
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJANOTE                          Nro  7 
RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Kaupunkikuvaneuvottelukunta   
 
 25.02.2015  1 
 
39 § 
 
Rakennuspaikka Töölö, 091-432-0006-0003 
 Lonna h-9 
 
Hakija Suomenlinnan Hoitokunta  
 
Pääsuunnittelija Lassila Anssi 
 OOPEAA Office for Peripheral Architecture  
 
Tunnus  52-0497-15-S 
 
Toimenpide Saunan uudisrakennus Lonnan saareen. 
 
 Lonnan saari sijaitsee varsinaisen Suomenlinnan 

maailmanperintöalueen rajauksen ulkopuolella, kohteen 
suoja-alueella. Yleiskaava 2002:ssa alue on määritelty 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta merkittäväksi. Asemakaava on tekeillä Suomenlinnan 
asemakaavatyön yhteydessä. Kaavaluonnoksessa Lonna on 
suojelualuetta ja esitetyn uuden saunarakennuksen kohdalle on 
merkitty yksikerroksisen rakennuksen rakennusala.  
  
Saaren itärannalle esitetään toteutettavaksi uudisrakennuksena 
kesäkäyttöinen sauna. Rakennuksessa on myös yleisö-wc ja 
varastotiloja. Sauna muodostaisi osan kokonaisuudesta, jota 
muilta osin on kunnostettu ja kunnostetaan matkailun ja 
tapahtumapalvelujen käyttöön.  
  
Rakennus olisi yhdestä rakennusmassasta koostuva kompakti 
kokonaisuus, joka on materiaaleiltaan perinteinen, mutta samalla 
erottuu arkkitehtuuriltaan modernina kerrostumana Lonnan 
rantaan sijoittuvien rakennusten H7 ja H6 jatkona. Aumakatto 
mahdollistaa sen, että vaikka rungon keskiosaan on saatu tilojen 
vaatimaa korkeutta, on päädyissäkin räystäs matalalla ja 
rakennusmassa sitä kautta pienempi. Räystäslinja on 
huomattavasti alempana kuin viereisen rakennuksen H6 räystäs 
ja siten uudisrakennus asettuu hierarkiassa vanhojen 
rakennusten alapuolelle.   
  
Uusi saunarakennus suunnitellaan esteettömäksi muiden tilojen 
paitsi löylyhuoneen osalta. Esteetön wc sijaitsee viereisessä 
rakennuksessa H2. Suunnitelmaan on saatu puoltava kannanotto 
Helsinki kaikille - hankkeen projektinjohtajalta.   
  
Rakennuksen bruttoala on noin 130 m2, rakennuksen ala 
terasseineen on 190 m2. Suunnitelmaan sisältyy vanhan noin 20 
m2:n kokoisen erittäin huonokuntoisen saunarakennuksen 
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purkaminen.   
  
Museovirasto puoltaa suunnitelmaa ehdolla, että 
jatkosuunnittelussa tutkitaan vielä lautaverhouksen käyttämistä 
julkisivuissa.  
  
LAUSUNTO  
  
Kaupunkikuvaneuvottelukunta piti positiivisena, että Lonnaan 
saadaan saaren toimintaa rikastuttava saunarakennus. 
Esitetynlaisen saunarakennuksen mittakaava samoin kuin sen 
tuore muotokieli soveltuvat hyvin saaren maisemaan. 
Rakennuksessa on hyvin tavoitettu venäläisajan arkkitehtuuriin 
liittyvää karun jykevää ilmettä.  
   
Neuvottelukunta pohti saunan julkisivumateriaalin luonnetta ja 
sen soveltuvuutta saaren rakennuskantaan ja laajempaan 
maisemaan. Lautaverhous saattaisi olla luontevampi ratkaisu. 
Myös merellisten olosuhteiden vuoksi hirsipintaa pidettiin hieman 
arveluttavana. Neuvottelukunta esitti, että jatkossa julkisivujen 
materiaalikysymystä vielä selvitettäisiin.   
  
Neuvottelukunnan mielestä olisi toivottavaa, ettei saunan käyttö 
rajoittuisi lyhyeen kesäkauteen. Esitettiin, että saunan 
ympärivuotisen käytön mahdollisuutta tutkittaisiin.   
  
Uintimahdollisuutta pidettiin myös tavoiteltavana. Neuvottelukunta 
toivoi, että vaikkei sellaista heti voitaisikaan toteuttaa, ainakin 
varauduttaisiin uimapaikan rakentamiseen saunan edustalle. 
Tarvittavien rakennelmien tulee kuitenkin olla hyvin vähäeleisiä ja 
historialliseen ympäristöön sopivia.  
  
Lausuntonaan neuvottelukunta puolsi hanketta edellä esitetyin 
huomautuksin.  
  
(Esitteli Hannu Havas)  
 

 


