matkustajapaviljonki Linna-altaan länsireunaan. 
Rakennus jota kutsuttiin nimellä Marspaviljonki, val-
mistui 1894 (purettiin 1925). Rautarakenteinen käy-
mäläkoppi sijoitettiin torille 1890-luvun alussa, Kei-
sarinnan kiven läheisyyteen, ja sen paikkaa vaihdeltiin 
alueella eri vuosikymmeninä, lähempänä tai etäällä 
rantamuurista (Björkman, S. 1986, s. 29-30, 43-45, 59, 
63, 71-73).

Myyntipaikat Vironaltaan 
varressa, ennen 
kauppahallin 
rakentamista. 1884, 
KA Sto ad 397-187

Myyntipakat Kauppatorin länsiosassa 
1884, KA Sto ad 397-187

Pohjoisesplanadi

Eteläesplanadi

Puisto

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

E

F

E

F

Karttaan oli osoitettuna mm:
A: Lihatuotteet
B: Lihajalosteet
C: Voit
D: Suolakalat
E: Vihannesmyynti (suomal.)
F: Vihannesmyynti (venäl.)
G-I: Kukkia, hedelmiä, munia, 
leipää, lintuja, jauhoja... jne.

G-I

D

D

Vironaltaan länsireuna on erisuuntainen laiturivarsiin ja 
torin perusgeometriaan nähden, kuten mm. ko. karttaan-
kin on piirretty
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1880-luku: 
Tori rakentuu
1880-luvun alkupuolella torikauppa jatkui vanhalla 
paikallaan, mutta kasvavat ja monipuolistuvat tavara-
määrät edellyttivät aiempaa tarkempaa hallinnointia. 
Tammikuussa 1883  Folk-wännen - lehden toimittaja 
kuvailee torin arkea romanttisen etäisesti: ”Kauppa-
torimme on kaupungin tärkeimpiä paikkoja, etenkin 
aamulla ja aamupäivällä, kun se yleensä kuhisee ihmi-
siä, myyjiä ja ostajia, ja kun se tarjoaa meille elämän 
ja liikkeen kuvia, reippaan ja työteliään kansan parista. 
Paikalla on erityisesti lähiseudun väen edustajia, mut-
ta toisinaan tapaa myyjiä kaukaa sisämaan seuduilta, 

jopa itänen naapurimaamme lähettää tänne toisinaan 
käsityötaidoistaan tunnettuja poikiaan. Kun aurinko 
kirkkaana talviaamuna nousee kaukaa kaakosta, jää-
tyneen merenpinnan yli ja valaisee torin ja kadut, kan-
san ja kauppatavaran punaisella hohteellaan, silloin 
tarjoaa torimme sellaisen kuvan, jota kyllä kelpaa kat-
sella....”

1800-luvun viimeiset vuosikymmenet olivat dynaami-
sen muutoksen aikaa ja torialueelle rakennettiin useita 
paviljonkeja, makasiineja ja katoksia arkkitehti Gustaf 

Päivittäisen torikaupan ohella  torilla 
järjestettävät  markkinat laajensivat kau-
punkilaisten hankintamahdollisuuksia. 
Aikalaislehdissä valiteltiin säännöllisesti 
markkinahumuun liittyvää viinanjuonti-
kulttuuria. Kalamarkkinat kuvattu ole-
tettavasti Seurahuoneen parvekkeelta. 
Kuvaaja tuntematon, HKM



 Torin vaiheet 31

1880 väkiluku 36 346

Nyströmin suunnitelmien mukaan, sekä torikaupan 
että sataman tarpeisiin. Torikaupan järjestelyistä kes-
kusteltiin paljon nimenomaan hygienian näkökulmas-
ta. Etelärannan suuntainen uusi Kauppahalli valmistui 
vuonna 1889. Kaupungin kasvusta kertoo tarve uuden 
torin perustamiselle. Vuosikymmenen lopussa Hie-
talahteen ryhdyttiin järjestelemään toista torikaup-
pa-aluetta, jotta länteen laajenevan kaupungin uudet 
rakennukset eivät jäisi niin syrjään kaupankäynnistä 
(Dagbladet 12.2.1888).
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Satamarata, raitioliikenne ja 
myyntipaikat
Helsingin ja Hämeenlinnan välisen rautatien (1862) 
avaamisen jälkeen tarve rautatieliikenteen järjestä-
miselle Eteläsataman ja rautatieaseman välille kasvoi. 
Asiaa valmisteltiin erinäisin suunnitelmavaihtoehdoin 
1870-luvulta lähtien, mutta lopullinen ratkaisu valmis-
tui vasta 1895 kun Helsingin nimen kiertänyt satama-
rata avattiin käyttöön. Suunnittelusta vastasi ns. sata-
marakennusdelegaatio, johon kuului mm. arkkitehti G. 
Nyström. 

Eteläsataman ja Kauppatorin alueen muutossuunnit-
telua tehtiin rautatieliikenteen kaarisäteiden mää-
räämänä. Etelästä saapuva rata linjattiin Kauppahallin 
edustalta lähtevänä loivana kaarena Katajanokalle 
saakka. Linjaus oli tarkkuutta vaativa ja rautatiehallin-
non mukaan rata saattoi ylittää vesialueen vain tietys-
sä kulmassa, jotta se saatiin kaartumaan niin etelään 
kuin Katajanokalle. Radan seurauksena noin puolet Vi-
ronaltaasta täytettiin ja pohjoiseen rakennettiin suuri 
täyttöalue: Keisarinluodonlaituri. Samalla ratkaistiin 
aiemmin merenkulkua vaivannut ongelma, Keisarinma-
talikko, joka jäi täyttöalueen sisään. Uusi syvempään 
veteen ulottunut laiturialue paransi myös sataman 
toimintaedellytyksiä, kun aiempaa suuremmat laivat 
pääsivät kiinnittymään myös pohjoiselle rantavyöhyk-
keelle. Radan myötä satama-alueelle rakennettiin kaksi 
kääntösiltaa: Keisarinluodonlaiturin silta ja Katajano-

kan kanavan silta ja sillanhoitajien koristeelliset vahti-
tuvat. Siltoja rakentamalla haluttiin varmistaa niin ve-
siliikenteen käyttöedellytysten säilyminen kuin veden 
vapaa vaihtuminen (verrattuna eräissä luonnossuunni-
telmissa esitettyihin täyttövaihtoehtoihin).

Vastaavasti kuin satamarata oli tehty rahtiliikenteen 
tarpeisiin, ryhdyttiin 1880-luvulla suunnittelemaan 
myös kiskoilla kulkevaa henkilöliikenneyhteyttä sata-
man ja rautatieaseman välille. Helsingin ensimmäiset 
raitiotielinjat saatiin kuitenkin käyttöön vasta 1891, 
kun Omnibus Oy:n hevosvetoiset vaunut aloittivat lii-
kennöinnin. Kauppatorin alueella kiskot kulkivat sekä 
Pohjois- että Eteläesplanadia pitkin. Pohjoisesta ete-
lään kiskot kulkivat Unioninkadun suuntaisina, josta 
reitti siirtyi Eteläsatamaan. Liikenteelliseksi solmukoh-
daksi muodostui Kauppatorin länsiosa (Havis Amandan 
aukio), jota se on edelleenkin. Suuri uudistus raitiotielii-
kenteessä tapahtui 1899, kun kaikki linjat päätettiin 
sähköistää. Uutena elementtinä katukuvaan ja Kaup-
patorille ilmestyivät valurautaiset, kymmenmetriset 
ja ”soreasti profiloidut” johdinpylväät, kuten vuoden 
1899 muistiossa edellytettiin. Samalla päätettiin vetää 
Kaivopuistosta tuleva raidepari Kauppatorin länsipään 
(Havis Amandan aukio) yli, vinosti torin poikki. Ja vaikka 
linjaus jäi lyhytaikaiseksi (poistui 1906) sen seuraukse-
na torikaupan myyntialueet jouduttiin järjestämään 

Satamarata

Mainospylväs

Mainospylväs

Keisarinluodonlaituri 
1895

Kääntösilta 
ja koppi

Kääntösilta, Kataja-
nokan kanavan täyttö 
ja koppi

Myyntipaikat 
1899>

Lisää kaasuvaloja

Raitiotielinjoja 1891> 
ja niiden sähköistys 
1899>

Vironaltaan täyttö
1895

1899

Porras 1895
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1891...1905

uudestaan. Läntisestä torialueesta jäi myyntialueeksi 
vain itäisin kolmio, johon sijoitettiin hedelmä-, kukka- 
ja vihannesmyyntiä, kun taas elintarvikemyynti ulotet-
tiin Keisarinnan kiven suuntaan, aina Katariinankadun 
linjaan saakka. Myyntipaikkojen määräksi tuli 359.

Vuosisadan vaihtuessa torin kaasuvalaistusta paran-
nettiin lisäämällä mm. uusi valaisinrivi Pohjoisespla-
nadin linjaan sekä uuden Keisarinluodonlaiturin ran-
tareunuksiin sekä sijoittamalla kaksi suuritehoista nk. 

Myyntikartan selitteitä:
A) Lintuja ja rapuja
B) Munia
C) Venäläisiä puutarhatuotteita
D) Voita
E) Leipää
F) Juustoa
G) Makkaraa
H) Vasikanlihaa
I) Lampaanlihaa 
K) Tuorelihaa
L) Palvilihaa
M) Kalaa
N) Sianlihaa
O) Suomalaisia vihanneksia
P) Kasveja ja kukkia
R) Hedelmiä
S) Jauhoja

Torikaupan kiinteiden myyntipaik-
kojen järjestämissuunnitelma, 
hyväksytty 28.11.1899. Ia3, HKA.

Kartta ”Plan af Helsingfors” 
vuodelta 1899, josta käy ilmi 
sekä satamaradan mukana 
tulleet suuret muutokset että 
katkoviivalla esitettynä silloi-
set raitiotiereitit. 1890..1910 
välillä esiintyy kartoissa useita 
eri versioita raitiovaunulinja-
uksista Kauppatorin alueella, 
johtuen liikennemuodon 
nopeasta kehityksestä. Kartta 
Kansalliskirjaston Doria koko-
elmassa.

Pissaputka

Sisätaitteita 
veden poisjohta-
miseksi

Paineellinen vesi-
posti 1910-luvulla...

Lucas-lamppua torille 1901. Vuonna 1896 pystytettiin 
Kauppatorille tiettävästi ensimmäiset mainoslaitteet, 
kaksi valaistua mainospylvästä ilmoitusten kiinnit-
tämistä varten. Ne oli suunnitellut arkkitehtitoimisto 
Grahn, Hedman & Wasastjerna 1895. Toinen pylväs 
sijoitettiin uudelle Keisarinluodonlaiturille ja toinen 
Kauppahallin pohjoispuolelle. Viimemainitun paikalle 
pystytettiin vuonna 1913 8-kulmainen kioski (nykyisin-
kin olemassa oleva). 
(Björkman, S. 1986, s. 29, 31, 39, 45, 95.)
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1890-luku: 
Satamarata muuttaa 
torin tunnelman
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1890 väkiluku 56 236

Torielämä ja sataman vilske oli kasvanut ja monipuolis-
tunut vuosien vieriessä, mutta kehitys oli ollut varsin 
rauhallista. Kauppahallin valmistuminen 1889 muutti 
torin sisäistä järjestelyä oleellisesti, mutta Kauppatori 
oli edelleen sykkivä, kaupunkielämän liikkeen keskipis-
te. Tämä asetelma muuttui  vuonna 1895, kun Kataja-
nokalle valmisteltu, teollistuvan ja modernisoituvan 
kaupungin tarpeita palveleva suursatamahanke käyn-
nistettiin ja sitä palvelemaan linjattiin Kauppatorin läpi 

Vuosisadan vaihteen kuvassa mies kävelee  kääntösiltaa pitkin, 
junan kulkiessa toiseen suuntaan. Taustalla Omnibus Oy:n vuonna 
1899 sähköistetty raitiovaunu. Kuvaaja Lindbohm, HKM N117851.

kulkeva nk. satamarata. Kaupankäynti torilla jatkui tut-
tuun tapaan. Tavara siirtyi käsikärryillä ja hevosvoimin 
sekä saaristolaisten venein, kuten 50 vuotta aiemmin.  
Samalla  höyryjunien liike Kauppatorin läpi julisti uu-
den aikakauden alkaneen. Junan liike suuntautui torin 
läpi toisaalle, symboloiden suurempia, kansainvälisiä 
tavaravirtoja. Konevoiman läsnäolo Kauppatorilla ja 
kaupungissa oli alkanut suurin elkein. 

Purjeveneiden rentoina kuivuvat purjeet olivat tuttu näky pitkälle 
1900-luvulle, erityisesti kalamarkkinoiden aikaan. Kuvaaja tunte-
maton, HKM N203279.
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1900-luku: 
Sortotoimia ja Mannermaista 
eleganssia
1900-luvun ensimmäiset vuosikymmenet olivat poliit-
tisesti levottomia vuosia, mutta samalla, suomalaisen 
kansallistunnon noustessa, kulttuurisesti ja kaupun-
kikehityksen kannalta vilkkaita. Kaupunki laajeni niin 
pohjoisessa kuin lännessäkin. Kauppatorin itäiseksi 
päätteeksi oli noussut Norrménin palatsimainen asuin-
talo ja sen takana Katajanokan rakentuminen eteni 
kiihtyvällä vauhdilla, niin asuin- kuin satamakortteleis-
sakin. Sataman toiminta kasvoi ja yleinen tekninen 
kehitys toi Kauppatorille monipuolistuvan liikenteen: 
sähköistetyt raitiovaunulinjat vakiintuivat ja ensimmäi-
set automobiilit ilmestyivät kaupunkikuvaan. Helsinki 
oli vuosisadan vaihteessa monikulttuurinen kaupunki, 
jossa suomen kieltä äidinkielenään puhui jo noin puo-
let väestöstä ja kolmasosa puhui sekä suomea että 
ruotsia. Muiden kieliryhmien edustajia oli yli 7%, näistä 

tärkeimpinä venäjä, saksa, puola ja balttilaiset kielet. Kau-
pungin sosiaalinen rakenne monipuolistui, kun sääty-yh-
teiskunta korvautui teollistuvan yhteiskunnan uudella 
keskiluokalla ja teollisuuden palveluksessa olevalla väes-
tönosalla. Kansainväliset virtaukset näkyivät myös raken-
nuskannan moni-ilmeisyydessä. Vuosisadan vaihteeseen 
mennessä eritysisesti Pohjoisesplanadin matalat puuta-
lot olivat korvautuneet kaupunkipalatseilla, samalla kun 
Esplanadinpuiston puusto oli saavuttanut täysikasvuisen 
vehreyden. Sortokausien väliin jäävä lyhyt, henkisesti va-
pautuneempi aika sai kauniin muistomerkin, kun vuonna 
1908 pääkaupunkiin pystytettiin kuvanveistäjä Wille Val-
lgrenilta tilattu ”taiteellinen suihkukaivo”. Kauppatorin  
länsipään ja Esplanadinpuiston vihreyden väliin sijoitettu 
sulokas Havis Amanda herätti kaupunkilaisissa sekä ihas-
tusta että närkästystä. 
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1900 väkiluku 79 126
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Autoistuminen, sähkövalot, 
sileät reunukset
Intensiivisten rakennusvuosikymmenten (1880-1900) 
jälkeen tilanne Kauppatorin alueella ikään kuin rauhoit-
tui 1900-luvun alkupuoliskolla. 

Torin noppakiveämistä jatkettiin 1900-luvulla ja vuo-
den 1927 kartta katujen päällysteistä osoittaa, että 
Kauppatorin ja nykyisen Etelärannan alue oli pääsään-
töisesti nupukivetty ja vähäisiltä osin mukulakivetty. 
Nupukiveäminen tapahtui vaiheittain, siten että ensi-
sijaiset kulku- ja ajoreitit nupukivettiin ja niitä ympä-
röivät alueet olivat mukulakivettyjä. Näin torialueiden 
pinnoissa oli eri kiveystyyppien funktionaalisesti ryt-
mittämiä kuvioita. 1930-luvulla torin yhdeksi pintama-
teriaaliksi näyttäisi tulleen myös asfaltti, esim. Kauppa-
hallia ympäröivällä alueella ja Kolera-altaan pohjoisella 
laiturivarrella. Lisäksi 1900-luvun ensivuosikymmeninä 
otettujen valokuvien perusteella nähdään, että altai-
den reunavyöhykkeelle oli tehty sileämmästä materiaa-
lista eräänlainen laiturireunus tai jalkakäytävä, joka 
päällystekartan tietojen perusteella olisi ollut (mahdol-
lisesti) betonia. Varhaisin sileä reunusalue tehtiin Kole-
ra-altaan pohjoisreunalle, välille Keisarinluodonlaituri 
ja Eteläranta. Toinen varhainen jakso rakennettiin Lin-
nanaltaan pohjois- ja länsireunoille. Laitureiden ja ran-
tojen reunuksia korjailtiin ja parannettiin eri vaiheissa. 
Esimerkiksi Linnanlaiturin ulkosivusta rakennettiin uu-

destaan 1910-luvulla, Vironaltaan laiturivarret 1920- ja 
1940-luvulla. 

Kaupungin kasvaminen johti sekä henkilö- että ajoneu-
voliikenteen lisääntymiseen. Uutena liikennemuotona 
katukuvaan ilmestyivät vuosisadan alussa myös autot. 
Helsingin ensimmäinen vuokra-autoasema (taksia-
sema) sijoittui juuri Kauppatorille, Havis Amandan au-
kiolle 1906, palvelemaan sataman käyttäjiä. 1900-luvun 
alkupuoliskolla kävelijät, polkupyöräilijät, raitiovaunut, 
hevoskärryt ja autot kulkivat sopuisasti samoja pinto-
ja pitkin, vailla toisistaan erotettuja reviirejä. Toisaalta 
jo aiemmin korttelit oli reunustettu jalkakäytävillä ja 
1900-luvun alussa lisättiin korotettu jalkakäytävä 
Linnanaltaan ja Kolera-altaan kohdalle. 

Liikennemäärien kasvaessa autokanta alkoi ottaa 
enemmän tilaa haltuunsa. 1930-luvulla torille muo-
dostui kaksi pituussuuntaista ajoreittä. Vanhempi 
kulki Pohjoisesplanadin linjassa. Uudempi, jota pitkin 
ajoivat mm. kaupungin bussilinjat 12, 16 ja 17, sijoittui 
Keisarinnankiven ja rannan väliselle alueelle. Näin to-
rikauppa jaettiin ajoradalla kahteen vyöhykkeeseen: 
kapeaan rantavyöhykkeeseen ja leveään keskivyöhyk-
keeseen. Autoistumisen myötä torille ilmaantuivat 
1920-luvun lopulla puiset pysäkkikorokkeet, joita 

Laiturin levennys + jalkakäytä-
vä 1926>

Korotettu jalkakäytävä 
1900 alussa...

Korotettu jalkakäytä-
vä (tiettävästi) 1900 
alussa...

Ajoreitit 
1930-l

Sileät reunuk-
set 1895...

Tolpat 
1930-l

8-kulmainen kioski 
1900 alussa

Muka-
vuuslaitos 
1926...

Kiinteä kävelysilta 
1926>

Klippanin 
kioski

Sähkövalot

Havis Amanda 
1908

Ruotsin suurlähe-
tystö 1925>

Purettu 1930-l

Täyttö 
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1900...1930-luku

rakennettiin Havis Amandan aukion reunustoille sekä 
1930-luvulla Kauppatorin keskialueelle.

Myös laivojen koko kasvoi huomattavasti 1900-luvun 
alkupuolella. Puulaivat ja purjeet saivat hiljalleen teh-
dä tilaa rautaisille valtamerialuksille, joiden piipuista 
tuprusi musta koneellistumisen pilvi rantamaiseman 
ylle. Uutena liikennemuotona Eteläsatamassa näkyivät 
1920-luvulla Aero Oy:n Katajanokalta liikennöivät vesi-
tasot. Raitiotielinjauksia kehitettiin ja muutettiin mm. 
siten, että kaksi raideparia kulki koko Pohjoisesplana-
din matkan Kauppatorin pohjoisreunaa pitkin Kataja-
nokalle. 

1915 kaasuvalaisimia ryhdyttiin korvaamaan sähkö-
valaisimilla niillä alueilla, joissa valaisimia voitiin kiin-
nittää raitiotien johdinpylväisiin. Samoin altaiden ja 
laiturivarsien reunoihin tuli yksittäisiä pylväissä roik-
kuvia sähkövalaisimia. 1930-luvulla Havis Amandan 
aukiolle sijoitettiin korkea ristikkorakenteinen masto, 
johon oli kiinnitettynä kolme sähkövalaisinta.

Kolera-altaan pohjoiselle laiturivarrelle 1865 pystytet-

ty Hartwallin virvoitusjuomakioski purettiin ja tilalle 
tuli pieni goottilaistyylinen mökki 1910-luvun alussa 
(purettu 1930-l), joka palveli ilmeisesti Klippanin pur-
siseuran vuoroveneen lippukioskina. Kauppatorin 
kaksi ilmoituspylvästä (1896) poistettiin jo vuosisadan 
alussa ja Kauppahallin pohjoispäässä olleen paikalla 
rakennettiin 8-kulmainen makeis- ja virvoitusjuoma-
kioski (nykyinen). Havis Amandan patsaan aukiolle, rai-
tiotielinjojen risteysalueelle, rakennettiin vuoden 1915 
suunnitelman mukaan klassistinen lipunmyyntikioski 
Raitiovaunu ja Omnibussi Oy:lle (purettu 1930-l).

Pohjoisesplanadin rakennuskannassa tapahtui ajan-
jaksolla kaksi merkille pantavaa muutosta. Torin 
keskiakselissa, Keisarinnan kiven linjassa ollut Hei-
denstrauchin palatsi siirtyi Ruotsin valtion omistuk-
seen suurlähetystöksi. Koristeellinen ja keskirisaliitilla 
varustettu rakennus muokattiin ulkoisesti ajanmukai-
seen uusklassistiseen muotoon. Vuonna 1932 entinen 
Hotelli Seurahuoneen empirepalatsi muuttui Helsingin 
kaupungintaloksi, vailla erityisiä ulkoisia uudistuksia. 
(Björkman, S. 1986, s. 35, 45, 91, 102)

1916 1940

Vuoden 1916 kartassa on tarkasti osoitettu miltä laiturivarrelta 
mikäkin laivareitti lähtee. Se kuvaa hyvin Kauppatorin ja Ete-
läsataman keskeistä liikenteellistä roolia: meri- ja maaliikenteen 
solmukohta. 
Kansalliskirjaston Doria kokoelma.

Vuoden 1940 kartassa meriliikenne on esitetty suurpiiteisem-
min. Ulkomaille lähdettiin Vironaltaan edustalta, missä sijaitsi 
Tullipaviljonki. Itäisen Suomenlahden liikenne (”Porvooseen”) oli 
jo 1800-luvun alusta osoitettu torin itäreunaan. 

Vuoden 1940 kartasta käy myös ilmi, että Suomenlinnaan Linna-al-
taan länsireunasta liikennöivän laivayhteyden Marspaviljonki purettiin 
1925, liittyen Ruotsin kuninkaan vierailujärjestelyihin. Korvaava mat-
kustajapaviljonki rakennettiin vasta 1950-luvulla. Myös Vironaltaan 
tavarakatokset purettiin 1930-luvulla.

Vuoden 1940 kartassa näkyvät bussilinjat, sinisellä katkoviivalla, kulke-
vat pitkittäin nykyisellä torialueella.
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1910-luku: 
Itsenäistymisen ja teräksen 
vuosikymmen

Varhainen vuokra-autosema nykyisen Kukkatorin laidalla. 
Kuvaaja Pälsi, HKM.

Rouva Berta Fazer, konsuli ja rouva Stockmann Eteläsatamassa Linnan-
laiturilla. Strindberg, HKM.
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1910 väkiluku 118 736

Vaikka venäläistämistoimet saivat 1910-luvulla yhä ikä-
vämpiä piirteitä, kehittyi Helsinki kohti itsenäisyyttä. 
Eteläesplanadin itäpäässä Havis Amanda sai ympäril-
leen aiempaa korkeammat muurit, kun arkkitehti Karl 
Lindahlin Vakuutusyhtiö Suomen rakennus valmistui 
1912 ja arkkitehti Armas Lindgrenin suunnittelema 
asuin- ja liiketalo Unioninkadun nurkassa vuonna 1913. 
Kauppatorilla, Pohjoisesplanadin puolella, Seurahuo-
neen perinteikäs hotellirakennus oli ostettu kaupun-
gille jo 1901, ja se otettiin kaupungintalokäyttöön 
ensimmäisen kerran vuonna 1913. Sotavuodet näkyi-

vät Helsingissäkin venäläisten sotilaiden kasvaneena 
läsnäolona, mutta vasta sisällissodan lopulla, Helsingin 
valtauksen yhteydessä huhtikuussa 1918, käytiin kau-
pungissa taisteluja. Kauppatori joutui toimimaan si-
sällissodan ikävän jälkinäytöksen tapahtumapaikkana, 
kun punaiset vangit odottivat torilla siirtoa Suomenlin-
nan pahamaineiselle vankileirille. Sotavuosien jälkeen 
rakentaminen oli vähäisempää ja väkiluvun kasvu hi-
dastui lyhytaikaisesti. Modernissa kaupungissa julki-
nen liikenne kehittyi suurin harppauksin ja autokanta 
kasvoi.

Vesitaso Eteläsatamasssa. Kuvaaja Timiriasev, HKM. Vuonna 1913 valmistunut Vakuutusyhtiö Suomen talo. HKM 
N256173 
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Juhlasaattue Pariisin kesäolym-
pialaisiin 18.7.1924. HKM

1920 väkiluku 152 200
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1920-luku: 
Pääkaupungin torina
Helsingin uusi rooli itsenäisen Suomen pääkaupunki-
na näkyi myös Kauppatorilla toteutuneina valtiollisina 
tapahtumina. 1920-luvulla  yksi Kauppatorin suurim-
mista näkyvistä muutoksista oli Pohjoisesplanadi 7:ssa 
sijainneen kaupunkipalatsin muuttaminen Ruotsin 
suurlähetystöksi. Ruotsalainen arkkitehti Torben Grut 
suunnitteli rakennuksen mittavan kunnostus- ja laajen-
nustyön. Suunnittelutehtävänä oli antaa rakennukselle 
hahmo, jossa esiintyisi tukholmalaisen arkkitehtuurin 
juonteita. Käytännössä yhtymäkohdat Tukholman ku-

Pohjoisesplanadi 7 on alunperin  kauppaneuvos Heidenstrauchin itselleen 
rakennuttama empiretyylinen kaupunkipalatsi, jonka kauppaneuvos Jakov 
Tschernischeff vuonna 1883 muokkasi vuokrakasarmiksi ja uudisti julkisivun 
uusbarokin henkeen. Kuvaaja Eric Sundström, HKM.

Helsinkiläistä torielämää noin 1924, kun suurlähetys-
tön rakennustyö on käynnissä. Hjalmar Henriksson 
HKM N112263

Ruotsin kuningasparin ensimmäinen valtiovie-
railu elokuussa 1925. Kuvaaja tuntematon, HKM 
1994010-7.

Pohjoisesplanadi 7 vastavalmistuneena suurlähetystökäyttöön noin 1925. 
Kuvaaja Eric Sundström, HKM N25195.

ninkaanlinnaan ovat ilmeiset. Elokuussa 1925 Ruotsin 
kuningaspari saapui ensimmäistä kertaa itsenäiseen 
Suomeen vihkimään suurlähetystöä käyttöön.

Kesäolympialaisissa 1924 Pariisissa ja 1928 Amsterda-
missa Suomi saavutti komeat mitalisaaliit ja asettui mo-
lemmissa kisoissa kokonaispisteillä kärkikolmikkoon. 
Olympiaurheilijat saatettiin matkaan ja vastaanotettiin  
sankareina Lyypekinlaiturilta riemukkain juhlallisuuk-
sin.
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1930-luku: 
Konevoimaa ja sähkövaloa

Liikennelaitoksen linja-auto. Kuvaaja tuntematon, HKM. Kesäpäivää Havis Amandalla. Kuvaaja S. Pälsi, HKM N203912.
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1930 väkiluku 205 833

Saaristokauppiaita Kolera-altaalla. Värikuva 1930-luvulta. W. Wilkman, HKM 
XLVIII-1584.

Matkustajalaiva S/S Rügen Pakkahuoneenlaiturissa 
Eteläsatamassa. HKM
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1940-luku: 
Sota ja niukat vuodet

1940 väkiluku 252 484
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”Sota oli keskeyttänyt 1930-lu-
vulla alkaneen lupaavan kehi-
tyksen. Jälleenrakentaminen ei 
tarkoittanut pelkästään maan 
aineellisten voimavarojen pa-
lauttamista siihen tilaan, jossa 
ne sodan syttyessä olivat olleet,  
vaan myös kansakunnan itse-
tunnon palauttamista hävityn 
sodan jälkeen. Tässä prosessis-
sa pääkaupungin rakennuksilla 
ja tunnetuimmilla näkymillä oli 
tärkeä tehtävä. Ne osoittaisivat 
maailmalle Suomen suuntautu-
van eteenpäin, tulevaisuuteen. 
Moderni kaupunkikuva voidaan 
nähdä ilmauksena uudistumi-
sen välttämättömyydestä ja 
tahdonvoimasta, jotka olivat 
ominaisia sodasta selvinneille 
Euroopan kaupungeille.” (Ker-
vanto Nevanlinna s. 153)

Havis Amanda suojattiin sotavuosina. HKM N88514
Kukkien myyjä vuonna 1940. HKM

Välirauhan aikana Kaupunginhallitus hyväksyi rai-
tiotielinjoen uudelleen järjestelyn, joka pienensi 
olennaisesti Havis Amandan aukion eteläreunaa. 
Piirustus 12.5.1941, HKR. 

Kuva 1940-luvulta, uudes-
ta raitiovaunuseisakkeen 
paikasta, Roos, HKM 
N133764. 

Torin myyntiartikkelit olivat niukkoja ja rajoittuivat kotimaiseen tuotantoon. 
Kaukokallio, HKM 200232-4.
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Ajoradat, pysäköintikentät 
ja valonheittimet
1950- luvuilla tapahtuivat ne ajoratojen ja liikenneväy-
lien geometriset muutokset, jotka ovat osa Kauppa-
torin nykyistä rakennetta. Kun sodan tuomista koet-
telemuksista oli selvitty, tehtiin alueella muutoksia ja 
parannuksia Suomen valmistautuessa vuoden 1952 
Olympialaisiin. Samalla Etelärantaan valmistuivat Teol-
lisuuskeskuksen talo ja Eteläranta 18 toimistotalo. 
1930-luvun ajoreitistä torin halki luovuttiin ja autolii-
kenne sijoitettiin Pohjoisesplanadin varteen, aiempaa 
leveämmälle ajoradalle. Samalla myös Katajanokalle 
kulkenut raitiotie (Presidentinpalatsin editse) pois-
tettiin ja liikenne ohjattiin Aleksanterinkadun kautta, 
kuten nykyisin. Ajoratojen levenemisestä seurasi, että 
raitiovaunujen johdinpylväät vaihdettiin aiempaa kor-
keammiksi ristikkomastoiksi, tiettävästi 1940-luvun 
lopulla, joista osa on edelleen olemassa Etelärannan 
varressa, Kolera-altaan kohdalla. 

Autoistumisen muutokset eivät jääneet kuitenkaan 
tähän. Vuoden 1954 suunnitelmien mukaan pysäköin-
tipaikkoja rakennettiin Pohjoisesplanadin puoleiselle 
torireunalle, Linnanaltaalta Havis Amandan aukiolle 
saakka, ja nämä varustettiin kolikkopysäköintimitta-
reilla. Tätä seurasi suurempi muutos vuosikymmenen 
lopulla. Vuoden 1957 suunnitelmien mukaan Pohjoi-
sesplanadia levennettiin entisestään ja vastaavasti 
torialueita kavennettiin. Liikennesuunnitelma tehtiin 

autoliikenteen soljuvuuden ja aiempaa loivempien 
kaarien ohjaamana. Havis Amandan aukion reunoille 
rakennettiin kaartuvia kaksiväyläisiä ajoratoja – ase-
telma, joka on nykyisinkin olemassa. Samalla ristik-
komastot poistuivat torilta ja ne korvattiin korkeilla 
pyörötolpilla. Raitovaunuliikenne linjattiin kulkemaan 
Havis Amandan aukion ympäri. Järjestely on sama kuin 
nykyisin. Torin katuvalaistukseen tuli myös täysin uu-
denlainen tehokkuusajattelun sokaisema idea: tehok-
kaat valonheittimet sijoitettiin mastojen päihin. Tämä 
ratkaisu oli käytössä aina 1990-luvulle saakka.

Autoistuminen ja liikennejärjestelyjen muutokset toi-
vat mukanaan erinäiset liikennevarusteet ja pysäköin-
tiratkaisut. Katukuvaan ilmestyivät liikennemerkit, 
joko omaan tolppaan kiinnitettynä, johdintolppaan tai 
valaisintolppaan ripustettuna tai vaijerin varassa ripus-
tettuna ajoradan yläpuolelle. Vilkkaasti liikennöityjen 
katujen risteykset varustettiin liikennevaloilla. Kole-
ra-altaan kohdalle, ajoradan ja torin rajaan rakennettiin 
rautainen suojakaide vuoden 1957 muutoksen perus-
teella, mikä oli osoitus niin liikennemäärien kasvusta 
kuin liikenteen nopeutumisesta. Kaupunkilaisten hen-
kilöturvallisuudesta huolehtiminen alkoi näkyä enene-
vässä määrin myös Kauppatorin alueen rakenteissa. 

Autoistumisen kasvu muutti myös torin arkista maise-

Täyttö n. 1970

Suomenlinnan lautta-
paviljonki 1952

Aita 1971

Valonheitti-
met 1957

Puiset sähkötolpat 
1960-l...

Kioski

Ristikkomas-
tot 1940-l...

Ajoradat 1957

Tullipaviljonki ym. 
rakennukset puret-
tiin 1953 mennessä

Raitiotie aukio-
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reunus 1970-l
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lo 1970

Apteekintalo 
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Teollisuuskes-
kus 1952

Enso-Gutzeit 
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jolloin sisänurkassa ollut kiviporras poistui. 
Suomenlinna lautalle rakennettiin viimein matkus-
tajapaviljonki vuonna 1951, arkkitehtien Hytönen & 
Luukkonen suunnitelmien mukaan. Laiturin itäreunaan 
muokattiin kaksi ajoramppia. Vuonna 1971 paviljon-
gille rajattiin oma toiminta-alue teräsverkkoaidalla. 
1953 mennessä lähes kaikki vanhat puurakennukset 
purettiin Kauppatorin alueelta. Jäljelle jäi vain kääntö-
sillanhoitajan koppi Keisarinluodonlaiturilla. 1950-lu-
vulta lähtien torimiljöösen ilmestyi muutama kioski. 
Aiempien koristeellisten paviljonkirakennusten sijaan 
kioskit olivat ajanmukaisen anonyymeja, kantikkaita 
laatikoita.

Torimaiseman rakennuskannassa tapahtui merkittä-
vä muutos 1962, kun Th. Höijerin suunnittelma Nor-
rménin talo (1897) purettiin ja tilalle nousi A. Aallon 
Enso-Gutzeitin marmorijulkisivu. 1969-1971 Pohjoi-
sesplanadin varressa nähtiin kaksi raskaan sarjan ”en-
tisöintiä”: Apteekintalon purku ja uudelleenrakennus 
sekä Kaupungintalon remontti, joka jätti Engelin raken-
nuksesta jäljelle lähinnä julkisivut.

1950-luku...
1970-luku

maa. Päivisin, torimyynnin aikaan, pysäköidyt autot val-
loittivat kaikki torien ja rantareunusten vapaa-alueet, 
joita ei ollut osoitettu torin liiketoimintaan. Olympia-
laisten jälkeen Keisarinluodonlaiturin länsiosa, juna-
radan rajaama kolmio, ns. Porvoon tori, oli osoitettu 
autojen pysäköintiin. Vuonna 1959 Helsingin poliisi-
laitoksen ehdotuksesta Keisarinluodonlaituri jaettiin 
kokonaisuudessaan pysäköintiruutuihin. Samoin 
vuonna 1966 tehtiin Vironaltaan kohdalle, Kauppahal-
lin edustalle, pysäköintijärjestely Helsingin poliisilai-
toksen ehdotuksesta. Tosin alueella oli pysäköity jo 
1930-luvulta lähtien. Lisäksi 1950-luvulla Unioninkadul-
le, Esplanadin puiston puoleiselle reunalle, osoitettiin 
pysäköintipaikat ”Kauppatorin vuokra-autoasemalle”. 

Katajanokan puoleisia alueita parannettiin 1950-lu-
vulla rakentamalla Katajanokan kävely-yhteyden var-
teen suojakaide Linnanaltaan kohdalle. 1970-luvulla 
Katajanokalle johtanut henkilöliikennesilta uusittiin ja 
tiettävästi samalla laiturivarren kiveys uusittiin suomu-
ladontana. Linnanlaiturin merenpuolelle tehtiin pieni 
täyttöalue, Suomenlinnan lauttapaviljongin kohdalle, 

Ortokuva 1969, kartta.hel.fiOpaskartta 1962, kartta.hel.fi

Suunnitelma 6.6.1956, HKR. Piirustukseen 
on lisätty värit havainnollistamaan katu- ja 
torilinjauksia. Vihreä edustaa edeltänyttä 
tilannetta vuodelta 1941 Punainen osoittaa 
uuden suunnitelman mukaiset ajoradat ja 
suojatiet, jotka olivat ”Seebra-asfalttia”.
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1950-luku: 
Vauhti ja virtaavuus
Jälleenrakennuskauden dynaamisuus ja vireys heijastui 
myös torilla tehtäviin uusiin järjestelyihin. 1950-luvulla 
liikenteen määrät Kauppatorin alueella kasvoivat merkit-
tävästi ja liikennesuunnittelussa liikenteen helppo virtaa-
vuus on selvästi yksi keskeisistä lähtökohdista. Liikenne-
merkit ilmestyvät katukuvaan, samoin turvakaiteet, jotka 
jakavat autoilijoiden ja jalankulkijoiden reviirit omikseen. 
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1950 väkiluku 368 519

Poimintoja 1950-luvun
kehittyvästä Suomesta

Kesäolympialaiset, joihin vieraita saapuu 
paitsi vesitse Kauppatorin kautta, myös 
vasta avatun Helsinki-Vantaa -lentoaseman 
kautta

Viimeiset sotakorvaukset maksetaan Neu-
vostoliittoon

Kahvin säännöstely loppuu

Suomessa järjestetään Maailman rauhan-
kokous, johon osallistuu 63 valtiota

Suomi hyväksytään YK:n jäseneksi

Neuvostoliitto palauttaa Porkkalan

Urho Kekkonen valitaan presidentiksi

Yleislakko, jonka perusteella SAK saavut-
taa merkittävän palkankorotuksen

Suomen markka devalvoidaan 39 prosen-
tilla

Yleisradio aloittaa televisiolähetykset

Naantalin öljynjalostamo vihittiin käyttöön

Suomessa on 294 työtöntä

1952 

1952 

1954

1955

1955

1956

1956

1956

1957 

1958

1958

1959



Kauppatori52

1960-luku: 
Rationaalisuus ja autot
Suomalaisen yhteiskunnan tervehtyminen sodan ai-
heuttamasta poikkeustilasta tuotti rationaalisuuteen 
perustuvan kaupunkikulttuurin. 1960-lukua leimasi 
tulevaisuususkoinen aktiivisuus, reipas rakentaminen 
ja teknologinen kehittyminen. Arkielämän tai kaupun-
kiympäristön estetiikan merkityksestä ei juuri keskus-
teltu. Eteläranta 10  Teollisuuskeskus (nykyinen Hotel 
Palace) ja Eteläranta 18 valmistuivat vuonna 1952 ja 
kadunvarren viimeisenä Eteläranta 8, vuonna 1955. 
Vuodesta 1962 Kauppatorin julkisivut ovat olleet jok-
seenkin muuttumattomia, kun Enso-Gutzeitin uusi pää-
konttori valmistui. Kaikki mainitut rakennukset edusta-

vat rationaalista modernismia ja niiden alta purettiin 
1800-luvun jälkipuoliskon pienipiirteisiä ja koristeelli-
sia rakennuksia. Samalla asuinrakennukset korvautui-
vat liike- ja toimistohuoneistoilla. 

Katajanokan sataman tavaraliikenne kohosi ennätys-
tasolle vuonna 1960. Seuraavana vuonna tavaralii-
kenteen painopiste siirrettiin Sörnäisten satamaan ja 
tavaraliikenne Katajanokalla väheni. Vuosikymmenen 
lopussa ryhdyttiin suunnittelemaan Katajanokan Val-
metin telakan siirtämistä Vuosaareen. 

Paikoitukseen käytettävät alueet 
muodostavat toritilaan kuolleita 
kohtia. 
Volker von Bonin, HKM.

1960 väkiluku 448 315
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Kauppatorin itäpäädyssä sijainnut Theodor Höijerin suunnittelema  punatii-
linen, uusrenessanssia edustanut Norrménin talo purettiin ja paikalle raken-
nettiin Alvar Aallon suunnittelema Enso- Gutzeitin pääkonttori. Sokeripalaksi 
kutsutun, kimpalemaisen rakennuksen valmistuminen Kauppatorin itäisen 
näkymän päätteeksi herätti aikanaan paljon kritiikkiä. Rakennus on Kauppato-
ria ympäröivistä julkisivuista nuorin. HKM.

Kesäpäivän eloisaa torikauppaa, taustanaan 
tavarasataman satamakurjet. Autot ovat 
tunkeutuneet ihmisten joukkoon. Kuvaaja 
Grünberg HKM, XLVIII1343.
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1969-1970-1971 
Kenen Helsinki?
Kauppatorin alue oli noteerattu arvokkaana miljöö-
nä poikkeuksellisen varhain, minkä ansiosta empire-
korttelit säilyivät koskemattomina koko 1900-luvun 
alkupuoliskon, kaupungintalon 1910- ja 1930-luvun 
uudistamishankkeista huolimatta. Vasta 1960-luvun jäl-
kipuoliskolla purku-uhka konkretisoitui Aarno Ruusu-
vuoren toimiston toteuttamissa saneerauksissa. Ensin 
toteutettiin kaupungintalon hyvin kalliiksi muodostu-
nut modernisointi ”restaurointi”-nimikkeellä. Muutos-
työssä vanhasta Hotelli Seurahuoneesta säilyivät vain 
julkisivumuuri, juhlasali ja muutama muu huonetila. 
Sen jälkeen Pohjoisesplanadi 17, nk. Vanhan Apteekin 
talo, purettiin ja rakennettiin uudestaan vanhan nä-
köiseksi. Uudelleen rakentaminen valittiin korjauksen 
sijaan kustannussyistä - olihan kaupungintalo tullut 
niin kalliiksi.  ”1950-60-lukujen vaihteen vimma, ehdot-
tomuus ja intensiteetti tulee esille Aarno Ruusuvuoren 
toimistossa tuolloin työskennelleiden arkkitehtien lau-
sunnoissa. Moderni ajattelu läpäisi koko elämän.” (Kor-
honen: Kaupungin Leijona-sydän s.108)

Vuosikymmenen vaihteessa kiivaasti kasvavan yhteis-
kunnan itsetutkiskelu saavutti tietoisuuden tason. 
Vanhojen rakennusten purkamisen ja raskaan sanee-
raamisen oikeutusta ryhdyttiin vähitellen kyseenalais-
tamaan. Arkkitehdit Vilhelm Helander ja Mikael Sund-
man julkaisivat vuonna 1970 kuvapamfletin Kenen 

Pohjoisesplanadi 17, nk. Vanhan Apteekin talo ennen purkua 1969. 
SKY FOTO HKM.

Pohjoisesplanadi 17 Aarno Ruusuvuoren suunnittelemana uudisraken-
nuksena 1981. Bonin von Volker HKM.

Helsinki, jossa kritisoitiin autoistumisen, tehokkuuden 
ja liiketaloudellisen voitontavoittelun seurauksena teh-
tyä näköalatonta, ihmiset unohtavaa kaupunkisuunnit-
telua. Surumielisen kuvakavalkadin päätteeksi kirjoit-
tajat totesivat: 
”Funktionalismi keksi parannuskeinon industrialismin 
mukana tulleisiin vaikeuksiin. Suunnittelija jakoi kau-
pungin toiminnallisen rakenteen suuriin, helposti kä-
siteltäviin yksiköihin. Suunnittelu tarkoitti nyt alueiden 
varaamista eri toimintamuotoja varten. Näin syntyi 
ideologia, jonka tulokset ovat meille niin tutut eri toi-
mintojen toisistaan irralliset erillisalueet: teollisuuden 
työalueet, lähiöiden nukkumakaupungit, hallintoko-
neiston virkakaupunki, korkeakoulujen kampukset, ur-
heilupuistot, liike- ja kulttuurikeskukset.

Mutta meillä on vielä olemassa vahtoehto. Voimme ot-
taa talteen perinteellisen Helsingin antamat mahdolli-
suudet. Olemassa olevasta kaupungista voimme tehdä 
elävän inhimillisen kaupungin asukkaiden ja työnteki-
jöiden tarpeisiin. Meidän on rajoitettava liike-elämän 
ja suuryritysten valtaa muotoilla ympäristöämme. 
Tämä edellyttää yleisen mielipiteen muutosta. Elinta-
soa eivät enää ensisijaisesti määräisi tuotteiden kulu-
tusmahdollisuudet, vaan asukkaiden yhteisen ympäris-
tön laatu.”(Kenen Helsinki s. 117)



 Torin vaiheet 55

Pohjoisesplanadi 17 purettuna 1970. Simo Rista HKM.

”Helsinkiä muutetaan. ...

Kaupungin johto ja suunnittelijat 
puhuvat kaupunkiasumisen paran-
tamisesta. Samalla tietoisesti tuho-
taan kantakaupungin vanha 
asuinympäristö. Kaupungissam-
me on yli 15 000 asuinhuoneistoa 
luvatta muutettu konttoritiloiksi. 
Liikennettä tuodaan väkisin yhä 
enemmän keskustaan. Pian loputkin 
asukkaat joutuvat lähtemään kan-
takaupungista.
Elokuvateatterit, kahvilat ja ravinto-
lat puretaan suuryritysten ehdoilla. 
Tilalle tulee pankkipalatseja ja auto-
kauppoja. Kaupunki kuolee iltaisin. 

Kuka ohjaa tätä kehitystä? Raken-
netaanko Helsinkiä asukkaitaan 
varten? Julkinen keskustelu suunnit-
telun päämääristä puuttuu. Päättä-
minen tapahtuu kaupungin asukkai-
den päiden yläpuolella.”
(Kenen Helsinki -kirjan takakannen tekstiä)

Kenen Helsinki -pamfletti toi yleistajuisesti esille ke-
hittyvän ja kasvavan kaupungin epäkohtia. Kirjan 
keskeisiä teemoja olivat suuryritysten symboloiman 
tehorakentamisen ja vanhan kaupunkirakenteen säi-
lyttämisen vastakkainasettelu, liikenteen ja autojen 
viemä suhteettoman suuri tila, puistojen hävittäminen 
ja vapaan tilan katoaminen, kun kulttuurirakennuksia 
rakennettiin puistoihin (Töölön kirjasto, Finlandia-talo 
jne.), vanhojen kaupunkialueiden virastoituminen ja 
uusien lähiöiden palvelujen niukkuus. 
Tämä 1970-luvun alussa virinnyt kaupunkikehitystä 

arvioiva keskustelu käynnisti myös vanhan empire-
keskustan alueen  tutkimus- , kehitys- ja suunnittelu-
hankkeita, joissa keskeisiä teemoja olivat rakennetun 
ympäristön suojelu, kaupungin elävöittäminen ja lii-
kennevirtojen hallitseminen. Nämä teemat ovat vii-
meisten vuosikymmenien aikana nousseet yhä uudes-
taan käsittelyyn myös Kauppatorin suunnittelussa ja 
voidaan todeta, että pamfletin viittoittamaan suuntaan 
kuljetaan edelleen. Kenen Helsinki -pamfletti voidaan 
nähdä oman aikansa oivaltavana ja monin paikoin visio-
näärisenä ja historiatietoisena puheenvuorona. 
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1970-luku: 
Kaupunkisuunnittelun kritiikki 
herää

neet torin kokemiseen. Empiremuurin julkisivut olivat 
jalankulkijalle mykkiä - virastoituneissa kortteleissa ei 
ollut myymälöitä tai kahviloita. 

Kauppatorin merkitys kaupunkilaisten  päivittäistava-
roiden hankintapaikkana väheni vuosi vuodelta uusien 
valintamyymälöiden ilmestyessä katukuvaan. Kaupun-

Toria ympäröivien vanhojen julkisivujen takana oli tehty 
muutoksia, tarpeiden ja kysynnän mukaan ja huoneis-
tojen käyttötarkoitus oli vuosikymmenien saatossa yk-
sipuolistunut. Asuminen ja kauppankäynti oli vähenty-
nyt, hallinnon virastot ja toimistohuoneistot valtasivat 
alaa. Kaupungintalon raskas saneeraaminen ja Aptee-
kin talon uudelleenrakentaminen eivät juuri vaikutta-
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1970 väkiluku 523 677

kisuunnittelun näkökulmasta kiinnostus torin kulttuu-
rihistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä kohtaan 
hiljalleen kasvoi.  

Valokuvassa konkretisoituu nopean liikenteen valtaa-
ma laaja pinta-ala. Pohjoisesplanadin ajoradat ovat 
leveimmillään vuosien 1957 ja 1993 välillä. Kritiikki 
liikenteen dominanssia ja paikoituksen leviämistä koh-
taan herää 1970-luvun aikana. 

Eteläsataman laivaliikenteen painopiste siirtyy tava-
raliikenteestä henkilöliikenteeseen. Jo 1960-luvulla 
käynnistynyt Ruotsinlaivaliikenne kasvoi, kun Silja Line 
käynnisti ympärivuotisen laivayhteyden Tukholmaan 
vuonna 1972. Viisi vuotta myöhemmin Finnjet aloitti lii-
kennöinnin Saksaan Katajanokan terminaalista. Vuon-
na 1975 Eteläsataman vuotuinen matkustajalukumäärä 
oli noussut miljoonaan. Satamarata oli käytössä vielä 
koko 1970-luvun.
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Kaavoitus, kunnostus ja pyörätie
1950-luvun ajoratalinjausten ja 1960- ja 70-luvun ra-
kennusten purku- ja uudistusvimman herättämänä 
1980-luvulla ydinkeskustan kehittämisessä otettiin 
askelia rakennussuojelun ja kulttuuriympäristön vaali-
misen suuntaan. Vuonna 1988 vahvistettiin merkittävä 
empirekeskustaa suojeleva asemakaava (8980), jonka 
rajaus ulottui Pohjoisesplanadin reuna-alueelle. Kaup-
patorilta katsoen koko Pohjoisesplanadin kortteliseinä, 
Katajanokalta Fabianinkadulle, merkittiin suojeltaviksi 
rakennuksiksi (sr). Ainoa poikkeus oli ns. Apteekin talo 
Unioninkadun kulmassa, joka on vuosien 1969-71 uu-
delleenrakennuskohde. Empirekeskusta määriteltiin 
kaavassa kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi alueek-
si, jolla mm. ”…aitoja, ulkoportaita tai kiveyksiä” ei saa 
muuttaa tai hävittää. Kaavan rajauksen mukaan mää-
räys koskee myös Kauppatorin Pohjoisesplanadin jal-
kakäytäväaluetta. Toiminnallisesti torikorttelit määri-
teltiin hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi. 
Tämä oli seurausta siitä 1900-luvun yleiskehitykses-
tä (sekä yleiskaavasta 1976), jossa torivarren entiset 
asuinrakennukset, kauppiastalot ja hotellit olivat siirty-
neet kaupungin tai valtion omistukseen, mikä puoles-
taan johti hallintorakennusten keskusta-alueen laaje-
nemiseen ja kaupunki(yö)elämän yksipuolistumiseen. 
Merkittävä suunnanmuutos kehityksessä on tapahtu-
nut kuitenkin 2000-luvulla ja monin toimin on pyritty 
edistämään torikortteleiden paluuta ympärivuorokau-

tiseen ja rikasmuotoiseen käyttöön (mm. Elämää kau-
pungintalokortteleihin –viitesuunnitelma 2006; Lam-
pan talon asemakaavamuutos (12094) 2012). 

Empirekeskustan kaavaa (1988) vastaava laaja hanke 
oli vuonna 1987 julkaistu kaupunginhallituksen hyväk-
symä Liikekeskustan kaavoitus- ja kehittämisperiaat-
teet, joka ulottui puolestaan Etelärannan kortteleihin. 
Selvityksen perusteella lähes kaikki Etelärannan raken-
nukset olisi merkitty suojeltaviksi rakennuksiksi (myös 
Teollisuuskeskus Oy, 1952) ja toiminnallisesti korttelit 
olisi määritelty liike- ja toimistorakennusten käyttöön. 
Selvitys ei kuitenkaan johtanut laajan kaava-alueen 
syntymiseen, vaan Etelärannan puolella on nykyisin 
useita tonttikohtaisia ja eri-ikäisiä asemakaavoja: 1949, 
1954, 1977, 1960, 1985, 1993.

Suunnitelma-asteelle jäi myös KSV:ssa 1997 laadittu 
asemakaava (10475) Kauppatorista. Sen mukaan tori 
ranta- ja vesialueineen olisi määritelty suojeltavaksi 
aukioksi, ”joka on historiallisesti ja kaupunkirakennus-
taiteellisesti arvokas”. Nykyisin voimassa oleva asema-
kaava Kappatorin alueesta on edelleen vuodelta 1895, 
koskien satamaradan rakentamista.

Konkreettisiin toimiin johti vuoden 1992 asemakaava 
Katajanokan kanava- ja ranta-alueita koskien (9802). 

Kävelysilta ja kevyen 
liikenteen reitti 1992>

Ajoliikenteen silta 
ja täyttö 1992>

Täyttö 1980-l
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1980-luku...
 2000-luku

Katajanokan rannan 
kaava 9802 (vahv. 1992), 
joka ulottuu määräyksi-
neen myös Kauppatorin 
puolelle.

Aluerajaus

Aluerajaus

Kaava-alue ulottuu Linnanaltaan itäosiin ja päävartion 
edustalle. Näiltä osin Kauppatorin itäisin reunus mää-
riteltiin ”suojeltavaksi aukioksi” (sa). Kanavaan osoi-
tettiin neljä vesialueen osaa, joiden ylitse sai raken-
taa sillan. Tämän seurauksena rautatiesilta (1895) ja 
kävelysilta (1926>) purettiin ja tilalle rakennettiin yksi 
uusi kävelysilta. Uusi autoliikenteen silta rakennet-
tiin Pohjoisesplanadin ja Katajanokanlaiturin välille. 
Etenkin autoliikenteen silta tehtiin eräänlaista histo-
riallista ilmettä tavoitellen, kaavamääräystä noudatel-
len: ”uusien rakenteiden tulee olla mittakaavansa ja 
tyylinsä puolesta ympäristöön sopivia, esteettisesti 
ja laadullisesti korkeatasoisia…”. Samalla, ikään kuin 
puolivahingossa, Katajanokan kanavaa kavennettiin 
suuaukoltaan, täyttämällä se osa rantareunaa joka oli 
muodostunut syvennykseksi 1895 kääntösillan raken-

Kanavan alku-
peräinen linja 
1844

tamisen yhteydessä.  
1980-luvun toimista on mainittava, että Keisarinluo-
donlaiturin merenpuoleinen sivusta rakennettiin laajal-
ta alueelta kokonaan uudestaan, lähes rataan ulottuen. 
Vuonna 1980 junaliikenne päättyi tarpeettomana kun 
mm. Valmet Oy:n telakkatoiminnat olivat siirtyneet pois 
Katajanokalta 1970-luvulla. Kiskot alueella säilyivät kui-
tenkin vielä pitkään ja niitä purettiin vain osittain, osan 
ollessa vieläkin olemassa. Keisarinluodonlaiturin ja Lyy-
pekinlaiturin kenttämäiset alueet, jotka 1960-luvulla 
oli järjestetty viistopysäköintialueiksi, muutettiin suo-
rakulmaiseen järjestykseen. Samalla ajoreitti Pohjoi-
sesplanadilta Keisarinluodonlaiturin pysäköintialueelle 
rajattiin maalatuin tiemerkinnöin entistä selvemmin, 
leveänä kaksikaistaisena alueena, mutta rajauksesta 
luovuttiin myöhemmin.

Empirekeskustan suojeluasema-
kaava 8980 (vahv. 1988), johon 
punaisella on osoitettu Kauppato-
rin puoleiset suojellut rakennukset. 
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Vuonna 1986 laadittiin KSV:n liikennesuunnitteluosas-
tolla suunnitelma Kauppatorin alueen liikennejärjes-
telyiksi, joka toimi ohjeena jatkosuunnittelulle. Suun-
nitelmaan oli osoitettu mm. kevyenliikenteenreitti 
Eteläsataman ympäri, Kauppahalli meren puolelta kier-
täen ja Kolera-altaan vartta myöden Pohjoisesplanadil-
le… jne. Toteutussuunnitelma asiasta saatiin vuonna 
1993, rakennusviraston katuosaston laatimana. Etelä-
rannan ja Pohjoisesplanadin liitoskohdan loivaa kaarta 
(1957) jyrkennettiin hieman ja samalla pyörätielle va-
rattiin oma kapeahko (2,25 m) ja punaiseksi maalattu 
asfalttipintainen ajoalue. Aiempien (1957) maalattujen 
suojateiden sijaan tilalle tulivat valko-mustat kiveykset. 
Muutos oli sikäli historiallinen, että ensimmäistä kertaa 
autoliikenteen reviiriä pienennettiin 1900-luvulla. 

Pohjoisesplanadin varren jalkakäytävät ovat 1900-lu-
vun lopussa ja 2000-luvulla muuttuneet kauttaaltaan 
kivetyiksi asfaltin sijaan. Kaupungintalon korttelissa on 
Aarno Ruusuvuoren suunnitelmien (1980) mukainen 
sahatuista graniittilaatoista muodostuva kiveys. Ruot-
sin suurlähetystön edustalla on lohkoituista erisuurui-
sista (vanhoista) graniittilaatoista muodostuva kiveys. 
Muut nuoremmat kiveykset on tehty sahatuista laa-
toista, kuten esimerkiksi Unioninkadun ja Sofiankadun 
välinen jakso on vuoden 2002 suunnitelman mukaan 
Mäntsälän punamustaa ja pinnaltaan poltettua migma-
tiittia (n. 60x60x10 cm).  Vuonna 1998 valmistui Sofi-

Junaliikenne päättyy 
1980

Pyörätie 1993

Ajoradan 
kavennus 
1993

WC 2005 

Pakkahuoneen laitu-
rin kunnostus ja kopit 
1995

jäte

jäte

Korkeasaaren 
kioski 1990

Aitoja ja 
pysäköintiä

Lyypekin laiturin kunnos-
tus ja täyttö 2010

Valaistuksen uu-
siminen 1990-l

Keisarinluodonlaiturin 
kunnostus 1980

Nakkikioski

ankadun ns. museokatu, jossa esiintyy eri aikakausien 
päällystystapoja.

Vuonna 1999 Viatek Oy laati Rakennusviraston toi-
meksiannosta kattavan suunnitelman Kauppatorin 
kiveysten korjaamisesta, parantamisesta ja muutok-
sista, mutta muutosten osalta suunnitelma toteutui 
vain osin. 1990-luvulla uusittiin kuitenkin torialueen 
valaistus ja Esplanadin yhtenäinen valaistusratkaisu, ly-
hyiden vihreiden lyhtypylväsvalaisimien rivistö, ulottui 
myös Pohjoisesplanadille ja Kauppatorille.  1995 Pak-
kahuoneen laituri kunnostettiin ja 1800-luvun puiset 
laiturireunat korvattiin kivirakenteilla. Laiturivarrelle 
rakennettiin kaksi huoltorakennusta ja laituri rajattiin 
kaksimetrisellä aidalla satama-alueeksi ja pois yleises-
tä saavutettavuudesta. Vuonna 2010 kunnostettiin Lyy-
pekinlaituri ja sen rakenteilta uusittiin.

Kauppatorilla vuoden 1980 jälkeen tapahtuneet raken-
nustoimenpiteet ovat vähemmän merkityksellisiä. Jo 
1960-luvulla toriympäristöön ilmestyneet pienet kan-
tikkaat jäätelö- ja nakkikioskit pysyivät katukuvassa 
vielä 1980-luvulla. 1990-luvun lopulla kioskit korvattiin 
Helsingin uusilla tyyppikioskeilla, arkkitehtitoimisto 
a.men:in suunnittelemilla rst-laatikoilla. Torin nakki-
kioskin paikka on säilynyt itsepintaisesti 1960-luvulta 
lähtien Keisarinluodonlaiturin läntisessä sisänurkassa, 
vaikka kioskin tyyppi on muuttunut. Samalla kioskin ja 
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1980-luku... 2000-luku

kääntösillan kopin välisestä alueesta on muodostunut 
eräänlainen torin huoltoalue, jossa on pisuaarit, vesi-
piste, jäteastioita ja epämääräisiä sälytystiloja toritar-
vikkeille. Pisuaarit ovat poistuneet ja jätehuollolle on 
tehty (~2004) maanalaiset keräyslaitteet, mutta toimin-
nallinen asetelma on säilynyt yli 50 vuotta. 1970-luvulla 
Kauppatorin WC-ongelman ratkaisemiseksi Kolera-al-
taan eteläreunaan pysäköintiin siirrettävä WC-vaunu, 

Ortokuva 2014. kartta.hel.fi

jonka korvasivat 1990-luvun alussa kaksi ns. ranskalais-
ta yleisö-WC:tä. Nämä korvattiin 2008 uudella Helsingin 
tyyppi-WC:llä, vihreällä peltipintaisella rakennuksella. 
Korkeasaaren lautalle rakennettiin 1990 6-kulmainen 
”siirrettävä informaatio- ja lippukioski”, Linnanaltaan 
laiturivarrelle. 1990-luvulta lähtien on haettu erinäisiä 
lupia tilapäisten kioskien sijoittelulle ja laituriin pidem-
piaikaisesti kiinnittyneille ravintolalaivoille.
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1980-luku: 
City-kulttuuri saapuu

1980 väkiluku 483 675
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1980-luku oli city-kulttuurin ja uudenlaisen kaupun-
gissa olemisen syntyaikaa. Eeropekka Rislakin sanoin: 
”City-kulttuuria oli 1920- ja 30-luvuilla, mutta se kuoli 
nälkään 1960- ja 70-luvun suuriin muuttoliikkeisiin.” 
Kehittyvän tietotekniikan tarjoamat uudet mahdolli-
suudet ja matkustuksen lisääntyminen kasvattivat yh-
teiseurooppalaisen kaupunkikulttuurin vaikutteiden 
rantautumista myös Suomeen. Yhteisten tilojen ja 
kokemusten kysynnässä kaupungin aukiot, erityisesti 
Senaatintori ja Kauppatori, tarjosivat tuttuja ja komeita 
puitteita uudenlaiseen kaupungin haltuun ottamiseen. 
1980-luvun alusta iltatori tarjosi kaupunkilaisille luon-
tevan kesäisen retkikohteen. Ensimmäinen Taiteiden 
yö järjestettiin vuonna 1987.

Satamamaisemassa tapahtui merkittävä muutos, 
kun Katajanokan viimeiset satamanosturit purettiin 
1980-luvun alkuun mennessä. Eteläsatamassa käänty-
vien matkustajalaivojen koko kasvoi kasvamistaan. 

Porvooseen liikennöivä J. L. Runeberg sekä Korkeasaaren uusi 
yhteys Kauppatorilta. HKM

”Helsingin historiallisen ytimen muutos 1900-luvun kolmena viimeisenä vuo-
sikymmenenä peilaa yleiseurooppalaista kehitystä tarkasti. Telakan alueen 
kaavoitus kaupunkimaiseksi asuntoalueeksi, vanhan Katajanokan korttelei-
den arvostuksen lisääntyminen ja suojelu, empirekortteleiden elävöittäminen 
sekä varastomakasiinien säilyttäminen ja käyttö aikaisemmasta poikkeaviin 
kaupallisiin tarkoituksiin edustavat kaikki uudenlaisia näkökulmia kaupunki-
tilaan. Modernismin kaupunki-ihanne oli tyhjälle paikalle suunniteltu uudisra-
kennus. Sen korvasi vuosisadan lopulla ajatus kaupunkitilasta erilaisten aika-
kerrostumien ja kaupunkilaisryhmien yhdistelmänä. ” (Kervanto Nevanlinna s. 262)

Nykyaikaisen turismi elinkeinona saapuu Kauppatorille 1980-lu-
vulla. Sekä ulkolaisten että kotimaisten turistien huomiota hae-
taan erilaisin keinoin ja kyltein.  Vappu 1987, Erik Rönnberg HKM. 
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1990-luku: 
Kunnostusta ja ylläpitoa

1990 väkiluku 490 872

Kauppatorin talvikäytön haasteena on ilmasto. HKM Toukokuussa 1995 torilla juhlittiin jääkiekkokultaa. 
Kuva HS / www



 Torin vaiheet 65

1990 väkiluku 490 872

1993 autojen kaistaleveydestä lohkaistiin väylä pyöräilijöille. 
Siltala, HKM D788.

Elokuussa 1990 Margaret Thatcher vieraili Kauppatorilla. 
HS / www.
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2000-luku: 
Turistitori, tapahtumatori 
vai kauppatori?
Viime vuosikymmeninä arvojen muutokset ovat johta-
neet siihen, että Helsingin kaupungin kehittämisessä 
kaupungin käyttäjän viihtyvyys on noussut ratkaisuja 
ohjaavaksi tekijäksi. Helsingin strategiaohjelmassa 
2013-2016 todetaan: ”Kävelykeskustaa laajennetaan, 
keskustakortteleita elävöitetään, puistoja kunnoste-

taan ja asumisen osuutta lisätään. Keskustaa kehite-
tään kokonaisuudessaan kaupunkilaisille ja matkaili-
joille elämyksiä tarjoavana olohuoneena.”
Torialueen monista vaikeista ja huonoistakin piirteistä 
huolimatta Kauppatori on helsinkiläisille rakas ja po-
sitiivinen paikka ja yksi vetovoimaisimmista turistien 

2000 väkiluku 551 123

Euroviisu-voittaja Lordi toukokuussa 2006. Kuva Wikipedia. Lordin esiintyminen kotimaassa täytti Kauppatorin. 
Kuva HS / www
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vierailukohteista. Erittäin vilkkaat ja monipuoliset lii-
kenneyhteydet autoilla, busseilla, raitiovaunuilla, pol-
kupyörillä, veneillä ja jalan takaavat eloisan ja suoras-
taan kuhisevan torielämän aina kun sää on otollinen. 
Vastaavasti melankolisella säällä Kauppatorilta löy-
tyy mielentilaa ruokkivaa tyhjyyttä ja raikasta tuulta. 
2000-luvulla vahvistunut matkailumarkkinointi on sel-
västi asettanut Kauppatorin uusien haasteiden eteen 
- toisaalta matkailu tarjoaa uusia mahdollisuuksia yl-
läpitää elävää torikauppaa. Kauppatorin tarjonnassa 
turisteille suunnatut tuotteet ja valmiit ”pikaruuat” 
ovat viime vuosina lisääntyneet, arkiset käyttötavarat 
ja ruokien raaka-aineet taas vähentyneet. Kaupungin 

mainoskuvissa Kauppatori esiintyy kotimaisten raa-
ka-aineiden ja tunnelmallisten pullakahviloiden kautta, 
mutta koettuna ympäristönä tori on yhtä lailla kiinalai-
sen rihkaman ja yleiseurooppalaisen paellan koti. 
Vilkkaana toripäivänä torilla vallitsee salliva moniar-
voisuus ja risteävien liikennevirtojen levoton kaaos. 
Tori on elämänmakuinen, mutta monin paikoin ankea, 
epäsiisti ja epäkäytännöllinen. Tulevan kehitystyön 
haasteena on löytää oikeat keinot ruokkia torin eloisaa 
monipuolisuutta ja vahvistaa kokemusta meren, torin 
ja kaupungin kohtaamisesta.

2006 Tapahtumaa varten tuodut yleisö-WC:t. Suvilammi, HKM. Urheilutapahtuma ja mainostempaus, Red Bullin tukema 
lumilautailutapahtuma 2002 . Kiuru, HKM
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Geometria
Suunnitelmia Kauppatorialueen rantaviivojen ja sata-
ma-altaiden alkuperäisestä mitoituksesta ei ole tiedos-
sa. Mitoitusperiaatteet on tulkittavissa myöhempien 
asiakirjojen ja mittausten perusteella. Seuraavat mitat 
eivät kaikilta osin ole täysin yhtäpitäviä todellisen kau-
punkirakenteen kanssa, minkä lisäksi on huomioitava 
tietyt poikkeamat valiomuodoista ja suorakulmaisuu-
desta. Torin suhdemaailma on kuitenkin osoitus regu-
laritettiin ja monumentaalisuuteen tähtäävistä pyrki-
myksistä.

Päämitoituksen avaimena toimii Keisarinnan muistoki-
vi (1835). Se sijoitettiin Engelin suunnitelman mukaan 
keskeisesti torin painopisteeseen. Pituusakselissa kivi 
on Esplanadin puiston keskilinjassa. Poikkiakselin lin-
ja on puolestaan keskellä Elefantin korttelia (4), jonka 

osoittaa myös Keisarinluodon laiturin rannassa ollut 
porras- ja laskuramppirakenne. Poikkiakselin molem-
min puolin levittäytyy ranta-aukion (torin) pääkenttä, 
jonka pituus on 336 kyynärää (168+168) ja leveys 111 
kyynärää (37+37+37). Lähdetiedoissa torin leveydeksi 
on mainittu 110 kyynärää. Torin keskusalueen suhteet 
ovat siis ~111:336 eli likimain 1:3. Metreissä laskettuna 
mitat ovat noin 66x199 m2. 

Leveyssuuntaisen mitoituksen perustana on Esplana-
din leveys, 144 kyynärää, joka jakautuu neljään (á 37). 
Rantaviivaa on vedetty 37 kyynärän verran sisään Esp-
lanadin täysleveydestä, jolloin aukion leveys on 3x37. 
Mitoitustarkastelua voisi jatkaa edelleen satama-altai-
siin, mutta tämä edellyttäisi käyttöön tarkempia lähde-
tietoja.

111x336 ky 66x199 m2 1

3
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Rakennukset ja kioskit 
1837...

Vaakahuone 1837
Jean Wiik
Etualalla vaakahuone, taka-alalla keittohuo-
ne ja rantamakasiinien rivistö. 
Purettu Kauppahallin tieltä 1880-l.;
Ote kuvasta E. Hoffers,  1866 , HKM.

Keittohuone 
1837 / 1859
Varhaisempi 1837 puusta, joka purettiin 1859.
Punatiilinen rakennus August Bomanin suunnitelmien mu-
kaan. 
Purettu..;
Ote kuvasta E. Hoffers  1860-l , HKM.
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Linna-altaan 
rakennus 1860-l
Suunnittelija, rakennusvuosi / käyttö 
ei tiedossa;
Ote kuvasta E. Hoffers, 1867 , HKM.

Hartwallin virvoitusjuomakioski 
1865...
Julius Basilier;
Ote kuvasta Ståhlberg, 1890-l alusta , 200233-1481. HKM. Julius Basilierin suunnitelma 1865, HKA, MA.

”Pump”

1860-luku
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1880-luku

Kauppahalli 1889
Gustaf Nyström;
Ote kuvasta Ståhlberg,  N177, n. 1890 , HKM.

Kartta 1886 Kauppahallin sijoittamisesta ”länsirannal-
le”. Kartta on varhaisimpia, jossa Vironallas on esitetty 
todellisilla (toteutuneilla) mitoilla eli altaan rantaviiva 
peruskoordinaatistosta poikkeavana. Laiturivarrelle on 
piirretty myös tavarakatos. KA Sto kd 27-77.



Torin osatekijät 73

Gustaf Nyströmin 1883 laatima suunnitelma: ”Öppet Varus-
kjul”. 140 jalkaa pitkä katos (40 m) seisoi parittaisten pylväi-
den varassa ja oli seinätön. HKA, MA.

Lyypekinlaiturin tavarakatos 
1883...
Gustaf Nyström
Paloi ja pystytettiin uudelleen 1915 vanhan mallin mukaan, 
kuten yläkuvassa.; 
Yllä ote kuvasta W. Wilkman, XLVIII-1594, 1930-33 , HKM. 
Alla Ote kuvasta Ståhlberg,  N177, n. 1890 , HKM.

1880-luku
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1880-luku

Gustaf Nyströmin suunni-
telma 1884. HKA, MA.

Tullipaviljonki 1884... 
Gustaf Nyström
Yllä paviljonki valokuvattuna vuonna 1953, juuri 
ennen sen purkamista, B. Dilén,  N7950, HKM.;
Vasemmalla kuva 1893, Daniel Nyblin,  N86748, 
HKM.
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Pakkahuoneenlaiturin tavarakatokset 1891...
Selim A. Lindqvist
Yllä ote kuvasta Ivan Timiriasew,  N1921, 1910-l, HKM.;
Oikealla ote kuvasta W. Wilkman, 1930-33, XLVIII-1592

Selim A. Lindqvistin suunnitelma 1892. HKA, MA.

1890-luku
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Mukavuuslaitos 1895...1929
Suunnittelija ei tiedossa.
Kauppatorilla, Keisarinnankiven länsipuolella;
Ote kuvasta Jorma Pohjanpalo, 1927, N52041, HKM.

Vuonna 1929 laaditun suunntelman mukaan uusi 
mukavuuslaitos sijotettiin kääntösillan hoitajan 
kioskin viereen. HKR.

Ote Ilmavoimien ilmakuvasta 1934, 
N258891. HKM.

1890-luku
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Lippukioski, 1900-luvun alusta 
1930-luvulle
Suunnittelija ei tiedossa.
Kolera-altaan pohjoinen laiturivarsi (jossa aiemmin oli Hartwallin 
kioski)
Tiettävästi Klippanin pursiseuralle kulkeneen vuoroveneen lippukios-
ki, ainakin 1916 kartan mukaan;
Ote kuvasta Ivan Timiriasew, 1910-l, HKM.

Kääntösillanhoitajan kioski 1895..
Suunnittelija ei tiedossa.
Kaksi kioskia, Keisarinluodonlaiturilla ja Katajanokalla, joista em. on 
edelleen olemassa.;
Ote kuvasta Signe Brander, 1910, N577, HKM.

1900-luku

3/2016
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1900-luku

Virvoitusjuoma- ja makeiskioski 
1900-luvun alku...
Suunnittelija ei tiedossa.
Kauppahallin pohjoispään ja Kolera-altaan välinen alue
Nykyisinkin olemassa oleva;
Ote kuvasta Eric Sundström,  1910-l, HKM. 

Valaistu ilmoituspylväs 1896...
Grahn, Hedman & Wasatsjerna
2 kpl: Kauppahallin pohjoispään ja Kolera-altaan välinen alue ja toinen 
Keisarinluodonlaiturilla;
Ote kuvasta Karl Mitterhusen,  n. 1896, HKM. 

3/2016
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Raitiovaunuliikenteen 
lipunmyyntikioski 
1915...
Raitotie ja Omnibussi Oy
Havis Amandan aukion pohjoislaidassa, Poh-
joisesplanadin varrella;
Ote kuvasta 1910-l,  N2397, HKM.

Bernt Nymanin suunnitelma 1915, HKA, MA Ia3.

1910-luku
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Marsipaviljonki 
1894...1924
Gustaf Nyström
Paviljonki Suomenlinnan laivaliikennettä varten;
Ote kuvasta Aurora Ines Lindbohm, n. 1895, 
N117855. HKM.

Suomenlinnan liikenne

Gustaf Nyström 1894, HKM, MA.
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Suomenlinnan lauttapa-
viljonki 1951
Arkkitehdit A. Hytönen ja V. Luukkonen
Nykyinen paviljonki Suomenlinnan laivaliikennettä 
varten;
Ote kuvasta vuodelta 1952, Olympia-kuva Oy, XL-
VIII248. HKM.

Paviljonki 
nykyasussa
Paviljonki on erinäisten ja -ikäis-
ten välttämättömyysvarusteiden 
piirittämä ja väritys on karannut 
alkuperäisestä.

HRakvv

HRakvv

1950-luku
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Kolera-altaan lippukioski 1952...
Laivojen m/s Standard ja m/s Triton lipunmyyntikioski
Kolera-altaan pohjoinen laiturivarsi;
Ote kuvasta 1958, Arvo Kajantie, D201316-17, HKM.

1950-luku

Nakkikioski 
1960-luku
Keisarinluodonlaiturin ja Kolera-altaan 
kulmassa, jossa nykyisinkin on kioski;
Ote kuvasta 1970-l, Simo Rista. HKM.
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Jäätelökioski 
1960-luku
Havis Amandan aukiolla;
Kuva 1960-l, Jarno Peltonen, XLVIII2663, 
HKM.

WC-vaunu
1960-luvulta 
1980-luvulle
Ote kuvasta 1960-l, Jarno 
Peltonen, XLVIII2728, HKM.

Rautakirja Oy:n tyyppikioskin rakennuslupapiirustus 
1982. HRakvv.

1960-luku
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Korkeasaaren lautan lippukioski 
1980-luku
Linnanaltaan laiturivarrella;
Ote kuvasta 1986, kuvaaja tuntematon, HKM.

1980-luku

Korkeasaaren lautan lippukioski 
1990...
Linnanaltaan laiturivarrella;
3/2016

Korkeasaaren lippukioskin rakennuslupa-
suunnitelmat 1990,   Heikki Telama. HRakvv
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1960-luku

Jäätelökioski 1995
Ingman Foods Oy Ab;
Kuva rakennusluvan liitteenä HRakvv

Nakkikioski 1999...
Helsingin kaupungin tyyppikioski
Arkkitehtitoimisto a.men;
3/2016

Samalla paikalla ve-
näläisiä jäätelömyyjiä 
1907. 
Kuva Signe Brander 
1907, HKM.
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Muistomerkit

Keisarinnan kivi
C.L. Engel
Paljastettu 1835;
Kuva 1860-luvulta, kuvaaja tuntematon, N11032. HKM. 

Jac Ahrenbergin piirustus 1913 kiven 
korjaamista varten. HKR.

Muistomerkin alaosan koris-
teelliset listat ovat valurautaa.
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Havis Amanda
Ville Vallgren
Paljastettu 1908;
Kuva 1908, Signe Brander, N269. HKM. 

Mitoituspiirustus suihku-
lähteen sijoituksesta 1908. 
HKR.

Suhkulähteen oikeaa sijoitusta 
tutkittiin puisen mallin avulla. 
Kuva lehdestä Veckans Krönika 35, 
13.10.1906.
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Peruspinnat

Kauppatorin varhaisin kiveäminen 1830-luvun alkupuo-
liskolla tehtiin mukulakivellä eli luonnonmuotoisella 
munamaisella kivellä, joita aseteltiin vieri viereen, tii-
viisti hiekkapedille. Mukulakiveyksen urakoi kauppias 
Nicolai Korastiloff. Laitureiden reunat ja portaat tehtiin 
puolestaan sileäksi hakatuista graniittiharkoista ja työn 
urakoi kauppaneuvos Gadd. 

Mukulakivetyt toripinnat koettiin ajan saatossa epämu-
kavina kävelyalustoina. Tämä kävi ilmi kaupunkilaisten 
käyttäytymisessä, kun esimerkiksi Vironaltaan kohdal-
la käveltiin mieluiten 2 jalkaa leveällä graniittiharkolla, 
altaan reunalla. Tämän johdosta vuonna 1881 tehtiin 
koeluontoinen 6 jalkaa leveä käytävä noppakivestä Vi-
ronaltaan reunaan. Tiettävästi ensimmäinen pysyväksi 
jäänyt ja edelleenkin olemassa oleva nupukiveys teh-
tiin torin länsipäähän (Havis Amandan aukio), johon jär-
jestettiin torikaupalle myyntialue 1884. Ensivaiheessa 
vinosti aukion ylittävät ja sitä rajaavat kulkukäytävät 
oli nupukivetty, kun taas kolmiomaisiksi jäävät myynti-
paikka-alueet olivat mukulakivettyjä.

Nupukivi oli suorakulmaiseksi työstetty ja alaspäin 
suippeneva, jotta kivet asettuivat yläpinnoiltaan tiiviisti 
toisiaan vasten. 1930-luvun standardi kivistä mainitsee 
mm. että ”kivi on lohkaistu, kivessä tulee olla kaksi yh-
densuuntaista pintaa ylä- ja alapinnoiksi, yläpinta on 

Toripinnat

suunnilleen neliömäinen tai suorakaiteinen ja alapin-
nan tulee olla vähintään ¾ yläpinnasta.”

Helsingissä hyödynnettiin myös Berliinissä kehitettyä 
tekniikkaa nupukiveyksen saamisesta vedenpitäväksi. 
Björkman kirjoittaa, että hiekkapedille asennettu ki-
veys saumattiin ensin kuivalla hiekalla, mutta jättäen 
saumaus 5-6 cm vajaaksi. Tämän jälkeen saumat valet-
tiin kreosoottiöljyn ja pien sekoituksella, jolloin syntyi 
joustava ja jokseenkin vesitiivis sauma. Pikisaumausta 
urakoi 1890-luvulla Helsingfors Asfalt AB.

Torialueen kiveämistavan muuttuminen mukulakivestä 
nupukiveksi ei tapahtunut yhdellä kertaa, vaan erinäi-
sissä jaksoissa, joiden järjestystä on vaikea selvittää. 
Kuten oheinen dokumentoiva kartta Helsingin kiveyk-
sistä 1927 osoittaa, Kauppatorin alue oli pääsääntöises-
ti nupukivetty, mutta osoittain (vielä) mukulakivetty. Ja 
kuten nähdään, ero nupu- ja mukulakivettyjen alueiden 
välillä ei korreloi tori- ja laiturialuiden iän kanssa, vaan 
rantarata toimi monessa kohdassa rajana. 1930-luvulla 
mm. Lyypekinlaiturialueille tuli käyttöön asfaltti. 

Nykyisin Kauppatorin pintavalikoimassa on dominant-
tina 1880-luvulta alkanut nupukiveäminen (eri ikäisinä 
kenttinä), asfalttipintaiset sileät reunus- ja laiturialueet 
sekä fragmentaarinen alue mukulakiveystä Keisarinluo-
donlaiturilla.

Daniel Nyblin 1890, N11249, HKM.
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Torin nupukiveäminen eteni vaiheittain ja paloittain, 
kaiken muun toiminnnan keskellä, kuten ote vuoden 
1897...99 kuvasta Kolera-altaan reunalta osoittaa. Kuvaaja 
tuntematon, N8782, HKM.

Kartta vuodelta 1927 koko Helsingin katu-alueiden erityyp-
pisistä päällysteistä. Kartan selitteiden mukaan punainen, 
jota Kauppatorin alueelle esiintyy laajimmin, on ”suurta 
nupukiveä”. Päävartioston edessä oleva oranssit alueet 
ovat ”pientä nupukiveä”. Vihreät alueet ovat ”kenttäkiveä” 
eli mukulakiveä. Reunusalueilla erottuu sinistä, kuten laa-
jempina alueina Katajanokan puolella, joka kuvaa ”betonia”. 
Kartta HKA.Raportista Schalin M. 2001, s. 9.
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Jalkakäytävät ja laiturireunat

Vuosien 1829/1830 kartassa ja urakkasopimuksessa 
torin kiveämisestä oli sovittu, että kiveäminen ulottuu 
12,5 kyynärän etäisyydelle Pohjoisesplanadin kortte-
lirakenteesta. Tämän vyöhykkeen kiveäminen kuului 
talonomistajien vastuulle. Vuonna 1846 maistraatti oli 
määrännyt, että katujen jalkakäytävät tuli kivetä sileiksi 
Tallinnan kalkkikivellä. 1860-luvun valokuvista voi ha-
vaita, että torikortteleita reunustavat jalkakäytävät on 
korotettu reunuskiveyksellä mukulakivettyä toripintaa 
ylemmäs ja että jalkakäytävän ulkoreunus on sileää (va-
lokuvissa vaaleapintaista) ja rakennuksia vasten on ka-
peampi mukulakivetty alue. Nämä varhaiset jalkakäytä-
vät olivat kortteleittain hieman erisyvyisiä, ollen n. 4 - 5 
kyynärää (n. 2,5 m), mutta huomattavasti kapeammat 
kuin em. talonomistajien huolehtimisvastuun 12,5 ky 
alue. Myöhemmin (1887) todettiin kadunrakennusko-
mitean mietinnössä, että ”tallinnalainen kivi murenee 
täysin parin laskemiskerran välillä, eikä sitä voi käyttää 
uudelleen kuten parempia kivilaatuja”. 

Vuonna 1887 komiteamietinnössä todettiin että Kaup-
patorin alueen jalkakäytävät, jotka kuuluivat ns. 15 
vuoden välein uusittavaan luokkaan, kivetään joko 
graniitilla tai päällystetään asfaltilla: ”asfalttijalkakäytä-
vistä ei ole vielä paljon kokemusta, mutta komitea kat-
soo, että niiden ylläpitokustannukset tuskin nousevat 

korkeammiksi kuin graniittisten”. Björkmanin mukaan 
asfaltti vakiintui jalkakäytävien materiaaliksi ja valoku-
vien perusteellakin voidaan havaita, kuinka 1800-luvun 
lopulla torikortteleita reunustavat jalkakäytävät muut-
tuvat suoriksi ja sileäpintaisiksi, uudelleenrakentami-
sen myötä.

Tiettävästi 1895 satamaradan ja siihen liittyneen Keisa-
rinluodonlaiturin rakentamisen yhteydessä Kauppato-
rille ilmaantuivat sileäpintaiset laiturireunukset. Vuo-
sisadan vaihteen tietämillä sileitä reunuksia ja samalla 
ympäristöstään korotettuja jalkakäytävämäisiä alueita 
rakennettiin Kolera-altaan ja Linnanaltaan reunoille. 
Syynä lienee ollut käyttökelpoinen tarve aikaansaa-
da helposti käveltävä ja satamatoimintaa helpottava 
reunusvyöhyke. Vuoden 1927 päällystekartta viittaa 
siihen, että sileät pinnat olisivat olleet betonia. Sittem-
min sileät pinnat ovat muuttuneet asfalttipäällysteisik-
si ja toisaalta esimerkiksi Keisarinluodonlaiturin aiempi 
sileä reunus muutettiin pääosin kivetyksi vuonna 1980. 

Kivipinnoista poiketen Linnanaltaan satama-altaan 
eteläreunus oli 1920-luvulta 1990-luvulle saakka puu-
rakenteinen. Samoin Pakkahuoneenlaituri oli puureu-
nuksinen 1890-luvulta aina 1990-luvulle.  

(Björkman 1986, s. 40-41; Sark 1937-1938, s. 52.)  

Kuva noin vuodelta 1900. Kolera-altaan Kauppatorin puolella oli sileä 
pinta (betoni tai asfaltti) ja Etelärannan puolella vielä mukulakiveys. 
Kuva SLS digitaalinen arkisto, n. 1900.
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Viistoilmakuva vuodelta 1934, johon on punaisella osoitettu silloi-
set sileät laiturireunukset. Kolera-altaan pohjoisen laiturin pinta on 
huomattavan vaalea, mutta sen pintamateriaalista ei ole tietoa. Myö-
hemmissä valokuvissa esim. 1950-luvulla pinta on nupukivetty. Kuva 
N258891, HKM.
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Vironallas ja ympäristö

Pakkahuoneenlaiturin 
puureunus 1884...
Vironaltaan eteläisen laiturivarren reunat kunnostettiin ja tehtiin 
puukansilla 1884-86>. ;
Ote kuvasta 1890...95, Daniel Nyblin, N11251, HKM.

 ... 1952....
Ote kuvasta vuodelta 1952, Olympia-kuva Oy, XLVIII251, HKM.

Pakkahuoneen laiturin kunnostus, huoltorakennukset ja aita. Suunni-
telma Hki kaup. Satamalaitoksen tekninen osasto. 1995. HRakvv.

Kivireunuksinen laituri
11/2015
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Satamaradan täyttö 1895
Vironaltaan länsireunan täyttö 1895 näkyy vinosti poikkeavana linjana, 
joka perustui ratageometriaan Kauppatorin alueella.;
Tuntematon kuva Elannon kokoelmista 1950-l, HKM.

Vironaltaan länsireuna 1836....
Vironaltaan länsireuna oli suoravartinen 1836...1895. Alla oleva Hof-
fersin kuva osoittaa, että altaan reunustaa rakennettiin uudestaan 
1860-luvulla;
Ote Carl Adolf Hårdin kuvasta 1860-l, HKM.

Suomuladottu nupukivi ja 
asfalttipyörätie 1990-luku

11/2015

11/2015Ote kuvasta E. Hoffers, 1866, HKM.
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Lyypekinlaiturin alue 1910-luku
Kauppahallin pohjoispään ja Kolera-altaan välinen alue 1910-l, ote 
kuvasta Eric Sundström, HKM. 
Pintojen nupukiveäminen etenee vaiheittain 1880-l...1900-l, niin että 
keskeiset kulkuväylät olivat nupukivettyjä ja muut mukulakivettyjä.
A: Nupukiveys
B: Mukulakiveys

A

A
A

B

B

A

Lyypekinlaiturin alue 1930-luku
Sama paikka C. Grünbergin kuvaamana 1930-luvulla. Ote kuvasta 
N8288, HKM.
Etualalla oleva Etelärannan suuntainen nupukiveys lienee ennallaan, 
mutta mukulakivialueet on korvattu oletettavasti asfaltilla.

Lyypekinlaituri

Lyypekinlaiturin pohjoisreuna 
1910
Raitiotiesillan kupeeseen jäävä pohjoinen laiturivarsi on kivireunainen ja 
porrastettu.;
Kuva Signe Brander 1910, HKM.

Lyypekinlaiturin pohjoisreuna 
1936...
Vuonna 1936 Södra Finlands fisktransportföreningen anoi lupaa yhdis-
tetyn kulku- ja suojasillan rakentamiselle rautatiesillan kupeeseen 
(Björkman, S. 1986, s. 47). Tämän johdosta laiturin aiemman kivipor-
rasreunan paikalle rakennettiin puinen kansi.;
Ortokuva 1943, kartta.hel.fi

kiviporras
puukansi
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Lyypekinlaituri 1970-luku
Lyypekinlaituri 1970-l ilmakuvassa, SKY-Foto Müller, D571. HKM.
Lyypekinlaituri oli asfaltoitu kauttaaltaan

Puukansi 1936...2010 Kivirakenteinen 2010...

Lyypekinlaituri 2010...
Ortokuva 2010, kartta.hel.fi
Rakenteet uusitaan ja laituri asfaltoidaan. 1936 perintöä oleva puu-
kansi muuttuu kivirakenteeksi.

Pyöristetty sahattu kivireunus ja asfaltti 2010...

Pyörätie (rajattu maa-
laten)

11/2015
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Kolera-allas ja ympäristö

Kolera-altaan reunan korotettu 
jalkakäytävä n. 1900> 
Reunapenger- ja porras hakattua graniittiharkkoa; noin 3  metrin 
levyinen jalkakäytävä, oletettavasti betonia (päällystekartta 1927); 
kadunreunakivi ja ulkonurkan pyöriste;
Ote kuvasta Gunnar Lönnqvist 1918, N37469, HKM.

Kolera-altaan reuna ja oja
Mukulakiveys ja mukulakivetty oja johon 1860-l asennetut kaasuvalaisimet ja kuvassa näkyvät juhlaliputuspylväät (Nikolai II kruunajaiset) rajasivat 
erilleen rannan puoleisen jalkakäytävän muusta avoimesta kenttäalueesta. ;
Ote kuvasta O. Johansson, 1896, N57299, HKM.

Kolera-altaan reuna nykyisin
Lohkotut runuskivet ja portaat 1830-l ja asfaltti (1990-L)

• 11/2015
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Kolera-altaan laiturivarret
1960-luku
Tiettävästi 1950-l lopulla laiturivarret kunnostetaan ja kivetään neliö-
mäisin noppakivin suomuladontana;
Ote kuvasta 1960-l, Jarno Peltonen, XLVIII2728. HKM.

Kolera-altaan laiturivarret
1950-luku
Esim. vuoden 1910 valokuvassa nähdään, että Kolera-altaan laiturivar-
ret ovat (edelleen) mukulakivettyjä. 1934 ilmakuvassa eteläinen laitu-
rivarsi näyttää huomattavan vaalealta eli oletettavasti sileäpintaiselta 
kuten vuoden 1952 valokuvassa. ;
Ote kuvasta 1952, Olympia-kuva Oy, XVLIII248. HKM.

Sileä reunus 1900...
Rantareunoja kiertävät sileät jalkakäytävävyöhykkeet rakennettiin 
1900-luvun alussa. Päällystekartan 1927 mukaan reunukset olisivat mah-
dollisesti olleet betonia, mutta lienevät viimeistään 1930-l muuttuneet 
asfaltiksi.;
Ote kuvasta 1970-l, kuvaaja tuntematon, XLVIII2083, HKM.

Kolera-altaan laiturivarsi nykyisin
Lohkotut reunuskivet ja portaat 1830-l ja nupukivisuomuladonta uusittuna 
1990-l

• 11/2015 • 11/2015
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Nupu- ja mukulakiveys 1900-luku
Vuoden 1884 myyntipaikkasuunnitelman mukaan torin läntisen osan 
kiveys uusittiin ja uudistettiin . Kulkuväylät olivat nupukiveä ja kol-
miomaiset alueet mukulakiveä.;
Kuva 1900-l alusta, kuvaaja tuntematon, HKM.

Havis Amandan
aukio ja 
ympäristö Aukion kiveys nykyisin

Ristikäytävien kuvio on edelleen olemassa, mutta kolmiopinnat ovat muuttu-
neet nupukivetyiksi viimeistään 1930-l

Myyntipaikat Kauppatorin länsiosassa 
1884, KA Sto ad 397-187
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• 3/2016
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Nupukiveys, ajoradat, reunakivet
ja suojatiet 1957...
Kuva vuodelta 1971, Kari Hakli. HKM.

Aukion kiveys nykyisin
1990-luvulla maalatut suojatiet muutettiin luonnonkivisiksi ja ladontoja uusit-
tiin, mutta perusasetelma on jokseenkin 1957 muutostyön mukainen.

Aukion kiveys nykyisin
Ristikeskus

• 3/2016 • 3/2016 • 3/2016
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Torin keskusalue

Mukulakiveys 1830-luku
Ote kuvasta n. 1917, Ivan Timiriasew, N2133, HKM.

Nupukiveys 1890-...1900-luku
Katariinankadun jatke torilla, ote kuvasta Jarl Nyberg. HKM
Kauppatorin nupukiveämisen myötä, 1900-l alkuvuosikymmeninä, to-
ripintaan tehtiin sisätaitteita veden poisjohtamiseksi. Kuvassa näkyvä 
poikittainen elementti on vesipostiin liitetty letku, oletettavasti torin 
puhdistustoimenpiteitä varten.  

Kiveyksen kunnostussuunnitelma 
Viatek Oy, 1999. Toteutunut osittain. 
HKR.
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Tori, raitiotie ja jalkakäytävä
Torin poikkiakseli, Keisarinnan kiveltä kohti Heidenstrauchin palatsia, ote kuvasta 1910-l., kuvaaja tuntematon. HKM
Kauppatorin uudehko nupukivetty pinta oli täsmällisesti ladottu, pohjois-etelä-suuntaisin rivein ja jatkuen esteettä rakennuksen edustan 3 metriseen 
jalkakäytävään saakka. Pinnassa itä-länsisuuntainen sisätaite ja etäämmällä rautatiekiskoja.

Tori, ajorata ja 
jalkakäytävä
Kauppatorin pohjoislaita muuttui 1900-luvun alussa autoistumisen 
seurauksena yhä selvemmin rajatuksi katualueeksi;
Ote kuvasta C. Grüneberg, tiettävästi 1950-luvulta, N8220, HKM. 

Aukion kiveys nykyisin
Torin itä-länsisuuntainen sisätaite on säilynyt torin kiveyksessä 1900-l 
alusta lähtien. Kuvassa vasemmalla näkyvä Kolera-altaan reunus on 
tehty viimeistään 1930-luvulla, mutta itse reunuksen sileys juontaa 
1900-l alusta.
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Keisarinluodonlaitrui 1895...
Reunapenger hakattua graniittiharkkoa
Noin 3  metrin levyinen ”laituri”, oletettavasti betonia (päällystekartta 
1927)
3-kertainen nupukivikanttaus
Mukulakiveys;
Ote kuvasta 1910-l Sakari Pälsi, N203821, HKM.

Keisarinluodonlaituri

Keisarinluodonlaituri 1920-luku
Vuoden 1927 kartan mukaan Keisarinluodonlaiturin itäinen puolis-
ko oli nupukivetty ja läntinen mukulakivetty. Oheinen valokuva on 
1920-luvulta, N188184, HKM.

Kauppatori 
nupukiveä

Keisarinluodonlaiturin reunus, eräänlainen Kole-
ra-altaan sileän reunuksen osittainen jatko on 
pääosin nupukiveämutta länsiosalta mukulakiveä.

Rata-alueen kohta on kivetty pienellä (neliö) nupukivellä, kun taas 
pysäköintialue (oikealla) on isoa nupukiveä.

Nykytilanne



Torin osatekijät 103

Keisarinluodonlaituri 1980
Ortokuva SKY-Foto Müller, D86. 1980. HKM.

Laiturin alun perin sileä reunus on nykyisin kivetty. Sileä asfalttipinta -ratkaisu on säilynyt laiturin länsiosassa.

Nykytilanne
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Linnanallas ja ympäristö

Linnanaltaan reunan korotettu 
jalkakäytävä n.1900> 
Reunapenger hakattua graniittiharkkoa
Noin 3  metrin levyinen jalkakäytävä, oletettavasti betonia (päällyste-
kartta 1927)
Kadunreunakivi ja ulkonurkan pyöriste;
Ote kuvasta Gunnar Lönnqvist 1918, N37469, HKM.

Linnanaltaan alkuperäinen
 (1830-luku>) reunarakenne
Reunapenger hakattua graniittiharkkoa
Mukulakiveys;
Ote kuvasta 1890-l, 200233-1475, HKM.

Nykytilanne
Laiturin Presidentinlannan puoleiset satama-altaan portaat 
on peitetty turvallisuussyistä puisilla suojarakenteilla

1930-luvulla rakennettu ketjuaita osoittaa samalla aiemman reu-
nusalueen linjan. 1990-luvulla rakennettu pyörätie on leventänyt 
reunusta osaltaan ja tuonut toripintaan oman käyttöreviirin. 
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Linnanaltaan merenpuoleinen 
laituri 1980-luku
Tiettävästi 1980-luvun alkupuolella Linnanaltaan merenpuoleinen 
laiturivarsi kunnostetiin ja ladotiin neliömäisillä noppakivillä suomu-
ladontana.;
Ote kuvasta 1986, kuvaaja tuntematon, HKM.

Linnanaltaan merenpuoleinen 
laituri 1960-luku
Mukulakiveys vaihtui Kauppatorin keskeisillä alueella vaiheittain 
nupukiveksi 1800- ja 1900-luvun taitteesta alken, mutta laita-alueet 
pysyivät pitkään mukulakivettyinä. Vasemmalla olevasta vuoden 1975 
kuvasta voinee päätellä, että laituri oli tuolloin vielä mukulakivetty, 
Arto Hellman, vaunut.org. ;
Yllä ote kuvasta 1960-l, Volker von Bonin, HKM.

Linnanaltaan laiturivarsi nykyisin.
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Katajanokan
reuna

Katajanokan kanava 1844...
Kanava ja sen ylittävä silta tehtiin vankityövoiman avulla ja ne valmistui-
vat 1844
Kanavan viettävät kyljet ladottu vapaamuotoisista lohkotuista kivistä
Kanavaa reunustava kivitolppainen kaksijohteinen suoja-aita ;
Ote Carl Adolf Hårdin kuvasta oletettavasti 1868, G16329, HKM.

Katajanokan kanava 1844...
Kanavan ylittävä silta ja Katajanokan puoleinen viettoreunus;
Ote Eugen Hoffersin ottamasta kuvasta 1868, N251293 HKM.

Nykytilanne
Uusi ajosiltayhteys Katajanokalle ja uusi teräsrakenteinen kävelysilta 
rakennettiin vuoden 1992 kaavamuutoksen jälkeen. Samalla kanavaa 
kavennettiin sen etelä-pohjoissuuntaiselta osalta ja rakennettiin 
uudet reunusrakenteet.
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Katajanokan kanava 1895...1990-luku
Vuonna 1895 rakennettiin rautatiesilta ja vuonna 1926 sen viereen kevyen liikenteen silta.;
Yllä kuva 1969, SKY-Foto Möller D561 ja oikealla kuva 1986, Foto Möller, D502, HKM.

Nykytilanne
Ortokuva 2014, kartta.hel.fi

Täyttö 1992>
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Kauppatorin alue Gustaf Sandbergin kuvaa-
mana 1900-l alun iltavalaistuksessa. 
Kuva SLS, digitaalinen kuvakokoelma.

Valaisimet
1800-luvun alkupuoliskolla Helsingin katuvalaistus oli 
järjestetty rakennuksiin kiinnitetyillä hamppuöljylyh-
dyillä, ”Sudensilmillä”. Näiden valoteho oli vaatimaton 
n. ¾ normaalikynttilää. Tarkempaa tietoa Kauppatorin 
valaistusratkaisuista 1800-l alkupuoliskolta ei ole sel-
villä.

Kun kaasuvalaistusyhtiö aloitti kaupunkikaasun val-
mistuksen, voitiin syksyllä 1861 sytyttää Helsingin 
ensimmäiset kaasulla toimivat katulyhdyt. Näiden va-
lotehon tuli olla sopimuksen mukaan vähintään 12 nor-
maalikynttilää, ja torialueilla tuli käyttää tehokkaampia 
polttimoita. Kauppatorille kaasuverkko ja valaistus 
rakennettiin tiettävästi vuonna 1866. Helsingfors Da-
gbladetissa kirjoitettiin 31.5.1866, että 2½ tuuman 
kaasuputki oli saatu asennettua Frenckellin kulman 
(Frenckell & Sons kirjakauppa Pohjoisesplanadin ja 
Unioninkadun kulmassa) ja keisarillisen palatsin välil-
le. 1860-luvun valokuvien perusteella nähdään, että 
kaasulyhtyjä oli sijoitettu laiturivarsiin ja rantalinjoi-
hin harvakseltaan, n. 30…40 metrin välein. Vuosisadan 
vaihtuessa  Kauppatorin keskivaiheille asennettiin rivi 

kaasuvalaisimia, Pohjoisesplanadin rannanpuoleiseen 
katureunalinjaan sekä Keisarinluodon laiturin ranta-
reunukselle. 1890-luvun alun valokuvissa näkyy myös 
tavanomaisia kaasulyhtyjä suurempi ja oletettavasti 
tehokkaampi yksittäinen lyhty Keisarinnankiven länsi-
puoleisella torialueella. Helsingin ulkovalaistuksessa 
kaasua käytettiin aina 1940-luvulle saakka, kunnes tilal-
le tulivat sähkövalot. Kun raitiovaunulinjat sähköistet-
tiin 1899, oli määrätty, että johdinpylväitä tuli käyttää 
myös sähkövalojen kiinnityspylväinä, eikä erillisiä säh-
kövalopylväitä (silloin) sallittu. Valokuvien perusteella 
sähkövaloja ei kuitenkaan asennettu välittömästi, vaan 
varhaisimmat esiintyvät n. 1917 otetuissa valokuvissa.

1930-luvulta lähtien Helsinkiin alettiin asentaa sittem-
min perinteiseksi valaisimeksi muodostuneita ns. Y-va-
laisimia, joko erillisinä vaijeriripusteisina tai kiinnitet-
tyinä valaisintolppiin tai -mastoihin. Sähkövalaisimien 
uudistamminen ei tapahtunut Kauppatorin alueella 
kertasuorituksena, kuten ei kaasuvalojenkaan, vaan 
toriympäristössä esiintyi useaa eri-ikäistä ja -tyyppistä 
valaisinmallia samanaikaisesti. 
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Kaasulyhtypylväs
Kuva Vironaltaan eteläiseltä laituri-
varrelta. ;
Ote kuvasta 1890...95, Daniel Nyblin, 
N11251, HKM.

Kaasulyhty seinässä
Kuva Eteläesplanadilta kohti satamaa
Valaisimen kaasunsyöttöputki on seinään 
kiinnitettynä;
Ote kuvasta 1862....1868, Carl Adolf Hård, 
HKM.

Kartta viitetiedoin ”Lyktkarta öfver Salutorget”, ole-
tettavasti vuodelta 1900. Originaali (mikrofilmi) osin 
vaikealukuinen. Tekstistä kuitenkin käy ilmi, että 
mustat pallerot ovat kokoyön palavia lyhtyjä ja poikki-
viivaisella ympyrällä on osoitettu ”puoliyölyhdyt”.
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Kaasulamppu ”Lucas”
Syyskuun alussa 1901 sytytettiin Kauppatorilla kaksi uudenaikaista tehokasta kaasulamppua, niin kutsuttuja Lucas-lamppuja, joiden valovoiman 
kerrottiin olevan 500…600 ”valoa”. Lehtitiedon mukaan lamput oli ripustettu erityisiin rautamastoihin 6 metrin korkeudelle maasta ja samaista mallia 
käytettiin Berliinin Friedrichsstrassella. Kyseessä oli tiettävästi kokeilu, jolla haluttiin nähdä kuinka valaisimet soveltuvat Helsinkiin. (Finlands Allmän-
na Tidning 11.9.1901).;
Ote kuvasta 1901..., Ines A. Lindbohm, N117852. HKM.

Seinävalaisin, 
kaasu
1890-luku (?)
Valaisimet Pohjoisesplanadi 17 
kohdalla;
Ote kuvasta 1900-l alusta, kuvaaja 
tuntematon. HKM.
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Sähkövalo
johdinpylväässä 
1912...
Etelä- ja Pohjoisesplanadin valaisimet 
vaihdettiin sähkövalaisimiksi 1912;
Ote kuvasta 1917, Ivan Timiriasew , 
N2176, HKM.

Sähkövalo 
erillispylväässä 
1915...
Kuva Linnanaltaan merenpuoleiselta 
laiturivarrelta
Kuvan vasemmassa laidassa näkyy 
vielä vanhempi kaasulyhty;
Ote kuvasta 1920-l, K.O. Broström, 
N195059, HKM.

AEG:n tuoteluettelossa 
1912 esiteltiin suuri 
määrä erityyppisiä va-
laisimia ja valonlähteitä. 
Esimekiksi ”sivukaari-
lamppuja”, ”differentsi-
aalikaarilamppuja”, ”tasa-
vira-tripleksilamppuja”, 
tasavirta-tripleksi-liekki-
kaarilamppuja”, ”tasavir-
ta-dupleks-liekkikaari-
lamppuja” sekä erinäisiä 
vaihtovirtakaarilamppuja. 
Kuvaston perusteella ns. 
säästökaarilamppu (tasa-
virta) muistuttaa kooltaan 
ja hahmoltaan Kauppa-
torin varhaisia sähköva-
laisimia.
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Sähkövalo
erillispylväässä  
1912...
Kuva Linnanaltaan laiturivarrelta-
Erilainen ripustustapa rannapuolei-
siin valaisimiin nähden;
Ote kuvasta n. 1940, A. Pietinen. 
N14339. HKM.

Sähkövalo
erillispylväässä  
1912...
Tavanomaista korkeampi masto ja 
parittaiset valaisimet (kaupankäyn-
tiä varten).
Linnanaltaalta kohti Esplanadia;
Ote kuvasta 1925, Kalle Havas, 
N40713, HKM.
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Sähkövalomasto ja neljä
valaisinta 1930...
Kuva Havis Amandan aukiolta
1930-luvulla Helsingissä tulivat laajaan käyttöön ns. Y-valaisimet, 
kuten kadun päällä roikkuva vaijerikannatteinen yksilö. Valaisin oli 
suunniteltu Helsingin Sähkölaitoksella 1920-luvulla.
Samalla tehtiin ensimmäiset kokeilut elohopea ja natriumpainelam-
puilla, jotka olivat tehokkaita, mutta joiden antama värispektri oli 
suppea ja epämiellyttävä. Muutos hehkulampuista elohopealampuiksi 
tapahtui vasta 1960-luvulla. (www.helvar.com: ”Y-valaisimille kolmas 
elämä”);
Ote kuvasta 1937, A. Pietinen, N13823, HKM.

Kaaripäätteinen 
sähkövalotolppa
 1950-luvun alku
Kuva Keisarinluodonlaiturilta
Kaaripylväs jossa Y-valaisin.  Näiden asentaminen Kauppatorille akoi 
tiettävästi 1950-luvun alussa.;
Ote kuvasta 1952, Yrjö Korhonen, HKM.

www.helvar.com

Kaaripäätteinen sähkövalotolppa
 1960-luku
Kaaripääteisten pylväsvalaisinten valaisinosa muutettiin 1960-luvulla, 
tiettävästi ns, KPV-valaisimeksi (kuparipannuvalaisin).; 
Kuva nykytilanteesta 3/2016.
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Johdinmasto ja 
yksittäinen Y-valaisin 
1950-luvun alku
Kuva Pohjoisesplanadin varresta
Ristikkorakenteisia mastoilla korvattiin rai-
tiotien valurautaiset johdinpylväät ja samalla 
niihin kiinnitettiin ristikkorakenteset valaisi-
mien ripustusvarret. Muutos tapahtui tiettä-
västi vaiheittain 1940-...1950-l;
Ote kuvasta 1952, B. Dilén, N7937. HKM.

Ristikkorakenteinen sähkövalo-
masto, 1950-luvun alku
Kuva Keisarinluodonlaiturilta
Ristikkorakenne jossa 2 kpl Y-valaisimia;
Ote kuvasta 1952, Yrjö Korhonen, HKM.

Ristikkorakenteisten valaisin- ja joh-
dinmastojen yleisvaikutelmaa Havis 
Amandan aukiolla, Heikki Havaksen 
kuvaamana 1950-l, N37042. HKM.
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Valonheittimet 1957...
1950-luvun lopulla Kauppatorille asennettiin uudet 
korkeat mastot joiden huipulle kiinnitettiin tehok-
kaat valonheittimet, tehokkuusajattelun siivittämä-
nä.;
Ote kuvasta 1960-l, kuvaaja tuntematon, XLVIII2044, 
HKM.

Valonheittimet 
...1990-luku
Valoheittimien valaisinosat uusittiin 1970-luvulla, 
mutta 1957 periaateratkaisu säilyi aina 1990-luvulle 
saakka.;
Ote kuvasta 1989, Erik Rönnberg, 2000044, HKM.
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Pylväsvalaisin 1960-luku....
Tavanomainen tievalaisin kiinnitettynä puupylvääseen 
Linnanaltaan kohdalla. Muiden edellä todettujen va-
laistusratkaisujen lisäksi Kauppatorilla oli 1960-luvulta 
lähtien väliaikaisen oloinen, mutta pitkäikäiseksi jäänyt 
puisten sähkö- ja lyhtypylväiden rivistö, joka kulki Kaup-
patorin rantavyöhykkeen poikki.;
Ote kuvasta SKY-Foto, Müller, 1969, D481. HKM.

Pohjoisesplanadin katuvalaisimet 
1990-luku
Yhtenäinen pylväsvalaistusratkaisu jossa valonlähde valaisee sekä alas 
ja sivulle että ylös kohti viereisten rakennusten julkisivuja;
Kuva Sakari Kiuru, 2002. HKM.

3/2016

Pylväsvalaisin 1970-luku... 
1970-l asennetut kaksi muusta valaisinvalikoimasta 
poikkeavaa katu- / teollisuusaluevalaisinta Keisarinluo-
donlaiturin kohdalla.
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Pylväsvalaisimia 1990-luku 
(nykytilannekuvat)
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Varusteet

Rautalenkki
Keisarinluodonlaiturin (1895) ra-
kentamisen yhteydessä pollareita 
ei enää tehty, vaan laiturireunuk-
seen asennettiin harvakseltaan 
isoja rautaisia lenkkejä.;
Ote kuvasta 1907, Signe Brander, 
N36, HKM.

Puupollari
Laiturivarsissa oli alun perin hoik-
kauumaisia tiettävästi pusia polla-
reita laivojen kiinnittämistä varten, 
joita käytettiin ainakin 1800-l 
lopulle saakka. ;
Ote kuvasta 1890...95, Daniel 
Nyblin, N11251, HKM.
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Rautapollari
Linnanaltaan laiturin ulkoreunus;
Ote kuvasta 1910-l, Sven Strindberg. 
HKM.

Kivitolpat ja 
ketju, Linnanallas
Suojajärjestely joka lienee tehty 
1930-luvulla, kun ajoreitti linjattiin 
kulkemaan keskellä toria ja kään-
tymään Linnanaltaan (kapealla) 
kohdalla.
Rakenne on edelleen olemassa;
Ote kuvasta n. 1940, A. Pietinen. 
N14339. HKM.
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Esso bensiiniasema 1952...(?)
Kolera-altaan eteläisen laiturivarren päässä;
Ote kuvasta vuodelta 1952, Olympia-kuva Oy, XLVIII248. HKM.

Pulujen ruokinta-asema 1953
Irrallinen, siirrettävä;
Kuva B. Dilén, 1953, N7948. HKM.

Nykyisiä varusteita
Tietotaulu Linnanaltaan kohdalla, joka kertoo lyhyesti altaan histo-
riasta. Korkeasaaren lautan noususillat odottavat kesää
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Linnanaltaan kaide 1950-luku...
Suojakaide Katajanokalle johtavan reitin varrella;
Ote kuvasta 1960-l, Volker von Bonin. HKM.

Kolera-altaan kaide 
1950-luvun lopulla
Ote kuvasta 1950-l  lopulta, Arvo Kajantie, D201316-162, HKM.

Nykyisiä varusteita
Tiettävästi 1990-l Korkeasaaren lippukioskin rakentamisen yhteydessä 
tulleet siirrettävät kiviesteet. 1990-l pyörätien rakentamisen yhteydessä tullut ketjukaide
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Ristikkomasto 1940-luku...
Torin itäosan raitiotieliikenteen solmukohdassa;
Ote kuvasta 1940-l, Foto Roos, N133764. HKM.

Johdinpylväs 1899...
Raitiotien ”soreasti profiloitu” johdinpylväs, varhasin malli (1899>);
Ote kuvasta 1900-l alusta, kuvaaja tuntematon. HKM.

Varusteet - Raitiotie

Puiset korokkeet 1930-luku
Havis Amandan aukio Erkki Mikkolan kuvaamana 1935-37. ;
Ote kuvasta N55547, HKM.
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Valonheitintolppa johdinpylväänä 
1957...
Jykevät pyörötolpat tulivat Kauppatorin alueelle n. 1957, joihin kiinni-
tettiin niin kohdevalaisimet, katujen vaijeriripusteiset valaisimet kuin 
raitioteiden ilmajohdot.;
Ote kuvasta vuodelta 1960-l, kuvaaja tuntematon, XLVIII2045, HKM.

Pysäkkikatos 1980-luku...
Varhaisimmat raitiotiepysäkkikatokset asennetaan Kauppatorille 1980-l 
alussa.;
Ote kuvasta 1981, Volker von Bonin. HKM.

Nykyinen pysäkkikatos ja suoja-aita 1990-l.
Kuva 1/2016.
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Vesiposti 1950-luku (?)
Keisarinluodon laiturin vesipsti 1950-l (?). Kuvaaja 
tuntematon HKM.
Alla vesiposti nykytilassa. Alkuperäisen valurautaha-
nan tilalle on murjottu paikka uudelle putkelle.

Vesiposti
Sijainti ei tiedossa;
Ote kuvasta 1920-l. HKM.
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Merimerkin pylvään 
tyvi
Vironaltaan eteläinen laiturivarsi;
Ote kuvasta 1910-l, N203276, HKM.

Merimerkki
1890-luvulla laiturivarsille pystytettiin kor-
keita (8…9 m) valurautaisia tolppia, joiden 
päissä oli korimainen pallorakenne. Nämä 
olivat ilmeisesti merenkulun merkkilaitteita, 
mutta tarkempi tieto puuttuu. Merkit pois-
tettiin 1930-l;
Ote kuvasta 1890...95, Daniel Nyblin, 
N11251, HKM.
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Torikauppa

Torikauppa 1930-luku
Kaksi ajorataa, joista toinen Pohjoisesplanadin linjassa ja toinen Keisa-
rinnankiven ja rannan välissä
Torikauppa jaettuna kahteen vyöhykkeeseen: keskialue ja rantareunus. 
Lisäksi Havis Amandan aukion kaksi kolmiomaista myyntialuetta.
Keisarinluodonlaituri on huomattavan tyhjä; vain hieman myyntipaikkoja 
ja muutama auto pysäköitynä.;
Ote Ilmavoimien kuvasta 6.9.1934. N258891, HKM.

Torikauppa 1880-luku...

Torikaupan kiinteiden myyntipaikko-
jen järjestämissuunnitelma, hyväksytty 
28.11.1899. Ia3, HKA.
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Torikauppa
1950-luku
Pituussuuntainen ajorata (vain) 
Pohjoisesplanadia pitkin
Kolera-altaan kohdalla osa kauppa-
kojuista sijoittuu katualueelle ;
Ote kuvasta vuodelta 1952, Olym-
pia-kuva, XLVIII248, HKM.

Torikauppa,
kukkatori
1950-luku
Havis Amandan aukion painottu-
minen kukkien myyntialueeksi 
”kukkatoriksi”, lienee muodostu-
nut vaiheittain, vuosikymmenten 
saatossa. Jo torikapan sijoittelua 
koskevissa suunnitelmissa 1884 
ja 1899 aukion itäisin kolmio oli 
määritelty kukkien ja kasvien 
myyntialueeksi. 
Huomaa vihreäraitaiset katokset;
Ote kuvasta 1950-l, Arvo Kajantie, 
D201316-42, HKM.
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Oranssit katokset 1957
Kauppatorin alueen myyntipisteiden katoskankaat 
olivat olleet tiettävästi vaaleita luonnonkuitukan-
kaita aina 1950-luvulle saakka. 26.11.1957 tehtiin 
sittemmin historialliseksi osoittautunut päätös tori-
myyntipöytien katoskankaan punaoranssista väristä, 
jonka tuli vastata Kaupungintalon silloisten ikkuna-
markiisien väriä. 1950-luvun värivalokuvissa näkyy, 
että myös vihreä-valkoraitainen kuosi oli suosittu, 
ennen oranssin kauden alkamista. Varhaiset oranssit 
kankaat näyttävät olleen myös useaa punaoranssia 
sävyä ja murretumpia kuin sittemmin käyttöön 
vakiintunut kirkas oranssi. (Björkman, S. 1986, s. 49); 
Kuva C. Grüneberg 1950-l, XLVIII1343. HKM.

Torikauppa 
1970-luku...80-luku
Ortokuva SKY-Foto Müller, D86. 1980. HKM.
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Torikauppa 1980-luku
Ortokuva 1988, kartta.hel.fi

Torikaupan järjestys 1980-l. HRakvv.

Maksuton alue Maksullinen alue

Maalaispaikat
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Pysäköinti -
Lyypekinlaituri

Kauppahallin pohjoispuoli 
1930-luku...
Oletettavasti asfaltoitu alue auto- ja hevosliikennettä varten, 
joka on rajattu lisäksi korotetulla reunakivellä rannan suun-
taan.;
C. Grünbergin kuvaamana 1930-luvulla. Ote kuvasta N8288, 
HKM.

Helsingin poliisilaitoksen ehdotus 
25.4.1966, HKA: KSLK 480 3-394.
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Lyypekinlaiturin 
pysäköintikenttä, 1960-luku...
Yllä kuva tiettävästi 1960-l alkupuolelta, kuvaaja tuntematon, XL-
VIII732, HKM.;
Alla kuva 1970-l, SKY-Foto Möller, jossa pysäköinti noudattaa (lähes) 
alla olevan vuoden 1966 suunnitelman mukaista asetelmaa.

Lyypekinlaituri ja Vironaltaan
eteläpuoli 1988
kartta.hel.fi

Lyypekinlaituri ja 
Vironaltaan eteläpuoli 
2014
kartta.hel.fi
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Torin keskialue

Havis Amandan aukio 1930-luku
Autojen viistopysäköintialue, jossa paikat on osoitettu valkoisella 
värillä katukiveyksessä;
Ote Fred. Runebergin kuvasta 1930-l. XXIV57.8 HKM.

Helsingin vuokra-autoasema 1906...
Helsingin ensimmäinen vuokra-autoasema sijoittui Kauppatorille, Havis Amandan aukioille 1906. Suihkulähteen pystyttämisen jälkeen (1908) taksit 
siirtyivät aukion etelälaitaan, Eteläesplanadin kohdalle.;
Ote kuvasta Sakari Pälsi, 1912, HKM.

Vuokra-autot 1950-luku
Suunnitelma vuokra-autojen eli taksien pysäköintijärjestelyistä Unio-
ninkadun kohdalla, Esplanadin puiston puolella sekä Pohjoisesplana-
dilla 26.11.1956. HKA, KHS 261, piirustus 4178 3-261.
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Havis Amandan aukio 1950-luvun alku
Autojen viistopysäköintialue, joka osoitettu liikennemerkillä. Myös kolikko-
käyttöiset pysäköintimittarit ja liikennevalot tulivat katukuvaan ja Kauppatorin 
ympäristöön 1950-luku;
Otteet kuvista Arvo Kajantie D201316-51 ja alla D201316-49, 1950-l, HKM.

Kaupungintalon edusta 1950-luvun alku
Autojen viistopysäköintialue, jossa paikat on osoitettu valkoisella värillä katukiveyksessä;
Ote kuvasta Heikki Havas 1950-l, N37042. HKM.
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Keisarinluodonlaituri 1959...
Keisarinluodonlaituri muuttuu tai osoitetaan kokonaisuudessaan 
pysäköintialueeksi Helsingin poliisilaitoksen 1959 ehdotuksen perus-
teella (alla).;
Ote kuvasta SKY-Foto Möller, 1969, D562. HKM.

Keisarinluodonlaituri 1959...
Pysäköintimittarit Simo Ristan ottamassa kuvassa 1970-l, HKM

Keisarinluodonlaituri

HKA, KHS 3115, 10.5.1959
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Keisarinluodonlaituri ja 
Lyypekinlaituri, 1980-luku...
1980-l pysäköintialueet muutettiin suorakulmaiseen järjestykseen, 
aiemman viistopysäköinnin sijaan.;
Oikealla ja alla otteet kuvasta SKY-Foto Möller, 1986, D502. HKM.

Ortokuva 1988, kartta.hel.fi
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Vanhaa kunnallistekniikkaa
Kiviviemärit

Varhaisimmat tiedossa olevat kunnallistekniset maa-
nalaiset rakenteet Kauppatorin alueelle ovat viemärit. 
Arkeologisten tutkimusten mukaan Katariinankadulla 
on jäänteitä pohjois-eteläsuuntaisesta harmaakives-
tä rakennetusta viemäristä, jonka on arveltu olevan 
1870-luvulta. Oletettavampaa on, että viemäri on ra-
kennettu jo alun perin, 1830-luvulla torin muun raken-
tamisen ja kiveämisen yhteydessä. Sofiankadun, Kata-
riinankadun ja Helenankadun viemärilinjat on esitetty 
vuoden 1829/1830 kartassa, joka on laadittu torin ki-
veämistä varten. On oletettavaa, että viemärilinjojen 
jatkeet kulkevat torin ali, vanhaan (<1895) rantalinjaan, 
vaikkei niistä dokumentoitua tietoa ole käytettävissä. 
Vuodelta 1885 on tiedossa oleva suunnitelma kivivie-
märistä Esplanadin puiston ja Kolera-altaan väliltä, mut-
ta tietoa sen toteutuksesta ei ole.

Katariinankadun viemäri on poikkileikkaukseltaan n. 
40x40…60 cm. Kivirakenne on perustettu hirsipedin 
(poikittaisista hirsistä ladottu n. 1 m levyinen taso) va-
raan ja tiivistetty ulkoa saveamalla. Kiviviemärin katto 
oli Katariinankadun havaintopisteessä tasolla 1,14 m 
mpy. Vastaavanlainen viemäri on löydetty mm. Kirk-
kokadun maarakenteesta. Arkeologisten havaintojen 
mukaan viemärin kivipinnat näyttivät sangen puhtail-
ta (2011), mutta pohjalle oli kertynyt maa-aineskerros. 
Viemäri lienee ollut ensisijassa katualueiden sadevesi-
viemäri. 

Profiili K1 / 2011

Profiili K3 / 2011

Keraamiset viemärit

Katariinankadulta ja Pohjoisesplanadilta on arkeologi-
sia havaintoja myös keraamisista viemäriputkista: hal-
kaisijaltaan 30 cm lasitettu poltetusta savesta tehty 
muhviputki. Arkeologisten tutkimusten mukaan näitä 
olisi alettu käyttämään 1880-luvulta lähtien, mutta put-
kien iästä ei ole varmuutta. Helsingin varhaiskunnallis-
ta vesijohtoverkkoa alettiin rakentamaan 1870-luvun 
lopulla ja samalla rakennettiin paikallisia viemäriverk-
koja, jotka johtivat jäteveden lähimpään rantaveteen. 
Keskitetyn verkoston ja puhdistamojen rakentaminen 
käynnistyi määrätietoisesti vasta 1930-luvulla ja jatkui 
1970-luvulle, jolloin käytettiin niin ikään lasitettuja ke-
raamisia viemäriputkia ja vähäisessä määrin betoniput-
kia. 

Nuorempi kunnallistekniikka ja 
argeologiset havainnot

Kauppatorin alueella sijaitsee tyypillinen valikoima kau-
pungin kunnallisteknisiä rakenteita: vesi- ja viemärilin-
joja, sähkö- ja datakaapelilinjoja, kaukolämpöä ja –jääh-
dytystä. Arkeologisten havaintojen mukaan eriaikaiset 
kunnallistekniset työt ovat ”tuhonneet” aikaisemmat 
kulttuurikerrokset, jotka vanhoilla katualueilla ovat jo 
itsessäänkin olleet ohuita. Tehtyjen havaintojen mu-
kaan maannokset ovat pääsääntöisesti sekoittuneita. 
(Heikkinen, M. 2011, s. 71, 80-81; Fornt och Nytt 1947, 
s. 28-29) 

Simon Grönlund, piir. v. 1829/30, KA. 
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Vasemmalla arkeologinen kartoitus vuodelta 2011 Katariinan kadun 
poikkileikkauksesta, profiilista K3. Leikkauksessa näkyy sekä kivivie-
märin rakennetta että nuoremman keraamisen viemärin sijoitus. 

Oikealla lähempänä Kauppatoria oleva profiili K1, missä katutaso ja 
viemäri ovat vastaavasti alempana. Kiviviemärin rakenne näkyy ehjänä.

Piirustukset ja valokuva raportista Heikkinen, M. 2011: liitteet 1-5.

Katariinankadun kiviviemärin 
poikkileikkaus avattuna kai-
vuutyön yhteydessä 2011.

Suunnitelma Esplanadilta Kauppatorille 
tulevasta viemärilinjauksesta ja viemärin 
kallistuksesta 1885. HKR.
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C
Arvot ja 
johtopäätökset
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Keskeiset arvokkaat piirteet

1. Suhde mereen
 1A Merellinen edusaukio ja rantareuna

 1B Satama-altaat

 1C Vene vie vesille, vene tuo torille

2. Kaupunkitila

 2A Esplanadin pituusakseli

 2B Torin poikkiakseli

 2C Etelärannan akseli

 2D Kolme ”toria” - kolme painopistettä

 2E Julkisivumuurit

3. Toiminta

 3A Torin muuttuva syke

 3B Ruokatori

 3C Tapahtumatori

 3D Promeneeraaminen, käveleskely

4. Kokemus torista

 4A Torilla on neljä vuodenaikaa

 4B Väri ja valo

Edellä esiteltyjen historiallisten vaiheiden läpikäynnin 
yhteydessä on Kauppatorin ominaispiirteistä ja nykyti-
lasta noussut esiin kiistattomia ja ilmeisiä arvoja sekä 
pienempiä, mutta historiallisesti merkityksellisiä piir-
teitä. Keskeiset arvot on esitelty laajemmin seuraavil-
la aukeamilla, oheisen jaon mukaisesti. Kunkin arvon 
toteutuminen rakentuu erilaisista piirteistä, joiden 
vaalimisen tulisi olla torin kehittämisen lähtökohtia. 
Tilallisuuteen ja kaupunkirakenteeseen liittyviä arvok-
kaita piirteitä on havainnollistettu yhteenvetokarttaan. 
Karttapohjaan on myös havainnollistettu eri ikäisten 
pintarakenteiden alueita.

Tämän selvitystyön tavoitteena on ollut löytää Kauppa-
torin rakentumisen, tilallisuuden ja käytön historiasta 
niitä piirteitä, jotka voivat toimia tulevaisuuden suun-
nittelun lähtökohtina, suuntaviivoina ja raja-aitoina. 
Monen toimijan intressialueena torin kehityssuunnit-
telu on väistämättä monimutkainen ja ristiriitoja he-
rättävä hanke. Historiaa ei tule tutkia sen takia, että 
siihen voitaisiiin palata, vaan jotta ymmärretään miksi 
olemme siinä missä olemme. Kauppatorin rikkonainen 
rantaviiva ja reuna-alueiden tällä hetkellä arkisen re-
paleinen käyttö juontavat Eteläsataman historiallises-
ta tavarasatamatoiminnasta. Teollistuvan kaupungin 
rationaaliset, tavarajunaa varten toteutetut rakenteet 
menettivät funktionsa vuonna 1980, kun radan käyttö 
päättyi. Kaupungin kehitys on viime vuosikymmeninä 
korostanut kaupunkilaisten viihtyvyyttä ja kaupunkia 
yhteisenä oleskelutilana. Myös Kauppatorin ominai-
suuksia tulee arvioida uudestaan, ei tehokkuuden ja 
ration kautta, vaan historiallisena ympäristönä, ihmisen 
ja kaupunkilaisen torina, toimivana ja viihtyisänä kau-
punkina.
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Poikkikatujen suuntaiset 
maansisäiset kiviviemärit, 
joihin kohdistuu arkeologi-
nen intressi

Mahdollinen Esplanadil-
ta saapuva 1880-l kivi-
viemäri; arkeologinen 
intressi

Havis Amandan aukion kiveys-
kuvio 1884, joka on säilynyt 
osittain; vaalittava ja täyden-
nettävä ehjäksi

Torin nupukiveämisen (1800-l...1900-l 
taite) myötä syntynyt pintakoururakenne, 
pitkittäinen sisätaite, on vaalittava piirre 
torin rakenteessa.

1B

1B

1C
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Keskeiset arvokkaat piirteet (rakenteelliset)

Suhde mereen
 1A Merellinen edusaukio ja rantareuna
 1B Satama-altaat
 1C Vene vie vesille, vene tuo torille

Kaupunkitila
 2A Esplanadin pituusakseli
 2B Torin poikkiakseli
 2C Etelärannan akseli
 2D Kolme ”toria” - kolme painopistettä

1A

2A

2B

2C

Svenska Teatern Enso Gutzeit

Tuomiokirkko

Tähtitornin vuori

Liikenteellinen 
tihentymä / 
solmu

Alkuperäinen 
1830-L...1840-L ran-
tareunan muoto

Torin historiallisesti 
keskeinen alue, joka 
nykytilassa ei hah-
motu osaksi toriko-
konaisuutta

Vuoden 1895 
täyttöaalueet

Reuna-alueet joiden 
maankäyttö vaikut-
taa kauppatorin 
alueeseen

Luontevat 
liikennealueet

Linnanaltaan korotettu sileä rantareunus (1800-l 
/ 1900-l taite) on vaalittava piirre; reunakiveyk-
sen rooli on arvioitava kokonaisuuden kannalta.

Vaalittava 
rantareuna

1B

1C

Täyttö 1895

Täyttö 
1992

Täytöt 1950-l...

Koostekartta 
keskeisistä 
rakenteellisista 
piirteistä
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Keskeiset 
arvokkaat 
piirteet

C1
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Suhde mereen
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Ehrenströmin suunnitelmissa Kauppatori oli kaupun-
gin edustava merellinen edusaukio (Quaien). Kuten 
M. Muthreich kirjoittaa (1970) analyyttisessa tutkimuk-
sessa Helsingin asemakaavasta 1812-17 ja sen keskei-
sitä periaatteista: ”ranta-aukioitten ja -katujen sijoi-
tus avaa kaupungin kohti merta”. Kaakkoon avautuva 
Eteläsatama oli merenkäynniltään suojaisa sisälahti, 
johon saavuttaessa kaupunki avautui panoraamanäky-
mässä. Kaupunkiin saapumisen päänäkymä tunnistet-
tiin jo varhain ja siitä muodostui ikoninen otsikkokuva 
1840-luvun karttoihin. Saapumisen kiinnostavuutta 
lisää lähestymiskulma kaakosta, josta imeydytään koh-
ti pohjois-eteläsuuntaisen regulariteetin määräämää 
kaupunkirakennetta. Maamerkkinä on Tuomiokirkko, 
mutta lähempänä Esplanadi ottaa vetovoimapisteen 
roolin. 

Helsingin keskustan merellisen rantareunan ainutlaa-
tuisuus muodostuu niin tasarytmisesti aukotetuista 
korttelijulkisivuista kuin rakennetun rantapenkereen 
suoralinjaisuudesta.  Nämä piirteet ovat kaukomaise-
masta helposti luettavissa: rantareunan muodostama 
leveä ja terävä jalusta, tasakorkuiset ja levolliset kortte-
liseinät sekä niiden ylle kohoava Tuomiokirkko. 

Kauppatoria ei alkujaan suunniteltu kaupankäynnin 
paikaksi, vaikka aukion länsipäästä muodostuikin jo 
varhain kaupunkilaisten päivittäisten ruokatarpeiden 
keskeisin ostopaikka ja saaristolaisten venemyyntipis-
te. Ehrenströmin kaupunkirakenteellisessa kompositi-

Merellinen edusaukio ja rantareuna

Vaalittavat piirteet

ossa Kauppatori oli Esplanadin puiston jatke, tai parem-
minkin Esplanadin merellinen osa kivettyine avoimine 

pintoineen, vastaparina runsaasti istutetulle puistolle. 

• Rantareunan selkeys ja terävyys

• Torin ja meren välitön suhde

• Torialueen avoimuus ja häiriöttömät 
näkymät

• Julkisivumuurin ja meren välisen torialueen 
jäntevyys ja valiomuotoisuus

• Kaupunkikuvan merelle aukeavan panoraa-
man levollisuus ja Tuomiokirkon dominans-
si

• Rantareunan luonnonkivi: kivetty harkkora-
kenne; sileäpintainen käsin hakattu työstö; 
harkkomittakaava; ajan käytön patina

• Rantareunan suoraseinäisyys ja toisaalta 
harkitut toimintaa tukevat porrastetut jak-
sot

• Toripinnan nupukiveys: suorat etelä-poh-
joissuuntaiset ladontarivit ja pintaveden 
ohjauksen itä-länsisuuntaiset taitteet sekä 
Havis Amandan aukion kiveyskuvio; suora-
kaiteinen kivi; ajan ja käytön patina

• Rantareunojen sileät ”jalkakäytävät”
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Plan af Helsingfors 1860

Plan af Helsingfors 1841

E. Hoffers 1866, HKM

Rantapysäköinnin lisäksi ihmisiä viehättää myös istuskelu meren äärellä
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1890-luvun alusta, N2547, kuvaaja tuntematon. HKM.

Ehrenströmin ideaalisuunnitelmassa tiukan rantaviivan 
vastapainon luovat sisäänvedetyt satama-altaat, jotka 
ovat 1800-luvun klassismin kaupunkirakennustaiteen 
elementti, erityisen vaalittava piirre Helsingin ranta-alu-
eilla. Nämä tarjosivat sekä suojaa että käytännöllisesti 
katsoen enemmän laituritilaa pienille ja keskisuurille 
aluksille, pitkien rantareunojen ollessa varattuna suu-
rille aluksille. Liikennöintiä harjoittaneiden alusten kas-
vaminen ulos altaista ja kalastajamyynnin vähennyttyä 
altaat ovat siirtyneet vuosi vuodelta yhä enemmän ve-
sibussiliikenteen kesäkäyttöön ja muutamien vaihtu-
vien ravintolalaivojen ankkurointipaikoiksi. Vironallas 
tarjoaa paikkoja suuremmille vierasvenelle ja Linnanal-
taassa pienvene voi pysähtyä lyhyesti. 

Satama-altaat
Vaalittavat piirteet

• Rantareunuksen sommitelmaan 
elimellisesti kuuluva elementti; 
sisäänvedetyt suojaisat altaat

• Sekä toiminnallisuuden että ra-
kenteen säilymistä on vaalittava

• Altaiden toisistaan poikkeava 
identiteetti syntyy kaupunkira-
kenteellisesta sijainnista ja toi-
minnasta

• Satama-altaiden toiminta on osa 
torin päivä- ja vuosirytmiä

• Kolera-allas on myyntitoiminnan 
allas

• Hoikat laiturivarret
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Lounaslaiva ”11,50.-”, valmiina 
tarjoamaan herkkuja kaupungin 
paraatipaikalla.

Ennen oli niin perin juurin mukavaa, 
haukia ja pottuja altaalta sai kuka 
vaan.
Kuvaaja tuntematon, kuva 1910-l, 
N57297. HKM.

Vuosisataisen kalastajamyynnin laihtunut tulos: yksi kalastajamyyjä
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Vene vie vesille
vene tuo torille
Historiallisesti Eteläsatama on ollut erittäin monipuoli-
sen ja vilkkaan laivaliikenteen keskus, jossa kaikenko-
koiset veneet, purret ja laivat ovat laskeneet laituriin. 
Satama-alue on vuosikymmenien saatossa laajentunut 
lahdenpohjukasta kattamaan koko pitkän rantaviivan 
Olympiaterminaalista Katajanokan kärkeen. Lyype-
kinlaituri ja Vironallas kertovat jo nimillään liikenteen 
kansainvälisestä luonteesta. Tavaraa on virrannut kau-
punkiin Eteläsataman kautta monessa mittakaavassa. 
Katajanokan tavarasatama oli kaupungin tärkein tuon-
tisatama vuoteen 1960 saakka

Tänä päivänä Kauppatorin vesiliikenne tarjoaa kaupun-
kilaiselle ympärivuotisen yhteyden Suomenlinnaan ja 
sitä kautta ainutkertaisen mahdollisuuden kokea meri 
läheltä kaikilla säillä. Kesäkauden vesibussiyhteydet 
liittyvät vahvasti sekä koti- että ulkomaiseen matkai-
luun, arkeen liittyvää vesiliikennöintiä ei juuri ole. Kan-
sainvälisiä yhteyksiä tarjoavat suuremmat lauttayhte-
ydet näkyvät Eteläsataman maisemassa, mutta eivät 
sijaitse varsinaisesti Kauppatorilla. 

Vaalittavat piirteet
• Laivaliikenne ja sen toiminnalli-

suuden näkyminen

• Vesiliikenne matkailijoille ja julkise-
na liikennemuotona

• Vesiliikenteen monipuolisuus

• Suomenlinnaan suuntautuva laiva-
liikenne

• Laivaliikennettä palvelevat pienet 
rakennukset ja odotuskatokset
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s/s Ariadne II, lähtenyt Lyypekinlai-
turista tiettävästi kohti Kööpenha-
minaa (Hki-Kööpenhamina reitillä 
1949-1967). 
Merimuseon kuvakokolema 
FÅA-Silja Line.
200627 2551. suomenmuseoton-
line.fi

Merellinen Helsinki; helsinki-
läisten merialueista tulisi voida 
nauttia iloisesti ja monipuo-
lisesti. Kuva Aarne Pietinen, 
1938, N6885, HKM.

Kauppatorin itäosasta on aina 
vesiliikennöity kohti itää, luon-
nollisesti. 
Kuva 1900-luvun alusta. SLS.
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Kaupunkitila
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Esplanadin 
pituusakseli
Esplanadi ja Kauppatori muodostavat yhdessä kaupun-
kirakenteellisen sommitelman, itä-länsi-suuntaisen 
akselin, jonka päätteinä on kaksi valkoista rakennusta. 
Lännessä Ruotsalainen teatteri (1866>) ja idässä En-
so-Gutzeitin talo (1962). Toisaalta aksiaalisuuden tar-
kastelun voi ulottaa kauemmaskin, Hietalahdentorin ja 
Kauppatorin vaakakuppiasetelmaan.

Akselin varteen on sommiteltu Esplanadin puisto puu-
kujineen, aukioineen ja paviljonkeineen. Akselia ryt-
mittävät kolme kiintopistettä, Keisarinnan kivi, Havis 
Amandan suihkulähde ja Runebergin patsas. Esplana-
din puiston puutarhasommitelmassa aksiaalisuus ja 
symmetria ovat vahvasti läsnäolevia. Kauppatorin avoi-
messa kivikentässä aksiaalisuuden intensiteetti kui-
tenkin liudentuu ja muuttuu hauraaksi. Symmetrian ja 
aksiaalisuuden ymmärrys näkyi vielä 1800-luvun lipulla 
niissä järjestelyissä joilla torikaupan paikat sommitel-
tiin torin läntiselle puoliskolle. Havis Amandan aukion 
nykyinen ristikäytäväkiveys on osittainen jäänne sym-
metrisestä kokonaissommitelmasta. Vielä 1916 aksiaa-
lisuus oli mukana torin kehittämisajatuksissa, kun Paul 
Ohlsson laati suunnitelman muotopuurahan rakenta-
misesta Linnanaltaan ja Esplanadin puiston välille.

Vaalittavat piirteet

• Kauppatori on osa Esplanadin 
akselia, osa Helsingin niemen 
läpäisevää kaupunkirakennustai-
teellista aksiaalisommitelmaa

• Esplanadin puistokäytävän näkymä-
linjan jatkuminen Svenska Teaternis-
ta Enso-Gutzeitille

• Toripinnan tasaisuus ja esteetön 
liikkuminen kivetyillä alueilla

• Keskiakselin muistomerkkejä ym-
päröivä avoimuus Runeberg - Havis 
Amanda - Keisarinnan kivi
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Esplanadin akseli nykyasussa

Reittivalinnan haasteiden 
edessä
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Torin poikkiakselin linja ja akseleiden leikkauspiste on 
Keisarinnan kiven kohdalla. Obeliski, kärjessään kultai-
nen globus ja kaksipäinen kotka, hallinnon, vallan ja so-
tilaallisen mahdin osoituksena, on uudelleen peruste-
tun Helsingin symbolinen avain. Mereltä saavuttaessa 
obeliski on osoittanut rantamaiseman keskeisimmän 
pisteen, paraatiportin paikan. Obeliskin taustana, ran-
takorttelissa, on sijainnut Heidenstrauchin vuonna 
1842 valmistunut (uudempi) palatsi, jonka julkisivun 
klassistinen keskeissymmetria oli poikkiakselin pääte. 
Julkisivu muuttui 1880-luvulla barokkiseen asuun ja 
riisuttiin 1920-luvun tessiiniläiseen uusklassistiseen 
muotoon Ruotsin suurlähetystöksi. Symbolisesti ele oli 
suuri: venäläisen hallintomonumentin ylle kohosi sini-
keltainen lippu.

Torin 
poikkiakseli

1960-l alussa keksitty nakkikioskin paikka on väliaikaisuuden olemuk-
sesta huolimatta osoittautunut sangen pysyväksi. Nykyinen ruostu-
maton teräslaatikko viestii ajattomuudellaan, että asetelma voi jatkua 
pitkälle tulevaisuuteen.

Vaalittavat piirteet

• Poikkiakseli on monumentaali-
sommitelmaa rytmittävä tärkeä 
avaintekijä sittemmin menetet-
tyine rantaportaineen

• Mereltä suuntautuva poikkilinja, 
jonka päättää Ruotsin suurlähetys-
tön talo

• Historiallisesti huomattavaa symbo-
lista merkitystä

• Keisarinnan kiven merkitys torisom-
mitelman akseleiden leikkauspis-
teenä
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Poikkiakseli on peittynyt uudemman ratageo-
metrisen järjestyksen ja apualueen taakse 3/2016

Helsinkiin ja Suomeen saapumisen 
paraatijärjestely 1863, Carl Adolf 
Hårdin kuvaamana, HKM
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Etelärannan akselin pohjoisena kiintopisteenä on Kau-
pungintalon ylle kohoava Tuomiokirkko, joka lähie-
täisyydeltä tarkasteltuna näkyy kapean Sofiankadun 
päättenä. Akselin eteläisen kiintopisteen muodostaa 
Tähtitornin vuori. Esplanadin pääakseliin nähden akse-
li on alisteinen, mutta kaupunkinäkymien ja liikenteen 
kannalta merkittävä kaupunkitilallinen elementti, jon-
ka rooli on toiminnallinen ja jakava.

Etelärannan varrella on nykyisin eriluonteisia alueita, 
joiden syntyhistoriaa leimaa toisaalta rationaalisuus, 
toisaalta kokonaisvaltaisen suunnittelun puutteen ai-
heuttama sattumanvaraisuus. Havis Amandan aukion 
kohdalla Etelärantaa kulkeva autoliikenne on torialueen 
jakava valtavirta. Ensimmäisen umpikorttelin kohdalla 
Kauppatorin ja Kauppahallin välinen napanuoramainen 
yhteys puristuu liikenteen ja Kolera-altaan väliin kuhi-
sevaksi tihentymäksi. Kauppahallin kohdalla kortteli-
julkisivun väliin jäävä katutila on puolestaan varjoinen, 
levoton ja liikenteen dominoima. 

Kauppahallin etelän puoleinen alue, joka on historial-
lisesti ollut aktiivisen kauppa- ja satamatoimen piste, 
on pilkottu autojen pysäköintiin varatuiksi kentiksi. 

Etelärannan 
akseli

Tuomiokirkko on Etelärannan akselissa lähes keskeisesti. 
Kuva Wikimedia.

Teollisuuskeskuksen suuri yhtenäinen julkisivupinta on 
kaukonäkymässä merkittävä, mutta satamatoiminnan 
päätyttyä sen edusalue ei ole löytänyt identiteetiään. 
Etelärannan kaupunkitilallisen jänteen kireys on liu-
dentunut vähitellen, alkaen satamaradan aiheuttamis-
ta täytöistä ja jatkuen Pohjois-eteläakselista erkaantu-
vaan leveän Laivasillankadun rakentumiseen. 

Herrat tarkastelemassa Helsingin näkymiä Tähtitornin vuoren näköala-
tasanteelta, Etelärannan akselia pohjoiseen. 
Kuva Frans Nyberg, SLS. 7928919242 d21d3b441f.
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Kauppahallin itäpuolella oleva satama-allas 
täytettiin osin 1895. Altaan vino reuna ker-
too satamaradan linjauksesta. Kauppahallin 
suhde veteen on täytön myötä kadonnut. 
11/2015

Näkymä Tähtitornin vuorelta noin 1900. 
Kuva Gustaf Sandberg, SLS. 7928858874 e7870b25bc.

Vaalittavat piirteet

• Etelärannan akseli on historialli-
sesti torialueen toinen selkäran-
ka ja merellinen julkisivumuuri

• Toiminnallinen akseli empirekes-
kustan ja eteläisen satama-alueen 
välillä

• Historiallisesti se torialueen osa, 
jossa on sijainnut eniten kiinteitä 
rakennelmia ja rakennuksia tär-
keimpänä ja ainoana säilyneenä 
Kauppahalli

• Suurmaiseman näkymäakseli kah-
den kiintopisteen välillä

• Akseli on tärkein torikorttelien läpi 
kulkeva, torit yhdistävä jalankulun 
akseli

• Teollisuuskeskuksen talo (Palace) 
rooli modernin arkkitehtuurin merk-
kiteoksena ja Olympiavuoden 1952 
rakennuksena sekä Etelärannan eri 
ikäisten rakennusten kortteliseinä-
mä
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Nykyinen Kauppatorin alue on jaettavissa karkeasti kol-
meen toiminnalliseen kokonaisuuteen, joilla on omat 
tilalliset luonteensa. Havis Amandan aukion alue on 
luonteeltaan suljetuin, vain yhdeltä reunalta aukeava 
ja mittakaavaltaan helposti haltuun otettava, rajallinen 
tila. 

Varsinainen Kauppatoriksi kutsuttu alue, jonka kes-
kikohtaa Keisarinnan kivi merkitsee, on luonteeltaan 
kenttämäinen ja avoin. 

Kolmas tilallinen kokonaisuus muodostuu Kauppahal-
lin ympärille. Alunperin kapeaan paikkaan, kadun ja sa-
tama-altaan väliselle kaistaleelle rakennettu halli esiin-
tyy paikallaan kappalemaisena ja aktiivisena, mutta sen 
ympärille ei muodostu levollista tilaa. Kauppahalli on 
suunniteltu kahteen suuntaan läpikuljettavaksi, sen 
suhde ympäristöönsä on aktiivinen. Myöhemmin täy-
tetty Vironaltaan pohjoispää toimii tällä hetkellä pysä-
köinti- ja huoltoalueena, jonne ajetaan Kauppahallin 
ovien editse, eikä tue jalankulkua. Täytetty ranta-alue 

Kolme ”toria” - Kolme painopistettä
ei tarjoa lisäarvoa tai tukea Kauppahallin tilalliseen ti-
lanteeseen. Kauppahallia ympäröivää lähialuetta tulee 
kehittää jalankulun ehdoilla, jotta hallin ja torin suhde 
vahvistuu. 

Vaalittavat piirteet

• Torialueella on kolme selkeästi 
toisistaan poikkeavaa kaupan-
käynnin aluetta

• Suojaisa neliömäinen Havis Aman-
dan aukio

• Avoimen kaupunkitilan ”Kauppatori”

• Jalankulkua houkutteleva aktiivinen 
Kauppahallin ympäristö
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julkisivumuurit

Pohjoisesplanadin julkisivumuurin rakennukset on pää-
sääntöisesti rakennettu alunperin asuinrakennuksiksi. 
1800-luvun lopulla ensimmäisten kerrosten huoneis-
toja muokattiin liikehuoneistokäyttöön ja julkisivuihin 
ilmestyi maalattuja kylttejä kertomaan tarjonnasta. 
Rakennukset ovat olleet torille aktiivisia. Hotelli Seura-
huone on edustanut kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä ja 
toiminut seuraelämän keskuksena ja konsertti- ja juhla-
salina vuosikymmenien ajan. 

Pohjoisesplanadin rakennusten muuttuminen viras-
toiksi käynnistyi jo 1910-luvulla, kun Helsingin kaupun-
ki osti Hotelli Seurahuoneen uudeksi kaupungintalo-
tontiksi. 1921 Ruotsin valtio lunasti Pohjoisesplanadi 
7:n rakennuksen ja Tschernischeffin vuokrakasarmista 
muokattiin suurlähetystö. Rakennusjärjestyksen  muu-
tokset vuosina 1917 ja 1929 mahdollistivat myös em-
pire-kortteleissa rakennusten korottamisen ja kortteli-
rakenteen tiivistämisen - käytännössä omistajat saivat 
mahdollisuuden kasvattaa pääomansa tuottoa lisära-
kentamalla. Julkinen keskustelu heräsi vastustamaan 
lisärakentamista kaupungin arvokkaassa ytimessä ja 
kaupunki päätyi lunastamaan vanhoja kauppiastaloja 
estääkseen niiden raskaan uudistamisen. Tästä kau-
punkikuvaa säästävästä toimenpiteestä seurasi, että 
rakennuksiin sijoitettiin kaupungin virastoja, minkä 
seurauksena julkisivujen aktiivisuus torilla väheni. Vii-

Torikortteleiden elävöittäminen on tuonut mukanaan uusia ravintolapalveluita myös Kauppatorin suuntaan. Viralliset rakennukset, kuten Ruotsin 
suurlähetystö ja Korkeimman oikeuden rakennus, ovat torin suuntaan varsin mykkiä.8/2015

me vuosien toimet torikortteleiden elävöittämiseksi 
on tuonut katutasolle ilahduttavasti uusia toimintoja, 
sekä kauppoja että ravintolapalveluita. Kaupungin-
talon aulaa on avattu yleisölle erilaisin tapahtumin 
ja näyttelyin. Kun toria ympäröivät rakennukset ovat 
aktiivisia, ja toria ja kaupunkilaisia palvelevia, voi tori 
helpommin säilyä avonaisena ja kiinteistä rakenteista 
vapaana. 

Etelärannan puolella kaupunkirakenteen tiivistyminen 
toteutui ilman kaupungin väliintuloa. Tämän seurauk-
sena rakennuskanta on nuorempaa, tiiviimpää ja kor-
keampaa, mutta toisaalta alakerroksiin on syntynyt lii-
kehuoneistoja, jotka pitävät katukuvan elävänä. 

Julkisivumuurit

Vaalittavat piirteet

• Katukerrosten yleisölle avoin ja 
ulospäin näkyvä toiminta

• Tori on kiinteistä, huoltotoimeen 
liittyvistä rakenteista vapaa

• Torin huollolle välttämättömien 
toimintojen sijoittuminen olemassa 
oleviin rakennuksiin
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Eteläranta 10
1952 Teollisuuskeskus ”Palace” / arkk Revell & Petäjä

Eteläranta 8
1955 arkk Ola & Ethel Hansson

Pohjoisesplanadi 1
1814 Heidenstrauchin kauppiastalo /arkk. Granstedt
1837 Keisarillinen palatsi /arkk. Engel (1843) /arkk. Ahrenberg (1907)
1921 Presidentinlinna

Pohjoisesplanadi 3
1816 Castegrenin talo / arkk P. Granstedt
1883 Standertskjöld / arkk. Sjöström korotus
1933 Korkein oikeus /arkk. Sadeniemi

Pohjoisesplanadi 5
1814 Lampan kauppiastalo /arkk P. Granstedt
1862-1880 Stockmann
1888 julkisivumuutos / arkk Gripenberg
1934 virastokäyttöön / arkk Taucher

Pohjoisesplanadi 7
1843 Heidenstrauchin uusi kauppiastalo /arkk. A. Granstedt (?)
1883 Tschernischeffin omistukseen / arkk Kieseleff & Reiss
1921 Ruotsin valtion omistukseen
1925 Ruotsin suurlähetystö /arkk Grutin

Pohjoisesplanadi 9
1819 Goviniuksen kauppiastalo /arkk P. Granstedt
1851 Hotel Kleineh 
1935 kaupungin omistukseen, kiinteistövirasto
2012 Torikorttelitoimintaa

Pohjoisesplanadi 11-13
1833 Hotelli Seurahuone
1913 Kaupungintalo
1970 muutostyö / arkk Ruusuvuori

Pohjoisesplanadi 15
1820-29 Brofeldtin kauppiastalo /arkk ?
1863 laajennus / arkk Mellgren 
1895 muutostyö / arkk Höijer
1910-l muutoksia / arkk Sonck + arkk Jung & Fabritius
1931 kaupungin omistukseen
1971 sisäpuolen purku, virastoja, rahatoimisto / arkk Ruusuvuori
2000-l pankkisali Ravintola Salutorgetiksi

Pohjoisesplanadi 17
1833 Apteekkari Aschanin talo /arkk Andsten
1877 julkisivumuutos / arkk Sjöström
1971 kokonaan uudelleenrakennus, kaupungin virastoja / arkk Ruu-
suvuori
2000-l ravintolat Fishmarket ja Sasso

1311-13 9 7 51517

Eteläranta 20, Eteläesplanadi 2
1912 asuin- ja liikerakennus / arkk Karl Lindhal
1935 korotettu kerroksella / arkk Gripenberg

Eteläranta 18
1952 toimisto- ja liikerakennus /arkk Gripenberg

Eteläranta 16
1830 Sundmanin talo / arkk Engel

Eteläranta 14
1906 Oy Helsingfors Saluhallar Ab / arkk Höijer
1917 katujulkisivun korotus /arkk Lindgren & Liljeqvist
1955 hallitoiminta päättyy, toimistoksi
1980 peruskorjaus / arkk Hansson

Eteläranta 12
1882 von Frenckellin talo / arkk A. E. Melander, 
1923 julkisivukorotus 3 krs, Frosterus & Ole Gripenberg

20

10

16

12

14

18

8

Kuva Alfred Nybom, N115016, 1908. HKM.
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Toiminta
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Torin muuttuva syke
Historiallisesti torin ja kaupungin suhde on ollut verta 
pumppaavan sydämen suhde elävään organismiin. Ai-
koinaan kaikki välttämättömät elintarpeet ovat tulleet 
kaupunkiin torin kautta, niin viljat, kalat, kasvikset kuin 
lihat, linnut, leivät ja halotkin. Kauppatori oli pitkään 
Helsingin ainoa ja sen jälkeenkin tärkein torikaupan 
paikka. Joka-aamuinen tavaran kuljettaminen, kojujen 
pystyttäminen ja tavaran esille asettaminen, jokailta-
päiväinen kojujen purku ja myymättä jääneiden tuot-
teiden pois pakkaaminen on toistunut Kauppatorilla 
ympäri vuoden, vuosikymmenestä toiseen, keskeytyk-
settä. Siirtomaatavarakauppojen ja sittemmin valin-
tamyymälöiden ilmestyttyä katukuvaan torikaupan 
elintärkeys väheni, mutta sama pumppaava syke on 
jatkunut edelleen. 

Torikaupalla ei ole kiinteitä rakenteita. Toriaikaan kuhi-
seva kauppapaikka muuttuu kaupankäynnin päätyttyä 
tyhjäksi kentäksi. Toiminnan ja ihmisten sijaan kokijan 
huomio kiinnittyy torin kivettyyn pintaan, kalkattuihin 
julkisivuihin, suureen tilaan sekä laivoihin ja mereen. 
Kauppatori on kiehtova jatkuvassa liikkeessään – tyhjä 
ja täysi, hiljaisuus ja kuhina. Torikauppiaiden tekemä 
työtuntipanostus tavaran kuljetukseen ja kojujen pys-
tyttämiseen on todella arvokas teko elävän kaupunki-
kokemuksen päivittäiseksi uudelleenluomiseksi.  

3/2016

Vaalittavat piirteet

• Tori on kivetty avoin kenttä, joka 

täyttyy ja tyhjenee toiminnan mu-

kaan

• Torikauppiaiden väsymätön lihas-

työ mahdollistaa elävän torin

• Myyntitoiminnan intensiteetti ja 

luonne elävät vuodenkierron mu-

kaan

• Toriaika: kuhiseva / toriajan ulkopuo-

li: hiljainen

• Torin päivittäinen pesu on vuosisa-

tainen rituaali, joka päättää myyn-

titoimen ja aloittaa käytön tyhjänä 

kaupunkitilana

• Myynnillä on arkinen päivärytmi, jo-

hon kuulu kojun pystytys, myynti ja 

purku
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 Vuonna 1859 viikkolehti Papperslykta-
nissa kirjoiteltiin pääkaupungin tapahtu-
mista ja ilmiöistä, myös torielämästä: 

”Haluaisin tästä arkipäiväi-
sestä keskustelustamme 
siirtää lukijoiden tarkkaa-
vaisuuden – toriin. Kuin-
ka suurenmoinen laitos se 
onkaan! Yritämme löytää 
totuuden pyramidit raken-
taneesta kuningattaresta 
tai Memphiin, Jerusalemin, 
Spartan ja Ateenan, Karta-
gon ja Rooman yhteiskunta-
järjestyksen luoneista lain-
säätäjistä. Nyrjäytämme 
aivomme yrittäessämme 
ymmärtää hautakammioi-
den hieroglyfejä tai esiin 
kaivettujen palatsien nuo-
lenpääkirjoituksia – mutta 
Kauppatorin tungokseen, 
jossa rakastettu vaimovä-
kemme, koreista, kärryistä, 
luudista, tikkaista, kukista, 
kaloista, kasviksista, hevo-
sista, lasteista, krinoliineis-
tä ja hermoheikkouksista 
huolimatta liikkuvat häm-
mästyttävällä näppäryy-
dellä – sinne eivät oppineet 
herrat uskaltaudu.”

Kauppatori 1860-luvun puolivälin jälkeen. Carl Hårdh, HKM. 
Alla torikauppaa 1880-luvulla. HKM
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Ruokatori

Ruoka on trendi. Ruoka on pop.
Ruoka on ihanaa. Ruoka on arkea.

Kauppatorin historiallinen rooli koko kaupungin muo-
nittajana antaa itsestään selvän perusteen kehittää 
toria nimenomaan ruokatorina. Ruoka yhdistää meitä 
kaikkia ja sillä on vahva turistimagneettinen voima. 
Torialueen kehittämisessä keskustelun painopisteen 
tulisi olla laadullisessa analyysissä, myös ruuasta pu-
huttaessa. Ruokaraaka-aineiden kauppaa, ja erityisesti 
kotimaisten sellaisten, tulee edelleen tukea kaikin kei-
noin, paitsi pitkän perinteen myös nykyisten, puhdasta 
ruokaa korostavien ruokatrendien takia. Raaka-aineet 
kertovat alkuperästä ja arjesta. Arki on totta ja kiinnos-
tavaa, myös turistien näkökulmasta. Yhtä lailla mukaan 
otettaville, picnicille soveltuville, yksinkertaisille ja 
helposti syötäville valmisruuille olisi varmasti kysyn-
tää, erityisesti lämpimään vuodenaikaan. Kahvila- ja 
ravintolatyyppiselle tarjonnalle löytyy myös laaja asia-
kaskunta. Elintarvikelainsäädäntö asettaa toiminnalle 
varsin tiukkoja ehtoja ja ohjaa tarjontaa helposti kohti 
eineksiä, pikaruokaa ja kertakäyttölautaskulttuuria. 

1970-luku. Eeva Rista, HKM.

Kuva www yelp.

Vaalittavat piirteet

• Tori on ruoan kauppapaikka

• Kiinteät rakenteet ovat vähäisiä

• Varsinainen ravintolatoiminta si-
jaitsee torinvarren rakennuksissa

• Torialueella toiminnassa keveäm-
piä kahviloita, jotka eivät tarvitse 
kiinteitä rakenteita

• Torimyynnillä on järjestetty muoto, 
mutta riippumaton kauppiaskunta

• Ruokatarjonnan paikallisuus, juu-
revuus ja laatu
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Rinkeleita noin 1920. Timiriasew, HKM. Kalakauppaa 1910-luvulla. HKM

Torin kahvipaikka 2012. Kuva www yelp.

Hedelmäkauppaa noin 1905. Torniainen, HKM. Eläviä kanoja noin 1920. Timiriasew, HKM.
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Tapahtumatori
Kauppatori ja Senaatintori vierekkäisinä tapahtu-
mapaikkoina ovat edustaneet eri aikoina eri voimia. 
1900-alkupuolelle Senaatintorilla sijaitsivat sekä val-
tiollinen valta senaatin muodossa että kunnallinen 
johto kaupungintalon muodossa. Kauppatori taas oli 
kaupan, sataman ja keisarillisen palatsin aukio. Kun kau-
pungintalo siirtyi entisen Seurahuoneen rakennukseen 
lopullisesti vuonna 1932, sai Kauppatori myös kunnal-
lisesti edustuksellisen tehtävän. Tori on koko historian-
sa ajan ollut monenlaisten tapahtumien näyttämönä. 
Vuosittain Vapun aattona toistuva koko kaupungin pro-
menadi Havis Amandan lakitusta seuraamaan on Hel-
singin merkittävin omaan perinteeseen perustuva kar-
nevaalitapahtuma. Perinne on tiettävästi käynnistynyt 
heti patsaan paljastuksen jälkeen vuonna 1909, mut-
ta virallinen lupa lakitukseen on ollut vuodesta 1951. 
Syksyiset, viikon mittaiset Silakkamarkkinat perustuvat 
vuodesta 1743 saakka järjestettyyn perinteeseen. Van-
hojen valokuvien markkina-aikaan otetut tunnelmat 
ovat vaikuttavia, kun suuret purjealukset täyttävät sa-
tama-altaat ja tori on kerrassaan täynnä.

Toistuvien tapahtumien ohella torilla on koettu ainut-
kertaisia elämyksiä. Ennen Pietarin rautatieyhteyttä 
1860-luvun keisarivierailut alkoivat, kun majesteetti 

Jääkiekkokultaa juhlitaan 2011.  YLE www.

Vaalittavat piirteet

• Tori on historiallinen yleisötapah-
tumien paikka

• Vuotuiset perinteikkäät tapahtumat: 
Mantan lakitus ja syksyiset silakka-
markkinat 

• Kiinteä yhteys Senaatintorin tapah-
tumiin ”paisunta-alueena”

• Paikka spontaaneille ja suunnitelluil-
le kaupunkilaistapahtumille

laski rantaan Kauppatorille. Olympiaurheilijoiden saat-
taminen Lyypekinlaiturin aluksiin on ollut nuoren kan-
sakunnan yhteisöllisyyden ilmentymiä 1920-luvulla. Sa-
maa kansallistunnetta on juhlistettu mm. vuosina 1995 
Leijonien maailmanmestaruuskullan kunniaksi ja 2006 
Lordin Euroviisuvoiton jälkeen. Hiljattain uutisoitiin, 
että Kauppatorin suuria yleisötapahtumia tullaan tur-
vallisuussyistä rajoittamaan ja siirtämään esimerkiksi 
Kansalaistorille. 
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Kalamarkkinat 
1890-luvulla. 

Carl Lundström, HKM.  

Autonäyttely 
1920-luvulla. 

Timiriasew, HKM. 

Sotilaallista voiman-
näyttöä 1900-luvun 

alussa.  HKM.

Vappu 1950-luvulla. 
Arvo Kajantie, HKM.
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Promeneeraaminen, käveleskely 
Helsinki on kävelyille otollinen kaupunki ja Esplana-
di kävelykulttuurin kehto. Papperslyktan 23.5.1859: 
”Kauniina vuodenaikana helsinkiläiset yleisesti ottaen 
rakastavat varsin paljon ulkona vapaassa ilmassa liik-
kumista. Kaupungissa on myös useita varsin miellyt-
täviä promenadipaikkoja. Tärkein kaupungin prome-
nadeista koostuu Esplanadeista…” Kirjoittaja kuvailee 
nykyisen Esplanadipuiston kolmea osaa: Teatteriespla-
nadi,  keskimmäinen ”Suuri vasikkahaka”, jossa lapset 
leikkivät ja naiset seurustelevat, sekä Kauppatoria lä-
hinnä oleva alue ”Pieni vasikkahaka”, lähinnä siis nykyi-
nen Kappeliesplanadi.  Tästä osasta kirjoittaja toteaa: 
”Tämä esplanadi on kesäaikaan Helsingin kaiken elä-
män keskipiste. Täällä tapaa päivittäin koko herrojen 
pääkaupunki: virkamiehet, militäärit, akateemiset, pa-
pit ja porvarit…”

Ulkona seurustelun traditio on palannut Esplanadeille 
elinvoimaisena viimeisten vuosikymmenien vapau-
tuneen kaupunkitilan käytön myötä ja samalla myös 
Kauppatorin merkitys kävelyn kohteena on vahvistu-
nut. 

1/2016

Vaalittavat piirteet

• Tori on helsinkiläisen kaupunkikä-
velyn reitti, kiintopiste ja määrän-
pää

• Esplanadin suojaisan puiston jat-
keena torin terävät ja suojaamat-
tomat rantareunat tarjoavat koke-
muksellisen jännitteen

• Kaupunkikävely on itseisarvo

• Torilla käveleskely on sekä vapaata 
liikettä nupukivetyllä kentällä että 
sileisiin rantareunuksiin painottuvaa 
rajattua etenemistä

• Tori on Esplanadin akselin suuntai-
sen ja Etelärannan suuntaisen jalan-
kulun reitin risteysalue, joka kiteytyy 
Havis Amandan aukion ja Kolera-al-
taan kohdalla
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1910-lukua.
Sakari Pälsi, HKM.

1900-lukua.
SLS.

1910-lukua.
Timiriasew, HKM.

1970-lukua.
Simo RIsta, HKM.
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Keskeiset 
arvokkaat 
piirteet

C4
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Kokemus
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Torilla on neljä vuodenaikaa
Kesäiltana Kauppatorilla astelee iloisia ja rauhallisia ih-
misiä. Iltavalo tulee Espan puistoa pitkin lännestä ja vii-
meisenä värjää Uspenskin katedraalin tummat muurit 
hehkuviksi ja sytyttää kullatut ristit. Meri on lempeä ja 
Espan lavalta saattaa kantautua etäistä musiikkia, kun 
autoliikenne on rauhoittunut. Kauden ensimmäiset 
kotimaiset mansikat ovat kauniisti tarjolla ja niitä saat-
taa asettua nautiskelemaan veden ääreen, jalkojaan 
vapaasti kivikantilta heilutellen, torin taustaäänet ker-
tovat muikunpaistosta ja käsitöiden myynnistä. Kaikki 
istuimeksi kelpaavat korokkeentapaiset otetaan käyt-
töön ja torilla on hetken aikaa eloisa rauha. 

Kirpeinä syysyysaamuina Kauppatorilla on runsaasti 
korkealaatuista, kotimaista elintarviketarjontaa ja hou-
kutus lähteä kauempaakin torille hakemaan paikallista, 
tuoretta ruokaa on suuri. Torille ei tulla niinkään viettä-
mään aikaa, vaan hakemaan kauden herkkuja: kasviksia 
ja marjoja, ehkä kalaa tai sieniä. Siinä sivussa maistuu 
aurinkoiseen paikkaan asetetun kahvilajakkaran reu-
nalla pikaisesti siemailtu torikahvi juuri oikealta. Satun-
naisille turisteille on ehkä edelleen tarjolla turkiksia ja 
kauniskahvaisia puukkoja. Kun tori illalla tyhjenee ja yö 
laskeutuu, tuntuu torin hämärä laajalta. Suomenlinnan 
lautalla kaupunkiin saapuvat täyttävät torin hetkellises-
ti diagonaalina nauhana. 

Sateet, tuuli ja pakkanen tekevät torista osan luon-
toa, tai tuovat luonnon kaupunkiin. Kaikkea ei voi hal-
lita, kaikkea ei voi säätää. Kauppiaiden määrä laskee 
lämpötilan mukana, mutta ostotapahtumat pressujen 
suojissa ovat sitäkin intensiivisempiä. Ihminen kohtaa 
ihmisen, hetken aikaa suojassa sään haastelta. Ja osta-
ja ihmettelee miten kalakauppiaan kädet voivat pysyä 
toimintakykyisinä kalmankylmiä kaloja käsitellessään. 

Talvella tori on suurelta osin tyhjä, toisinaan saattaa 
iso lumikasa muuttaa tilan toiseksi. Keskellä päivää lii-
kenteen äänet dominoivat, mutta iltaa kohden pauhu 
vaimenee. Kurjalla säällä meren voima on läsnä lahden 
pohjassakin, aivan kaupungin keskustassa.

Kevättalven myötä eteläiseltä lahdelta heijastuva valo 
houkuttelee torille taas promeneeraajia nauttimaan 
veden, höyryn, jään ja valon moninaisista leikeistä. 
Säiden lämmetessä kauppiaiden määrä kasvaa. Hal-
lintokeskuksen virkamiehet ja yliopistolaiset pyrkivät 
löytämään päivästään pienen hetken piipahtaa torilla 
haistelemassa kevään viileää, mutta selvästi jo lämpöä 
lupaavaa tuulta. Viimeistään vapun jälkeen tulevat puu-
tarhaliikkeiden kukkakauppiaat ja tarjoavat kaupunki-
laisparvekkeille petunioita, pelakuita, orvokkeja ja lo-
belioita, tietysti myös basilikaa, persiljaa ja talvehtivaa 
timjamia.

Torin erilaisia kokemuksia rytmittävät monet tekijät, 
mutta erityisesti vuoden kierron ja säätilan mukaan 
lämpö, valo ja tuuli. Torin tarjonta ja käyttäjät vaihte-
levat, käyttäjien rytmi ja intentiot muuttuvat. Vaikka 
torin käyttöintensiteetti on korkein kesällä, syntyy to-
rin kiehtovuus juuri kylmän vuoden ajan aiheuttamasta 
pakollisesta muutoksesta. 

Kuva: Helsinki Design Week Lauri Rotko

Vaalittavat piirteet

• Jokainen vuodenaika torilla on 
erilainen ja erilaisuus on itseis-
arvo



Arvot ja  johtopäätökset 175

Ruusun taimia Havis Amandan aukiolla 1950-luvulla. Arvo Kajantie, HKM.

Tammikuu 2016 ja helmikuu 2016.
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Väri ja valo
Kokemuksellisesti torin oleellisin materiaali on luke-
mattomien jalkojen, pyörien, pöytien ja pesujen ku-
luttama nupukivetty peruspinta. Paikoitellen, on vielä 
käytössä vanhemman tyypin mukaista mukulakivettyä 
pintaa, jossa askeleitaan joutuu sovittamaan tarkasti. 
Torin pinta on vahva ja erityinen. 

Kun aurinko paistaa, etelään aukeava kaupunginlahti 
toimii valtavana vesipeilinä, jonka kimalteleva pinta te-
kee valon Kauppatorilla säkenöiväksi. Pohjoisesplana-
din julkisivurivi on vuosisatojen saatossa vaihdellut vä-
riasuaan moneen otteeseen, mutta yleisilme on varsin 
vaalea. Samaa vaaleaa yleisasua on jatkettu myös Kata-
janokan puolella: Enso-Gutzeitin valkoinen, Rahapajan 
vaaleapunainen ja 1990-luvun ministeriörakennuksen 
valkoinen. Etelärannan tilallinen kokemus keskittyy 
Kauppahallin tumman hahmon ahtaaseen sijoittumi-
seen laiturialueiden ja takana olevien 1950-luvun kor-
keiden julkisivujen väliin. Pohjoisesplanadin etelään 
katsovat julkisivupinnat kylpevät valossa koko päivän 
ja vaikuttavat merkittävästi torin väritunnelmiin. Ete-
lärannan julkisivut painuvat varjon puolelle heti puo-
lenpäivän jälkeen eivätkä vaikuta torin tunnelmiin yhtä 
painokkaasti. 

Vuodesta 1957 torikaupan läsnäolon värinä on ollut 
katosten punaoranssi sävy, jonka esikuvaksi otettiin 
Kaupungintalon silloisten markiisien sävy. Nykyiset 
teknisesti kestävät ja kastumattomat katoskankaat 
ovat värimaailmaltaan varsin räikeitä ja yhdistyvät 

8/2015

Vaalittavat piirteet

• Torikauppa on makujen, tuoksu-
jen, värien ja merenläheisyyden 
aisteja puhutteleva kokonaisuus 

• Mainonnan rajoittuminen toriko-
juihin

• Merellinen valo saa värit hehkumaan; 
Pohjoisesplanadin julkisivujen peh-
meät ja lämpimät sävyt lämmittävät 
torin valoa

• Julkisivujen sävyjen muuttuminen on 
historiallinen jatkumo

• Pehmeä oranssi tai punaoranssi ka-
tossävy torin läsnäolon merkkinä 

• Torikojujen väljästi ohjaavasta väri-
määrittelystä syntyy luontevasti eloi-
sa kokonaisuus; värimaailman pitä-

minen pehmeänä

mainosmaailman huomioväreihin. Pohjoisesplanadin 
julkisivujen kalkinpehmeät sävyt jäävät näiden yhä 
kirkkaampien värien taakse. Toisaalta lämpimät, iloiset 
sävyt ovat torikaupalle luonteenomaisia ja niiden pieni 
vaihtelevuus on eloisaa. 
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Julkisivujen värisuora on vaihteleva kokonaisuus. Sävyt muuttuvat 
jokaisen julkisivutyön yhteydessä, useimmiten palataan ”alkuperäi-
seen”. Vuosien myötä pigmentit vaalenevat tai tummuvat ja pinnat li-
kaantuvat. Naapurirakennuksen värimuutoksen myötä värivaikutelma 
muuttuu. Viimeisin julkisivun värimuutos on tehty Presidentinlinnaan, 
johon on nyt valittu viileän keltainen sävy, joka perustuu edelliseen 
sävyvalintaan. Naapurissa olevan Korkeimman oikeuden rakennuksen 
pehmeän punertavan beigen kanssa sävy ei ole edukseen. Huomatta-
van tumma Ruotsin suurlähetystön rakennus poikkeaa rivistä, mutta 
antaa toisaalta mehukkuutta molemmin puolin oleville lohenpunai-
selle Goviniuksen talolle ja lämpimän keltaiselle Lampan talolle. Kau-
pungintalon vaaleansiniseksi vakiintunut ”modernin raikas” sävy on 
vuosien saatossa vaalentunut ja viilentynyt Ruusuvuoren valitsemasta 
sävystä. Tätä ennen rakennus on ollut mm. keltainen, roosa ja kellan-
vihreä, harmaanvihreä ja lilanharmaa! Historiallisilla rakennuksilla on 
vain hyvin harvoin olemassa yhtä oikeaa sävyä, mutta torijulkisivuna 
Pohjoisesplanadin rakennusten tulisi muodostaa lämmin ja herkulli-
nen, Kauppatorin julkisivu.

1970-luvun alkupuolta, Kaupungintalon remontii on päättynyt. SKY FOTO Möller, HKM.

1950-luku. Kaupungintalon punaoranssit markiisit ennen 
Ruusuvuoren valintoja. Arvo Kajantie, HKM.

2/2016.

29.1.2014. Palacen vaaleaa betonia ja lasia oleva julkisivu hallitsee Etelärantaa. Kauppahallin julkisivu on työmaasuojan takana. 
Elinkeinoelämän keskusliitto 2014, www.
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D
Keskeiset
haasteet

1. Liikenne

 Kevytliikenne ja kävely
 Auto- ja raitioliikenne

2. Huolto
 
 Insinöörivetoisen kaupunkisuun- 
 nittelun hedelmät
 
 Rakennukset, varusteet ja valais- 
 tus
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Tärkeiden arvojen ohella Kauppatoriin perehtyminen 
on tuonut esille kaksi keskeistä haasteiden kenttää: 
liikenne ja huolto. Näitä ilmiöitä on tuotu esille omina 
aiheinaan. 

Kauppatorin kehittäminen on suuri ja hidas muutos-
prosessi, jota  ei voida toteuttaa kerralla eikä kehitys 
tule koskaan olemaan ”valmis”. Kauppatoriin nivoutuu 
moni kaupunkikehitykseen liittyvä, monen muuttujan 
kautta vaikuttava voima:  autoliikennevirrat, meriuima-
la Allas, mahdollinen Guggenheim, autolauttaliikenne, 
kaupungin julkinen vesibussiliikenne, toritoiminta, 
matkailun edistäminen jne. Kaikkien näiden suurien 
hankkeiden tueksi tarvitaan kuitenkin ehjä ja ainutker-
tainen, viehättävä ja toimiva Kauppatori. Jotta eheään 
kokonaisvaikutelmaan voidaan mitenkään tähdätä, tu-
lee olla sitova ja vahva yleissuunnitelma, jonka puitteis-
sa osa-alueita voidaan viedä eteenpäin. 

Selvitystyössä on tuotu esiin ensisijaisesti vaalittavia 
arvoja, mutta Kauppatorin tulevaisuutta kehitettäessä 
vähintään yhtä tärkeää on uusien ideoiden sovittami-
nen vanhaan ympäristöön siten, että kokonaisuus ri-
kastuu. Kauppatorilla on alueita ja piirteitä, jotka eivät 

ole koskaan olleet ”hyviä ja harkittuja”. Kauppatorilla ei 
ole sellaista alkuperäistä asua, jota voisi edes väljästi 
pitää kehitystyön lähtökohtana. Esimerkiksi Presiden-
tinlinnan suhde Kauppatoriin on aina ollut vaikea. Linna 
on vetäytynyt ”nurkan taakse”, sen asema julkisivufron-
tissa on vaatimaton ja tällä hetkellä se on moottoritien 
tapaisen liikenneväylän takana. Tai toisena esimerkki-
nä Havis Amandan aukio, jonka luonne määriteltiin uu-
destaan 1908, kun veistos ja suihkulähde pystytettiin. 
Veistoksen ympäristön kehittyminen jäi varsin pian 
liikennesuunnittelun jalkoihin, eikä aukion tilallisia 
mahdollisuuksia ole toistaiseksi jalostettu ehjäksi toi-
minnalliseksi kokonaisuudeksi. Kauppahallin lähiympä-
ristö myllerrettiin vain noin 5 vuotta valmistumisen jäl-
keen satamarataa rakennettaessa 1895. Rataliikenteen 
päättymisen jälkeen (1980) Kauppahallin ympäristöä ei 
ole uudelleenarvioitu kokonaisuutena, vaikkakin se on 
huolellisesti peruskorjattu viime vuosikymmeninä. 

D-osiossa esiin tuodut Kauppatorin ja Eteläsataman 
pohjukan alueen KESKEISET HAASTEET ovat konsultin 
näkemys, joka pohjautuu tutkimuksen alkuosan tieto-
pohjaan ja vaalittaviin keskeisiin arvoihin. 
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Keskeiset 
haasteet

D1
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Liikenne
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Jalankulku
Reittivalinnan haasteiden edessä

1900-luvun liikennekehitys on johtanut pienien mut-
ta sitäkin merkityksellisempien reunusrakenteiden ja 
suoja-aitojen syntymiseen etenkin torialueen länsi-
osaan. Jalankulkija kohtaa erinäiset tiheässä rytmissä 
toistuvat reunakiveykset (tasoerot): katu – raitiotie – 
tori/aukio – suojatiekoroke – puisto… jne. Jalan liikku-
misen tapa Kauppatorilla on muuttunut levottomaksi, 
kun siirrytään reviiriltä toiselle, ylitetään imaginäärisiä 
rajoja ja tarkkaillaan alati, ettei jäädä ajoneuvon yliaja-
maksi. Autoista 1950-luvulla syntynyt uhka ja sitä torju-
vat suoja-aidat eivät voi olla loputtomiin Kauppatorin 
kehittämistä määräävä lähtöarvo, joka on samalla risti-
riidassa torin vaalittavien piirteiden kanssa. 
Nopeasti tai rytmisesti etenevän liikenteen äänimaise-
ma voimistaa valppaanaolon tarvetta.  

Katariinankatu kävelykatuna on miellyttävä esimerkki 
raitiotien asettamisesta samaan tasoon jalankulkualueen 
kanssa.



Keskeiset haasteet 183

Haasteet
• Tasoerorakenteet tulisi purkaa 

Kauppatorilta niin laajalti kuin 
mahdollista ja tavoitella yhtenäis-
tä ja tasa-arvoisesti käytettävää 
pintaa. Tuore onnistunut esimerk-
ki raitiotien ja kävelykadun sovit-
tamisesta esteettömästi toisiinsa 
löytyy jo Katariinankadulta.

• Järjestely tarkoittaisi, että autolii-
kenne ja raitiotieliikenne etenisi-
vät Kauppatorilla hitaasti. 

• Liikennevaloista, ryhmittymiskais-
toista ja liikenteen ohjausmerkeis-
tä luovuttaisiin torialueella.

• Ratkaisu jalankulkureitin oikealle 
tavalle ylittää ajotie löytyy Espla-
nadin puistosta (Fabianinkatu / 
Mikonkatu): keskiakselissa oleva 
riittävän leveä suojatie

Esplanadin akseli vai aitajuoksurata?

• Kun Havis Amandan aukiosta muodos-
tetaan eksakti neliömäinen aukio, jonka 
keskellä ovat vuoden 1884 torikauppaa 
varten kivetyt ristikäytävät ehjänä kuvio-
na, on yhteys Esplanadin puiston ja Kaup-
patorin välillä jälleen löydettävissä. 

• Liikenteen aiheuttaman henkilöturvalli-
suusuhan, suoja-aitojen ja torin vaalitta-
vien perusarvojen välinen ristiriitatilanne 
pitää purkaa ja tavoitella poikkeuksellisia 
ja rohkeita eritysratkaisuja 
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Pyöräliikenne
Kehitysaskel kevyen liikenteen järjestelyissä otettiin 
1990-luvulla, kun autotiestä lohkaistiin kapea siivu pyö-
rätielle. Kuitenkin niin Kauppahallin kuin Katajanokan 
päissä pyörätiereitti linjattiin jokseenkin mutkikkaak-
si. Sitten 1990-luvun pyöräilyliikenteen määrä on ollut 
kasvussa ja viimeisen 15 vuoden aikana määrä on puo-
litoistakertaistunut. Samoin pyörällä liikkumisen tapa 
on muuttunut ja muuttuu sähkömoottoriavusteisten 
pyörien yleistyessä. Mutkikkaat ja kapeat pyörätiet ei-
vät palvele jatkossa tätä liikennemuotoa, vaan tarvitaan 
selkelinjaisia ja nopeasti mutta turvallisesti ajettavia 
teitä. Etenkin keskusta-alueen liikenteessä pyörä tulee 
nähdä tasa-arvoisena liikennevälineenä auton rinnalla 
ja liikenne-edellytykset Kauppatorinkin alueella tulee 
toteutta tämän mukaisesti.

Haasteet
• Kevyenliikenteen reittien rakenta-

mista tulisi jatkaa entistä määrätie-
toisemmin, huomioiden pyöräliiken-
teen määrän ja laadun kehitys

• Kevyenliikenteen väylälle tulisi osoit-
taa leveä ja suora reitti, jonka tila 
otetaan ajotieltä eikä torialueelta: 
yksi suora linja Etelärantaa pitkin ja 
toinen suora linja Pohjoisesplanadia 
pitkin.
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Eteläranta on leveä kaksine kiskopareineen ja kolmine ajokaistoineen. 
Arkikäytössä kadun mitoitus tuntuu kohtuuttomalta kentältä, jonka 
ainoa käyttäjä on ajoliikenne. Samalla asetelma aikaansaa valtavan 
kontrastin torialueen jakautumisessa jokseenkin aktiiviseen pohjois-
osaan ja lähes kuolleeseen eteläosaan, jossa kuitenkin on torin aktiivi-
sin rakennus: Kauppahalli.

Pyöräreitti Presidentin linnan edustalla on ohjattu kääntymään ensisi-
jaisesti kohti etelään, mutta toisaalta pyörällä voi ajaa myös jalkakäy-
tävää pitkin.

Pyöräilijöille varattu kapea ajoreviiri on piirretty sulkuviivalla pysäköin-
tikentän asfalttiin, kiertämään Kauppahalli rannan puolelta.  Siinä kak-
si  pyöräilijää mahtuu ohittamaan toisensa rauhallisessa nopeudessa.
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Autoliikenne
Kauppatoria leikkaavaa ja sivuavaa autoliikennettä on 
kehitetty lähes koko 1900-luku kritiikittömästi, liiken-
nevirtojen vääjäämättömän kasvun ohjaamana. Vuo-
sisadan alkupuoliskolla, kuten koko 1800-luvun, eri 
liikennemuodot etenivät toripintojen poikki jokseen-
kin sopuisasti, mutta 1930-luvulta kasvavan liikenteen 
myötä alkoi kiihtynyt eriytyneiden alueiden kehitys.  
Kauneus- ja hyvyysarvot ovat jääneet vähälle kun autot 
ja ajoradat ovat levittäneet reviiriään. Liikkeen rytmi ja 
vauhti kasvoivat 1950-luvulla siihen mittaan, että ajo-
ratoja jouduttiin rajaamaan muusta toriympäristöstä 
suoja-aidoin ja reunakivin sekä varustelemaan toria 
suojatein, liikennemerkein ja –valoin. Yksityisautoiluun 
kohdistuva kritiikki ja kaupunkisuunnittelun muut-
tuneet arvot mahdollistavat vihdoin tilanteen uudel-
leenarvioinnin.

Eteläsataman autolauttaliikenne on yksi torialueen lii-
kenneongelmien aiheuttajista. Vuosikymmenien saa-
tossa autolauttaliikenteen alukset ovat paisuneet ja 
sen seurauksena torin läpikulkuliikenteen automäärät 
ovat kasvaneet. Kun Kauppatoria halutaan kehittää 
paikkana ihmisille, tulee autoliikenteen määrää voida 
vähentää ja hidastaa. Erityisesti Pohjoisesplanadin lii-
kennemäärää tulisi voida karsia. Vakiintuneita käytän-
töjä tulee voida uudelleen arvioida myös satamatoi-
mintojen suurissa periaatepäätöksissä. 

Nykytilanteen ilmakuva kertoo kuinka suuri 
osa torin leveydestä on liikenteen valtaa-
maa. Havis Amandan aukiolla ajokaistojen 
ja raitiokiskojen valtaama ala on yli 2/3. 
Vapaan torialueen epämääräinen muoto 
korostuu jalankulkijalle myös kiveyksen ta-
oserojen seurauksena.  Torin keskiakselissa 
oleva raitiovaunupysäkki saa suhteettoman 
painoarvon. 
Kuva vuodelta 2015, 
Helsingin karttapalvelu, ortokuva.
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Esimerkiksi vuoden 1988 ilma-
kuva ja siihen värein osoitetut 
alueet kertovat kuinka suuri 
osa Kauppatorin alueesta on 
varattu liikenteen ja pysäköin-
nin tarpeisiin. 
kartta.hel.fi

Haasteet
• Liikennesuunnittelun dominans-

sista tulee siirtyä moniarvoiseen ja 
laaja-alaiseen suunnitteluun, jossa 
tunnistetaan ja tunnustetaan Kaup-
patorin vaalittavat arvot ja liikenne-
ratkaisut ovat niihin sopeutuvia ja 
alistuvia.

• Autolauttaliikenteen mitoittavasta 
liikennekuormasta Eteläsataman 
alueella tulee luopua ainakin siten, 
ettei liikennettä ohjata Kauppatorin 
poikki (= Havis Amandan aukion si-
vuitse) 

• Autoliikenteen kaistakokoja Kaup-
patorilla tulee pienentää niihin mit-
toihin, mitä ympäröivät pääkadut 
tarjoavat. Pohjoisesplanadin oikea 
leveysmitta löytyy Esplanadin puis-
ton varresta, jonka tulee olla mää-
räävä myös Kauppatorilla. Sama kos-
kee Eteläesplanadia Havis Amandan 
aukion kohdalla ja Etelärannan ka-
tualuetta: suorat ja yhdenmukaiset 
katulinjat. 

• Pysäköinti rantareunuksilla, torin ja meren 
välissä, on lopetettava. Pysäköintikentät 
eristävät torin ja meren välisen yhteyden, 
rumentavat maisemaa ja ovat ristiriidassa 
Kauppatorin vaalittavien arvojen kanssa. 
Kadunvarsipysäköinti on luonteva urbaani 
tapa, nykyisten rantapysäköintikenttien si-
jaan.

• Poikkikatujen liitosten (Eteläranta ja Unio-
ninkatu) tulee olla teräväkulmaisia, ei kaar-
tuvia.
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Raitiotieliikenne
Havis Amandan aukiosta muodostui raitiovaunuliiken-
teen solmukohta aivan raitioliikenteen alkuajoista, vuo-
desta 1891 lähtien. Ennen vuotta 1908 yksi raidepari 
kulki aukion poikki diagonaalisti. Havis Amandan veis-
toksen paljastuksen jälkeen kiskoparit siirtyivät Etelä-
rannan suuntaiseksi, haarautuen Pohjoisesplanadilla 
molempiin suuntiin. Vuoden 1941 uudelleenjärjestely-
jen yhtyedessä kiskot siirtyivät Havis Amandan aukion 
pohjoispuolelta eteläpuolelle. Nykyinen kiskolinjaus 
on pääpiirteissään peräisin vuodelta 1956, jolloin rata-
geometriaa muokattiin loivempikaarteiseksi. 

Haasteet
• Raitiotieliikenteen haasteet ja ong-

lemat liittyvät läheisesti autoliiken-
teen järjestämiseen

• Raitiotielinjauksia Havis Amandan 
aukion kohdalla tulisi muuttaa siten, 
että liikennepaine aukiolla vähenee. 
Kuten 1890-luvun varhaisvaiheissa, 
yksi raidepari tulisi linjata kulkemaan 
Unioninkatua myöden Teollisuus-
talon (Palace) ympäri rantaan. Ete-
lärannan puolella kulkisi vain yksi 
raidepari torin poikki ja nykyiselle 
Katariinankadun reitille. Näin pyörivä 
liike Havis Amandan aukiolla saatai-
siin päättymään. 

• Pysäkkien sijoittelussa on noudatet-
tava periaatetta, jossa pysäkit tukeu-
tuvat ympäröiviin korttelirakentei-
siin, eivätkä seisto Havis Amandan 
aukiolla estämässä niin näkymiä kuin 
jalankulkua Esplanadin puiston ja 
Kauppatorin välillä.

• Johdinmastot ja Kauppatorin valais-
tusratkaisu tulee suunnitella harkit-
tuna kokonaisuutena huomioiden 
alueen keskeiset vaalittavat piirteet. 
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Vuoteen 1957 saakka autoille varatut ajoradat olivat jokseenkin kohtuullisia ja diskreetisti muotoiltuja. 
Samoin Havis Amandan aukio oli edelleen jonkseenkin säännönmukaisen neliömäinen. Kävely-yhteyttä 
Esplanadin puistoon ei ollut rajattu  suojatiellä, vaan katu voitiin ylittää vapaasti. Kuva Aarne Pietinen 
1938, HKM. 

Vuonna 1958 liikennejärjestelyt uusittiin ja Havis Amandan aukiosta tuli niin auto- kuin raitiotielinjojen viipaloima ja vauh-
dikkuuden ilmapiiriä enteilevä. Kuva vuodelta 1972, SKY-Foto Müller, D148. HKM.
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Huolto
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1890-luvun insinöörivetoinen, rationaalinen ja käytän-
nön tarpeita ratkaiseva kaupunkisuunnittelu unohti 
niin kauneusarvot kuin rantamaiseman ideaalinkin. 
Rantaradan rakentaminen 1895 ja sen mukana synty-
neet täyttöalueet vaimensivat suoran rantaviivan ja si-
säänvedettyjen satama-altaiden välisen vuoropuhelun. 
Vironaltaan ja Keisarinluodonlaiturin täyttöalueet muo-
dostivat ranta-aukioiden edustoille kentät, apualueet, 
joita saatettiin käyttää laivojen lastaamiseen, mutta 
jotka toisaalta eivät vakiintuneet mihinkään tiettyyn 
toimintaan. Niistä muodostui vuosien saaatossa torin 
ja Kauppahallin meren puoleisia huoltoalueita, kent-
tiä pysäköintiin ja tavaran lyhytsäilytykseen. Alkupe-
räinen asetelma edustavasta merijulkisivusta muuttui 
monimuotoiseksi pysäköinti- ja varastoalueeksi veden 
partaalla. Näiden nuorempien alueiden käyttö huolto- 
ja parkkialueina kertoo Kauppatorin alueen monien 
toimijoiden arkisista tarpeista ja toisaalta torialueen 
sirpalemaisesta, rajattuja tarpeita ratkovasta suunnit-
telusta. 

Vironaltaan täyttöalue 1895 on kunnostettu ja uudelleenrakennettu 
2010. Olisiko apualueen voinut kehittää jo viimein muuhun käyttöön 
kuin pysäköintikentäksi ja Kauppahallin jätepisteeksi?

Keisarinluodonlaiturin vakiintunein käyttö ja identiteetti on reitti-
piste Suomenlinnaan. Jälkifuktionalistinen, arkkitehtien Hytönen & 
Luukkonen suunnittelema Olympiavuoden 1952 paviljonki on len-
nokas, mutta nykyisellään lähes rappiotilassa ja oletettavasti 1970-l 
väriasussa.  Suomenlinnaan lähtö on rituaalinen siirtymistapahtuma 
tukevalta maalta Helsingin merelliseen edus- ja edustussaaristoon. 
Lähtöpisteen käyttö on suurta ja piste on merkittävä myös turisteille. 
Olisiko aika miettiä uudestaan sitä viestiä ja tunnelmaa mitä Unescon 
maailmanperintökohteeseen lähtö voisi tarkoittaa? 

Insinöörivetoisen kaupunkisuunnit-
telun hedelmät
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Betoniset merikilpikonnat ovat löytäneet reitin pohjolan perukoille, 
ilahduttamaan muuten sekasortoisen ankeaa asetelmaa.

Ajatus Keisarinluodonlaiturin purkamisesta ei ole uusi. Arkkitehti-lehti 
2-3/1994 julkaisi silloisen kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehti 
Mikael Sundmanin kirjoituksen ”Kauppatori kunniaansa”. Yllä olevan 
havainnekuvan kuvatekstinä todettiin: ”Empire-Helsinki kohtaa meren 
täsmällisesti ja suurpiirteisesti. Rantakävely Katajanokalle voisi kulkea 
arvokkaasti veden eikä autojen ja varastoalueiden vierellä ... C. L. En-
gelin muotoilema Kauppatorin alkuperäinen luonne voidaan palaut-
taa poistamalla Keisarinluodonlaituri ja rautatiesilta sekä siirtämällä 
Suomenlinnan lautan odotuspaviljonki hallin viereen.”

Haasteet
• Satamarata apualueineen on ylivoi-

maisesti merkittävin Kauppatorin 
rakenteeseen vaikuttanut historialli-
nen muutos. 

• Alun perin puhtaasti käytännöllinen 
toimenpide on juurtunut paikalleen, 
ilman että sen olemassa olon oi-
keutusta olisi kriittisesti tarkasteltu 
satamaliikenteen päätyttyä 1980. 
Apualueiden rakenteita on pidetty 
hyvää tarkoittaen kunnossa kun al-
taita ja laiturireunoja on kunnostettu 
1980, 1995 ja 2010. Samalla on yllä-
pidetty asetelman säilymistä.

• Kauppatorin tulevaisuutta pohdit-
taessa tulisi avoimesti harkita voi-
daanko 1890-l täyttöalueet purkaa ja 
palata aikaisempaan järjestykseen, 
vaikka ajatus sotii kaupunkiraken-
teen kerroksellisuuden vaalimisen 
suojeluperiaatteita vastaan. 

• Niin kauan kun satamaradan 
apualueet eivät toiminnoillaan rikas-
ta aluetta, vaan rikkovat Ehrenströ-
min suoralinjaista kaupunkikaavaa 
häiritsevällä tavalla, niiden olemas-
sa olon ainoa arvo on olla jäänne 
industrialismin historiaa ja autojen 
merinäköalapaikka.
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Kauppatorin historiassa erinäiset rakennukset, varus-
teet ja kaupunkivalaistusratkaisut ovat merkittävä ym-
päristötekijä. Jo 1830-luvulta lähtien toriympäristöön 
on sijoitettu taloja palvelemaan niin maalla tapahtuvia 
toimintoja kuin meriliikennettä. 1800-luvun kehitys 
johti entistä suurempien rakennusten tai katosten ra-
kentamiseen, kun taas näiden pääsääntöisen purka-
misen jälkeen (…1953) ”rakentaminen” on keskittynyt 
lähinnä tilapäisten kioskien sijoitteluun vailla erityi-
sempiä ideoita. 

Torimyynti, satamatoiminta ja liikennemuodot ovat 
edellyttäneet moninaisia varusteita: pollareita, johdin-
mastoja, kaiteita, pumppuja, vesiposteja, sähköpistei-
tä, pysäköintimittareita, kielto- ja ohjetauluja, lippu-
tankoja ja mainoslaitteita, joiden muotovalikoima on 
vaihdellut vuosikymmenestä toiseen. Toisin kuin histo-
rialliset rakennukset, jotka peruskorjataan määrävälein 
ja jotka saavat tällöin selkeän historiallisen kerrostu-
man, on kaupunkiympäristön kehittyminen ajallisesti 
lomittuvaa. Esimerkiksi Kauppatorin alueen valaistus 
on aina muodostunut valikoimasta eri-ikäisiä valaisi-

mia, valaisinpylväitä tai -mastoja, aivan varhaisvaiheita 
lukuun ottamatta. Toisaalta tämä on rikkaus. Kauppa-
torilla on kuitenkin paljon esimerkkejä ei-toivottujen 
varusteluratkaisujen kerrostumisesta ja kerran puoli-
huolimattomasti sijoitettu muuntajakaappi rumentaa 
ja haittaa toriympäristöä vuosikymmenestä toiseen. 

1800-luvun varustelua tuntuu ohjanneen vielä melko 
tiukka pidättäytyminen kauneuden ja sopivuuden oh-
jaamissa ratkaisuissa, Rahatoimikamarin määräämänä. 
Tällöin esimerkiksi ristikkomastoja ei hyväksytty joh-
dinpylväiksi, koska niiden tuli olla ”soreasti profiloitu-
ja”, ja kaasuvalaisinpylväät olivat ihmisen mittakaavai-
sia. Sähkövalaistuksen ensivaiheessa tilanne ei juuri 
muuttunut, mutta sodan jälkeen siirryttiin entistä te-
hokkaampiin valolähteisiin ja 1960- ja 1990-luvun välil-
lä Kauppatoria valaistiin korkeista mastoista valonheit-
timin. 1990-luvulla valaisimille haettiin jälleen muitakin 
ominaisuuksia kuin valotehoa, vanhan mallisin kaari-
valaisimin ja uusin matalin pylväsvalaisimin. Harkittua 
saati kaunista kokonaisratkaisua valaistuksessa ei kui-
tenkaan ole saavutettu sitten alkuvuosikymmenten. 

Rakennukset, varusteet ja valaistus
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Haasteet
• Kauppatori on tänään moniportai-

sen hallinto-, toteutus- ja käyttäjä-
koneiston tuottamaa ympäristöä. 
Tori on kehittynyt yksittäisten toi-
mien haja-ammuntana, käytännöllis-
painotteisina toimenpiteinä, joista 
puuttuu holistinen suhtautuminen 
alueeseen, sen historiaan ja tule-
vaisuuteen. Kauppatorin tulevat 
toimenpiteet tulee suunnitella ko-
konaisvaltaisena tekona, jonka to-
teutuksesta vastaa yksi koordinoiva 
taho. 
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Tämä liitteenä oleva kehitysehdotus on konsultin mie-
lipide niistä kehittämistarpeista, joilla Kauppatorin 
alue voitaisiin ottaa kokonaisvaltaisesti haltuun.  Ke-
hitysideat tai toimenpide-ehdotukset eivät ole viras-
tojen tai asiantuntijanviranomaisten yhteensovittama 
suunnitelma alueen kehittämiseksi, vaan selvityksen 
tekijöiden näkemys ja ehdotus, historiatietoinen syn-

teesi. Historialtaan ja toiminnaltaan monisäikeisen 
alueen kehittäminen vastaamaan nykyhetken ja tunte-
mattoman tulevaisuuden tarpeita edellyttää tarpeeksi 
laaja-alaisen tarkastelun mutta myös vahvan kokonai-
sidean. Tämä ehdotus tarjoaa yhden mahdollisen, his-
toriatietoisen  etenemissuunnan kokonaisidean kehit-
tämiseksi.

LIITE

Kehitysehdotus

Perustuen historiaan, arvoihin, johtopäätöksiin ja haasteisiin
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Kehitysehdotus
Perustuen historiaan, arvoihin, johtopäätöksiin ja haasteisiin

Kauppatorin ja Esplanadin yhteyttä vahvistetaan 
• Havis Amandan aukion ja Kauppatorin alueet muo-

toillaan geometrisesti selkeiksi
• toripinnan turhat tasoerot poistetaan
• liian virtaviivaiset risteysalueet ja ylileveät ka-

tualueet kavennetaan
• liikenteen alueet linjataan Esplanadien katualuei-

den mukaisesti 

Torin yhteyttä mereen vahvistetaan
• Keisarinluodonlaituri puretaan
• torin rantareunan suoralinjaisuus palautetaan
• torin keskeisakseli osoitetaan rakentamalla porras 

mereen

Kauppahallin ja Kauppatorin yhteyttä vahvistetaan
• torin ja hallin välistä jalkakäytävää levennetään
• Kolera-altaan laiturivarsien yli rakennetaan nosto-

silta
• Vironaltaan ympäristön kehittäminen tuo uutta lii-

kettä Kauppahallin läpi

Presidentinlinnan ja Linnanaltaan vuorovaikutus-
suhde
• torin keskiakselin ja Linnanpihan keskiakselin ris-

teykseen, Linnanaltaaseen suunnitellaan vesiveis-
tos 

• Korkeasaaren lautan lippukioski siirretään pois lin-
nan edustukselliselta reviiriltä

• Ketjutolppa-aita siirretään torin rajaksi
• Katajanokan kanavan suun leveys palautetaan ja 

kiinteä silta korvataan nostosillalla Linnanaltaan 
historiallisen käytön vaalimiseksi 

Vironaltaalle luodaan kaupunkiliikenteen venesa-
tama 
• Vironaltaan täyttöä puretaan vesibussien satamak-

si ja pohjoispäähän sijoitetaan monitoimihuolto-
rakennus sekä toritoiminnan että veneliikenteen 
tarpeisiin

• Suomenlinnan lautalle tehdään uusi terminaalira-
kennus entisen tullipaviljongin kohdalle, Vironal-
taan eteläpuolelle; Suomenlinnan lauttapysäkki si-
jaitsee siten, että sinne suuntautuva autoliikenne 
on helposti järjestettävissä; nykyinen poikittainen 
autoliikenne poistuu Kauppatorin itäpäästä
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Suora laiturireuna, 
Keisarinluodonlaitu-
rin purku

Porrasreuna

Korkeasaaren 
lautta ja lauttapa-
viljonki

Suihkulähde / 
taideteos pituusak-
selin varressa / 
Presidentin linnan 
poikkiakselissa

Nostosilta kevyelle 
liikenteelle

Katajanokan kanavan 
suositeltava leveysmitta 
= kanavan peruslevey-
den mukaan

Kaunis ravintolalaiva

Puretaan

Huoltoraken-
nus, WC:t ...

Vironaltaan osittainen laajen-
taminen ja vesibussiliikenne

Nostosilta

Suomenlinnan lautta

Suomenlinnan lauttapaviljonki, 
maailmanperintökohteen tie-
topiste, käynti pysäköintilaitok-
seen, kahvila...Pa
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Maanalainen pysäköintiluola, johon ajoyhteys  Laivasillankadulta. 

Katajanokan 

pysäköintialue

Autojen pysäköinti
• Meren ja torin välissä sijaitsevat pysäköintialueet 

otetaan muuhun käyttöön
• Suurena pysäköintiratkaisuna on yksi keskitetty 

maanalainen pysäköintiluola
• Torialueen kadunvarsipysäköinti (max 30 min) pal-

velee lyhytaikaista torilla käyntiä

Raitiovaunliikenne
• liikennettä Havis Amandan ymprillä kevennetään: 

Havis Amandan aukiolla kääntymisen sijaan raitio-
vaunut kulkevat Unioninkatua etelään ja kääntyvät 
Palacen ympäri

• Palacen edessä oleva pysäkki palvelee myös vesilii-
kenteen terminaaleja

• Kauppatorin raitiovaunupysäkit sijaitsevat kortte-
lirakenteeseen tukeutuen, jotta torialue voidaan 
pitää pysäkeistä vapaana

Jalankulun ja kävelykokemuksen parantaminen
• Pyörä-, auto ja raitioliikenteen hidastaminen Havis 

Amandan aukiota reunustavilla katujaksoilla; ryö-
mintäalue

• rantapromenadin luominen Kauppatorin rantareu-
nukselle

• Kolera-altaan ympärikäveltävyys toteutetaan laitu-
rivarret yhdistävällä nostosillalla

Pyöräilyreittien parantaminen
• pyöräilyyn varataan suoralinjaiset, riittävän leveät 

väylät sekä Etelärannan että Pohjoisesplanadin 
varrelle

• pyöräreittejä ei ohjata torin jalankulkualueille

Palacen edustalle muodostuu uusi aukio
• Alue toimii “siltana” kohti Guggenheimia (tms. vas-

taavaa attraktiota)
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Kaupungintalon WC-tilojen 
hyödyntäminen
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Arkkitehtitoimisto Okuluksen rakennustutkimuksia

Helsingin Tuomiokirkko.
Kipsikoristeiden restauroinnin työmaadokumentointi, 1996-97.
Tilaaja: Helsingin seurakuntayhtymä.

Grönqvistin talo, Helsinki
Julkisivujen restauroinnin työmaadokumentointi Theodor Höijerin 1883 valmis-
tuneesta kaupunkipalatsista, 1998.
Tilaaja: Oy Grönqvistin talo Ab.

Suomen Kansallisteatteri, Helsinki
Vuonna 1902 valmistuneen Onni Törnqvistin suunnitteleman teatterin julkisivu-
jen restauroinnin työmaadokumentointi, 1999.
Tilaaja: Suomen Kansallisteatteri.

Suomen Kansallisteatteri, Helsinki.
Kansallisteatterin sisätilojen restaurointiin liittyvän suihkupaalutuksen halkea-
makartoitus, 2001-2002 (/2003).
Tilaaja: Suomen Kansallisteatteri.

Arppeanum, ent. Helsingin yliopiston Geologian laitos.
Vuonna 1869 valmistunut Albert Edelfelt vanh. suunnitteleman yliopistoraken-
nuksen sisätilojen restaurointiin liittyvä historiallinen väritutkimus, 2001.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt Oy.

Lapinjärven iso kirkko, Lapinjärvi.
Vuonna 1746 rakennetun rapatun hirsirakenteisen ristikirkon julkisivujen 
rakennushistorian tutkimus ja kuntokartoitus, 2000.
Tilaaja: Lapinjärven Srk.

Vuorikatu 8:n piharakennus, Helsinki.
Rakennushistoriallinen selvitys ja inventointi Waldemar Aspelinin 1897 suunnit-
telemasta piharakennuksesta, 2001.
Tilaaja: Eläke-Tapio Oy.

Tapiolan Terveystalo ja Urheilutalo, Tapiola.
Rakennushistoriaselvitys Aarne Ervin 1960-luvun puolivälissä toteutuneista 
kahdesta julkisesta rakennuksesta, 2002.
Tilaaja: Espoon Tekninen keskus.

Fabianinkatu 26, Helsinki.
Rakennushistoriaselvitys Kauno S. Kallion vuonna 1906 suunnittelemasta 
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto Oy:n koulurakennuksesta, 2003.
Tilaaja: Helsingin yliopisto / Tekninen osasto.

Vuorikatu 5,
Rakennushistoriaselvitys Väinö Vähäkallion vuonna 1925-26 suunnittelemasta 
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto Oy:n uudesta koulu- ja asuinrakennukses-
ta, 2003.
Tilaaja: Helsingin yliopisto / Tekninen osasto.

Vuorikatu 3, Helsinki.
Rakennushistoriaselvitys Aarre Ekmanin vuonna 1919 suunnittelemasta A.B. 
Vuorikatu 2 O.Y. -asuinrakennuksesta, 2003.
Tilaaja: Helsingin yliopisto / Tekninen osasto.

Suomen Kansallisteatteri, Helsinki.
Vuonna 1902 valmistuneen Onni Törnqvistin suunnitteleman teatterin sisätilo-
jen restauroinnin työmaadokumentointi, 2002-2003.
Tilaaja: Suomen Kansallisteatteri.

Arppeanum, ent. Helsingin yliopiston Geologian laitos.
Vuonna 1869 valmistunut Albert Edelfelt vanh. suunnitteleman yliopistoraken-
nuksen peruskorjaus ja restaurointityömaan työmaadokumentointi, 1999-2004.
Tilaaja: Helsingin yliopiston tekninen osasto (1999) ja Senaatti-kiinteistöt.

Yrjönkatu 18, Helsinki.
Vuonna 1883 valmistunut Sebastian Gripenbergin suunnittelema entinen 
Suomalainen tyttökoulu ja sittemmin Suomen Taideakatemian rakennus. 
Rakennushistoriaselvitys, 2004.
Tilaaja: Svenska folkskolan vänner r.f.

WeeGee-talo, Tapiola.
Vuosina 1964 ja 1967 valmistunut arkkitehti Aarno Ruusuvuoren suunnittele-
ma entinen Weiling+Göösin painotalo. Rakennushistoriaselvitys ja väritutkimus, 
2004.
Tilaaja: Espoon tekninen keskus / KOY WeeGee.

Kyminlinna, Kotka.
1800-luvun venäläisen kasarmialueen rakennushistoria- ja asemakaavahistoria-
selvitys , 2004.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt.

Kaupinkallio, Tapiola.
Tapiolan Kaupinkallion rakennushistoriaselvitys, alueinventointi ja arvotus, 
2004.
Tilaaja: Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.

Kelloseppäkoulu, Tapiola.
Vuonna 1958 valmistuneen Tapiolan Kelloseppäkoulun ja asuntolan rakennush-
istoriaselvitys, 2005.
Tilaaja: Asuntosäätiön rakennuttaja Oy.

Villa Cooper, Järvenpää.
Vuonna 1904 valmistuneen arkkitehti Lars Sonckin suunnitteleman Villa Enckel-
lin (aiempi nimi) rakennushistoriaselvitys ja kuntoarvio, 2006.
Tilaaja: Järvenpään kaupunki.

Taidehalli, Helsinki.
Vuonna 1928 valmistuneen arkkitehtien Hilding Ekelund ja Jarl Ekllund suunnit-
teleman taidehallin väritutkimus, 2006.
Tilaaja: Taidehalli.

Kaartin kasarmi, Helsinki.
Vuonna 1819 valmistuneen arkkitehti Carl Ludvig Engelin suunnittelema 
Suomalaisen pataljoonan upseerirakennus ja Aulis Blombstedtin suunnittelema 
uudelleenrakennus Puolustusministeriön virastotaloksi 1957. Rakennushistori-
aselvitys, 2007.
Tilaaja: Puolustushallinnon rakennuslaitos.

Svenska Teatern, Helsinki.
1860-valmistunut Theodor Chiewitzin suunnitelma ”Nya Teatern”. 1863 palanut 
ja Nikola Benois’n suunnitelmien mukaan 1866 uudelleenrakennettu. Muutettu 
Jarl Eklundin, Eero ja Eliel Saarisen suunnitelmien mukaan 1936. Rakennushisto-
riaselvitys ja väritutkimus, 2008.
Tilaaja: Nya Teaterhus Ab.

Eduskuntakiinteistöt, Helsinki.
Rakennushistoriaselvitys ja tietokantainventointi Eduskuntakiinteistöis-
tä 2008-2009 sisältäen J. S. Sirénin Eduskuntatalon 1930, Hilding Ekelundin 
suunnitteleman entisen Kaupunkiliiton talon 1954 ja Arkkitehtitoimisto PLR:n 
laajennsuosat A, B ja C 1970-luvulta.
Tilaaja: Eduskunnan kiinteistötoimi.

Turun Akatemiatalo, Turku.
Vuonna 1816 valmistunut arkkitehti C. C. Görwellin suunnittelema Turun 
Akatemian uudisrakennus ja sittemmin Turun hovioikeuden talo. Rakennushis-
toriaselvitys, 2009.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt Oy.

Fastighets Ab Norra Kajen 4 - Pohjoisranta 4, Helsinki.
Vuonna 1883 valmistunut arkkitehti Theodor Höijerin suunnittelma asuinkiin-
teistö, nk. Standertskjöldin talo. Rakennushistoriaselvitys, 2009.
Tilaaja: Fastighetsbolag Norra Kajen 4.

Kansalliskirjasto, Helsinki.
1840-luvulla rakennettu Helsingin yliopiston pääkirjasto, suunnitellut Carl 
Ludvig Engel. Julkisivujen rakennushistoriaselvitys, 2010.
Tilaaja: Helsingin yliopiston Tekninen osasto.

Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4-10, Helsinki.
1800-luvun alun vuosikymmeninä rakennetut neljä kaupunkikorttelitaloa, jotka 
yhdistettiin toiminnallisesti ja muutettiin useaan otteeseen kunnes 1990-luvulla 
muodostettiin puolikkaan korttelin kokoinen Kauppa- ja teollisuusministeriön 
rakennus. Rakennushistoriaselvitys ja inventointi, 2010.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt.

Valtioneuvoston kello, Helsinki.
C. L. Engelin suunnitteleman senaatintalon kellotaulun historiallisten vaiheiden 
selvitys ja väritutkimus, 2010.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt.

Helsingin Yliopiston pääkirjasto, kansalliskirjasto, Helsinki.
Rakennushistoriaselvitys, 2011.
Tilaaja: Helsingin yliopiston tekninen toimi.



Keravan vankila, Kerava.
Fl. Granholm, Hugo Lindberg, Vankeinhoitoasiainlaitos... mm. suunnitelmi-
en mukaan eri vaiheissa (1891...) rakennettu kasvatuslaitos ja vankeinhoidon 
rakennusaluekokonaisuus. Rakennushistoriaselvitys, 2011.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt.

Aleksanterinkatu 15, Atlas-talo, Helsinki.
Gustaf Nyströmin vuonna 1888 suunnittelema liike- ja asuinrakennus.
Rakennushistoriaselvitys, 2011.
Tilaaja: OP-Pohjola.

Kaartin kasarmi, F-rakennus, Helsinki.
C. L. Engel / E. B. Lohrmannin suunnitelema 1840-luvulla valmistunut kasarmira-
kennus. Rakennushistoriaselvitys, 2012.
Tilaaja: Puolustushallinnon rakennuslaitos / Senaatti-kiinteistöt.

Pelastusarmeijan Temppeli, Helsinki.
Oskar Finkenbergin suunnittelema vuonna 1895 valmistunut kokoontumistila. 
Rakennushistoriaselvitys, 2012.
Tilaaja: Suomen Pelastusarmeijan säätiö.

VR Helsingin aseman Hallintorakennus, Helsinki.
Arkkitehtien Herman Gesellius ja Eliel Saarinen suunnittelema vuonna 1909 
valmistunut keskushallintorakennus.
Rakennushistoriaselvitys, 2012.
Tilaaja: VR-yhtymä.

Svenska Teatern, Helsinki.
Työmaadokumentointi, 2012.
Tilaaja: Nya Teaterhus Ab.

Kiinteistö Oy Eteläesplanadi 12 eli entinen Wasa Bankin talo, Helsinki.
Arkkitehtitoimisto Grahn, Hedman & Wasastjernan ja julkisivujen osalta John 
Settergrenin suunnittelema ja vuonna 1899 valmistunut pankki- ja asuinraken-
nus.
Rakennushistoriaselvitys, 2013.
Tilaaja: OP-Pohjola.

Kaartin maneesi, Helsinki.
Axel Hampus Dalströmin suunnittelema vuonna 1877 valmistunut Suomen 
sotaväen harjoitusrakennus. 
Rakennushistoriaselvitys, 2013.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt.

Vantaan Pyhä Lauri, Vantaa.
Keskiaikaisen kirkon ja kellotapulin jotka tuhoutuivat palossa 1893 ja jälleenra-
kennettiin Th. Höijerin suunnitelmien mukaan.
Rakennsuhistoriaselvitys ja suppea väritutkimus 2012-2014.
Tilaaja: Vantaan Seurakuntayhtymä.

Vantaan Jokiniemen koelaitos, Vantaa.
Entinen Ånäsin Suomen maanviljelys-taloudellinen koelaitos.
Rakennushistoriaselvitys, 2014.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt.

Arppeanum, Helsinki.
Entinen Keisarillisen Aleksanterin yliopiston laboratorio- ja museorakennus.
Suppea rakennushistoriaselvitys, 2014.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt.

Antinkatu 1, Helsinki.
Entinen Valtioneuvoston kirjapainorakennus.
Suppea rakennushistoriaselvitys, 2014.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt.

Antinkatu 6, Pori.
Entinen Lipasen kiinteistö.
Rakennushistoriaselvitys sekä kehitys- ja rakennussuojelutavoitteet, 2014.
Tilaaja: Porin kaupunki.

Tossu, Helsingin kuvataidelukio, Helsinki.
Suppea rakennushistoriaselvitys Rakennushallituksen / Väinö Vähäkallion 
suunnittelemasta entisestä Helsingin toisesta suomalaisesta lyseosta, 2014.
Tilaaja: Arkkitehtitoimisto Perko Oy / Helsingin kaupunki, tilakeskus.

Hanasaari B, Helsinki.
Rakennushistoriaselvitys ja suojelutavoitteiden määrittely Hanasaari B (CHP) 
-voimalaitoksesta, 2015.
Tilaaja: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Kansallisarkisto, Helsinki.
Ulkoasun rakennushistoriaselvitys, 2015.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt.

Arabia - Hämeentie 135, Helsinki.
Yleispiirteinen rakennushistoriaselvitys, 2015.
Tilaaja: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Kutomotie 1-3, Helsinki.
Entinen Stockmann Pitäjänmäki
Suppea rakennushistoriaselvitys, 2016.
Tilaaja: Keksinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.
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