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Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

20.01.2015 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Osmo Soininvaara: Pyydän pöydälle viikoksi
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Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 12.3.2014
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 31.1.2014

Kaupunginmuseo on tutustunut osoitteessa Lapinmäentie 1, 
Munkkivuori, sijaitsevaa entistä Pohjola Oy:n pääkonttoria koskevaan 
asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja 
lausuu siitä kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta seuraavan. 

Asemakaavan muutos koskee entistä Pohjola Oy:n pääkonttoria. 
Rakennus on jäämässä vaille käyttäjää vuonna 2015 ja sen tulevaa 
käyttöä tutkitaan. Tontin omistaja W.P. Carey Inc. ja SRV Yhtiöt Oyj on 
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järjestänyt yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa 
arkkitehtuurikutsukilpailun rakennuksen käyttötarkoituksen 
muutoksesta ja tontin mahdollisesta osittaisesta uudelleen 
rakentamisesta. Kilpailu ratkaistaan kevään 2014 aikana. 

Pohjolan toimitalosta on tehty laaja rakennushistoriaselvitys (arkkitehdit 
mustonen oy, 2013). Tämän taustatyön pohjalta voidaan arvioida, että 
Pohjolan toimitalo on yksi 1960-luvun toimistorakentamisen 
avainkohteista Helsingissä.

Kaupunginmuseo katsoo, että Pohjolan toimitalon esille nousseet arvot 
tulee huomioida kaavoituksessa. Uuden käyttötarkoituksen tulee 
sopeutua olemassa olevaan rakennukseen. Kohteen arkkitehtonisten, 
yhteiskunta- ja rakennushistoriallisten arvojen vuoksi tulee tarkoin 
pohtia, kuinka suuria muutoksia rakennus kestää menettämättä 
arvojaan. Rakennus on säilynyt hyvin sekä ulko- että 
sisäarkkitehtuuriltaan alkuperäistä vastaavana. Toimitalon sisätilat ja 
sisustus muodostavat yhdessä korkeatasoisen kokonaistaideteoksen ja 
kaikki muutokset tulee toteuttaa harkiten. 

Museo seuraa arkkitehtikilpailun perusteella jatkettavaa asemakaavan 
muutosta ja lausuu asiasta tarkemmin asemakaavan muutoksen 
luonnosvaiheessa. 

Pohjolan toimitalon rakentumisen vaiheet

Pohjolan toimitalo rakennettiin Munkkiniemeen 1960-luvulla. Talosta 
järjestettiin vuonna 1964 kutsukilpailu, johon kutsuttiin osallistujiksi 
arkkitehdit Alvar Aalto, Heikki Sirén, Viljo Revell ja Eino Tuompo. 
Kilpailun aikana Viljo Revell menehtyi, mutta kilpailulautakunta katsoi, 
että Viljo Revell & Co:n arkkitehtien oli mahdollista jättää ehdotus 
arkkitehti Heikki Castrénin johdolla. Kaikki kilpailuun kutsutut jättivät 
ehdotuksensa. Näistä parhaina pidettiin Alvar Aallon ja Viljo Revellin 
toimistojen ehdotuksia, mutta niissä todettiin kuitenkin olevan puutteita, 
joiden vuoksi järjestettiin jatkokilpailu. Viljo Revellin puolesta 
osallistumisoikeus jatkokilpailuun myönnettiin Heikki Castrén & Co:lle, 
joksi toimisto oli muuttanut nimensä. Jatkokilpailun voittajaksi valittiin 
Heikki Castrén & Co:n ehdotus. Kilpailun tulos julkistettiin huhtikuussa 
1965 ja suunnittelu lähti heti liikkeelle. Projektin vetäjänä toimi arkkitehti 
Juhani Katainen. 

Rakentamisvaihe alkoi loppuvuodesta 1965 ja rakennustyöt 
jakaantuivat kolmeen erilliseen urakkaan. Pohjolan uusi toimitalo 
avattiin käyttöön elokuussa 1969. Alkuperäinen rakennus käsitti 11-
kerroksisen torniosan, johon liittyi kaksikerroksisia rakennusmassoja 
sen pohjois- ja länsipuolella. Lisäksi rakennuskokonaisuuteen liittyi 
yksikerroksinen kirjapaino-osa sisääntulotorin länsipuolella ja neljä 
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yksikerroksista siipeä Huopalahdentien puolella.  Rakennuksessa toimi 
alusta lähtien vakuutusosakeyhtiö Pohjola sekä sen sisaryhtiö 
tapaturmavakuutusyhtiö Kullervo ja tytäryhtiö jälleenvakuutusyhtiö 
Osmo. 

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. 2000-luvulla talo on ollut 
jaettuna kahdelle käyttäjälle. Tässä yhteydessä on tehty joitakin 
toiminnallisia sisätilamuutoksia mm. kulunvalvonnan vuoksi. 
Rakennusta on kunnostettu tarpeen mukaan, mutta hyvän ylläpidon 
vuoksi ei suurille korjaustoimenpiteille ole ollut tarvetta.
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Rakennusvirasto 6.2.2014
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
Munkkiniemen, Lapinmäentie 1 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
7.3.2014 mennessä.

Asemakaavan muutos koskee osoitteessa Lapinmäentie 1 olevaa 
tonttia 30127/2. Tontilla sijaitsee vuonna 1969 valmistunut ja 1980-
luvulla laajennettu ent. Pohjola Oy:n pääkonttori.

Rakennus on yksityisomistuksessa. Rakennuksessa toimii kaksi 
pääkäyttäjää, jotka ovat siirtämässä toimintojaan toisaalle vuonna 2015 
ja rakennus on jäämässä vaille käyttäjää. Asemakaavan muutoksessa 
rakennuskokonaisuuden tuleva käyttötarkoitus tutkitaan ja 
asemakaavaa muutetaan sen mukaisesti.
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Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta.

Rakennusviraston yhdyshenkilöinä toimivat lisätiedonantajat.
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