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Helsingin kaupunginmuseon lausunto asemakaavan muutoksesta 
koskien Pohjolan toimitaloa osoitteessa Lapinmäentie 1, 
Munkkivuori

HEL 2013-015392 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 22.4.2015

Kaupunginmuseo on tutustunut osoitteessa Lapinmäentie 1 sijaitsevaa 
entistä Pohjola Oy:n pääkonttoria koskevaan asemakaavan 
muutosluonnokseen ja lausuu siitä kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta seuraavan.

Asemakaavan muutos koskee Pohjola Oy:n entistä pääkonttoria, jonka 
tulevaa käyttöä kaavassa tutkitaan. Kaavamuutoksen tarkoituksena on 
mahdollistaa tontilla sijaitsevan toimistokiinteistön osittainen 
purkaminen ja uusi asuinrakentaminen. Arvokkaimmat osat 
toimistorakennuksesta suojellaan asemakaavassa. Pohjola-talon 
asemakaavan muutosta on valmisteltu yhteistyössä kiinteistön 
omistavan W.P. Carey Inc:n ja rakennusliike SRV Yhtiöiden kanssa. 
Suunnittelun pohjaksi teetettiin Arkkitehdit Mustonen Oy:llä 
rakennuksen rakennushistoriallinen selvitys (arkkitehdit mustonen oy, 
2013). 

Kiinteistön muutosmahdollisuuksista järjestettiin arkkitehtuurikilpailu 
vuoden vaihteessa 2013–2014, jolla haluttiin kartoittaa rakennuksen ja 
tontin käyttö- ja kehittämismahdollisuuksia. Kilpailu oli kutsukilpailu, 
johon kutsuttiin mukaan kuusi arkkitehtitoimistoa. Voittajaksi valittiin 
arkkitehtitoimisto JKMM:n ehdotus "Snow White and The Seven 
Dwarfs", jossa keskeisimmät osat nykyisestä rakennuksesta säilytetään 
ja tontille sijoitetaan lisäksi seitsemän tornimaista rakennusta. 
Asemakaavaa on valmisteltu JKMM:n viitesuunnitelman pohjalta (uusin 
suunnitelma päivätty 5.5.2015). Suunnitelmassa tontille sijoitetaan 
seitsemän uutta asuinkerrostaloa ja tontin länsipuolelle, 
Huopalahdentien varteen lisäksi kaksi matalampaa rakennusosaa 
tornien väliin. Tornien suunnitellut korkeudet ovat kaksi 8-kerroksista, 
yksi 9-kerroksinen, 13-, 14- ja 16-kerroksiset. Pohjolan A-torni on 11-
kerroksinen. Asuinpainotteisen täydennysrakentamisen määrä on 
arviolta noin 43000–44000 k-m2. Nykyisen rakennuksen säilyviä tiloja, 
joille kaavassa määritellään uusi käyttötarkoitus, on noin 25 000 k-m2. 
Tonttitehokkuudeksi muodostuu noin e=2,4.  

Pohjolan talo valmistui vuonna 1968. Valmistumista edelsi 
arkkitehtikilpailu, jonka voitti Heikki Castrénin arkkitehtitoimisto. 
Toimistossa projektia veti arkkitehti Juhani Katainen. Alkuperäinen 
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rakennus käsitti 11-kerroksisen torniosan, johon liittyi kaksikerroksisia 
rakennusmassoja sen pohjois- ja länsipuolella. Lisäksi 
rakennuskokonaisuuteen liittyi yksikerroksinen kirjapaino-osa 
sisääntulotorin länsipuolella ja neljä yksikerroksista siipeä 
Huopalahdentien puolella. Pohjolan toimitalon laajennussuunnittelu 
aloitettiin 1977. Suunnittelusta vastasi arkkitehtitoimisto Castrén-
Jauhiainen-Nuuttila Oy. Heikki Castrénin menehdyttyä vuonna 1980, 
suunnittelua jatkoi toimisto Jauhiainen-Nuuttila Oy (myöh. CJN Oy). 
Laajennuksen ensimmäinen vaihe valmistui vuonna 1985. Tämä vaihe 
sisälsi uuden torniosan alkuperäisen torniosan pohjoispuolelle, uuden 
liittymän Huopalahdentielle sekä laajennetut paikoitustilat. Toisessa 
vaiheessa 1988 purettiin alkuperäiset yksikerroksiset siivet ja 
laajennettiin vanhaa rakennusmassaa Huopalahdentien suuntaan, 
rakennettiin uudet suuremmat siipiosat ja keskikäytävä, jolla siipiosat 
liittyivät vanhaan rakennuskokonaisuuteen. 1980-luvun lopulla 
valmistuneen laajennusosan jälkeen Pohjolan toimitalossa ei ole tehty 
suuria muutoksia. 

Pohjolan toimitalon esille nousseet kulttuurihistorialliset arvot on pyritty 
huomioimaan asemakaavan muutosluonnoksessa. A-torni jalustoineen 
on merkitty sr-1-suojelumerkinnällä ja kattavin suojelumääräyksin. 
Suojelumääräykset kohdistuvat A-tornin ja sen jalustaosan julkisivun 
säilyttämiseen sekä sisätilojen suojeluun. Arvokkaiksi sisätiloiksi on 
määritelty 1. kerroksen pääsisäänkäyntiaula ja keskushalli, hissitornit 
graniittiverhouksineen ja kaideseinien profilointeineen, 
kaksoispalkkirakenteet, toimistotilojen sekundääripalkkirakenteet, 
valokatteinen sisäkäytävä ja nk. seurusteluaula kolmikupuisine 
kattoikkunoineen, entinen henkilökunnan ruokasali puistoon avautuvine 
lasiseinineen ja sisäkattorakenteineen, suuri auditorio, entinen 
kirjapainosali kattoikkuna- ja palkkirakenteineen sekä osin maanalaisen 
01 kerroksen henkilökunnan sisäänkäyntiaula portaineen, poislukien 
myöhemmin rakennetut neuvottelutilat. Arvokas sisätila on myös 
edustuskerroksen (10 krs.) saunaosasto. Vähintään yhdessä A-tornin 
kerroksessa tulee säilyttää alkuperäiset tilaa jakavat väliseinät ja 
avoimuus tornin korkeaan keskustilaan. Asemakaavaluonnoksessa on 
myös piha-alue A-tornin edustalla merkitty suojeltavaksi sr-p-
merkinnällä. 

Asemakaavassa esitetyt suojelumerkinnät ovat kaupunginmuseon 
näkemyksen mukaan hyvin kattavat, mutta oleellista on, millainen 
käyttö A-torniin sovitetaan. Asemakaavaluonnoksessa koko korttelin 
käyttötarkoitukseksi on määrätty C eli keskustatoimintojen korttelialue. 
Sen perusteella on vaikea arvioida, miten A-tornin ja sen jalustaosan 
suojelu käytännössä sovitetaan yhteen rakennuksen uuden tai uusien 
käyttötapojen kanssa.
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