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Verkatehdas on Hämeenlinnan keskustassa sijait-
seva uusi kulttuuri- ja kongressikeskus. Uudis- ja
peruskorjauksessa on kunnioitettu vanhimmilta
osiltaan yli satavuotiasta, useassa osassa rakentu-
nutta tehdasmiljöötä. Verkatehdas -kokonaisuuden
muodostavat 700-paikkainen musiikki- ja kongressi-
sali, kokouskeskus ja ravintola. Verkatehtaassa toi-
mii myös neljän salin elokuvakeskus, Hämeenlinnan
Kaupungin Teatteri, Hämeenlinnan Taidemuseo,
Ars-Häme, Sibelius-opisto, Vanajaveden Opisto
sekä Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX. Lisäksi
Verkatehtaalle on sijoittunut kulttuuri- ja media-
alan yhteisöjä ja ammatinharjoittajia.

Toiminta verkatehtaana loppui alueen rakennuksis-
sa jo 1960-luvun alkupuolella. Hämeenlinnan kau-
punki osti kiinteistön vuonna 1978. Vuosina 2003-
2004 järjestettiin yleinen, kaksivaiheinen arkkiteh-
tuurikilpailu, joka sisälsi uudisrakennuksina toteu-
tettavat konserttisalin ja elokuvakeskuksen sekä
kahden vanhan tiilirakennuksen peruskorjauksen.

Kilpailun voitti JKMM Arkkitehdit Oy. Rakennus-
työt käynnistyivät heinäkuussa 2005 ja kesällä
2007 vietettiin kulttuuri- ja kongressikeskuksen
vihkiäisiä.

UUSI JA VANHA LOMITTUVAT HARKITUSTI
Kohteen pääsuunnittelija arkkitehti Juha Mäki-
Jyllilä JKMM Oy:stä kertoo hankkeen kuvaukses-
saan, että uudisosat jatkavat sattumanvaraisesti
laajentuneen tehdasalueen muototeemoja. Verka-
tehtaan arkkitehtoninen hahmo rakentuu uuden ja
vanhan harkitusta lomittumisesta. Tavoitteena on
kaupunkikuvaa täydentävä ja paikkaa kokoava
kulttuuritehdas, joka erottuu vanhasta Verkateh-
taasta uudistettuna, mutta säilyttäen vanhan
luonteensa. Uudet toiminnat näkyvät moderneina
yksityiskohtina vanhojen rakenteiden antamissa
kehyksissä.

Rakennuksen korjaukset on tehty vanha karhea
tehdasmiljöön henki säilyttäen. Vanhoja näkyviin
jätettyjä rakenteita ovat esimerkiksi lämpiöiden ja
ravintolan kattopalkit.

Uusien osien materiaalit täydentävät alueen kar-
heaa materiaalipakettia. Uudisrakennuksen runko
on pääosin betonia. Konserttisalin julkisivut on ver-
hoiltu rei’itetyllä corten-teräslevyllä. Elokuvakes-
kuksen ja täydentävien osien julkisivut ovat pääosin
vanhan tehtaan julkisivun mukaista tiiltä yhdistetty-
nä värillisiin ja kirkkaisiin lasiosiin. Lasia on myös
alueen tilallisena ytimenä toimivan pihan kate.

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS
– KULTTUURI- JA KONGRESSIKESKUS SEKÄ ELOKUVAKESKUS

1
1
Verkatehtaan musiikki- ja kongressikeskuksen uusi pää-
sisäänkäynti. Elokuvakeskuksella on oma sisäänkäynti.

2
Uudet toiminnat näkyvät moderneina yksityiskohtina
vanhojen rakenteiden antamissa kehyksissä. Vanaja-sali,

Juha Mäki-Jyllilä, arkkitehti SAFA,
JKMM Arkkitehdit Oy
Sirkka Saarinen, toimittaja

kokoustilat ja elokuvakeskus asettuvat rinnakkain etupi-
halta katsottuna.

3
Elokuvakeskuksen ulkoseinän taideteoksen on suunnitel-
lut Aimo Katajamäki. Teos on maalattu tiilipintaan.
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VERKATEHDAS
KULTTUURI- JA KONGRESSIKESKUS
ARTS & CONGRESS CENTRE

3. KERROS
SECOND FLOOR
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7
Ravintolasalissa uudet ja vanhat rakenteet limittyvät toi-
siinsa. Vanhat betonirakenteet on hiekkapuhallettu Verka-
tehtaan eri tiloissa esiin ja ne luovat miellyttävän karhe-
an, rosoisen tunnelman kontrastina muiden materiaalien
ja värien kanssa.

8
Leikkaus Vanaja-salin kohdalta. Salin katsomo on raken-
nettu muunneltavaksi moneen eri käyttöön. Paikkoja on
500 -700 kuulijalle.

7

8

Voitto Niemelä
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9
Uuden Vanaja-salin ja vanhaan tehdaskiinteistöön perus-
korjattujen koulutustilojen väliin jää lasikatteinen aula,
ns. lasipiha. Aula liittyy myös osaksi Verkatehtaan alueen
lävistävää mutkittelevaa jalankulkureittiä.
    Näyttävä paikallavalettu lautamuottipintainen betoni-
nen pääporras johdattaa toiseen kerrokseen ja lämpiöti-
loihin. Aulan toinen, pihalle johtava portaikko on tehty
elementtirakenteisena, jonka betoniaskelmat on pinnal-
taan hiottu.
   Verkatehtaan ensimmäisen kerroksen aula-, käytävä- ja
muiden yleisötilojen lattiat on tehty betonista. Lattian
pinta on teräshierretty ja sen suojakäsittelynä on himmeä
vahaus. Aulan lattiassa portaiden alussa on Olli Larjon,
Anssi Taulun ja Olli Jalosen suunnittelema Musta aurinko
-taideteos.

10
Näkymä pääsisäänkäynnille ja eteisaulaan, josta kuvassa
oikealle sijoittuvat ravintolatilat ja vasemmalle info- ja
lipputoimisto.

11
Paikallavalettu lautamuottipintainen porras on lasipihan
aulatilassa kuin veistos.9

5
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VANHOJA PIIRUSTUKSIA EI JUURI OLLUT
Verkatehtaan rakennesuunnittelusta vastasivat Va-
hanen Yhtiöihin kuuluvat AT Yhtiö Oy ja Insinööri-
toimisto Mikko Vahanen Oy. Hämeenlinnalaisen AT
Yhtiön toimitusjohtaja Matti Kivinen kertoo, että
rakennesuunnittelija kävikin työmaalla lähes päivit-
täin: ”Kolmessa vaiheessa rakennetuista vanhoista
rakenteista ei ollut juuri piirustuksia, niinpä ne piti
ensin kaivaa esiin ja suunnitella vasta sitten. Siinä
vaiheessa oli yleensä jo kova kiire”, hän toteaa.

Rakennesuunnittelun kannalta vaativuutta lisäsi
erityisesti rakentaminen vanhan rakennuksen vie-
reen ja osittain rungon sisäpuolelle. ”Laajennus ta-
vallaan tunkeutuu vanhan rakennuksen sisään.”

Korjausosassa ei Kivisen mukaan tehty kovin
suuria rakenteellisia muutoksia: ”Hissikuilu raken-
nettiin ja tehtiin tietysti aukotuksia. Vanha runko
hiekkapuhallettiin. Kun peittäviä alaslaskuja ei
tehty, runko on nyt esillä näyttävästi.

Rakenteellisesti kriittisimmät kohdat olivat Kivi-
sen mukaan perustuksissa: Kun uusi runko tunkeu-
tui vanhan rungon sisään, vanhojen pilarien vie-
reen, jouduttiin uuden rakennuksen perustuksia
tuomaan osittain alemmaksi kuin vanhan rakennuk-
sen perustukset.

MONIMUTKAISIA
PAIKALLAVALURAKENTEITA
Paikallavaluja Verkatehtaassa tehtiin runsaasti
sekä perustuksissa että konserttisalissa muun mu-
assa katsomorakenteissa ja orkesterisyvennykses-
sä, joka ulottuu pohjavedenpinnan alapuolelle.

Konserttisalia Kivinen kuvaa rakennuksen sisällä
olevaksi omaksi laatikoksi. Salin rungon muodosta-
vat pääkannattajina elementtipilarit ja esijännitetyt
I-palkit. Kattona on liittolaatta. 200 mm paksut kor-
keat seinät paikallavalettiin kolmena valukertana.
Rakenne, jossa ei ole mitään läpimenevää, onkin

ääneneristyksen kannalta hyvä
Paikallavalurakenteita Kivinen kuvaa varsin mo-

nimutkaisiksi: ”Se tarkoitti rakennesuunnittelijalle,
että oli paljon piirrettävää.”

Yhteistyötä arkkitehdin kanssa hän kiittää erit-
täin hyväksi ja tiiviiksi. Lopputulos osoittaakin, että
detaljeja on hiottu perusteellisesti.”

Kohteen bruttoala on runsaat 10 300 neliötä ja
tilavuus noin 56 000 kuutiota. Rakennuskustannuk-
set olivat noin 30 miljoonaa euroa (alv 0). Rakennut-
taja oli Hämeenlinnan kaupungin Tekninen virasto,
ja rakennuttajakonsulttina ISS-Proko Oy. Toteutus
oli pilkottu useampaan urakkaan.

12, 13
Osa vanhoista rakennuksista oli perustettu maanvarai-
sesti, osa puupaaluille. Suuri konserttisali voitiin perus-
taa maanvaraisesti. Maaperä oli kuitenkin saastunut ja
suuria massanvaihtoja jouduttiin tekemään myös raken-
nuksen sisällä.

14, 15
Salin rungon muodostavat pääkannattajina elementtipila-
rit ja esijännitetyt I-palkit. Kattona on liittolaatta. Seinät
valettiin paikalla rungon kanssa yhtenäiseksi massiivira-
kenteeksi, joka on irti muista rakenteista.  Ns. kaksinker-
taisella rakenteella, jonka betoniseinien vahvuus on noin
200  + 200 mm ja välissä noin 50-100 mm rako, varmistet-
tiin ettei ääni kulkeudu runkoa pitkin. Betonirunkourakoit-
sijana toimi Fira Oy.

14
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17, 18
Rakennesuunnittelun kannalta vaativuutta lisäsi erityi-
sesti rakentaminen vanhan rakennuksen viereen ja osit-
tain rungon sisäpuolelle. Laajennus tavallaan tunkeutuu
vanhan rakennuksen sisään. Vanhojen pilarien viereen,
jouduttiin uuden rakennuksen perustuksia tuomaan osit-
tain alemmaksi kuin vanhan rakennuksen perustukset.

Arno de la Chapelle
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20

16
Uusien betoniseinien pinnat on tehty hallitun karheaksi.
Betoniseinien takaa löytyvät vaatesäilytys- ja wc-tilat.

19, 20
Lasipihan aulan betonilattiassa on kirjailija Olli Jalosen,
kuvanveistäjä Olli Larjon ja kuvanveistäjä Anssi Taulun
suunnittelema Musta aurinko -taideteos. Musta aurinko -
teos on koottu sadoista mustaan väribetoniin upotetuista,
kierrätetyistä metalliesineistä. Eri tavoin kuluneet ja kiil-
lottuneet kappaleet kertovat aikojen päällekkäisyydestä.
Musta aurinko on kuva auringonpimennyksestä sinä het-
kenä, kun sen reunaan syntyy ns. timanttisormus, kirkas
välähtävä säde. Teoksen heijastuma on nähtävissä myös
aulan tiiliseinässä (kuvassa 16).

19 Voitto Niemelä
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HÄMEENLINNA VERKATEHDAS ARTS FACTORY

Verkatehdas is a new cultural and congress centre in
downtown Hämeenlinna. The new concert hall and cine-
ma facilities, and the renovation project of two old brick
buildings were implemented on the basis of the winning
entry submitted by Architects JKMM Oy to the architectu-
ral competition arranged prior to the project. Construction
work started in July 2005, and the Arts Factory was inau-
gurated in the summer of 2007.

The new facilities repeat the form themes of the ran-
domly expanded factory complex, in which the oldest
parts date back more than one hundred years. The archi-
tectural appearance of the Arts Factory is based on care-
fully thought out overlapping of the old and the new. The
objective is a cultural and congress centre that comple-
ments and integrates the townscape, and is distinguished
from the old factory area as a reformed component that
still retains its old character. The new activities are visi-
ble as modern details in the setting created by the old
structures.

The repairs of the buildings were carried out preserv-
ing the old rough spirit of the factory milieu. Old struc-
tures that were left visible include e.g. roof beams in the
foyers and in the restaurant.

The materials of the new sections supplement the
coarse material palette of the area. The frame of the new
building is made primarily of concrete. The façades of the
concert hall are covered with perforated Corten steel
sheeting with a rusty surface. Most of the façades of the
cinema centre and the auxiliary parts are of brick in imita-

tion of the old factory façade, combined with coloured
and clear glass sections. The shelter over the courtyard
that serves as the spatial core of the complex is also
made of glass.

Hardly any drawings were available of the old struc-
tures that had been built in three stages, and the project
had to be started by digging up these drawings before
design work could commence. As far as structural design
was concerned, the location of the new building beside
the old building, and partly inside its frame, posed an ad-
ditional challenge.

The foundations constituted the most critical structural
areas. With the new frame supported inside the existing
frame next to the old columns, the foundations of the new
building had to be placed partly on a lower level than the
old foundations.

Cast-in-situ technology was used abundantly at the
Arts Factory in both foundations and the concert hall,
where e.g. the grandstand structures and the orchestra
pit that reaches below groundwater level were imple-
mented as cast-in-situ structures.

The concert hall is a “separate box” inside the build-
ing. The frame of this box consists of precast columns and
pre-stressed I beams as main bearers. The roof is a com-
posite slab, and the 200 mm thick tall walls were poured
on the site in three different pouring operations. As there
are no penetrations in the structure, it ensures for its part
good sound insulation.

21, 24
Betoniseiniin on maalattu ilmeikkäät eri toimintojen
opastetunnisteet. Lasipihan aulan istuinpenkit ovat myös
betonia.

22
Info- ja lippukassatilojen lattiamassassa on mukana bitu-
mia, koska vanhan lattiarakenteen päälle piti tehdä ohut
halkeilematon pintakerros. Betoni- ja asfalttibetonilattioi-
den urakoitsijana toimi Hämeen Rakennus ja Korjaus Oy.

23
Betonilattioihin on sijoitettu talon toimintojen opasteita.

21
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