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Helsingin Kruunuhaassa sijaitseva Kansal-
lisarkisto muodostuu kolmesta rakennuksesta. 
Vanhin on vuonna 1890 valmistunut pääraken-
nus. Sitä laajennettiin vuonna 1928 Snellmanin-
kadun varteen rakennetulla laajennusosalla.

Nyt toteutetussa Senaatti-kiinteistöjen jul-
kisivukorjaushankkeessa korjattiin arkkitehti 
Olof Hanssonin suunnitteleman ”toimistora-
kennuksen” ja arkistomakasiinin muodosta-
maa laajennusosaa, joka valmistui vuonna 1972 
ja sijaitsee Snellmaninkadun ja Unioninkadun 
välissä.

1970-luvun betoniarkkitehtuuria arvostaen

Kansallisarkiston laajennusosan 
julkisivukorjaushanke valmistui

Riina Takala-Karppanen, toimittaja
riina.takalakarppanen@gmail.com

Helsingin Kansallisarkiston laajennusosan julkisivuremontin 
hienous kiteytyy siihen, miten taidokkaasti uusi julkisivu jäljit-
telee alkuperäistä 1970-luvun betonijulkisivua. Julkisivurakenne 
on samanlainen kuin ennen, mutta ulkovaippa kätkee sisälleen  
runsaasti uusia rakenneratkaisuja ja detaljiikkaa, materiaaleja 
ja talotekniikkaa. Tärkeänä tavoitteena oli parantaa julkisivun 
kosteusteknistä toimivuutta.
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1 Olof Hanssonin suunnittelemia julkisvujen raken-

nedetaljeja vuodelta 1968.

2 Uudet korjatut julkisivut.

3 Kansallisarkiston julkisivut Snelmanninkadulle. 

Vuoden 1972 laajennus liittyy vanhempiin 
rakennuksiin maastoa myötäilevänä matalam-
pana osana. Sen arkkitehtuurissa korostuvat 
tasakatot ja muut säälle alttiit vaakarakenteet, 
räystäättömyys, suoriin vaakaviivoihin perus-
tuva massoittelu, joka on jaettu porrastaen 
lukuisille tasoille, sekä sokkelittomuus. 

Kansallisarkiston rakennusryhmä sijaitsee 
alueella, joka on asemakaavan mukaan histo-
riallisesti, kulttuurihistoriallisesti, rakennus-
taiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas.  
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Museovirasto onkin osallistunut hankkeeseen 
sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa.

Betonielementtien ja graniittilevyjen 
värisävyjen harmoniaa
1970-luvun laajennusosan ulkoseinärakentei-
den runkomateriaali oli paikalla valettu teräs-
betoni. Kantavan rungon paksuus oli 160 - 180 
millimetriä. Pääjulkisivuissa ja sisäänkäyn-
neissä oli julkisivupinnoilta puolihienoksi 
hakattuja graniittilevyjä ja toimisto-osan ja 
arkistomakasiinin länsiseinällä puolestaan 
betoniset, happopestyt kuorielementit. 

Betonijulkisivujen rakenteena oli pääosin 
90 millimetriä lämmöneristettä, 25 millin tuu-
letusrako ja 60 millimetrin paksuiset betoni-
kuorielementit, jotka oli ripustettu teräskan-
nakkeilla.

Neliömäiset teräsbetonielementit muodos-
tivat julkisivussa tasakorkuisen toistuvan vuo-
rolimityksen. Betonielementtien pystyjaoissa 
oli todelliset rakenteelliset saumat, osassa jul-
kisivuja vain mittakaavan antavia valesaumoja. 

Ikkunoiden välissä oli sandwich-elementti-
tyyppinen umpinainen pilari. Ikkunaväliraken-
teessa ei ollut ilmarakoa ja lämmöneristekerros 
oli hieman muita pintoja ohuempi. Elementti-
rakenne muodosti julkisivuun pienen pykälän 
ja asemoitui hieman muuta kuorijulkisivua 
sisemmälle.

Kansallisarkiston laajennusosan 
julkisivukorjaushanke valmistui
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4–5  Uusitut julkisivut.
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6 Betonielementtijulkisivun räystäs, elementtien 

kiinnityskonsolin kohdalla.
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7 Julkisivukorjaus valmiina. Uudet julkisivuelementit.

8 Julkisivu. Ennen korjausta.

9 Ulkoseinä, uudet julkisivukuorielementit. Raken-

neleikkaus. Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy.
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Vankempi julkisivurakenne – 
mahdollisimman vähän muutoksia
Ulkokuorien teräsbetonielementtien todettiin 
vuonna 2014 tehdyssä kuntotutkimuksessa 
olevan nyt suunnitellun käyttöikänsä päässä. 
Julkisivujen mittamaailma ja mittasuhteet piti 
pyrkiä julkisivukorjauksen yhteydessä säilyttä-
mään ennallaan. Näin ohuisiin elementteihin 
liittyy käyristymisriski, joka oli erityisen suuri 
ikkunoiden välisissä 1920 millimetriä korkeissa 
ja 310 millimetriä leveissä betonielementeissä.  

Nyt toteutetussa korjauksessa julkisivuele-
menttien paksuutta kasvatettiin 20 millimetriä. 
Julkisivut ovat 80 milliimetriä paksuja beto-
nikuorielementtejä, joissa on ruostumattomat 
raudoitukset ja kiinnitysosat. Elementtien kiin-
nittämisessä käytettiin Halfenin ruostumatto-
mia kiinnitysosia. Vanhan paksun kantavan 
teräsbetonirakenteen ansiosta uudet kuorie-
lementit saatiin kiinnitettyä luotettavasti.

Lämmöneristeen paksuutta ei voitu lisätä, 
koska julkisivuihin tehtiin entistä paksumpi 
kuorielementti. Sen taakse oli välttämätöntä 
jättää tuuletusrako julkisivun kosteusteknisen 
toiminnan varmistamiseksi.

Kosteusteknisesti toimiva ikkunarakenne
Ikkunoiden välisissä elementeissä kuoriele-
mentin paksuudesta tingittiin sentti ja niistä 
tehtiin 70 millimetriä paksuja. Ilman ohen-
tamista julkisivurakenne olisi tullut liikaa 
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10 Uuden julkisivuelementin ylä- ja alareunan liitokset 

ikkunan kohdalla. 

11 Kiviverhoillun seinän liitos pikkupihaan. 

12 Uusi ikkunadetalji asennettuna seinärakenteessa.

In
si

n
öö

ri
to

im
is

to
 L

au
ri

 M
eh

to
 O

y



66 4 2019

Kansallisarkiston laajennusosan 
julkisivukorjaushanke valmistui

13 14

15

In
si

n
öö

ri
to

im
is

to
 L

au
ri

 M
eh

to
 O

y

In
si

n
öö

ri
to

im
is

to
 L

au
ri

 M
eh

to
 O

y

In
si

n
öö

ri
to

im
is

to
 L

au
ri

 M
eh

to
 O

y



674 2019

ulospäin etenkin, koska julkisivuissa on tässä 
kohtaa pieni pykälä.

Rakenteesta oli tehtävä myös kosteustek-
nisesti toimiva. Ohuine elementteineen ja 
kiinnityksineen, uusine ikkunoineen ja pelli-
tyksineen se oli varsin haasteellista detaljiikan 
ja asentamisen kannalta. 

Lisäksi oli tärkeä löytää oikea työjärjestys 
bitumikermien, elementtien ja niiden kiinnit-
tämisen, ikkunoiden ja pellitysten välillä.

Vanhat ikkunat olivat alkuperäiset 70-luvun 
mäntypuupuuikkunat, joita oli kuultokäsitelty 
ja maalattu useampaan otteeseen hiukan eri 
tavoilla eri julkisivuissa. Ne uusittiin Sydän-
puun puuikkunoihin ja Restaurointiosuus-
kunta Okra kunnosti sisäpihan kiinteälasiset 
ikkunat. 

Kattorakenteet uusittiin vanhan rakenne-
tyypin mukaisina bitumikermikattoina tai 
käännettyinä kattorakenteina. Kattoikkunat 
uusittiin. Yläpohjarakenteiden lämmöneris-
tystä parannettiin käyttämällä lämmöneris-
tyskyvyltään parempia uusia lämmöneristeitä. 
Yläpohjarakenteiden pintamateriaaleihin tai 
korkomaailmaan ei tehty muutoksia. 

Julkisivupellityksissä oli ongelmana mm. 
se, että vanhassa rakenteessa esimerkiksi 
kuparipellitetty räystäs liittyi kuumasinkit-
tyyn räystäspeltiin. Nyt tällaisia galvaanisia 
peltimateriaalipareja pyrittiin välttämään ja 
erilaisten peltien liitokset tehtiin niin, etteivät 
materiaalit ole kosketuksissa toistensa kanssa. 

Räystäspellit limittyivät aiemmin julki-
sivupinnan päälle vain 10 - 20 millimetriä. 
Pellityksiä uusittaessa korkeus piti säilyttää 
entisenä, minkä toteuttaminen aiheutti sekin 
paljon ”detaljiikkajumppaa”.

Julkisivuja korjattiin noin 1 700 neliömetriä 
ja kattorakenteita noin 2 700 neliömetriä.

Valtava määrä suunnittelutyötä
Korjauksen toteuttaminen vaati poikkeuksel-
lisen paljon suunnittelutyötä. Yhden detaljin 
muutos pakotti tekemään muutoksia jopa 15 
muuhun detaljiin.

Elementtien kiinnityksistä ja muusta 
detaljiikasta tehtiin arviolta 400 erilaista 
rakennedetaljia. Osaltaan määrää selittää se, 
että julkisivuihin tuli lähes tuhat eri kokoista 
elementtiä.

Suunnittelijat jalkautuivat työmaalle joka 
toinen viikko tai jopa viikoittain kulloinkin tar-
vittavalla kokoonpanolla. Lisäksi suunnitelmia 
hiottiin ja muutettiin usein puhelimitse. Muu-
toksia ja päätöksiä tehtiin nopeasti ja hanke 
eteni joustavasti aikataulussa.

Kymmeniä mallikappaleita 
ja mallitöitä tarvittiin
Julkisivujen betonielementit toimitti Lujabe-
toni Oy:n Hämeenlinnan tehdas. Senaatti ja 
Museovirasto asettivat tavoitteeksi, että jul-
kisivu korjataan mahdollisimman tarkkaan 
alkuperäiseen asuunsa yksityiskohtia myöden. 

Museoviraston intendentti Jaakko Holma 
hyväksyi pääsuunnittelijana toimineen arkki-
tehti SAFA, Arja Vehanen-Sindan arkkitehdit 
MV Oy:stä kanssa betonielementtien mallikap-
paleet ja ikkunoiden käsittely- ja asennustyö-
mallit. Erilaisten hyväksyntöjen läpikäyneitä 
mallitöitä tehtiin kaikkiaan noin 50.

Alkuperäiset betonielementit oli sävytetty-
happopesemällä vastaamaan mahdollisimman 
hyvin pääjulkisivuissa ja sisäänkäynneissä 

käytettyjen halkaistujen graniittilevyjen väri-
maailmaa. Nyt samat värisävyt jäljitettiin tes-
taamalla erilaisia betonireseptejä ja viimeiste-
lemällä betonijulkisivuelementit hienopesulla.

Rakennusvalvonta totesi julkisivujen kor-
jauksen olevan ylläpitävää korjaustyötä, joka ei 
tarvitse rakennuslupaa, kun toteuttajina ovat 
Senaatti-kiinteistöt ja sen kumppanit. Raken-
nusvalvonta tähdensi, että suojelumääräykset 
ovat voimassa ja niiden toteutumista valvoo 
Museovirasto. 

Logistiikkaan erityisratkaisu 
sisäpihan ahtauden vuoksi
Julkisivuelementeissä säilytettiin vanha malli 
valesaumoineen, lukuun ottamatta sisäpihan 
julkisivuelementtejä. Niistä muutamia jaettiin 
kahtia niin, että keskellä olleen valesauman 
kohdalle tehtiin varsinainen sauma. 

Pienimmät elementit painoivat 70-80 kiloa, 
suurimmat useita satoja kiloja. Työnjohtaja 
tarkasti ennen asentamista kaikki työmaalle 
tuodut elementit.

Sisäpihan puoleiset betonielementit pie-
nennettiin logistisista syistä ja jotta elemen-
teistä saataisiin kevyempiä käsitellä ja asen-
taa. Urakoitsijana toiminut Consti Julkisivut 
Oy rakensi sisäpihan elementtien kuljetusta 
varten radan, jota pitkin elementit saatiin kul-
jetettua kattojen yli. Torninosturin käytön sisä-
pihalla estivät kustannussyyt ja pihan ahtaus. 

Katon vanhat rakenteet määrittelivät kul-
jetusradan sijoittamisen sekä telinesuunni-
telmien ja sääsuojauksen toteuttamisen. Osa 
vanhoista kattorakenteista oli hyvin hoikkien 
vanhojen teräspalkkien varassa. Niiden mitoi-
tuskuorma oli alle sata kilogrammaa neliölle. 

RAK
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13 Julkisivun hiotut betoelementit painavat keski-

määrin 300 kiloa, suurimmat 400 kiloa. Ne nostettiin 

sisäpihalta vinssillä ensin yhden kiskon varaan, jonka 

jäljeen metallivaijerien varassa roikkuva kivi työnnet-

tiin käsivoimin kiskoa pitkin eteenpäin. Sisäpihan 

betonielementit kuljetettiin viittä eri kiskoa pitkin 

paikalleen. Kiskojen yhtymäkohdassa kiven kiinnitys 

siirrettin varovasti koukusta toiseen.

14 Betonielementti työnnetään kiskoja pitkin ja las-

ketaan vinssillä paikalleen, minkä jälkeen elementti-

asentaja hitsaa sen kiinni.

15 Urakkalaskentavaiheen elementtikuva sisäpihan 

elementistä, jossa nähtävissä myös valesauma.

 

16 Muutettu elementtikuva sisäpihan elementistä, 

jotta elementti saatiin siirrettyä urakoitsijan ehdot-

tamalla radalla. Elementti on puolitettu valesauman 

kohdalta.
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17 Vesikatto ennen korjausta.

18 Käännetyn katon räystäs. Rakennedetaljit. Ikkunan 

kohta. Uusi rakenne.

19 Uusittu vesikattorakenne. 

Kattorakenteet eivät olisi kestäneet telineiden 
tai sääsuojien aiheuttamaa kuormitusta, eikä 
niihin voitu tukea minkäänlaista kuormaa – ei 
edes telinejalkoja. 

”Niin hieno, ettei muutosta edes huomaa”
Kansallisarkiston rakennuksista oli tehty 
vuonna 2014 kuntotutkimus, jonka mukaan 
ohuen kuorielementin rakenteissa on hyvin 
pitkälle edenneitä teräskorroosiovaurioita. 
70-luvulla toteutettujen betonijulkisivuele-
menttien katsottiin olevansa suunnitellun 
käyttöikänsä päässä. Myös ulkovaipan kosteus-
tekninen toimivuus todettiin puutteelliseksi.

Valokuvista ei näe, miten paljon ulkovaipan 
takana on esimerkiksi erilaisia bitumikermejä 
ja tiivistyksiä, joilla on varmistettu ulkovaipan 
tiiveyttä ja ulkonäköä muuttamatta saatu 
aikaan kosteusteknisesti toimiva turvallinen 
rakenne, rakennesuunnittelijana toiminut 
aluepäällikkö Tuuli Ranki Insinööritoimisto 
Lauri Mehto Oy:stä mainitsee.

Siinäkin tavoitteessa hanke on onnistunut, 
että julkisivu näyttää kuin sitä ei olisi korjat-
tukaan.

Se on melkeinpä hieman surullista, sillä 
kaikki rakenteet, julkisivut, vesikatot, läm-
möneristeet ja muut, purettiin betonirunkoa 
myöten, suunniteltiin ja rakennettiin uudes-
taan, hän jatkaa.

Julkisivukorjauksen elementtien ja muiden 
rakenteiden suunnittelukäyttöikänä on hank-
keessa käytetty 50 vuotta. 

Monien rakenteiden huoltoväli on lyhyempi 
ja tiettyjä rakenteita tai rakennusosia, esimer-
kiksi kattoikkunoiden tiivistyksiä ja elastisia 
saumauksia, tulee uusia ja tarkastaa huolto-
toimenpiteiden yhteydessä noin 10 - 15 vuoden 
välein, hän vielä huomauttaa.
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Korjaustyöt aloitettiin syksyllä 2018 ja vas-
taanotettiin lokakuussa 2019. Viimeistelytyöt, 
kuten peltien maalaukset ja sisäpihan muurien 
slammaukset, tehdään vielä ensi keväänä.

Vanhempien osien julkisivukorjaus on han-
kesuunnitteluvaiheessa.

Hankkeessa pääsuunnittelijana on toimi-
nut arkkitehti SAFA Arja Vehanen-Sinda ark-
kitehdit MV Oy:stä, rakennesuunnittelijana 
aluepäällikkö Tuuli Ranki Insinööritoimisto 
Lauri Mehto Oy:stä ja elementtisuunnittelijana 
ryhmäpäällikkö Markus Heinonen Granlund 
Oy:stä. LVI-suunnittelusta on vastannut Mika 
Watilo Hepacon Oy:stä ja sähkösuunnittelusta 
Janne Kortelainen Hepacon Oy:stä.

Urakoitsijana on toiminut Consti Julkisivut 
Oy:n avainhenkilöt: vastaava työnjohtaja Pertti 
Alakotila ja työpäällikkö Kirsi Viheriäranta. 
Urakan alussa työpäällikkönä toimi Rami 
Levomäki. Rakennutajana Senaatti-kiinteistöt 
ja rakennuttajapäällikkönä toimi Janne-Pekka 
Niininen.

Lisätietoja:
Kansallisarkiston teknisten tietojen lähteenä 
on käytetty Kansallisarkiston (entinen Val-
tionarkisto) ulkoasusta tehtyä rakennushis-
toriaselvitystä vuodelta 2015. Selvityksen on 
kustantanut Senaatti-kiinteistöt ja sen ovat 
tehneet Mikko Bonsdorff ja Kati Winterhalter 
Arkkitehtitoimisto Okuluksesta.

The objective was to keep the dimensional 
scheme and the proportions of the facades 
unchanged in the renovation. High moisture 
performance was another requirement for the 
structure. The small thickness of the precast 
panels and their fixings as well as the new win-
dows and flashings created challenges in terms 
of both structural details and installation.

An exceptionally large amount of planning 
work was required to implement the renova-
tion project. A change in one detail resulted 
in having to make changes in up to 15 other 
details. About 400 different structural details 
were needed to realise the fixing of precast 
panels and other detail-sensitive solutions. The 
facades comprise almost a thousand precast 
structures of varying sizes. A total of about 50 
work models were produced and submitted to 
different approval procedures.

For the precast concrete units, the objective 
was to find a mix which would result in a unit 
identical to the original concrete in composition 
and tones of colour. The original concrete units 
were acid-washed. The new concrete facades 
are fine-washed. 

The old pattern was repeated in the facade 
units, complete with dummy joints. A few of the 
facade units facing the internal courtyard were 
divided into two parts by replacing the dummy 
joint in the middle with a real joint.

Renovation of facade of National 
Archives of Finland
The new facade of the extension part of 
National Archives of Finland, located in Hel-
sinki, skilfully imitates the original concrete 
facade from the 1970s, which is why the reno-
vation project can be considered a masterpiece 
of implementation. The facade may be similar 
to the old one in construction, but it conceals 
plenty of new structural solutions and details, 
materials and building systems. One important 
objective was to improve the moisture perfor-
mance of the facade.

The National Archives consist of three build-
ings. The main building was completed in 1890 
and expanded in 1928. The facade renovation 
concerned the most recent extension part, 
which was built in 1972. Its architecture high-
lights flat roofs and other horizontal structures 
susceptible to weather conditions, lack of eaves, 
massing based on straight horizontal lines and 
divided stepwise onto several levels, and lack of 
plinth beams. 

The load-bearing frame of the extension 
part had been cast on the site, the main facades 
and entrances featured semi-dressed granite 
panels while the cladding of the west wall com-
prised acid washed concrete cladding panels.  
A column which was a solid, precast sandwich 
type part stood between the windows. 

Kansallisarkiston laajennusosan 
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