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1.

JOHDANTO

1.1

Hallituskatu 39
Tämä rakennushistoriaselvitys koskee vuonna 1938 valmistunutta liike- ja asuinrakennusta.
Rakennus sijaitsee Lappeenrannan kaupungin Lauritsalan (33) kaupunginosassa osoitteessa
Hallituskatu 39 ja kiinteistöllä 405-33-90-2. Kiinteistön pohjoispuolella kulkee Hallituskatu. Itä-,
etelä- ja länsipuolilta tontti rajautuu kerrostalopihoihin. Hallituskadun toisella puolella on
pientaloasutusta.
Hallituskatu 39 on valmistunut vuonna 1938 Hannes Malleniuksen piirustusten mukaan liike- ja
asuinrakennukseksi. Funktionalistista tyylisuuntaa edustavan rakennuksen ensimmäisessä
kerroksessa oli alun perin kaksi liikehuoneistoa ja neljä asuntoa. Koko ensimmäinen kerros on
myöhemmin muutettu liikehuoneistoiksi, joissa on toiminut muun muassa baari, valokuvaamo ja
maalikauppa. Toinen kerros on ollut aina asuinkäytössä. Nykyisin Lappeenrannan
seurakuntayhtymän omistama rakennus on tyhjillään.

Kohteen sijainti kartalla.

1.2

Selvityksen tarkoitus
Selvityksen tarkoituksena on koota päävaiheet rakennuksen historiasta, muutosvaiheista ja
nykytilasta sekä tarkastella niiden arvoja. Selvitys ei sisällä rakennuksen kuntoarvioita tai muita
teknisiä selvityksiä.
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1.3

Aikaisemmat selvitykset
Lappeenrannan itäisten osien osayleiskaavatyön yhteydessä on laadittu rakennetun
kulttuuriympäristön selvitys vuonna 2014 (Tmi Lauri Putkonen, Serum arkkitehdit Oy).
Selvityksessä Hallituskatu 39 on määritelty paikallisesti/maakunnallisesti merkittäväksi Lauritsalan
funkiksen edustajaksi.
Maakuntakaavan (2011) ja 1. Vaihemaakuntakaavan taustaselvityksenä on laadittu Etelä-Karjalan
maisema- ja kulttuurialueselvitys (osa 2, 2008). Lauritsalan keskustasta on mainittu aluekohteena
mm. Lauritsalan funkiskeskusta ja Luukkaan alue (kohde 19). Maakunnallisessa inventoinnissa
esitetty alue rajautuu Asemakatuun. Hallituskatu 39 rakennus jää maakunnallisen
inventointirajauksen ulkopuolelle.
Rakennus on mainittu vuonna 2004–2005 tehdyssä Rakennettu Lappeenranta – inventoinnissa
(Kaija Kiiveri-Hakkarainen). ”Pienistä muutoksista huolimatta talo on säilyttänyt funktionalistisen
asunsa hyvin.” Etelä-Karjalan museo on koonnut rakennuksen inventointitietoja Etelä-Karjalan –
inventoijan käyttöliittymään Kioskiin.

1.4

Kaavatilanne
Alueella on voimassa Keskustaajaman osayleiskaavan 2030 itäisen osa-alueen kaava.
Kaavaehdotus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.11.2017. Kaavassa rakennus sijoittuu
keskustatoimintojen alueelle (C). Rakennus on merkitty rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai
kylä- tai kaupunkikuvan kannalta arvokkaaksi rakennukseksi (sr-1). Rakennusta ei saa purkaa.
Korjaus- ja muutostyöt sekä käyttötarkoituksen muutokset tulee sovittaa rakennuksen
rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokkaisiin tai kyläkuvan kannalta merkittäviin
ominaispiireisiin. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.
Alueella on voimassa 6.4.2004 hyväksytty asemakaava (405–2256). Asemakaavassa rakennus
sijoittuu asuinkerrostalojen korttelialueelle. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi (II) ja
rakennusoikeus on 600 kerrosalaneliömetriä. Rakennus on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi
(sr-2); Rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. MRL 57
pykälän nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa ilman ympäristö- ja
rakennuslautakunnan lupaa. Purkuluvasta on pyydettävä museoviranomaisten lausunto.
Purkuluvan saa myöntää vain, jos rakennuksen purkamiseen on pakottava syy. Rakennuksessa
suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että
rakennuksen rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta
merkittävä luonne säilyy. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä
vastaavia materiaaleja.

1.5

Menetelmät
Lappeenrannan kaupunginarkistossa ovat rakennuksen alkuperäiset rakennuspiirustukset vuodelta
1938, sekä muutospiirustuksia vuosilta 1943, 1945, 1952, 1954 ja 1957. Lappeenrannan
rakennusvalvonnan arkistosta ei löytynyt rakennusta koskevia piirustuksia. Keskeisiä kirjallisia
lähteitä alueen historiasta ja rakentumisen vaiheista ovat olleet paikallishistoriateokset Lauritsalan
kauppalan historia vuodelta 1996 ja Lappeenrannan itäisten osien yleiskaavan rakennetun
kulttuuriympäristön selvitys vuodelta 2015. Lähdeluettelo on esitetty työn lopussa kohdassa 5.
Lähteet.
Maastokatselmus suoritettiin 23.10.2017. Sisätilojen dokumentointivalokuvaus tehtiin 16.11.2017.
Maastokatselmuksen aikana rakennus ja sen ympäristö dokumentoitiin valokuvaamalla ja
kirjaamalla niitä koskevat tiedot ylös. Rakennuksen osalta tutkittiin keskeiset sisätilat. Kaikkiin
sisätiloihin ei ollut mahdollista päästä, mutta kiinteistön omistajan edustaja on tämän jälkeen
täydentänyt puuttuvia tietoja. Valokuvat, joissa ei ole lähdeviitettä, ovat selvityksen tekijän.
Selvityksen on tilannut Lappeenrannan seurakuntayhtymä. Seurakuntayhtymän yhteyshenkilönä
työssä on ollut Teijo Kankkunen. Selvityksen on laatinut Ramboll. Lähtöaineiston kokoamisesta,
maastokatselmuksesta ja raportin kokoamisesta on vastannut insinööri (AMK) Tiina Heikkilä.
Selvityksen sisällöstä ja kohteen analysoinnista ovat vastanneet arkkitehdit Annu Tulonen ja Niina
Ahlfors.
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2.

RAKENNUKSEN JA SEN YMPÄRISTÖN HISTORIAA

2.1

Lauritsalan historiaa
Lauritsalan nykyinen kaupunginosa rajautuu pohjoisessa Saimaaseen, idässä Saimaan kanavaan,
etelässä Muukon- ja Lauritsalantiehen sekä lännessä Hyötiontiehen. Kaupunginosa käsittää entisen
Lauritsalan kauppalan keskustan.

2.1.1

Saimaan kanava

Saimaan vesistön yhdistämistä kanavalla Suomenlahteen oli suunniteltu jo 1500-luvun alussa. Yksi
kauppareiteistä Saimaan etelärannalta Suomenlahden pohjukkaan alkoi Lauritsalan kohdalla
olleesta luonnonsatamasta. Lauritsalan kartano oli yksi suurimmista ja parhaiten hoidetuista
Lappeen pitäjän tiloista. Kartanon maille muodostui pikkuhiljaa reitin pohjoinen keskus, jonne
vientitavara varastoitiin odottamaan talvella tapahtuvaa rahtausta Viipuriin. Rahdinajosta tuli
1800-luvun alkupuolella Lappeen seudun väestön tärkein tulonlähde. Lauritsalan kartanolla oli
tuohon aikaan viipurilaisen Hackmanin kauppahuoneen puutavaraedustus. Siten puutavaran
kuljetus keskittyi kartanon ihanteelliseen luonnonsatamaan ja siitä edelleen Viipuriin.
Saimaan kanavan rakentaminen aloitettiin viimein vuonna 1845 ja se valmistui vuonna 1856.
Kanavahankkeen suuruutta voi kuvata muun muassa sillä, että siihen kului noin 9 % Suomen
suuriruhtinaskunnan menoista vastaavana aikana. Kanavoinnin myötä Lauritsalan kartanon
alueelle syntyi pieniä tehdaslaitoksia, myllyjä, kauppahuoneita ja telakoita. Kartanon yhteydessä
toimivat olutpanimo, maanviljelyskoulu ja kestikievari. Lauritsalasta muodostui ohikulkupaikka
kanavan läpi suuntautuvalle liikenteelle ja talonpojat joutuivat luopumaan elintärkeäksi
muodostuneesta rahdinajosta.

Ote venäläisestä topografikartasta vuodelta 1893, jossa Hallituskatu 39 sijoittuu punaisen ympyrän
osoittamaan kohtaan. Rakennuksen ympäristö oli rakentamatonta metsämaata ja Hallituskadun
suuntaisesti kulki polku. Asutus keskittyi Lauritsalan kartanon ympäristöön, nykyisen Luukkaankadun
varrelle sekä Kaukaan rullatehtaan ympäristöön. (Digitaaliarkisto)

2.1.2

Rautatie

Riihimäeltä Pietariin menevä rautatie valmistui 1870 ja haara Riihimäen-Pietarin radalta Simolasta
Lappeenrantaan valmistui 1880-luvulla. Alkujaan Lappeenrannasta Lauritsalaan johti vain
kapearaiteinen tehdasrata, joka valmistui kokonaisuudessaan 1907. Ratayhteys Lappeenrannasta
Imatralle valmistui 1934 ja samana vuonna avattiin Lauritsalan asema. Henkilöliikenne
Lauritsalaan lopetettiin 1971.
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2.1.3

Kaukaan tehdas ja Lauritsalan saha

Lähiseudun koivumetsien runsaus, Saimaan vesistön ja kanavan hyvät liikenneyhteydet sekä
vastavalmistunut rautatie Lappeenrantaan vaikuttivat siihen, että kiinnostus Lauritsalan aluetta
kohtaan heräsi. Kaukaan rullatehdas osti Parkkilan tilan vuonna 1890. T & J Salvesénin yhtiö
vuokrasi Lauritsalan kartanoon kuuluneen Varkaansaaren tilan samana vuonna perustaakseen
sinne sahan.
Kaukaan Tehdas Oy rakennutti Parkkilan tilalle rullatehtaan, joka aloitti tuotantonsa 1892.
Rullatehtaan viereen perustettiin vuonna 1896 sulfiittiselluloosatehdas, joka pystyi käyttämään
puujätettä polttoaineenaan. Kaukaan tehtaan myötä Lauritsalan alue tuli myös osaksi
rautatieverkostoa, kun tehdas rakennutti 1896 kapearaiteisen radan Lappeenrannasta Parkkilaan.
Vuonna 1905 rakennettiin toinen sulfiittiselluloosatehdas. Vuonna 1910 rullatehtaalla työskenteli
367 työntekijää ja selluloosatehtailla 278 työntekijää.
Vuonna 1913 T & J Salvesén myi sahan ja siihen liittyvän Lauritsalan kartanon maa- ja
metsätalousalueineen Kaukaalle. Sahasta muodostettiin konsernin tytäryhtiö, joka vuonna 1940
siirrettiin suoraan Kaukaan tehtaan alaisuuteen ja sen nimeksi virallistettiin Lauritsalan saha.
Kapasiteetiltaan saha oli Suomen suurimpia.
Vuonna 1926 aloitti tuotantonsa sellutehtaiden pohjoispuolella vaneritehdas. Tehtaasta tuli heti
Kaukaan suurin työllistäjä. Työntekijöitä vuonna 1929 oli 255.
2.1.4

Tehdasyhdyskuntien muotoutuminen

Aikakauden ajattelutavan mukaan tehtaan tuli huolehtia työntekijöidensä hyvinvoinnista. Lappeen
pitäjällä ei ollut kiinnostusta teollisuuden mukana tuoman väestön elinolojen järjestämiseen.
Sahaus- ja tehdastoiminnan laajeneminen 1900-luvun alussa vaikuttivat siihen, että työväkeä
tarvittiin lisää. Vaikka Kaukaan tehtaat rakensivat jo alun alkaen asuntoja työväelleen, sijoittui
suuri osa uusista työläisperheistä tehtaan ympäristöön muodostaen vapaamuotoista
esikaupunkiasusta Hakaliin, Parkkilaan ja Tirilään.
2.1.5

Lauritsalan kauppalan perustaminen

Teollisuuden voimakas kasvu sai aikaan myös voimakkaan väestönkasvun tehtaan läheisyyteen,
jonne syntyi kaavoittamatonta seka-asutusta. Kunnallishallinto pyrittiin järjestämään olosuhteita
paremmin vastaavaksi. Ratkaisuna nähtiin Lauritsalan irtautuminen Lappeen kunnasta omaksi
kauppalaksi. Vuodesta 1920 oli ollut vireillä Lappeenrannan kaupungin välittömään läheisyyteen
syntyneiden esikaupunkialueiden järjestäminen. 27.2.1931 annettiin asetus Lauritsalan kauppalan
perustamisesta vuoden 1932 alusta alkaen.

Ote Leena Tareniuksen 1993 piirtämästä kartasta, joka pohjautuu Maanmittaushallituksen 1933–1935
tekemiin mittauksiin. Hallituskatu 39 sijoittuu punaisen ympyrän osoittamaan kohtaan. (Kuva teoksesta
Lauritsalan kauppalan historia)
4
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2.1.6

Lauritsalan keskustan rakentuminen 1930-luvulta eteenpäin

Rautatie Imatralle ja rautatieaseman valmistuminen keskustan tuntumaan 1932 vauhditti
Lauritsalan keskustan kehittymistä.
Lauritsalan asemakaavoitusta alkoi toteuttaa Santeri Jacobsson. Rakennuskielloilla estettiin
ensihätään ihmisiä jatkamasta suunnittelematonta rakentamista kauppalan alueella. Taloudellinen
nousukausi 1930-luvun puolivälistä eteenpäin aiheutti Lauritsalassa asuntopulan.
Ensimmäinen asemakaava käsitti kauppalan alueesta Parkkarilan kylän eteläpuolen, Luukkalan,
Tirilän, Lapveden ja Hartikkalan kylien pohjoisosat sekä Lauritsalan kylän länsipuolen.
Asemakaavan laativat Birger Brunila ja W. G. Palmqvist ja se vahvistettiin 1941. Kaava oli
enimmäkseen laajaa, matalaa asuntoaluetta, ja ainoastaan kauppalan keskusosiin oli mahdollista
rakentaa jopa kolmikerroksisia kivitaloja. Kaavassa saivat muotonsa muun muassa Hallituskatu,
Luukkaantori (katu) sekä Itsenäisyydenkatu.

Ote alueen ensimmäisestä asemakaavasta, joka vahvistettiin vuonna 1941. Hallituskatu 39 on punaisen
ympyrän osoittamassa kohdassa. (Lappeenrannan kaupunki)

Jo kauppalan ensimmäinen asemakaava muutti merkittävästi Lauritsalan nykyisen keskustan
aluetta. Kaavan myötä painopiste siirtyi Itsenäisyydenkadun ja Kajalantien kulmille. 1930-luvun
puoliväliin mennessä nykyisen liikekeskustan alueelle oli rakennettu kauppalantalon, kansakoulun
ja jatkokoulun lisäksi ainoastaan Lauritsalan asema.
Lauritsalan kauppalan ensimmäinen suuri rakennushanke oli vuonna 1935 valmistunut Luukkaan
jatkokoulurakennus (nykyinen yläkoulu), jonka suunnitteli arkkitehti Toivo Salermo. Lauritsalan
kauppalantalon (nykyinen Lauritsala-talo) on suunnitellut Erkki Huttunen ja se valmistui vuonna
1936. Rakennus on yksi Suomen merkittävimmistä 1930-luvun funktionalismin edustajista.
Hallituskatu 39 edustaa saman aikakauden liike- ja asuinrakentamista.

Lauritsalan kauppalan ensimmäinen suuri
rakennusprojekti oli jatkokoulurakennus. Kuva on
vuodelta 1935. (Kuva teoksesta Lauritsalan kauppalan
historia. Lappeenrannan kaupunginarkisto)
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Lauritsalan kauppalantalo (nykyinen
Lauritsala-talo) valmistui 1936. Kuva on
vuodelta 1938. (Lappeenrannan museot.
Lappeenrannan kaupungin kuva-arkisto.
Kuvaaja Foto Roos)
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Hallituskatua rakennetaan 1930-luvun
puolivälissä. Taustalla näkyy kauppalantalo.
(Kuva teoksesta Lauritsalan kauppalan
historia. Lauritsala-seura)

Luukkalan tila

Erkki Huttusen suunnittelema apteekin talo sijaitsi
Luukkaantien varrella. Rakennus purettiin 2000luvun alussa. (Kuva teoksesta Lauritsalan kauppalan
historia. Lappeenrannan kaupunginarkisto)

Luukkaankatu

Hakali

Jatkokoulu
Kauppalantalo

Ilmakuva vuodelta 1939. Rakentaminen oli keskittynyt Luukkaankadun ja Hallituskadun väliselle
alueelle sekä Hakaliin. Hallituskadun eteläpuoleiset alueet ovat pääosin vielä rakentamatta. Hallituskatu
39 valmistui 1938, ja rakennus näkyy punaisen ympyrän osoittamassa kohdassa. (Maanmittauslaitos)

2.1.7

1950-luvulta eteenpäin

Yleisilmeeltään Lauritsala säilyi koko kauppalan ajan pientaloalueena. Vielä 1950-luvullakin 95 %
rakennuksista oli yksikerroksisia, ja yli kolmekerroksisia asuinrakennuksia kauppalassa oli
ainoastaan kuusi. Puutaloja Lauritsalan rakennuksista oli 93 %.
Olli Kivisen suunnitteleman Lappeenranta-Lauritsala yleiskaavan Lauritsala-osuus on vuodelta
1956. Uuden kaavan myötä alueen keskustan rakentuminen vauhdittui, joskin vasta vuoden 1961
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jälkeen, jolloin kaava hyväksyttiin. Se keskitti Lauritsalan liikekeskuksen alkuperäisten
suunnitelmien mukaiselle paikalle. Hallituskadun varrelle valmistui 1951 Lauritsalan kirjasto, jonka
suunnittelivat Martta Martikainen-Ypyä, Ragnar Ypyä ja Veikko Malmio. Vuonna 1969 valmistui
pelkistettyä modernia kirkkoarkkitehtuuria edustava Lauritsalan kirkko. Rakennuksen
suunnittelivat Toivo Korhonen ja Jaakko Laapotti.
Vuonna 1965 sisäministeriö alkoi selvittää Lappeenrannan, Lauritsalan ja Lappeen liittämistä
yhteen. Kuntaliitos toteutettiin 1967.

Hallituskadun loppupäässä saivat lapset rauhassa
leikkiä vielä 1959, sillä pääosa liikenteestä
ohjautui urheilukentän alapuolitse
Lauritsalantielle. Kuvassa keskellä on Hallituskatu
39 vastapäätä sijainnut Osuuskauppa Onnin
myymälärakennus. (Kuva teoksesta Lauritsalan
kauppalan historia. Kuvaaja Pekka V. Virtanen)

Asemakatu 8:ssa eli Hallituskatu 39:n
länsipuolella sijaitsi Kino-Kuvat niminen
elokuvateatteri. Kuvassa jonotetaan kevään 1958
suosikkia Pekkaa ja Pätkää. (Etelä-Karjalan
museo. Kuvaaja Pekka V. Virtanen)

Ote peruskartasta vuodelta 1951. Kartasta nähdään, että nykyisen Lauritsalan keskustan alueella oli
harvaa omakotiasutusta. (Maanmittauslaitos)
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Keskuskansakoulu eli
nykyinen Lauritsalan
alakoulu

Jatkokoulu eli
nykyinen yläkoulu

Lauritsalaa 1950–60-luvulla. Hallituskatu 39 sijaitsee nuolen osoittamassa kohdassa. (Etelä-Karjalan
museo. Postikortti. Veljekset Karhumäki Oy)

Lauritsalaa 1950–60-luvulla. Hallituskatu 39 sijaitsee nuolen osoittamassa kohdassa. (Etelä-Karjalan
museo. Postikortti. Kuvaaja Albin Aaltonen)

Lauritsala 1964. Hallituskatu 39 on ympyröity. Rakennuksen länsipuolella näkyy entinen elokuvateatteri
ja vastapäätä entinen Osuuskauppa Onnin myymälä. (Etelä-Karjalan museo. Kuvaaja Pekka V. Virtanen)
8
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2.2

Rakennuksen historia ja ominaispiirteet
Puurakenteinen asuin- ja liikerakennus Hallituskatu 39 valmistui 1938 ja sen suunnitteli Hannes
Mallenius.
Mallenius
työskenteli
mm.
Kaukas-yhtiön
piirtämössä.
Alkuperäisissä
rakennuspiirustuksissa rakennus on nimetty Heikki J. Parviaisen asuin- ja liikerakennukseksi.
Rakennuksen alkuperäinen omistaja Heikki Parviainen tunnetaan Luukkaan ja Hakalin kylien VPK:n
keulahahmona ja monitoimimiehenä, ja hänet valittiin 1929 Luukkaan ja Hakalin kylien VPK:n
ensimmäiseksi palopäälliköksi.

Ilmakuva vuodelta 1939. Hallituskatu 39:n pohjoispuolelle oli rakentunut omakotitaloja ja länsipuolelle
elokuvateatteri. (Maanmittauslaitos)

2.2.1

Julkisivut

Kaksikerroksisen rakennuksen Hallituskadun puoleisen julkisivun länsiosassa oli kahden erillisen
liikehuoneiston sisäänkäynnit vierekkäin. Sisäänkäyntien kummallakin puolella oli suuret
näyteikkunat. Muut julkisivun ikkunat kuuluivat asuntoihin.
Rakennuksen molemmissa päädyissä sekä sisäpihan puoleisella julkisivulla oli yhteensä neljä
muusta
rakennusmassasta
ulkonevaa
porrashuonetta.
Läntinen
porrashuone
toimi
liikehuoneistojen sisäänkäyntinä varastotiloihin ja muut porrashuoneet asuntojen sisäänkäynteinä.
Porrashuoneissa oli Hallituskadun puolella kapeat ja matalat 3-ruutuiset ikkunat ja sisäpihan
puolella korkeat ja kapeat 9-ruutuiset ikkunat. Piirustuksissa porrashuoneiden kulmiin sijoittuvat
ikkuna-aukot ovat avonaiset.
Asuntojen ikkunat olivat pääosin pystysuuntaisesti kolmijakoisia, joissa keskimmäisessä osassa oli
pieni alaikkuna. Asuntojen ulko-ovissa oli yläosassa kolme vaakasuuntaista ikkunaa ja
liikehuoneistojen ulko-ovissa neljä.

Hallituskadun puoleinen julkisivupiirros on vuodelta 1938. (Lappeenrannan kaupunginarkisto)
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Pihan puoleinen julkisivupiirros on vuodelta 1938. (Lappeenrannan kaupunginarkisto)

Vasemmalla julkisivu itään ja oikealla julkisivu länteen. Julkisivupiirrokset ovat vuodelta 1938.
(Lappeenrannan kaupunginarkisto)

2.2.2

Sisätilat

Rakennuksen ensimmäisen kerroksen itäpäädyssä oli kaksi liikehuoneistoa, joiden liiketilat
avautuivat kadun puolelle ja varastot sisäpihan puolelle. Lisäksi kerrokseen sijoittui neljä
asuinhuoneistoa siten, että keskimmäisen osan asuntoihin kuljettiin sisäpihan puolelta ja
länsipäädyn asuinhuoneistoihin rakennuksen päädystä. Toisessa kerroksessa oli yhteensä kuusi
asuinhuoneistoa. Kuhunkin asuntoon kuului keittiö ja yksi huone. Keittiöissä oli tulisijat.
Rakennukseen itäpäädyn kellarikerroksessa oli leipomo ja länsipäädyssä varastotiloja.

Ensimmäisessä kerroksessa oli kaksi liikehuoneistoa ja neljä asuntoa. Rakennuspiirustus on vuodelta
1938. (Lappeenrannan kaupunginarkisto)
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Toisessa kerroksessa oli kuusi asuinhuoneistoa. Piirustuksissa näkyy kerroksen länsiosassa hellahuone.
Tämä kuitenkin tehtiin keittiöksi ja oli osa asuinhuoneistoa. Rakennuspiirustus on vuodelta 1938.
(Lappeenrannan kaupunginarkisto)

Kellarikerroksessa oli leipomo ja varastotiloja. Rakennuspiirustus on vuodelta 1938. (Lappeenrannan
kaupunginarkisto)

2.3

Keskeiset muutosvaiheet

2.3.1

Sauna- ja ulkorakennus 1940

4.10.1940 on hyväksytty lupa (8,3x4,45) m kokoisen sauna- ja ulkorakennuksen rakentamiselle.
Rakennuksen omistajaksi on merkitty H. J. Parviainen. Rakennuksen suunnittelusta vastasi Hannes
Mallenius. Ulkorakennuksen toisessa päässä oli sauna ja toisessa päässä ulkokäymälä.

Ulkorakennuksen julkisivupiirrokset
kaupunginarkisto)

sekä

pohjapiirros

11

ovat

vuodelta

1940.

(Lappeenrannan
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2.3.2

Kahvilan laajennus 1943

Ensimmäisen kerroksen länsipäädyssä sijainnut Kahvila-Ruokala-Karjala sai 29.3.1943 luvan
tilojen laajennukselle. Piirustuksissa rakennuksen omistajaksi on mainittu Edvard Ikävalko. Kahvila
on kuvissa suunniteltu kahden liikehuoneiston ja yhden asunnon tiloihin purkamalla väliseinät ja
poistamalla liiketilojen toinen sisäänkäynti käytöstä. Myöhemmissä rakennuksen piirustuksissa
asunnon puoleista kahvisalin laajennusta ei kuitenkaan näy.

Kahvilan laajennuspiirustus on vuodelta 1943. (Lappeenrannan kaupunginarkisto)

2.3.3

Asuinhuoneiston muutos liikehuoneistoksi 1945

Ensimmäisen kerroksen itäpäädyssä olleet kaksi asuntoa yhdistettiin liikehuoneistoksi. Lupa
muutostyölle hyväksyttiin 9.4.1945. Muutostyön yhteydessä huoneistojen väliseinä purettiin ja
entisen keittiön tulisija korvattiin uudella. Liikehuoneistoon ja toimistoon rakennettiin uudet
tulisijat. Hallituskadun puoleiselle julkisivulle rakennettiin uusi sisäänkäynti, tuulikaappi ja
kolmijakoiset ikkunat muutettiin yksijakoisiksi. Toisessa kerroksessa sisäpihan puoleisen asunnon
keittiöstä tuli hellahuone ja kadun puoleinen asunto yhdistettiin sisäpihan puoleisen asunnon
huoneeseen uuden oviaukon avulla. Huoneisiin tehtiin uudet tulisijat.

Ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa tehtiin 1945 väliseinämuutoksia sekä rakennettiin uudet tulisijat.
(Lappeenrannan kaupunginarkisto)

Hallituskadun puoleiselle julkisivulle tehtiin uusi sisäänkäynti. (Lappeenrannan kaupunginarkisto)
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2.3.4

Asuinhuoneiston muutos liikehuoneistoksi 1952

Ensimmäisen kerroksen keskiosassa olleet kaksi asuntoa muutettiin yhdeksi liikehuoneistoksi. Lupa
muutostyölle hyväksyttiin 3.11.1952. Rakennuksen omistajaksi on piirustuksissa ilmoitettu E.
Ikävalko. Keittiöt muutettiin varastotiloiksi ja huoneistojen välinen seinä purettiin. Hallituskadun
puoleiselle julkisivulle rakennettiin uusi sisäänkäynti ja kolmijakoiset ikkunat muutettiin
yksijakoisiksi. Toisessa kerroksessa ei tehty muutoksia.

Ensimmäisen kerroksen
kaupunginarkisto)

kaksi

asuntoa

muutettiin

yhdeksi

liikehuoneistoksi.

(Lappeenrannan

Hallituskadun puoleiselle julkisivulle tehtiin uusi sisäänkäynti. (Lappeenrannan kaupunginarkisto)

2.3.5

Autotalli kellarikerrokseen 1954

Muutostyön yhteydessä leipomon tilat muutettiin kahden auton autotalliksi. Sisäpihan puoleiselle
julkisivulle
tehtiin
kahdet
pariovet.
Kellarikerroksen
länsipäädyssä
tehtiin
pieniä
väliseinämuutoksia. Lupa muutostyölle hyväksyttiin 15.11.1954. Katselmuskirjassa rakennuksen
omistajaksi on mainittu Eetu Ikävalko.

Kellarikerroksen muutospiirustus on vuodelta 1954. (Lappeenrannan kaupunginarkisto)
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2.3.6

Liikehuoneiston muutos baariksi 1957

Ensimmäisen kerroksen itäpäädyssä ollut liikehuoneisto muutettiin baariksi vuonna 1957. Lupa
muutostyölle hyväksyttiin 25.2.1957. Anojana oli Lauritsalan Työväen Palloilijat ry ja omistajaksi
on mainittu Ikävalko. Suunnitteluta vastasi A. Rauhiainen.

Liikehuoneisto muutettiin baariksi 1957. (Lappeenrannan kaupunginarkisto)

2.3.7

Valokuvaamo ja maalikauppa

1970-luvulta aina 1980-luvun alkupuolelle rakennuksen alakerrassa toimi valokuvaamo ja
maalikauppa. Maalikaupan omisti Edward ”Eetu” Ikävalkon poika Kari Ikävalko.

1970-luvulla rakennuksessa toimi valokuvaamo ja maalikauppa. Kuva on vuodelta 1972. (Etelä-Karjalan
museo. Kuvaaja P. Roiha)

2.3.8

Luotibaari

1980-luvun alkupuolelta asti alakerrassa toimi Kanava Krouvi – niminen ravintola. Kansan parissa
rakennus kulki nimellä ”Luotibaari”. Ravintolatoiminta päättyi rakennuksessa 2014.
2.3.9

Julkisivujen kunnostukset 2003 ja 2013.

2000-luvulla rakennuksen julkisivut ovat kokeneet merkittävän kunnostus- ja parannusoperaation.
Rakennus sai vuonna 2003 Museoviraston entistämisavustusta julkisivujen lateksien poistoon ja
rappauksen korjaamiseen 5 000 euroa. Kadun puolelta julkisivulle ja päätyihin palautettiin
alkuperäinen valkoinen väri. Toinen Museoviraston myöntämä avustus oli 12 000 euroa
pihajulkisivun kunnostamiseen ja maalaamiseen sekä ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostamiseen ja
maalaamiseen vuonna 2013.
Koko rakennuksen osalta julkisivut maalattiin alkuperäisen mukaisesti valkoiseksi. Katujulkisivu
maalattiin vuonna 2004 ja päädyt 2005. Sisäpihan puoleiset julkisivut maalattiin 2013. Vaalean
ruskeat ikkunapuitteet maalattiin tummanpunaisiksi 2013. Itäisen porrashuoneen katujulkisivun
puoleisten ikkunoiden puitteet ovat jääneet maalaamatta.
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2013 tehtiin ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostaminen ja maalaaminen. Kadun puoleisella
julkisivulla rakennuksen valmistumisaikakaudelle epätyypilliset reunimmaisten sisäänkäyntien
ulko-ovet korvattiin alkuperäisiä ulko-ovia muistuttavilla punaiseksi maalatuilla puuovilla. Läntisen
sisäänkäynnin toinen peitetty oviaukko avattiin uudelleen. Sisäpihan puolella ulko-ovet
kunnostettiin ja maalattiin. Betoniportaiden yhteydessä olevat punaiset metallikaiteet maalattiin
vihreäksi. Vihreäksi maalattu terassi maalattiin valkoiseksi.

Päädyt ennen julkisivujen korjaustyötä 1.10.2004. (Etelä-Karjalan museo. Kuvaaja Seppo Pelkonen)

Sisäpihan puoleinen julkisivu ennen korjaustöitä kesällä 2013. (Etelä-Karjalan museo. Kuvaaja Sinikka
Myyrä)

Kadun puoleisen julkisivun liiketilojen ulko-ovet heinäkuussa 2009. (GoogleMaps)
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3.

NYKYTILAN KUVAUS

3.1

Lähiympäristö
Hallituskatu 39 sijoittuu Hallituskadun, Muukontien ja Asemakadun rajaaman korttelin
pohjoisosaan. Korttelin rakennukset on rakennettu suhteellisen lähelle katua oleskelualueiden
jäädessä korttelin sisäpihalle. Rakennukset ovat tonteilla melko väljästi ja alueen yleisilme on
puistomainen.
Hallituskadun pohjoispuolella on pääosin 1930-luvun loppupuolella rakentunut omakotitaloalue.
Puolitoista kerroksisissa rakennuksissa on jyrkähköt harjakatot. Rakennukset on toteutettu lähelle
katua ja oleskelupihat muodostuvat takapihan puolelle. Pihat on rajattu katutilasta joko puu- tai
orapihlaja-aidalla. Miltei Hallituskatu 39 vastapäätä sijaitsee entinen Osuuskauppa Onnin
myymälärakennus. Rakennus on nykyisin asuinkäytössä.
Hallituskatu 39:n etelä- ja länsipuolella on kaksi vuonna 1980 valmistunutta kolmikerroksista
kerrostaloa (Asemakatu 8-10). Tasakattoisten rakennusten julkisivumateriaalina on harmaa
pesubetonielementti. Hallituskatu 39 sekä kerrostalot muodostavat suojaisan vehreän sisäpihan.
Tonttien rajalla kulkee verkkoaita, jonka tuntumassa on vapaasti kasvava angervoaita ja runsaasti
puita. Asemakatu 8:n paikalla sijaitsi Hallituskatu 39:n kanssa samansuuntainen ja -kokoinen
rakennus, joka toimi 1930-luvun lopulla elokuvateatterina. Rakennus purettiin Asemakatu 8:n
tieltä. Asemakatu 10 rakennuksen paikka oli rakentamaton aina vuoteen 1980 saakka.

Hallituskatu 39:n etelä- ja länsipuolella on kaksi 1980 valmistunutta kolmikerroksista pesubetonipintaista
kerrostaloa. Vasemmalla on Asemakatu 10 ja oikealla Asemakatu 8.

Näkymä Hallituskadulta itään. Rakennukset ovat massoittelultaan vastaavia kuin 1950-luvun valokuvissa.
Keskellä näkyvä asuinrakennus, jossa on kattofrontoni, oli alun perin Osuuskauppa Onnin myymälä.

Hallituskatu 39 länsipuolella on 1990-luvulla valmistunut kolmikerroksinen elementtikerrostalo.
Elementtijulkisivut ovat osin punatiiltä ja osin valkoiseksi maalattua rapattua pintaa.
Ulokeparvekkeet sijoittuvat kadun puoleiselle julkisivulle ja pysäköintialue tontin Hallituskatu 39:n
puoleiselle reunalle.
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Näkymä Hallituskadulta länteen. Kuvassa vasemmalla on Hallituskatu 41–43 ja sen takana Hallituskatu
39.

3.2

Pihapiiri
Hallituskatu 39 on rakennettu kadun suuntaisesti siten että jalkakäytävän ja rakennuksen väliin
jää noin kymmenen metrin levyinen liiketilojen etupiha. Rakennuksen edustalla kasvaa
lehmusrivistö. Rakennus sijaitsee katutasoa alempana ja keskimmäiselle sisäänkäynnille johtaa
kävelysilta. Rakennuksen länsipuolelta laskee alas takapihalle hiekkapäällysteinen tie.
Takapihan länsiosassa on pysäköintialue. Takapihan keskellä on valkoiseksi maalattu,
lautaverhoiltu ja lapekattoinen jätekatos, joka ilmakuvien perusteella on rakennettu vuoden 2009
jälkeen. Takapihan itäosassa on punaiseksi maalattu, lautaverhoiltu ja lapekattoinen
varastorakennus. Rakennusten välissä on nurmialue.
Hallituskatu 39 asuinliikerakennus on tyhjillään ja piha on osittain heinittynyt. Tontin reunustoilla
on vapaasti kasvavaa angervoa. Keskimmäisen porrashuoneen yhteydessä kasvaa villiviiniä. Tontin
itäosassa on vanha metallinen kuivausteline ja vanhoista tiilistä koottu grilli.

Rakennuksen etupiha oli syksyllä 2017 lehtien
peittämä. Keskimmäiselle sisäänkäynnille johtaa
silta.

Rakennuksen
itäpäädyssä
on
oleskelupiha.
Taustalla näkyy Hallituskatu 41–43 ja kadun
toisella puolella pientaloja.

Takapihalle sijoittuvat pysäköintialue sekä kaksi ulkorakennusta. Taustalla näkyy Asemakatu 10.
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3.3

Ulkoasu

3.3.1

Yleishahmo

Julkisivut ja päädyt Hallituskadulta.

Julkisivut ja päädyt sisäpihan puolelta.

3.3.2

Sokkeli ja perustukset

Rakennuksen sokkeli on kadun puolelta katutasossa. Sisäpihan puolella sokkeliosassa on kulku
autotalleihin. Betonisokkeli on maalattu harmaaksi.
3.3.3

Julkisivupinnat

Rakennuksessa on puinen rankorakenne. Julkisivut ovat rapatut ja valkoiseksi kalkkimaalatut.
Vielä 2000-luvun alussa julkisivupinnat olivat vaaleanruskeat ja keskellä kulki vaakasuuntainen
tummanruskea raita. Julkisivut kunnostettiin katujulkisivun ja päätyjen osalta vuosina 2004–2005
ja sisäpihan osalta vuonna 2013 alkuperäisen mukaisesti ja maalattiin valkoiseksi.
3.3.4

Ikkunat

Rakennuksen asuntojen ikkunat ovat pääosin 2-jakoisia, joissa kapeampi osa toimii
tuuletusikkunana. Ensimmäisen kerroksen liiketilojen ikkunat ovat 1-jakoisia. Rakennuksen
päätyihin ja sisäpihan puolella sijoittuvissa porrashuoneissa on tuuletusikkunattomia kolmi-, nelitai 9-ruutuisia ikkunoita. Porrashuoneiden kulmissa on 4-ruutuiset ikkunat. Alkuperäisissä
piirustuksissa kulmaikkunoiden paikat ovat olleet avoimet.
Lähelle julkisivun pintaa asennetut ikkunat ovat 1950-luvulta ja niitä on kunnostettu ja maalattu
vuonna 2013. Vaalean ruskeat ikkunapuitteet on maalattu tummanpunaiseksi. Ikkunalistat ovat
mustat. Alkuperäinen puitejako on säilynyt porrashuoneiden ikkunoissa.
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Vasemmalla on asunnon ikkuna ja oikealla porrashuoneen ikkuna.

3.3.5

Sisäänkäynnit ja ulko-ovet

Kadun puoleisella julkisivulla on yhteensä kolme sisäänkäyntiä. Lännen puoleisessa
sisäänkäynnissä on kaksi ulko-ovea. Toinen oviaukoista oli peitettynä ainakin vuonna 2009, mutta
todennäköisesti kunnostustöiden 2013 aikana oviaukko näennäisesti palautettiin. Keskimmäinen
oviaukko, baarin pääsisäänkäynti, on lisätty vuonna 1952 ja idän puoleinen asunnon ulko-ovi
vuonna 1945. Reunimmaiset ulko-ovet ovat vanhoja punaiseksi maalattuja puuovia, joiden
yläosassa on kolme vaakasuuntaista ikkunaa. Keskimmäinen ovi on punaiseksi maalattu
metallirunkoinen lasiovi.

Kadun puoleisen julkisivun ovia idästä länteen. Vasemmalla asunnon ovi, keskellä baarin pääsisäänkäynti
ja oikealla baarin käytöstä poistetut sisäänkäynnit.

Sisäpiha puolella rakennuksen länsipäätyyn on rakennettu terassi ravintola-asiakkaita varten.
Terassin yhteydessä on kaksi sisäänkäyntiä, joista toinen on asunnon sisäänkäynti ja toinen baarin
sisäänkäynti. Baarin ulko-ovi on tehty entisen ikkuna-aukon paikalle ja nykyisten ulko-ovien välissä
ollut sisäänkäynti on poistettu käytöstä.
Pihajulkisivun kolmelle sisäänkäynnille johtavat pitkät betoniportaat. Käsijohteina on yksinkertaiset
vihreäksi maalatut metallikaiteet. Läntisten sisäänkäynnin yhteyteen on tehty koko tasanteen
kattava puurakenteinen katos. Tasanteelta on kaksi sisäänkäyntiä. Yksi sisäänkäynneistä on
laitettu umpeen. Keskimmäiseltä tasanteelta on yksi sisäänkäynti ja idän puoleiselta tasanteelta
kaksi sisäänkäyntiä. Asuntojen ulko-ovet ovat punaiseksi maalattuja laakaovia. Yksi ovista on 3lasinen puuovi. Alkuperäisissä rakennuspiirustuksissa asuntojen ulko-ovet ovat olleet 3-lasisia
puuovia.
Rakennuksen ulko-ovet on uusittu tai maalattu 2013.
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Asuntojen ulko-ovet ovat pääosin uusittuja laakaovia (vasemmalla). Ainoastaan yksi asuntojen ovista on
vanha puuovi (keskellä). Kellarin ulko-ovet ovat vanhoja puuovia (oikealla), joissa on puuvetimet.

Sisäpihan sisäänkäynnit lännestä itään.

Sisäänkäynnit on varustettu kattovalaisimin. Vasemmalla on katujulkisivun itäisen sisäänkäynnin
kattovalaisin ja oikealla takapihan puoleisten sisäänkäyntien kattovalaisinmalli.

Etupihan sisäänkäyntien edustalle on rakennettu betoninen kansirakenne. Kellarin ikkunat ovat jääneet
kansirakenteen alle.

3.3.6

Katto

Tasakaton katemateriaalina on pelti. Rakennukseen on asennettu ilmastointilaitteet siellä
toimineen baarin tarpeisiin. Ilmastointilaitteet näkyvät katolla.
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3.4

Sisätilat

3.4.1

Pohjakaava

Rakennuksen ensimmäisen kerroksen länsipäässä on ravintolatilat. Kerroksen itäpäässä on kaksi
asuntoa, joista toiseen on sisäänkäynti kadun puolelta ja toiseen pihan puolelta. Kadun puoleisessa
asunnossa on yksi huone ja pihan puoleisessa asunnossa keittiö ja kaksi huonetta. Toisessa
kerroksessa on viisi asuntoa, joihin on kulku omien porrashuoneiden kautta.

A5
RAVINTOLA

A7

A6

A4

A3

A2

A1

Yläkuvassa on ensimmäisen kerroksen tilat ja alakuvassa toisen kerroksen tilat.

3.4.2
3.4.2.1

Keskeiset sisätilat
Baari

Baari sijaitsi rakennuksen ensimmäisen kerroksen länsiosassa. Pääsisäänkäynti on kadun puolelta.
Kaksi reunimmaista kadun puoleista ulko-ovea ei ole käytössä. Sisäpihan puolella on keittiön ja
terassin sisäänkäynnit.
Sisäpihan puolella on keittiö ja tupakkahuone. Keittiön yhteydessä on baaritiski. Kadun puoleisella
seinustalla on ollut loosit. Seinissä on alaosissa puupaneeli ja yläosassa on vaalean ruskea levy,
jonka päälle on tehty tumman ruskealla listalla ruudukko. Sisäkatto on purettu. Lattialla on vaalea
muovimatto. 1940-luvun lämmitysuunit on purettu ja sisutus materiaaleineen uusittu. Myös
huonejakoa on muutettu. Alkuperäisten liikehuoneistojen sisäänkäynnit baarin länsiosassa on
poistettu käytöstä. Nykyinen pääsisäänkäynti on tehty 1952.
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Sisäpihan puolella kaksi alkuperäistä liiketilojen sisäänkäyntiä on poistettu käytöstä ja yksi uusi
sisäänkäynti on rakennettu nykyisen terassin kohdalle. Wc-tilojen rakentamisen yhteydessä
sisäänkäynnit on poistettu käytöstä ja tilat on rakennettu eteisten paikoille.

Baarin tiloja.

Vasemmalla on näkymä
pääsisäänkäyntiä.

baaritiskin

kulmalta

kohti

tupakkahuonetta

ja

oikealla

kohti

baarin

Vasemmalla on baarin keittiö ja oikealla maalaus baarin seinällä.

3.4.2.2

Asunnot

Ensimmäisen kerroksen päätyasuntoon (A5) kuuluvat eteinen, keittiö, olohuone, makuuhuone, wcja pesuhuone sekä vaatehuone. Seinät ovat valkoiseksi maalatut ja lattioissa on puuta jäljittelevä
laminaatti. Väliovet ovat uusittuja valkoisia peiliovia. Ensimmäisen kerroksen kadun puoleiseen
asuntoon (A7) kuuluu yksi huone.
Ensimmäisessä kerroksessa oli alun perin kaksi yksiötä, joihin molempiin kuljettiin pihan puolelta.
Vuonna 1945 tilat muutettiin liiketilakäyttöön ja kadun puolelle tehtiin uusi sisäänkäynti.
Myöhemmin tilat on muutettu takaisin asuinkäyttöön. Alkuperäisiä uuneja tai pintamateriaaleja ei
ole nähtävissä. Myös huonejakoa on muutettu.
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Vasemmalla on näkymä päätyasunnon keittiöstä kohti eteistä ja oikealla näkymä keittiöstä kohti
olohuonetta.

Vasemmalla ja keskellä on päätyasunnon makuuhuone. Oikealla on päätyasunnon eteinen.

Rakennuksen toinen kerros on aina ollut asuinkäytössä. Alun perin asuntoja oli kuusi. Nykyisin
asuntoja on viisi. Seinäpinnat ovat valkoiseksi maalatut ja lattioissa on laminaatti. Sisäkatot ovat
puupaneelia. Sisätiloissa ei ole nähtävissä alkuperäisiä pintamateriaaleja tai uuneja.

Toisen kerroksen asuintiloja. (Lappeenrannan seurakuntayhtymä)

3.4.2.3

Porrashuoneet

Rakennuksessa on neljä porrashuonetta. Rakennuksen itäpäädyn porrashuoneesta kuljetaan toisen
kerroksen asuntoon nro 1. Eteläjulkisivun ensimmäisestä porrashuoneesta kuljetaan toisen
kerroksen asuntoon nro 2 ja toisesta porrashuoneesta toisen kerroksen asuntoihin nro 3 ja 4.
Länsipäädystä kuljetaan toisen kerroksen asuntoon nro 6. Porrashuoneet ovat alun perin olleet
avonaiset, mutta myöhemmin ne ovat saaneet lasi-ikkunat. Seinäpinnat ovat valkoisiksi maalatut.
Puuportaisiin on asennettu mustat porrassuojat.
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Porrashuoneita. (Lappeenrannan seurakuntayhtymä)

3.4.2.4

Kellari

Kellaritilat ovat olleet varastokäytössä. Alkuperäisissä piirustuksissa kellaritilojen itäosassa on
leipomo. Vuonna 1954 tilat muutettiin kahdeksi autotalliksi.

Kellaritilat ovat olleet varastokäytössä.
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4.

JOHTOPÄÄTÖKSET

4.1

Arviointikriteerit
Hallituskatu 39:n rakennusta on tässä selvityksessä tutkittu rakennetun kulttuuriympäristön
kohteena. Selvitys on tehty rakennuksesta ja ympäristöä on selvitetty siltä osin, kuin se on ollut
tarpeen rakennukseen liittyvien arvojen ymmärtämiseksi.
Arvoa määriteltäessä on tarkasteltu rakennushistoriallisia, historiallisia ja ympäristöarvoja
säilyneisyyden, harvinaisuuden, tyypillisyyden, kerroksellisuuden ja kertovuuden näkökulmasta.
Rakennushistoriallisiin arvoihin sisältyvät arkkitehtoniset arvot, sisätilat, yksityiskohdat,
rakentamistapa ja materiaalit. Historiallisiin arvoihin sisältyvät yhteiskunnalliset ilmiöt ja käyttö.
Ympäristöarvoja arvioitaessa on huomioitu rakennuksen merkitys nykyisessä
kaupunkirakenteessa.
Säilyneisyyttä on arvioitu seuraavin kriteerein:
Hyvin säilynyt
ü käyttö on alkuperäinen
ü tilajako on säilynyt
ü julkisivumateriaalit ovat alkuperäiset tai alkuperäisen kaltaisia
ü alkuperäiset yksityiskohdat hyvin säilyneitä
ü ovet ja ikkunat ovat alkuperäiset
ü rakennuksessa on ajallista kerroksellisuutta
Kohtalaisesti säilynyt
ü käyttötarkoitus on muuttunut
ü rakennusta on osittain muutettu, mutta sen perushahmo on säilynyt
ü julkisivumateriaalit ovat alkuperäiset tai alkuperäisen kaltaisia
ü alkuperäisiä detaljeja on osittain muutettu
ü oviin ja ikkunoihin on tehty muutoksia, mutta uudet ovat lähes alkuperäisen kaltaiset ja
muutokset ovat luettavissa
Oleellisesti muuttunut
ü rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut
ü rakennusta on muutettu niin, ettei alkuperäistä tilannetta pysty hahmottamaan
ü julkisivumateriaaleja on osittain tai kokonaan muutettu
ü alkuperäisiä detaljeja on muutettu
ü ovia ja ikkunoita on muutettu
ü muutokset ovat kokonaisuuden luonnetta häiritseviä ja niitä on vaikea havaita
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4.2

Arvio säilyneisyydestä ja arvon määrittely

4.2.1

Säilyneisyys

Hallituskatu 39 on rakennettu alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Kadun puoleiselle julkisivulle
rakennettiin uudet sisäänkäynnit 1945 ja 1952, kun ensimmäisen kerroksen asunnot muutettiin
liikehuoneistoiksi. Pihajulkisivulle on rakennettu toiseen päätyyn terassi ravintola-asiakkaita varten
ja keskimmäisen sisäänkäynnin yhteyteen on tehty koko tasanteen peittävä puurakenteinen katos.
Yksi sisäänkäynneistä on poistettu käytöstä. Rakennuksen alkuperäinen ikkunoiden puitejako
muuttui, kun ikkunat uusittiin 1950-luvulla. Vuosina 2004–2005 suoritettiin julkisivujen kunnostus
katujulkisivun ja päätyjen osalta ja sisäpihan osalta vuonna 2013. Rakennuksen alkuperäinen
väritys palautettiin. Ulko-ovet ja ikkunat maalattiin ja kunnostettiin samana vuonna.
Sisätiloissa ensimmäisen kerroksen huoneita on yhdistetty suuremmiksi liikehuoneiksi jo 1940- ja
1950-luvuilla. Alun perin kaksi liikehuonetta (huone ja varasto) sekä neljä asuntoa (huone ja
keittiö) sisältävä ensimmäinen kerros on vuosien 1943, 1945 ja 1952 muutospiirustusten mukaan
muutettu siten, että kadunpuoleiset kuusi huonetta on yhdistetty kolmeksi suuremmaksi
liikehuoneeksi: 1943 oikean päädyn kaksi liikehuonetta on yhdistetty kahvilasaliksi ja 1945
vasemman päädyn kaksi huonetta on yhdistetty suuremmaksi liikehuoneeksi. Keskimmäiset
kadunpuoleiset huoneet on yhdistetty 1952 ja vuonna 1957 vasemman päädyn liikehuoneisto on
muutettu baariksi. Näin ensimmäisen kerroksen asuinhuoneistot on muutettu kokonaan
liikehuoneistoiksi. Toisen kerroksen kuusi asuinhuoneistoa ovat pysyneet alkuperäisessä
käytössä. Sisätilat ovat oleellisesti muuttuneet.
Julkisivujen ilme on palautettu 1950-luvulla vaihdettuja ikkunoita lukuun ottamatta alkuperäiseen
asuun. Sisäänkäyntejä on muutettu useaan otteeseen. Osa ovista on joko palautettu alkuperäisiksi
tai ne on tehty vanhan mallin mukaan. Rakennuksen perushahmo ja ulkoarkkitehtuuri on säilynyt
kohtalaisen hyvin.
4.2.2

Kaupunkikuvallinen arvo

Kaupunkirakenteessa rakennus sijaitsee Lauritsalan keskustan pääväylän Hallituskadun varrella,
mutta jää nykyrakenteessa keskustatoiminnoista hieman syrjään. Lähiympäristön rakennuskanta
kadun varrella on muuttunut ja rakennus jää melko huomaamattomana Hallituskadun 3kerroksisten rakennusten ja kasvillisuuden lomaan. Hallituskatu 39 ei ole osana laajempaa
kokonaisuutta ja sen kaupunkikuvallinen arvo jää melko vähäiseksi.
4.2.3

Historiallinen arvo

Lauritsalan kauppala perustettiin vuonna 1932 ja tämän jälkeen alkoi nykyisen Lauritsalan
keskustan rakentuminen. Hallituskatu 39 valmistui vuonna 1938. Rakennus edustaa Lauritsalan
kauppalaan 1930-luvulla rakennettuja ensimmäisiä asuinliiketaloja. Samalla vuosikymmenellä
rakennettiin kauppalaan myös mm. jatkokoulu (1935) ja kauppalantalo (1936). Rakennuksen
käyttöhistoria baari- ja liiketoiminnan tapahtumapaikkana on myös osa Lauritsalan keskustan
historiaa. Rakennuksella on siten paikallisesti merkittävää historiallista ja sosiaalihistoriallista
arvoa.
4.2.4

Arkkitehtoninen arvo

Hallituskatu 39:n rakentuminen sijoittuu aikaan, jolloin Lauritsalan kauppalan keskustan painopiste
siirtyi Itsenäisyydenkadun ja Karjalantien kulmille ja keskustan ilme muuttui modernimpaan
suuntaan. Samaan aikaan Hallituskatu 39:n kanssa valmistuivat jatkokoulu (nykyinen yläkoulu),
kauppalantalo (nykyinen Lauritsala-talo) sekä apteekin talo. Rakennukset edustivat valkoista ja
puhdaslinjaista funktionalismia. Apteekin talo on purettu, mutta jäljellä olevat rakennukset ovat
edustavia 1930-luvun funktionalismin esimerkkejä Lauritsalassa Hallituskadun varrella.
Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Hannes Mallenius. Malleniuksen tuotanto tai Mallenius
henkilönä ei ole laajasti tunnettua. Hallituskatu 39 on arkkitehtoniselta arvoltaan paikallisesti
merkittävä rakennus.
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Jatkokoulurakennus (ylh.vas.), kauppalantalo (ylh.oik.), apteekin talo (alh.vas.) sekä Hallituskatu 39
(alh.oik.) ovat merkittäviä 1930-luvun funktionalismin edustajia Lauritsalassa. Apteekin talo purettiin
2000-luvun alussa.

4.3

Yhteenveto
Rakennus on paikallisesti edustava esimerkki rakennusaikansa tyylistä ja sen ulkoasussa ilmenee
alkuperäinen käyttö, rakentamistapa, materiaalit sekä arkkitehtuuri. Historiallista todistusvoimaa
rakennuksella on osana Lauritsalan keskustan rakentumista.
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