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ABSTRACT
This thesis is about Finnish architect Woldemar Baeckman and his architectural 
designs for Finnish sugar manufacturet Suomen Sokeri oy from the 1940s up 
until the 1960s. The architect shared a long partnership with this specific client 
which produced a typologically diverse and stylistically layered selection of 
buildings. The topic has been researched mainly through archived material and 
literature. The co operation between Baeckman and Suomen Sokeri resulted 
in a significant portion of the architect’s large portfolio offering an interesting 
and previously undocumented point of view into the architect’s career as well as 
Finnish industrial architecture in general.

In addition to Baeckman’s plans for Suomen Sokeri the thesis focuses on 
the architect’s long career and the sugar manufacturer’s general history. The 
individual buildings presented in the thesis have been divided into three groups: 
factory buildings, office buildings and residential buildings. The starting point 
and main source material for the thesis was the architect’s personal collection of 
drawings held at the Museum of Finnish Architecture. Additional source mate-
rial has been acquired at City of Helsinki building control archives and various 
museum photo archives.

The main result of the thesis is an organised look into Woldemar Baeckman’s 
industrial architecture as framed by Suomen Sokeri as his client. The buildings 
reflect not only the architect’s stylistic changes but general developments in 
building technology. The chosen buildings have also been studied in relation 
to Baeckman’s other work and, to a less extent, in relation to Finnish industrial 
architecture in general.
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1. Johdanto

1. Johdanto
1.1 Aiheen esittely ja tutkimuskysymykset

Suomen Sokeri suurin tehdas rakentui Kirkkonummen Kantvikiin 
1960-luvun alkupuolella. Tehtaan suunnitteli Woldemar Baeckman. 
Matti A. Pitkänen, Suomen Sokeri 1970b.
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1. Johdanto

Tämä opinnäytetyö käsittelee arkkitehti Woldemar 
Baeckmanin itsenäisesti sekä yhdessä työparinsa 
arkkitehti Hugo Harmian kanssa laatimia rakennus-
suunnitelmia Suomen Sokeri osakeyhtiölle. Ajallisesti 
käsiteltävä materiaali sijoittuu 1940-luvun puolivälistä 
aina 1960-luvun puoliväliin saakka. Aihetta tarkastel-
laan osana Suomen modernin arkkitehtuurin histo-
riaa, teollisuusrakentamista sekä erityisesti Baeck-
manin omaa tuotantoa. Opinnäytetyö on keskeiseltä 
menetelmältään tapaustutkimus ja se pohjautuu 
ensisijaisesti arkistotutkimukseen sekä kirjalliseen 
aineistoon. Työn kannalta oleellista on ollut myös 
Woldemar Baeckmanin valikoidun työluettelon eritte-
leminen kontekstin selkeyttämiseksi, sillä Baeckmanin 
töistä ei viitattavaa, kokonaisvaltaista selvitystyötä 
toistaiseksi vuonna 2020 ole tehty. Myös Suomen 
Sokeri osakeyhtiön sekä suomalaisen sokeriteollisuu-
den historiallisten pääpiirteiden kartoittaminen on 
ollut osa tutkielman tekoa. Woldemar Baeckman on 
Suomen arkkitehtuurihistoriaan jättämästä jäljestään 
huolimatta moniin tunnettuihin aikalaisiinsa verrat-
tuna vähemmän tutkittu arkkitehti, mikä on myös 
vaikuttanut hänen valikoitumiseensa opinnäytetyön 
aiheeksi.

Arkkitehti Woldemar Baeckman voidaan lukea 

Woldemar Baeckman muistetaan useiden merkittävien julkisten ra-
kennusten suunnittelijana. Kuvassa yhdessä Hugo Harmian kanssa 
kilpailuvoiton tuloksena suunniteltu Helsingin kauppakorkeakoulu 
vuodelta 1950. P. Puotiainen, HKM.

suomalaisen modernismin keskeisiin suunnittelijoihin. 
Hänen pitkään kestänyt työuransa alkoi 1940-luvun 
alussa Hugo Harmian kanssa perustetun toimiston, 
Harmia & Baeckmanin merkeissä. Kaksikko sai jo 
toimistonsa alkuvaiheessa pysyvän jalansijan maan 
näkyvimmän arkkitehtikunnan joukossa useiden 
huomattavien kilpailuvoittojensa myötä. Yhteistyö 
kuitenkin päättyi työpari Hugo Harmian äkilliseen 
kuolemaan 1950-luvun alussa, samoihin aikoihin 
Suomen Sokerin Töölön tehtaan lukuisten toimek-
siantojen kanssa, jonka jälkeen Baeckman jatkoi töitä 
omaa nimeään kantavan arkkitehtitoimistonsa voimin. 
Teollisuuden ja liike-elämän rakennukset olivat toistu-
va ja osittain myös leimallinen suunnitteluhankkeiden 
ryhmä Baeckmanin työuralla.

Toisena työn aihetta rajaavana tekijänä toimiva 
Suomen Sokeri osakeyhtiö perustettiin 1918 kuuden 
suomalaisen sokeritehdaslaitoksen yhteenliittymänä. 
Näistä kuudesta suurin oli nykyisen Kansallisoopperan 
tontilla Töölönlahdella sijainnut Töölön sokeriteh-
das.1 Töölön tehtaalla on opinnäytetyössä erityinen 
paino, sillä sen saneeraus 1940-luvulta lähtien oli 
Woldemar Baeckmanin ja Hugo Harmian ensim-

1  Suomen Sokeri oy 1970, 9–12.
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mäinen toimeksianto Suomen Sokerilta. Tehtaasta 
tekee erityisen mielenkiintoisen tutkimuskohteen 
myös sen keskeinen, tehdasalueelle poikkeuksellinen 
sijainti pääkaupungin keskusta-alueella. Näin ollen 
tehdasrakennusten merkitys yrityksen symboleina 
ja mielikuvien luojina on erityisen korostunut. Tämä 
Baeckmanin uralla varhainen teollisuusrakennuksen 
suunnittelutehtävä koski 1800-luvulta saakka raken-
tuneen, kerroksellisen tehdasalueen selkeyttämistä 
ja nykyaikaistamista. Menestyksekkäästi toteutettu 
toimeksianto johti pidempään työsuhteeseen Baeck-
manin ja Suomen Sokeri oy:n välillä, joka kulminoitui 
Töölön sokeritehtaan lopettamisen myötä yhtiön ko-
konaan uuden ja kaikkien aikojen suurimman tehtaan 
suunnitteluun Kirkkonummen Kantvikiin 1960-lu-
vulla. Ajallisesti Baeckmanin teollisuusarkkitehtuuri 
sijoittuu Pohjoismaiden 1900-luvun niin kutsuttun 
korkean teollistumisen ajanjaksoon, tarkemmin ottaen 
1950–70-lukuihin.2

Tutkielmassa pyritään tarkastelemaan yksittäisten 
rakennushankkeiden kautta niin Woldemar Baeck-
manin ja Suomen Sokerin välisen työsuhteen aikana 
syntynyttä arkkitehtuuria osana suomalaisen teolli-
suusrakentamisen historiaa, kuin myös teollisuusark-
kitehtuurin leimalliseksi koettua asemaa Baeckmanin 
tuotannossa, sekä hänen henkilökohtaista merkitys-
tään sen valtakunnallisessa kehityksessä.

Teollisuusarkkitehtuurin rooli arkkitehtuuri-
historiassa voidaan katsoa osin poikkeukselliseksi. 
Tehdasrakentaminen tapahtuu monia muita raken-
nustypologioita enemmän käytön, eli tuotantopro-
sessin ehdoilla, ja vaatii myös arkkitehdiltä erityistä 
perehtymistä teollisuuden alaan. Myös teollisuu-
denalan omilla asiantuntijoilla on suunnittelupro-
sessissa monia muita rakennustyyppejä enemmän 
valtaa rakennuksen toiminnallisuuden takaamiseksi. 
Rakennustaiteellisten kysymysten kohdalla joustoa 
on näin ollen vähemmän. Teollisuuden rakennusten 
luokitteleminen rakennustaiteen piiriin ja niiden 
tarkastelu rakennustaiteellisessa kontekstissa on 
myös muuhun arkkitehtuurin verrattaessa tapahtunut 
vasta varsin hiljattain, 1900-luvun jälkipuoliskolla. 
Suomessa teollisuusarkkitehtuurille annettiin en-
simmäinen merkittävä huomionosoitus vuonna 1952 
Suomen arkkitehtiliiton julkaiseman kohde-esittelyal-
bumin Suomen teollisuuden arkkitehtuuria muodossa. 
Kirjan laaja-alaiseen kohdevalikoimaan pääsi tuolloin 

2  Kervanto Nevanlinna 2007, 18–20.

mukaan myös Harmia-Baeckmanin vastavalmistunut 
Töölön sokeritehtaan pääkonttori.3 Teollisuuskoh-
teet ovat usein luonteeltaan suurimittakaavaisia ja 
sijainniltaan kaupunkien ulkopuolella, jolloin myös 
ympäröivän kaupunkirakenteen puute voi tarjota eri-
tyisiä arkkitehdille vapaammat kädet suunnittelussa. 
Usein tehdashankkeisiin liittyi myös läheisesti muun 
muassa edustustiloja sekä työntekijöiden asuntoja. 
Tehdasrakennuksella oli monissa tapauksissa erityi-
nen arvo yrityksen tai asuinalueen symbolina ja osana 
tavaramerkkiä. Tehdasrakentaminen liittyy myös 
erottamattomasti oman aikansa sosiaalisiin oloihin ja 
arvoihin, erityisesti käsiteltäessä nopean teollisuuske-
hityksen leimaamaa sodanjälkeistä aikaa, jolloin nämä 
kysymykset korostuivat entisestään.

Tutkielman päämääränä on hahmottaa ja tuottaa 
läpileikkaava katsaus Woldemar Baeckmanin teol-
lisuusarkkitehtuuriperintöön yhden asiakkaan sekä 
teollisuudenalan määrittelemässä viitekehyksessä. Toi-
sarvoisena päämääränä on koota ja jäsentää vähem-
män tutkitun arkkitehdin työuraa koskevaa lähdetie-
toa. Käsiteltävä työsuhde kattoi ajallisesti arkkitehdin 
tuotteliaimmat vuosikymmenet ja rakennusten kirjo 
oli myös typologisesti monipuolinen.

3  Mikkonen 2005, 41–47. Ålander toim. 1952
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katsauksen niin ajan teollisuusarkkitehtuuriin kuin 
myös teollisuudenalan muihin tarpeisiin tuotettuun 
arkkitehtuuriin. 

Tutkimuksessa käsiteltävät rakennustypologiat4 
on luokiteltu kolmen pääryhmän alle, nämä ovat itse 
tuotantolaitokset, yhtiön toimistorakennukset sekä 
tehtaan henkilöstön asuinrakennukset. Näiden lisäksi 
Baeckman suunnitteli Suomen Sokerille erinäisiä 
toisarvoisia teollisuusrakennuksia kuten varastoja ja 
siiloja, joita sivutaan tuotantolaitosten yhteydessä. 
Kohteita on käsitelty myös muiden suomalaisten aika-
laiskohteiden kontekstissa.

Lisäksi tutkimuksessa käsitellään yleispiirteises-

4  Tutkielmassa rakennustypologian määritelmänä voidaan 
soveltaa esimerkiksi Rafael Moneon artikkelissaan On Typology 
(Oppositions 13/1978) esittämää, jonka mukaan rakennustyyppi 
on arkkitehtisuunnittelun lähtökohta, jonka sovittuja sääntöjä 
muokkaamalla (tai muokkamaatta jättämällä) yksittäisen rakennuksen 
suunnittelu tapahtuu. Typologia on esimerkiksi tietyn ennalta 
määritellyn käyttötarkoituksen sanelema ryhmä rakennukseen 
liitettyjä ominaisuuksia, joiden puitteissa samaa typologiaa edustavia 
rakennuksia voidaan käsitellä ryhmänä. Rakennustypologia ei ole 
staattinen, vaan sen luonne voi muuttua ajan myötä. Tutkimuksen 
kannalta arkkitehtuuriteoksen tulee olla yhdistettävissä historialliseen 
ja nykyiseen kontekstiinsa, jotta sen ainutkertaista luonnetta voidaan 
todella käsitellä.

1.2 Aiheen rajaus ja tutkimusmenetelmät

Työ pohjautuu suurelta osin Woldemar Baeckmanin piirustusko-
koelman parissa tehtyyn arkistotutkimukseen, kokoelma on Ark-
kitehtuurimuseon hallussa. Kuvassa Baeckmanin perspektiiviluon-
nos Suomen Sokerin pääkonttorista. MFA.

Tutkimuksen aiherajaukselle lähtökohdan antoivat 
Woldemar Baeckmanin toteutuneet ja toteutumatto-
mat rakennussuunnitelmat, joita on tutkittu Arkki-
tehtuurimuseolle lahjoitetun piirustuskokoelman 
sekä työn myöhemmässä vaiheessa muun muassa 
Helsingin ja Kirkkonummen kaupunkien rakennus-
valvonnan arkistojen kautta. Arkkitehtuurimuseon 
piirustuskokoelmasta yhtenä kokonaisuutena nousivat 
esiin Baeckmanin teollisuusrakennussuunnitelmat, 
joihin aihe rajautui luontevasti, tuotannon laajuuden 
vuoksi rajaus oli kuitenkin aiheellista tarkentaa vielä 
Baeckmanin ja Suomen Sokerin väliseen suunnitte-
luyhteistyöhön helpommin työn laajuuden puitteissa 
käsiteltävissä olevan otannan määrittelemiseksi. 

Ajallinen rajaus tapahtuu käsiteltävien kohteiden 
puitteissa omalla painollaan. Tutkimuksen lähtökoh-
daksi voidaan määrittää Baeckmanin ja Suomen So-
kerin yhteistyön alku 1940-luvun puolivälissä Töölön 
sokeritehtaan saneeraushankkeen myötä. Loogisen 
lopetuksen aikarajaukselle puolestaan tarjoaa Baeck-
manin viimeinen ja ehkäpä suurin yksittäinen suun-
nittelutyö Suomen Sokerille, Kantvikin uusi, vuonna 
1965 valmistunut sokeritehdas. Baeckmanin ja Suomen 
Sokerin tiiviin sekä pitkään jatkuneen yhteistyön 
vuoksi aiherajaus tarjoaa monipuolisen, mutta hallitun 
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Tutkimuksen toinen luku käsittelee Woldemar Bae-
ckmanin työ- ja henkilöhistoriaa. Aihetta käsitellään 
tiivistetyn, yleisen elämäkertaluvun sekä arkkitehdin 
tärkeimpiä yksittäisiä töitä erittelevän alaluvun kaut-
ta. Kolmannessa alaluvussa perehdytään erityisesti 
Woldemar Baeckmanin teollisuusarkkitehtuuriin. 
Luvussa käydään läpi joukko arkkitehdin aikalaisleh-
distössä huomioituja ja muuten merkittäviä teollisuus-
kohteita. 

Kolmannessa luvussa perehdytään Suomen Soke-
rin historiaan ja toimintaan. Luvun alussa käsitellään 
lyhyesti Suomen Sokerin yrityshistoriaa ja syntyä. 
Luvussa käsitellään myös Suomen Sokeri osakeyhtiön 
tärkeimmät tuotantolaitokset sekä muutokset yritys-
toiminnassa tutkitun ajankajakson aikana keskitty-
mättä varsinaisiin rakennuksiin arkkitehtuurinäkökul-
masta.

Neljännessä luvussa tutkimuskysymyksiä lähesty-
tään arkkitehdin ja tilaajan yhteistyötä ja sen vaiheita 
valottavan luvun kautta. Tässä luvussa syvennytään 
erityisesti Baeckmanin yksittäisiin rakennuskoh-
teisiin ja kokonaisuuksiin niiden arkkitehtuurin ja 
suunnitteluratkaisujen kautta. Luku on jäsennelty 
rakennustypologioiden mukaisesti ja käsitellyt kohteet 
on valikoitu tutkielmaan saatavilla olleen arkistoma-
teriaalin sekä kohteiden arkkitehtonisen painoarvon 
perusteella. 

Loppuluvussa käsitellään lyhyesti tutkitun ra-
kennuskannan nykytila sekä esitetään tutkielman 
johtopäätökset.

1.3 Työn rakenne

ti Woldemar Baeckmanin työuraa hänen tiivistetyn 
rakennusportfolionsa kautta. Tutkimus tapahtui aihee-
seen perehtymisen yhteydessä vääjäämättä ja se on 
katsottu tutkimuksen kannalta oleelliseksi ottaen huo-
mioon Baeckmanin töitä koskevan kokonaisvaltaisen 
aineiston puutteen. Tutkimuksessa esitetty työvalikoi-
ma ei millään tapaa ole täydellinen työluettelo, vaan 
lähinnä näkyvämmin dokumentoitujen kohteiden 
avulla tiivistetty arkkitehdinuran läpileikkaus.

Diplomityötutkimuksen laajuuden puitteissa teolli-
suusrakentamisen ja modernin arkkitehtuurin yleinen 
konteksti Suomessa ja maailmalla on rajattu tutki-
muksen ulkopuolelle. Ajan taloudellisia, sosiaalisia 
sekä rakennustaiteellisia oloja sekä vaikutuksia sivu-
taan siinä missä tämä on ymmärrettävyyden kannalta 
tärkeää, mutta itse ilmiöitä ei erikseen työssä käsitellä. 
Aikakauden yleisen teollisuusrakennuskontekstin 
ymmärtämisessä päälähteinäni olen käyttänyt erityi-
sesti Anja Kervanto Nevanlinnan toimittamaa kirjaa 
Industry and Modernism: Companies, Architecture and 
Identity in the Nordic and Baltic Countries during the 
High-Industrial Period sekä Tuija Mikkosen tutkielman 
aiheita monella tasolla sivuavaa tutkimusta Corporate 
Architecture in Finland in the 1940s and 1950s.

Baeckmania itseään koskevan olemassaolevan 
tekstin vähäisyydestä johtuen arkkitehdin elämäker-
rassa on luotettu Baeckmanin itsensä vuonna 1992 Ra-
kennustaiteen seuralle antamaan haastatteluun sekä 
matrikkelitietoihin. Baeckmanin tuotannon tutkimuk-
seen on käytetty arkistopiirustuksia, Arkkitehti-lehden 
julkaisemia kohde-esittelyitä sekä muiden julkaisu-
jen kohde-esittelyitä. Suomen Sokerin ja Woldemar 
Baeckmanin suhdetta ovat valottaneet erityisesti 
Suomen sokeriteollisuutta koskevat historiikit, näistä 
mainittakoon erityisesti Suomen Sokeri osakeyhtiön 
toimittama Suomen Sokeri Osakeyhtiö 1918-1968 (1970) 
sekä saman toimittajan 200 vuotta sokeriteollisuutta 
(1956). Arkistotutkimuksessa tärkein lähde on ollut 
Arkkitehtuurimuseon Woldemar Baeckmanin piirus-
tuskokoelma, joka oli koko tutkimustyön lähtöpiste, 
sekä Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan arkisto. 
Kansalliskirjaston sanomalehtiarkistot ovat olleet 
korvaamaton apu erityisesti Baeckmanin työluetteloa 
kootessa. Erityisenä haasteena työtä tehdessä on ollut 
useita käsiteltyjä rakennuksia koskevan piirustus- ja 
tekstimateriaalin puute.
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Woldemar Baeckman syntyi 1. maaliskuuta 1911 Pieta-
rissa hovineuvos Paul Sebastian Nikolai Baeckmanin 
ja hänen vaimonsa Maria Scherschoffin ainoaksi 
lapseksi.5 Ammatiltaan isä Paul oli passivirkailija. 
Varhaisia ikävuosia varjostivat äidin kuolema Baeck-
manin ollessa viisivuotias sekä Venäjän vallankumous 
laajoine levottomuuksineen. Vuonna 1992 nauhoite-
tussa haastattelussaan Baeckman muistelee Pietarin 
lisäksi asuneensa jossain päin Venäjän maaseutua. 
Suomeen hän saapui isänsä kanssa vuonna 1920, 
jolloin he asettuivat Helsinkiin. Baeckman kertoo 
kiinnostuksen arkkitehdin uraa kohtaan heränneen jo 
neljännen tai viidennen luokan tienoilla, vaikka muita 
arkkitehteja ei hänen lähipiiriinsä kuulunut eikä häntä 
alalle ulkoapäin muutoin ohjattu. Taipumus ammattiin 
syntyi siis itsenäisesti. Myös Baeckmanin isä kuoli 
varhain pojan ollessa 14-vuotias, jättäen Baeckmanin 
setänsä holhokiksi.6

Baeckman kirjoitti ylioppilaaksi Nya Svenska 
Läroverketistä ja aloitti opinnot Teknillisessä korkea-
koulussa vuonna 1930.7 Korkeakouluvuosiltaan hän 
mainitsee erityisesti työskennelleensä Aarne Ervin 
kanssa, läheisistä kurssikavereistaan hän mainitsee 
myös Claus Tandefeltin. Opettajina arkkitehtiosastolla 
toimivat tuolloin ainakin Hilding Ekelund sekä Jukka 
Sirén. Baeckman oli toimistotöissä läpi opiskeluaikan-
sa, hän työskenteli ainakin Aarne Hytösen ja Ris-
to-Veikko Luukkosen, Kaj Englundin sekä Niilo Kokon, 
Viljo Revellin ja Heimo Riihimäen toimistoissa. Jäl-
kimmäisessä hän osallistui Lasipalatsin suunnitteluun 
ja mainitsee ideoineensa rakennukselle leimallisen 
itäisen kulman ulospäin viettävän suuren lasipinnan. 

Teollisuusympäristöjen arkkitehtuuriin Baeckman 
sai jonkinlaista kosketusta jo Englundin toimistos-
sa, missä hän osallistui Kolosjoen nikkelikaivoksen 
asuinrakennusten suunnitteluun Petsamoon. Wolde-
mar Baeckman valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä 
korkeakoulusta vuonna 1938.8 

Valmistumisvuonnaan 1938 Baeckman siirtyi Kaj 
Englundin toimistosta työskentelemään ylimääräi-
seksi arkkitehdiksi Helsingin kaupungin rakennus-
toimistoon.9 Rakennustoimistolla työskenteli samaan 
aikaan myös arkkitehti Hugo Harmia, jonka kanssa 
Baeckman päätyi pian yhteistyöhön myös kaupungin 

5  Jetsonen 2000.
6  Baeckman 1992.
7  STS & TFIF 1965.
8  Ibid.
9  STS & TFIF 1965.

rakennustoimiston ulkopuolella. Ensimmäinen yhtei-
nen hanke oli Rakennusliike Haka Oy:n järjestämä kil-
pailuehdotus koskien Helsingin Vallilassa Mäkelänka-
dun ja Hämeentien rajaamaa korttelialuetta. Harmian 
ja Baeckmanin ehdotus valittiin kilpailun voittajaksi 
vuonna 1941. Toteutuneeseen asuinkerrostalokort-
teliin sijoitettiin muun muassa elokuvateatteri sekä 
Hakan silloinen pääkonttori.10 Merkittävä kilpailuvoit-
to johti yhteisen arkkitehtitoimiston perustamiseen 
samana vuonna 1941.11 Baeckman muistelee toimiston 
toimineen alkuaikoinaan makuuhuoneestaan käsin 
Vänrikki Stoolin kadulta.12 Baeckman lopetti oman 
toimiston perustamisen myötä työnsä kaupungin ra-
kennustoimistolla, Harmia puolestaan jatkoi Helsingin 

10  Arkkitehti 1941.
11  STS & TFIF 1965.
12  Baeckman 1992.

2. Arkkitehti Woldemar Baeckman
2.1 Arkkitehdin elämäkerta

Woldemar Baeckman työpöytänsä äärellä. MFA.
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kaupungin palveluksessa vuoteen 1946 saakka.13 Yhtei-
sen toimiston asema vakiintui entisestään seuraavan 
huomattavan kilpailuvoiton, Helsingin kauppakor-
keakoulun myötä vuonna 1941.14 Kaupunkikuvallisesti 
merkittävä koulurakennus Helsingin Etu-Töölössä 
lienee yleisesti tunnetuin Harmian ja Baeckmanin 
yhteisistä suunnitteluhankkeista. Harmian ja Baeck-
manin toimisto sai omat tilansa Bertel ja Valter Jungin 
vanhan arkkitehtitoimiston vanhoista liiketiloista 
Mikonkadulta Baeckmanin muisteluiden mukaan joko 
vuonna 1947 tai 48.15

Harmia & Baeckman -toimisto nautti myös jatkos-
sa menestystä arkkitehtuurikilpailuissa.  Toimiston 
muihin huomattaviin toimeksiantoihin lukeutuvat 
muun muassa Turun säästöpankin talo (1948), Kos-
kelan hallit (1953) sekä Suomen sokerin rakennukset 
Helsingissä (1946–). Näitä hankkeita ennen Baeckman 
toimi myös Suomen arkkitehtiliiton standardoimislai-
toksella vuosina 1942–44.16 Standardointilaitoksen pal-
veluksessa toimiessaan Baeckman työskenteli yhdessä 
Alvar Aallon kanssa kuukauden mittaisella työmatkal-
la Ruotsiin.17 Standardointilaitokselta Baeckman palasi 
väliaikaisesti töihin Helsingin kaupungin rakennustoi-
mistolle vuonna 1944, missä hän jatkoi työskentelyä 
aina vuoteen 1946 asti. Kaupungin palveluksessa hän 
osallistui muun muassa puutaloryhmien suunnitteluun 
Toukolaan ja Kumpulaan yhdessä kaupunginarkkitehti 
Hilding Ekelundin sekä arkkitehti Yrjö Dunderfeltin 
kanssa.18 Arkkitehdin työuran yksi vaihe sai päätök-
sensä, kun Baeckmanin työkumppani Hugo Harmia 
menehtyi äkillisesti työmatkalla Kuopioon vuonna 
1952, jonka jälkeen Baeckman viimeisteli toimiston 
meneillään olevat hankkeet yksin.19 Arkkitehdin työ 
jatkui omaa nimeä kantavan toimiston muodossa, 
jonka Baeckman perusti heti 1952.20

Baeckmanin ura oman toimistonsa johdossa jatkui 
menestyksekkäästi. 1950-luvun toimeksiantoihin 
kuuluivat muun muassa Oy Vuoksenniska AB:n pää-
konttori Helsingissä Korkeavuorenkadulla (1956), Åbo 
Akademien kirjaston päärakennuksen laajennus (1957) 
sekä Sampo-vakuutusyhtiön pääkonttori Vuoksennis-
kan konttoria viereisellä tontilla Korkeavuorenkadulla 

13  Arkkitehtuurimuseo.
14  Arkkitehti 1941b.
15  Baeckman 1992.
16  STS & TFIF 1965.
17  Baeckman 1992.
18  Arkkitehtuurimuseo b.
19  Arkkitehtuurimuseo.
20  STS & TFIF 1965.

(1960). 1960-luvulla Baeckmann suunnitteli muun 
muassa vanhan opinahjonsa Nya Svenska Läroverketin 
uudisrakennuksen Helsinkiin (1962) sekä Sibelius-mu-
seon Turun tuomiokirkon kupeeseen sijoittuvalle ton-
tille (1968). Baeckman mainitsee museosuunnitelman 
yhdeksi henkilökohtaisista suosikeistaan.21 1970-luvun 
töistä näkyvin on ehkäpä Bulevardin päätepisteeksi 
kohoava Sinebrychoffin panimo Helsingin Hieta-
lahdessa (1970). Baeckmann jatkoi 1970-luvulla jo 
1950-luvulla alkanutta työtään Åbo Akademin parissa 
vanhan kansliarakennuksen saneeraushankkeen mer-
keissä (1974). 1830-luvun uusklassistisen rakennuksen 
saneeraus oli Baeckmanin työluettelossa epätyypilli-
nen hanke, vaertailukohde löytyy 1950-luvun lopulla 
toteutetusta Furuvikin kartanon uudistushankkeesta 
Paraisissa. Saneeraushanke oli myös Baeckmanin 
Suomen arkkitehtilehdistössä julkaistuista viimeinen. 
Vuodesta 1973 eteenpäin Baeckmanin toimiston toi-
sena osakkaana ja yhteistyökumppanina toimi hänen 
vävynsä arkkitehti Jaakko Aartelo.22 

Baeckman toimi ahkerasti myös erinäisten jär-
jestöjen parissa. Valtion rakennustaidetoimikunnan 
asiantuntijalautakunnan sihteerinä hän toimi 1941 
– 1944, jonka jälkeen hän palveli Suomen arkkiteh-
tiliiton hallituksessa vuodet 1946–47 sekä 1951–52. 
Arkitektgilletin varapuheenjohtajana Baeckman 
toimi 1946–47, 1949 sekä 1952 ja puheenjohtajana 
1971. Hän työskenteli myös lyhyen aikaa Teknillisen 
korkeakoulun assistenttina vuonna 1943. Professorin 
arvonimi hänelle myönnettiin vuonna 1973. Muihin 
kunnianosoituksiin lukeutui Suomen valkoisen ruusun 
1 lk:n ritarin arvonimi.23

Baeckmanin työluettelo on typologisesti moni-
puolinen. Toistuvia aiheita ovat asuntosuunnitel-
mat, koulurakennukset, liiketalot sekä moninaiset 
teollisuusrakennukset. Työlistalta puuttuvat lähinnä 
sakraalirakennukset sekä asemakaavasuunnitelmat. 
Uran alkuvaiheessa Baeckmanin ja Harmian nautti-
ma menestys kilpailevina arkkitehteina oli erityisen 
huomattavaa, joka vaikutti vakiinnuttavasti hänen 
asemaansa Suomen arkkitehtikunnan kärkihahmojen 
joukossa. Tyylillisesti hänen työnsä seurasivat usein 
pääpiirteittäin oman aikansa valtavirtauksia, tuottaen 
näin ollen myös rakennustaiteellisesti monipuolisen 
arkkitehtuuriperinnön, tyylillisesti vaihdellen aina 
1950-luvun pehmeälinjaisemmasta ja romantisoidusta 

21  Baeckman 1992.
22  Jetsonen 2000.
23  STS & TFIF 1985
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modernismista 1960-luvun lopun pelkistetyn konstruk-
tivistisiin vaikutteisiin. Tuotannon merkittävyydestä 
kertoo sekin, että peräti kaksi Baeckmanin rakennus-
ta (Kauppakorkeakoulu sekä Sibelius-museo) ovat 
valikoituneet modernia rakennusperintöä vaalivan 
DOCOMOMO-järjestön suomalaisten merkkiteosten 
luetteloon.24 

Ulkoisten vaikutteidensa osalta Baeckman kertoo 
ihailleensa 1940-luvulla erityisesti ajan tanskalaista 
arkkitehtuuria, josta vaikutteita imeytyi myös omiin 
töihin. Nimeltä Baeckman mainitsee Arne Jacobsenin, 
joka oli myös arkkitehdin henkilökohtainen tuttava. 
Toiseksi esikuvakseen hän mainitsee Erik Bryggma-
nin. Opiskeluaikojensa vaikuttajista hän mainitsee 
nimeltä Corbusierin, Walter Gropiuksen sekä Frank 
Lloyd Wrightin.25 Useista näkyvistä aikalaisistaan poi-
keten Baeckman ei koskaan ollut aktiivinen arkkiteh-
tuurikirjoittajana tai -teorioitsijana. 1940-luvulla hän 
kuitenkin kirjoitti Arkkitehti-lehteen kahdesti, yhden 
kerran liittyen rakennusalan standardointiin ja toisen 
kerran kilpailevan arkkitehdin elämästä kertovan pa-
kinan muodossa. Tiukan asiallisen standardointiartik-

24  DOCOMOMO.
25  Baeckman 1992.

kelinsa ohella pakinateksti erottuu edukseen. Oletetta-
vasti hyvinkin pitkälti henkilökohtaisiin kokemuksiin 
perustuva Harmia & Baeckmanin kiireismpien 
kilpailuvaiheiden tienoilla kirjoitettu huumoriteksti 
pureutuu jokseenkin nihilistisellä otteella arkkitehdin 
elämän näennäisen iänikuisiin kysymyksiin, työn ja 
muun elämän tasapainottaminen keskiössään. Teksti 
antaa harvinaisen kuvan muuten lähes yksinomaan 
ammatillisen tuotantonsa kehyksissä esitetyn arkki-
tehdin omasta persoonasta.

Woldemar Baeckman avioitui arkkitehti Carin 
Aune Elisabet Rinteen (myöh. Baeckman) kanssa pian 
valmistumisensa jälkeen vuonna 1939. Myös Rinne 
opiskeli Teknillisessä korkeakoulussa. Pariskunnalla 
on yksi tytär, Brita Baeckman (s. 1945), joka opis-
keli sisusturarkkitehdiksi.26 Baeckman suunnitteli 
1950-luvulla omaksi asunnokseen paritalon Helsingin 
Munkkiniemeen, viereiseen kortteliin Alvar Aallon 
ateljeesta, sekä kesäasunnon Villa Woldemarsudde 
Tammisaareen 1948.27 Woldemar Baeckman kuoli 
pitkäaikaiseen sairauteen Helsingissä 11. huhtikuuta 
1994.28

26  Jetsonen 2000.
27  Arkkitehti 1997, liite.
28  Helsingin Sanomat 1994.

Baeckmanin itselleen suunnittelema, 
vuonna 1948 valmistunut kesähuvila Wol-
demarsudde esiteltiin Arkkitehti-lehdessä 
vuonna 1955. Arkkitehti 1–2/1955.
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Tässä luvussa käsitellään Woldemar Baeckmanin 
arkkitehdinuraa hänen tärkeimpien toteutuneiden 
suunnittelutöidensä kautta. Pääosa luvussa listatuista 
rakennuksista ovat tulleet julkaistuiksi myös Arkki-
tehti-lehdessä tai muissa aikalaisjulkaisuissa. Näitä 
artikkeleita kuvituksineen on myös käytetty pääasial-
lisena lähteenä kuvausten osalta. Listalle on valikoitu 
myös joitain vähemmän merkittäviä kohteita, joissa on 
havaittavissa esimerkiksi arkkitehtonisia yhteneväi-
syyksiä Baeckmanin Suomen Sokerin rakennussuun-
nitelmiin. Rakennuksia käsitellään lyhyin suunnitte-
luratkaisun kuvauksin sekä materiaalin saatavuudesta 
riippuen piirustuksin ja valokuvin. Luvussa esitetty 
työluettelo ei ole täydellinen lista Baeckmanin suunni-
telmista.

Työluettelossa huomio kiinnittyy arkkitehtuurin 
suurilinjaisempaan, läpi tuotannon esiintyvään es-
teettiseen muutokseen 1940-luvulta 1960-luvulle sekä 
myöhäisimpien töiden keskenään hajanaisempaan 
tyylilliseen ilmaisuun. Huomionarvoista on myös, että 
Baeckmanin varhaiset työt suunniteltiin yhteistyössä 
Hugo Harmian kanssa. Baeckman kommentoi itse 
haastattelussaan vuodelta 1992 kaksikon työpanok-
sen jakautumista muutaman rakennuksen kohdalla, 
mutta suurimmassa osassa tapauksia emme voi tietää 
kumman kynästä ideat ovat lähteneet. Myös oman 
toimistonsa nimen alla Baeckmanilla oli töissään usein 
suunnittelijakumppaneita. Tuotantolaitosten kohdalla 
huomioitava on myös Suomen Sokerin omien insinöö-
rien ja asiantuntijoiden osuus tuotantoprosessin opti-
maalisesti mahdollistavassa rakennussuunnittelussa.

Woldemar Baeckman sai Suomen arkkitehtuuri-
lehdistön huomion jo diplomityöllään, joka julkaistiin 
Arkkitehti-lehden liitteessä vuonna 1938. Kyseessä oli 
Mannerheimintien ja Simonkadun kulmaan, nykyi-
sen Forumin kauppakeskuksen kohdalle sijoittuva 
kauppakeskussuunnitelma. 8-kerroksinen liikeraken-
nus oli suorakulmaisen ryhdikäs ja arkkitehtuuril-
taan 1930-luvun modernistisia virtauksia ilmentävä. 
Julkisivuiltaan rakennus on pääosin lasipintainen, 
mutta se liittyy naapuritaloihinsa umpinaisempien, 
Simonkadun puolella tasaisesti aseteltujen pystyikku-
noiden jäsentämien julkisivunosien myötä pehmen-
täen modernin lasipinnan liittymistä ympäröivään, 
seinäpinnoiltaan umpinaisempaan arkkitehtuuriin. 
Julkisivumateriaalina on lasin ohella käytetty keraa-
mista laattaa. Kaksi ylintä kerrosta on myös vedetty 

2.2 Tärkeimmät työt

Woldemar Baeckmanin diplomityösuunnitelman perspektiivikuva, 
julkisivu sekä pohjapiirros. Arkkitehti 6/1938.
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sisäänpäin ja seitsemänteen kerrokseen muodostuvaa 
terassia rajaa kulmikas pergola-aihe. Seitsemänteen 
kerrokseen on myös sijoitettu kaksikerroksinen, lasi-
pintainen kasvihuonemainen ravintolatila, sama aihe 
esiintyi myös Lasipalatsissa. Baeckman mainitsee eri-
tyisesti vaikuttaneensa tämän yksityiskohdan syntyyn 
kaksi vuotta aiemmin valmistuneessa rakennuksessa.29 
Sisäänvedetty pääsisäänkäynti on sijoitettu katujen 
kulmaukseen. Pohjaratkaisut perustuvat pitkälti 
pilareiden jäsentämään, avoimeen ja katujen puolel-
le sijoitettuun liiketilaan. Aputoiminnot sijoittuvat 
rakennusmassan takaosiin. Korttelin sisäosan puolella 
on sisäpiha ajoyhteyksineen Simonkadulle.30

HAKA 1941–
1940-luvun alussa järjesti Rakennusliike HAKA oy 
arkkitehtuurikilpailun koskien uutta asuinkorttelia 
Helsingin Vallilaan, Hämeentien ja Mäkelänkadun 
risteyskohtaan. Kolmion malliselle tontille oli kilpai-
luohjelman mukaan määrä sijoittaa “asuntotaloja hei-
kommassa taloudellisessa asemassa oleville perheille”. 
Ohjelman vaatima huoneyksikköluku oli 880 kappalet-
ta, kortteliin oli asuntojen lisäksi määrä sijoittaa muun 
muassa liikehuoneistoja, myöhemmin tilaohjelmaan 
lisättiin myös elokuvateatteri.

Kilpailun voittajaksi valikoitui Hugo Harmian ja 
Woldemar Baeckmanin yhteinen ehdotus Lebensraum. 
Suunnitelma sisälsi 885 huoneyksikköä, 450 asun-
toa ja oli yhteistilavuudeltaan 116 000 kuutiometriä. 
Rakennussommitelmassa Hämeentien puoleista, 
korttelin itäistä sivua sekä pohjoissivua Päijänteentien 
varressa reunustavat yhtenäiset, muurimaiset raken-
nusmassat, kun taas Mäkelänkadun puoleinen sivu 
on samansuuntaisesti aseteltujen pienimittakaavai-
sempien lamellien rytmittämä. Korttelin sisäosaan jää 
avara ja vehreä ulkoilupiha. Korkein rakennusmassa 
liikehuoneistoineen ja elokuvateattereineen sijoittuu 
kolmiokorttelin terävään eteläkulmaan. Rakennus oli 
kymmenenkerroksinen ja katukuvassa sitä korosti 
toista kerrosta kiertävä rakennusrungosta ulkoneva 
nauhaikkuna. Hämeentien puolelle pohjakerrokseen 
sijoittuivat lasiseinäiset liiketilat. Muilta osin julkisi-
vut olivat tasaisen aukotuksen ja asuntoparvekkeiden 
jäsentämiä. Rakennukset olivat harjakattoisia lukuun 
ottamatta korkeaa kulmatornia, jolle annettiin pulpet-
tikatto. 

Baeckmanin mukaan sekä Harmia että Baeckman 
olivat alun perin työstämässä omia ehdotuksiaan kil-
pailua varten, mutta päättivät ennen pitkää osallistua 
yhteisellä ehdotuksella. Rakennushanke valmistui 
vasta kymmenen vuotta myöhemmin pula-ajan haas-
teiden vuoksi. Toteutunut rakennus vastaa pääpiirteil-

29  Baeckman 1992.
30  Baeckman 1938.

HAKA:n korttelin aksonometria. Arkkitehti 1/1941.

HAKA:n kortteli kuvattuna vuonna 1953. Aarne Pietinen, HKM.
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tään kilpailuehdotusta, joitain yksityiskohtia lukuun 
ottamatta. Esimerkiksi kialpailuehdotuksen sisäänve-
detyt parvekkeet toteutettiin julkisivusta ulkonevina ja 
Hämeentien puoleinen suorapintainen rakennusmassa 
käännettiin akseliltaan ja jaettiin pienempiin, sahalai-
taisena muurina kadun kohtaaviin yksiköihin.31

RUSKEASUON PÄIVÄKOTI 1949
Ruskeasuon uutta asuinaluetta palvelemaan rakennet-
tu päiväkoti suunniteltiin yhdessä kaupungin päiväko-
tien tarkastajan Axelsonin kanssa. Päiväkotirakennus 
toimi pohjana kaupungin Lastentarhain toimistossa 
laaditulle lastentarharakennusten normaaliohjelmalle.

Kaksikerroksinen ja vaaleaksi rapattu, ajalleen 
tyypillinen harjakattoinen rakennus on muodoltaan 
pitkänomainen ja suorakulmainen, sen julkisivumaail-
maa on elävöitetty erilaisin erkkerein sekä vaihteleval-
la aukotuksella. Kohde esiteltiin myös ensimmäisessä 
Suomi rakentaa -näyttelyssä vuonna 1953.32

KAUPPAKORKEAKOULU 1950
Kauppakorkeakoulun päärakennusta Helsingin 
Etu-Töölössä voitaneen pitää Harmian ja Baeckmanin 
yhteisen työuran pääteoksena. Kilpailuvoitto myönnet-
tiin Harmia & Baeckmanille 1941. Baeckman muistelee 
tehneensä valtaosan työstä itse Harmian ollessa vielä 
Helsingin kaupungin rakennustoimiston palvelukses-
sa. Rakennus valmistui viisi vuotta myöhemmin 1950, 
Baeckman kertoo työn alkaneen varsinaisesti vasta 
1948. Kilpailuehdotus toteutui pitkälti sellaisenaan, 
Baeckmanin mukaan tiivis yhteistyö koulun silloisen 
rehtorin O. W. Louhivuoren kanssa sujui kiitettävän 
hyvin.33

Ehdotuksessa rakennusmassa vedettiin tonttia 
rajaavalta Runeberginkadulta hieman taaksepäin 
muodostaen sen etualalle pienen puiston. Itse raken-
nus muodostui korostetusta keskiosasta, joka sisälsi 
koulun juhlasalin ja aulatilat sekä tontin kiertävästä 
ympäristönsä umpikortteliin perustuvaa kaupunkira-
kennetta peilaavasta, varsinaiset opetustilat sisällään 
pitävästä massasta. Lutherinkadun puoleinen tontin 
pohjoisreunaa rajaava rakennusosa oli muuta koulua 
korkeampi kuusikerroksisena. Rakennukselle ominais-
ta on rikas, pitkälle mietitty detaljointi sekä julkisivu-
jen leimallinen kalkkihiekkatiili. Sisustukseen kiinni-
tettiin erityistä huomiota, hankkeessa olivat mukana 
muun muassa sisustusarkkitehdit Olli Borg, Ilmari 
Tapiovaara ja Maija Heikinheimo. Pula-ajan rakennus-
ajankohtaan nähden kokonaisuus on poikkeuksellisen 
rikas ja onnistunut. Valmiin rakennuksen päätiloja on 
tunnelmaltaan lämmin, kaarevamuotoinen ja puupin-
tojen hallitsema juhlasali. Puu oli vahvasti läsnä myös 

31  Arkkitehti 1941; Baeckman 1992.
32  Ruusuvuori toim. 1953, 84.
33  Ibid.

Kauppakorkeakoulu ilmakuvassa vuodelta 1974. Volker von Bonin, 
HKM.
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muussa sisustuksessa. Rakennus tunnetaan myös mo-
numentaalisen, pehmeästi kaartuvan sisäänkäyntiosan-
sa ylle sijoitetuista reliefikoristeista, jotka aikoinaan 
herättivät pahennusta arkkitehtikunnassa.34 Muilta 
osin julkisivut ovat tasavälein toistuvan, joskin ikku-
namuodoiltaan vaihtelevan aukotuksen hallitsemia. 
Koulutilojen pohjaratkaisu perustui sivukäytävämal-
liin.35 Rakennus on jälkipolvilta saavuttanut huomatta-
vaa tunnustusta, se on lisätty muun muassa modernin 
arkkitehtuurin perintöä vaalivan DOCOMOMO-säätiön 
luetteloon suomalaisista modernismin merkkikohteista.

KOSKELAN HALLIT 1953
Helsingin kaupungin liikelaitokselle suunniteltu varik-
korakennuskokonaisuus käsitti 230 000 kuutiometriä 
uusia tiloja. Kokonaisuuteen kuului muun muassa 
suuri raitiovaunujen huoltohalli, vaunujen säilytyshalli, 
linja-autojen säilytyshalli sekä tornimainen keskusra-
kennus, joka piti sisällään henkilökunnan ruokasalin, 
toimistotiloja sekä henkilökunnan asuntoja. Laajan 
aluesuunnitelman ehkäpä tunnusoamisimmat osat ovat 
kolmen suuren samansuuntaisen kaarihallin muodosta-
ma linja-autojen säilytyshalli, joka asettuu Koskelantien 
varteen, sekä tontin keskeltä matalan rakennuskannan 
takaa pitkälle erottuva viuhkamainen keskustorni.36

Baeckmanin mukaan Koskelan hallien hankkeen 
suunnitteluvastuu oli pitkälti Harmialla. Hugo Harmia 
kuitenkin menehtyi odottamattomasti kesken suun-
nittelutyön, jonka jälkeen Baeckman jatkoi hankkeen 
loppuun.37 Halliosassa sovellettu kaarihallitypologia oli 
Baeckmanin tutkimusta varten kartoitetuiden töiden 
joukossa täysin ainutlaatuinen. Myös rakennuskoko-
naisuuden muissa osissa on huomattavissa Harmian 
suunnitteluvastuu, sillä rakennukset eivät varsinaisesti 
sitoudu Baeckmanin saman ajan suunnitteluratkaisui-
hin.

HÖGVALLA SEMINARIUM 1954
Tämän Porvoon läheisyydessä Boen kartanon mailla 
toimineen ruotsinkielisen emäntäkoulun uudisraken-
nuksen Baeckman piirsi 1954. Rakennus käsitti muun 
muassa opetustiloja sekä opiskelijoiden asuntolahuo-
neita. Koulurakennus on Baeckmanille tuona aikana 
tyypillisesti toisiinsa yhdistyviin harjakattoisiin raken-
nusmassoihin jaettu, maastoon mukautuva kolmiker-
roksinen rakennus. Koulutalon julkisivusuunnittelussa 
on nähtävissä yhtymäkohtia esimerkiksi Suomen 
Sokerin pääkonttorirakennukseen. Päätyjulkisivuissa 
toistuvat myös Suomen Sokerin rakennuksissa esiinty-
vät viiskulmaiset yläikkunat.38

34  Baeckman 1992.
35  Arkkitehti 1941b, 166–167; Harmia & Baeckman 1950, 117–134.
36  Harmia & Baeckman 1953, 173–179.
37  Baeckman 1992.
38  Pörssitieto.

Högvalla Seminariumin lisärakennuksen julkisivumaailmaa. MFA.

Koskelan hallit kuvattuna vuonna 1953. Bertel Okkola, HKM.

Kauppakorkeakoulun pohjakerroksen pohjapiirros, Arkkitehti 
8–9/1950.
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RUOTSINKIELINEN TYÖVÄENOPISTO (1958)
Toinen Baeckmanin suuremman mittakaavan opisto-
rakennus sijoittuu Helsingin Töölöön. Osin seitsemän-
kerroksinen rakennus muodostaa Kansallismuseon 
taakse sijoittuvan umpikorttelin toisen puolikkaan. 
Korttelin toisen puolen muodostaa 1900-luvun alun 
asuinkerrostalo sekä Helsingin suomalaisen yhteiskou-
lun vanha koulutalo. Rakennuksen alimmat kerrokset 
on sisäänvedetty hienovaraisesti ja aukotettu nauhaik-
kunoin. Ylempiä kerroksia jäsentää ryhdikäs ikkuna-
ruudukko tummine alapaneeleineen, muu julkisivu-
pinta on kirkkaan valkoista. Luoteiskulmasta erkanee 
ulokemaisesti korkein ikkunapinnoin valaistu sali. 

Tilavuudeltaan yli 20 000 -kuutiometrisen yö-
väenopiston tilaohjelmaan lukeutui muun muassa 
kymmenisen luentosalia, kaksi yli sadan hengen audi-
toriota, erikoisluokkia, sekä erilliset juhla- ja voimiste-
lusalit.39 Rakennus on yhä kansanopistokäytössä.

VUOKSENNISKAN & SAMPON PÄÄKONTTORIT
Vuoksenniska oy:n pääkonttori Helsingin ydinkes-
kustassa Korkeavuorenkadulla on hyvä esimerkki 
Baeckmanin liike-elämän konttorirakennuksista. Rau-
tamalmiyhtiön pääkonttori valmistui lähelle Eteläesp-
lanadin ja Korkeavuorenkadun kulmaa vuonna 1957.

Viisikerroksisen konttoritalon julkisivu on nau-
haikkunoiden sijaan aukotettu pystysuuntaisten ikku-
noiden rivein. Julkisivulle arvokkuutta tuo pintamate-
riaalina käytetty italialainen travertiini.40 Varhaisissa 
luonnoksissa vuodelta 1954 julkisivupintaa on Baeck-
manin 1950-luvun töille tyypilliseen tapaan elävöitetty 
ikkunoiden alle sijoitetuilla pystykuvioiduilla julkisi-
vukentillä, toteutunut julkisivu oli kuitenkin tasainen 
ja materiaaliltaan homogeeninen. Pohjakerros erottuu 
jatkuvalla nauhaikkunallaan ja sisäänvedetyillä si-
säänkäynneillään. Toimistokerroksissa kadun ja tontin 
sisäosan puolelle sijoitettuja toimistotiloja palveli 
kaksoiskäytävä, jonka keskelle sijoittuivat porras sekä 
aputilat. Pohjakerroksessa sijaitsi lisäksi takapihan 
puutarhaan kaksikerroksisen lasijulkisivun kautta 
avautuva edustava aulatila.41

Tyylillisesti tämä 1950-luvun lopun tasapintaisen 
säännöllinen rakennus poikkeaa jo näkyvästi vuo-
sikymmenen alun harjakattoisista eri tekstuurein ja 
materiaalein detaljoiduista rakennuksista. Konttori-
rakennuksen edustava pelkistetympi modernismi oli 
jatkossa tyypillinen Baeckmanin 1960-luvun puoleisil-
le suunnitelmille.

Baeckman suunnitteli myös viereiselle tontil-
le osoitteeseen Korkeavuorenkatu 34 vuonna 1960 
valmistuneen vakuutusyhtiö Sampon pääkonttorin. 

39  Kansan uutiset 1957.
40  Uusi Suomi 1957.
41  Arkkitehti 5/1958.

Vuoksenniskan pääkonttorin pohjakerroksen luonnospiirustus. 
MFA.

Ruotsinkielinen työväenopisto Kansallismuseolta nähtynä. Kari 
Hakli, HKM.



19Woldemar Baeckman ja Suomen Sokeri

2. Arkkitehti Woldemar Baeckman

Kutsukilpailuvoiton pohjalta suunniteltu rakennus 
jatkaa mittasuhteiltaan ja vaakalinjoiltaan Vuoksen-
niskan konttoria, mutta sen julkisivu poikkeaa van-
hasta rakennuksesta yhtenäisillä nauhaikkunoillaan 
ja tummilla pinnoillaan. Sen pohjakerros on sisään-
vedetty ja kattolinjaa elävöittää jykevä kuparipergola. 
Rakennuksen ylin kerros on vedetty sisään kattolinjan 
jatkuvuuden takaamiseksi.

VILLA SJÖBERG 1959
Vantaan Korsossa sijaitseva Villa Sjöberg on ehkäpä 
tunnetuin esimerkki Baeckmanin pientaloarkkiteh-
tuurista. Huvila rakennettiin jyrkälle kalliotontille 
Korsossa sijainneen Suomen väri- ja vernissatehdas 
Oy:n teknisen johtajan asunnoksi. 

Linjakkaan huvilarakennuksen arkkitehtuurin vah-
vuus perustuu dynaamisten valkoisten vaakalinjojen 
ja luonnotilaisen kalliomaaston vahvaan kontrastiin. 
Sisätiloiltaan yksikerroksinen, pitkänomainen raken-
nus yhdistelee herkkää lasipintaa, puuta sekä vaaleita 
rappauspintoja. Sisätiloja hallitsi polveileva ja avon-
ainen oleskelu- ja ruokailusali, joka jatkui käytävänä 
makuuhuoneille. Kalliolta avautuvan pääjulkisivun 
vahvat linjat muodostavat lähes koko rakennusmassan 
mittaisen parvekkeen rapattu umpikaide sekä katos. 
Ulkohahmoa ja rakennuksen suhdetta ympäristöön-
sä voi verrata Frank Lloyd Wrightin Fallingwateriin 
(1939).

Rakennus herätti huomiota ulkomaisessa lehdis-
tössä ja se esiteltiin näyttelyissä ainakin Tukholmassa 
sekä Hampurissa, myös ranskalainen arkkitehtuu-
rilehti L’architecture d’aujord’hui esitteli huvilan. 
Suomen Arkkitehti-lehteen talo ei kuitenkaan koskaan 
päätynyt. Baeckman itse mainitsee sen Sibelius-muse-
on ohella onnistuneimmaksi työkseen.42

Tyylillisesti rakennus sitoutuu Baeckmanin 
1960-luvun pelkistetympään modernismiin, jota edus-
tavat myös esimerkiksi Nya Svenska Läroverket sekä 
Åbo Akademin kirjasto.

42  Moberg 2010. 

Villa Sjöbergin kallioiden puoleinen julkisivu. Heikki Havas.

Sampon pääkonttori vuonna 2014. Juho Nurmi, HKM.
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ÅBO AKADEMI 1958
Baeckman aloitti pitkälle 1970-luvulle asti jatkuneen 
työnsä Åbo Akademin kanssa 1950-luvun puolivälissä. 
Ensimmäinen yliopiston suunnittelutehtävistä koski 
Erik Bryggmanin kirjastorakennuksen laajentamista. 
Baeckman oli aikaisemmin suunnitellut Åbo Akade-
min säätiön hallituksen puheenjohtaja vuorineuvos 
Erik Sarlinille huvilan, jonka seurauksena tämä oli 
suositellut häntä kirjaston laajennuksen arkkitehdiksi. 
Bryggman oli itse laatinut suunnitelmat kirjatornin 
laajennuksesta ennen kuolemaansa, mutta Baeckma-
nille annettiin tehtävässä vapaat kädet laajennuksen 
toteutukseen mielensä mukaan.43

Baeckmanin laajennus muodostaa vaakasuun-
taisen jalustan Bryggmanin kirjatornille. Sen pää-
julkisivua hallitsee pitkä, betonisäleiköllä peitetty 
nauhaikkuna. Uusi rakennusmassa asettuu kirjatornin 
eteläpuolelle ja se on vedetty kauemmas katulinjasta. 
Useampaan pitkänomaiseen ja kadunsuuntaiseen 
massaan jaettu rakennus on julkisivujensa vanvhoine 
vaakalinjoineen ja selkeine sommitteluineen jotain 
sukua samoihin aikoihin rakennetulle Villa Sjöbergille 
sekä Nya Svenska Läroverketille.

INSTITUTSBYGGNAD GADOLINIA1969
Seuraava vaihe Åbo Akademin uudisrakennusten 
sarjassa oli Institutsbyggnad  Gadolinia 1960-luvun lo-
pulla. Rakennus sijoittuu kirjastolaajennuksen kanssa 
samaan kortteliin, Bryggmanin kirjastotornin pohjois-
puolelle. Baeckman halusi suunnitelmassaan säästää 
korttelin avoimen luonteen ja jakoi rakennuksen mata-
laan jalustaosaan, kadun varteen sijoittuvaan kuu-
sikerroksiseen lamelliin sekä sen taakse sijoitettuun 
lasipintaiseen paviljonkirakennukseen. Rakennuksen 
pysäköintialueena toimiva jalusta yhdistyy kirjastoon. 
Lamelliosa sisälsi toimistotilaa ja sen pitkiä julkisivuja 
kiersivät säännölliset toimistotilat kaksoiskäytävän 
varrella. Paviljonkirakennuksessa oli ruokala, ja jalus-
tan alla työtilojen lisäksi luentosaleja sekä avara aula.

Rakennuksen arkkitehtuuri on selkeälinjaista 
1960-luvun modernismia nauhaikkunoineen ja valkei-
ne pintoineen. Korkean lamelliosan ylimpiä kerroksia 
sekä pohjakerrosta on vedetty sisäänpäin ja paviljon-
kiosa aukenee suurten lasiseinien kautta takapihan 
puistomaisemaan. Julkisivuarkkitehtuuri on kirjaston 
laajennuksen geometrisen veistoksellisia julkisivusom-
mitelmia arkisempaa. Rakennus suunniteltiin yhteis-
työnä arkkitehti Helmer Löfströmin kanssa.44

43  Baeckman 1994.
44  Arkkitehti 6/1969, 45–51.

Insitutsbyggnad Gadolina valmistuneena. Arkkitehti 6/1969.

Åbo Akademin kirjatornin jalustaosan julkisivu ja pohjapiirrokset. 
Arkkitehti 10–11/1958.
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KANSLIARAKENNUS 1976
Baeckman suunnitteli Åbo Akdemin kansiarakennuk-
sen saneerauksen yhdessä Jaakko Aartelon kanssa 
1970-luvun puolivälissä. Kohderakennus oli 1830-luvun 
alussa intendentti Charles Bassin asuintaloksi suunnit-
telema, sittemin Åbo Akdemin käyttöön tullut uusklas-
sistinen rakennus Turun tuomiokirkontorin laidalla. 
Saneeraussuunnitelma on tutkimusta varten kartoitet-
tujen Baeckmanin töiden joukossa harvinainen, muina 
samantapaisina hankkeina voidaan mainita ainakin 
Furuvikin kartanon saneeraus 1950-luvulta sekä 
Suomen Sokerin johtajan asunnon muutostyöt samalta 
vuosikymmeneltä. Suunnitelman tavoitteena oli pa-
lauttaa moneen kertaan muokattu rakennus lähem-
mäs 1830-luvun asuaan samalla sopeuttaen sisätiloja 
nykyaikaiseen yliopiston hallintokäyttöön. Sisustuksia 
oli suunnittelemassa myös Baeckmanin tytär sisustus-
arkkitehti Brita Aartelo.45

SIBELIUS-MUSEO 1968
Sibelius-museo suunnittelutehtävänä oli Baeckmanille 
erityislaatuinen. Valtakunnallinen museorakennus 
toimeksiantona oli työuralla ensimmäinen kaltaisensa, 
lisäksi museolle varattu tontti Turun vanhimmassa 
keskustassa keskiaikaisen tuomiokirkon kupeessa ja 
korttelinsa keskellä 1800-luvun alkupuolen rakennus-
kannan ympäröimänä oli sijaintina poikkeuksellinen. 
Baeckman itse piti museota Villa Sjöbergin ohella 
parhaana työnään.46

Rakennuksen tilaohjelmaan sisältyi musiikkihis-
toriallisen museon näyttelytilojen lisäksi konsertti-
sali sekä Åbo Akademin luentosaleja. Suorakaiteen 
mallinen ja massaltaan matala museo peilaa arkki-
tehtuuriltaan aikansa konstruktivistisia virtauksia. 
Sen minimalistisissa, vaakasuuntaisissa julkisivuissa 
hennot lasikentät jäsentävät pääosin aukotonta be-
tonipintaa, jota elävöittää ruutumaisesti jaoteltuihin 
pysty- ja vaakalinjoihin perustuva reliefikuvio. Sisäti-
lat on ryhmitelty rakennusmassan keskelle sijoitetun 
Sibelius-salin sekä sitä peilaavan sisäpihan ympäril-
le. Sisätilan leimallisin osa on Sibelius-salin katon 
muodostavat neljä suurta hyperbolista sienipilaria, 
jotka muodostavat salin veistoksellisen ja monipin-
taisen kattorakenteen. Rakennus toteutettiin osittain 
elementtirakenteisena ja sen hallitsevin materiaali on 
betoni. Museon sisustuksesta vastasi Carin Bryggman, 
joka työskenteli Baeckmanin kanssa myös Åbo Akade-
min kansliarakennuksen parissa.47

Sibelius-museo on yhdessä Kauppakorkeakoulun 
kanssa toinen DOCOMOMO-järjestön Suomen moder-

45  Arkkitehti 5/1976, 45–49.
46  Baeckman 1994.
47  Maunula 1970.

Sibeliusmuseon leikkaus ja pohjapiirros. Maunula 1970.

Åbo Akademin kansliasaneerauksen ensimmäisen ja toisen kerrok-
sen pohjapiirrokset. Arkkitehti 5/1976.
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nin arkkitehtuurin merkkiteosten luetteloon valituista. 
Valmistuessaan sitä ei kuitenkaan toimeksiannon 
valtakunnalliseen merkittävyyteen ja arkkitehtuurin 
laatuun nähden yllättävästi julkaistu Arkkitehti-leh-
dessä. Ulkomailla rakennus huomioitiin aikanaan 
ainakin Tanskan Louisiana-museon näyttelyssä.48

Myös Baeckmanin muuhun tuotantoon verrattuna 
museo on poikkeuksellinen. Veistoksellinen betoniark-
kitehtuuri eroaa aikaisemmista selkeälinjaisemmasta 
ja pelkistetymmästä muodonannosta.

NYA SVENSKA LÄROVERKET 1963
Nya Svenska Läroverketin koulurakennus Helsingin 
Haagassa oli toimeksiantona Baeckmanin ensim-
mäinen oppikoulurakennus. Aikaisempiin opetusra-
kennuksiin lukeutuivat kuitenkin ainakin Högvalla 
seminariumin pieni emäntäkoulu vuodelta 1955 sekä 
suuri ruotsalainen työväenopisto Helsingissä osoittees-
sa Dagmarinkatu 3 vuodelta 1957. Kyseessä oli myös 
koulu, jonka Baeckman oli itse aikoinaan käynyt sen 
vanhoissa tiloissa Mikonkadulla. Rakennus suunnitel-
tiin yhteistyössä arkkitehti Eero Mikkulaisen kanssa.

Koulutontti oli muodoltaan koillisreunastaan 
kadun puolelta kaareva, ja koulun pohjamuoto mu-
kailee tätä. Baeckmanin tämän aikakauden muihin 
rakennuksiin verraten epätyypillisesti pohjamuoto ei 
ole täysin suoriin kulmiin perustuva, vaan esimerkiksi 
katujulkisivulinja on muuhun rakennukseen nähden 
epäsäännöllisessä kulmassa muodostaen kolmiomai-
sen jalanjäljen sekä epäsäännöllisiä sisätiloja. Typolo-
gisesti koulu muistuttaa lähinnä hallikoulua, luok-
kahuoneet on jäsennelty kolmeen kerrokseen kadun 
suuntaan aukeavan keskushallin taakse ja sivulle. 
Näyttävään keskushallitilaan sijoittuu koulun juhlasali 
sekä avointa ruokalatilaa. Liikuntasali on erillisenä 
tilana etelänpuoleisessa siipiosassa. Katujulkisivusom-
mitelma nojaa limittyviin, valkoisiin pintoihin sekä 
hallitsevaan, porrastettuun nauhaikkunaan julkisivun 
yläosassa. Sommitelma sekä materiaalin käyttö muis-
tuttaa Åbo Akademin kirjaston jalustarakennuksesta.49

48  Baeckman 1992.
49  Arkkitehti 10/1963, 235–242.

Nya Svenkska läroverket vuonna 1964. SKY-FOTO Möller, HKM.

Nya Svenska Läroverket, pääkerroksen pohjapiirros. Arkkitehti 
10/1963.
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Tähän lukuun on listattu edellisen luvun tapaan 
Baeckmanin huomattavimpia teollisuusrakennushank-
keita. Teollisuusrakennuksia julkaistiin edellisen luvun 
valikoimaan verrattuna huomattavasti vähemmän 
arkkitehtuurilehdistössä. Teollisuusrakennusten koh-
detietoja on löytynyt paremmin päivälehdistöstä, jossa 
uudet kotimaiset teollisuuslaitokset usein huomioitiin 
esimerkiksi harjannostajaisten tai valmistumisen 
yhteydessä

Woldemar Baeckman työskenteli teollisuusaluei-
den suunnittelun parissa jo varhain urallaan työsken-
nellessään opiskelijana 1930-luvun lopulla Kaj Eng-
lundin toimistossa Kolosjoen nikkelikaivosten parissa 
Petsamossa.50 Englund suunnitteli tuolloin alueelle 
modernia asuinkerrostaloaluetta kaivostyöntekijöille.51 
Tutkimusta varten kartoitetut teollisuusrakennussuun-
nitelmat alkavat 1940-luvun loppupuoliskolta, jolloin 
Harmia & Baeckman aloittivat työnsä Suomen sokerin 
Töölön tehtaan uudistusten parissa. Tätä aikaisempia 
teollisuusrakennussuunnitelmia ei Baeckmanilta ole 
näkyvästi julkaistu. 

Baeckmanin teollisuusrakennukset kattavat 
laaja-alaisesti eri teollisuudenaloja sekä rakennusty-
pologioita tuotantolaitoksista varasto- ja korjaamora-

50  Baeckman 1992.
51  Lindh 2002, 128.

2.3 Woldemar Baeckman teollisuuden arkkitehtina

kennuksiin sekä yritysten edustustoimintoja mahdol-
listaviin pääkonttorisuunnitelmiin. Tutkimuksessa 
käsiteltävän ajanjakson aikana Baeckmanin teolli-
suusarkkitehtuurissa on nähtävillä selkeä tyylillinen 
jako 1950- ja 1960-luvun töiden välillä, joka peilautuu 
myös hänen muussa tuotannossaan. 1950-luvun töissä 
leimallisia ja toistuvia piirteitä olivat muun muassa 
tiilipinnat, korkeammat, harjakattoiset rakennus-
massat sekä eri materiaalein jäsennellyt ilmeeltään 
kolmiulotteiset julkisivupinnat. Baeckman sovelsi 
samantyyppisiä ratkaisuja niin edustusrakennuksiin 
kuin vähemmän näkyviin tuotantorakennuksiin. 
Baeckmanin harjakattoinen tiiliarkkitehtuuri poikkesi 
huomattavasti esimerkiksi toisen tunnetun teollisuus-
rakennusten suunnittelijan sekä varhaisen työkump-
panin, Viljo Revellin saman ajan tuotantolaitoksista. 
Näistä tunnetuimpana esimerkkinä voidaan mainita 
kuta kuinkin samaan aikaan Suomen sokerin pää-
konttorin kanssa rakennettu pitkiin vaakalinjoihin ja 
jatkuviin nauhaikkunoihin sekä alumiinijulkisivuihin 
nojaava Hyvon kudeneuleen tehdas Hangossa. Saman 
tyyppinen pelkistetympi lähestyminen alkoi näkyä 
Baeckmanin töissä vasta 1960-luvulla. Mielenkiintoise-

Baeckmanin luonnospiirros A. W. Liljeberg -yhtiön työpajaraken-
nuksesta vuodelta 1954. MFA.
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na tyylillisen siirtymävaiheen työnä voidaan tarkastel-
la Vuoksenniskan pääkonttoria Korkeavuorenkadulla, 
jonka suunnittelun Baeckman aloitti jo 1950-luvun 
alkupuoliskolla. Varhaisissa luonnoksissa tasavälein 
aseteltujen pystyikkunoiden aukottamaa julkisivua on 
vielä jäsennelty jonkinlaisin pilasterein ja pystyraitai-
sin julkisivupaneelein. Vuosikymmenen lopussa val-
mistuessaan rakennuksen julkisivupinta oli jo tasoit-
tunut yksimateriaaliseksi travertiinijulkisivuksi, joskin 
yksittäiset ikkunaruudut säilyivät nauhaikkunoiden 
sijaan. 1950-luvun lopulla 1960-luvun pelkistetymmät 
tyylipiirteet alkoivat näkyä myös Baeckmanin muissa 
töissä, näistä esimerkkinä vuonna 1959 valmistunut 
huvila Villa Sjöberg, joka pelkistetyltä ulkoarkkiteh-
tuuriltaan ilmenee ikään kuin dynaamisena valkoise-
na viivana kalliolla.

1960-luvulla tyyllillinen siirtyminen aikakautena 
vallinneeseen pelkistetyn ilmaisun suuntaan näkyy 
jo läpi Baeckmanin tuotannon. Teollisuusrakennuk-
sissa Baeckman alkoi käyttää myös ajanmukaista 
elementtiteknologiaa. Hyvän vertailukohdan tässäkin 
antaa edellä mainittu Vuoksenniskan pääkonttori sekä 
sen viereen Baeckmanin 1960-luvulla suunnittelema 
nauhaikkunoiden ja vaakalinjojen hallitseman Sam-
po-yhtiön pääkonttorin, jonka julkisivumateriaalina 
oli alumiinipuitteiset julkisivulasit nauhaikkunoiden 
väleissä. Oman leimansa 1960-luvun rakennuksil-
le lienevät antaneet myös Baeckmanin vaihtelevat 
suunnittelukumppanit. Poikkeuksellisena teollisuusra-
kennussuunnitelmana voidaan nostaa esiin 1960-luvun 
lopulla suunniteltu ja 1970 valmistunut Sinebrychoffin 
panimo Helsingin Hietalahdessa jossa tehdastoiminta 

yhdistyy pääkaupungin ydinkeskustassa sijaitsevaan 
maanmerkkirakennukseen. Tiilipintainen ja rakennus-
volyymiltään pystysuuntainen tehdas poikkeaa myös 
arkkitehtuuriltaan 1960-luvun tuotannon joukosta.

Lukuun on listattu lyhyet luonnehdinnat kuvituk-
sin kartoitetuista Baeckmanin teollisuusrakennuk-
sista. Kartoitustyöhön on käytetty Arkkitehti-lehden 
artikkeleita, Baeckmanin piirustuskokoelmia Arkki-
tehtuurimuseossa sekä sanoma- ja aikakausilehtiarkis-
toja. Suomen Sokerin rakennukset käsitellään omassa 
luvussaan 4.

Aluma oy:n tehdas oli Baeckmanille tyypillinen 1950-luvun teolli-
suusrakennus. Perspektiivipiirros on 1950-luvun lopulta. MFA.
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VEHO 1953
Autojen maahantuotinyhtiö Vehon autokorjaamo-
rakennus Helsingin Pitäjänmäkeen valmistui 1953. 
Huoltamo- ja korjaamorakennuksessa oli paikat noin 
30 ajoneuvolle. Noppamainen korjaamorakennus oli 
tiilipintainen ja laajojen, pystypilasterein jaettujen 
ikkunakenttien aukottama. Julkisivuratkaisut muis-
tuttivat useita Baeckmanin 1950-luvun teollisuusra-
kennuksia. Rakennuksissa oli murrettu harjakatto 
yläikkunoin. Pohjaratkaisultaan rakennus oli käy-
tännönläheinen, autokorjaamotilat olivat avointa, 
pilarien jäsentämää hallitilaa kahdessa kerroksessa ja 
yläkerrokseen pääsi ajoramppia pitkin. Aputiloja oli 
sijoitettu rakennusrungon keskelle. Lisäksi rakennuk-
seen kuului pieni, irrallinen siipirakennus, jossa sijaitsi 
muita huoltamotiloja.52

Rakennus säilyi Pitäjänmäen Valimotiellä aina 
2010-luvulle saakka, jolloin se purettiin uudisraken-
nusten tieltä.

OY PLASTEX AB 1954
Baeckman suunnitteli 1950-luvun puolivälissä muovi-
tehdas Oy Plastex ab:n tehtaan laajennuksen Lohjalle. 
U-mallinen punatiilinen tehdasrakennus koostui 
kolmesta harjakattoisesta siivestä. Noin kymmenentu-
hannen kuutiometrin pienehkön tehdasrakakennuk-
sen julkisivut on sommiteltu Baeckmanin 1950-luvun 
teollisuusrakennuksille tyypillisesti pystypilastereiden 
jakamien ikkunakenttien jäsentäminä.53

SUOMEN PUHALLINTEHDAS 1956
Ilmanvaihtolaitteita valmistavan Suomen puhallinteh-
taan uusi tuotantolaitos valmistui Turkuun 1956, yhtiö 
oli aloittanut tuotantonsa Helsingin Tapanilassa. Uusi 
tehdasrakennus oli tilavuudeltaan noin kolmekym-
mentätuhatta kuutiometriä, sen rakennesuunnittelus-
ta vastasi diplomi-insinööri H. Holmberg. 54

Rakennus käsitti kadun varteen asettuvan pitkän, 
punatiili- ja poimualumiinipintaisen korkeamman 
rakennusvolyymin sekä alumiinipintaisen laajan 
halliosan sen kyljessä. Halliosa valaistiin kattoikku-
noin sahamaisen kattomuodon avulla. Julkisivuissa 
käytettiin myös nauhaikkunoita ja lasitiiltä.55 Tehdasta 
on sittemmin laajennettu useaan otteeseen.

52  Arkkitehti 11/1953, 179–181.
53  Vapaa sana 1954.
54  Karlsson 1956.
55  Uusi Suomi 1956.

Suomen puhallintehtaan perspektiivipiirros. Uusi Suomi 1956.

Oy Plastex ab:n perspektiivipiirros. Vapaa sana 1954.

Vehon autokorjaamo valmistuneena. Arkkitehti 11/1953.
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IKOPAL OY 1958
Pieni tehdasrakennus Helsingin Herttoniemeen muun 
muassa bitumimattoja sekä kattohuopia valmista-
neelle oy Ikopal ab:lle valmistui vuonna 1958. Yk-
sikerroksinen ja hallimainen rakennus toteutettiin 
raudoitetuista Siporex-elementeistä, jotka asennettiin 
teräsbetonirungon varaan. Loivasti harjakattoisen 
rakennuksen leimallisin piirre olivat vuorotellen eri 
suuntiin osoitetut kolmiomaiset kattoikkunat.56

ALUMA OY 1959
Alumiinifoliota valmistaneen Aluma oy:n tehdas 
valmistui Vantaan Keimolaan 1959. Rakennus oli run-
goltaan pitkänomainen, 108 metriä pitkä ja 28 metriä 
leveä ja katettu murretulla harjakatolla. Rakennus 
esiintyy Baeckmanin luonnospiirustuksissa myös 
nimellä Hangon Metalli Oy.

Julkisivuissa yhdisteltiin puhtaaksimuurattua tii-
lipintaa sekä poimutettua alumiinilevyä. Julkisivuau-
kotus oli pääosin nauhaikkunamaista ja murrettu har-
jakatto toimi ylävalon lähteenä, samanlainen ratkaisu 
löytyy myös Vehon autokorjaamosta vuosikymmenen 
alkupuolelta.57 Rakennusta on sittemmin laajennettu 
huomattavasti ja se toimii edelleen teollisuuskäytössä.

ASEA AB 1960
Yhteistyönä Eero Mikkulaisen ja Kurt Mobergin kanssa 
suunniteltu ruotsalaisen konepajayhtiö Oy Asea Ab:n 
tehdas- ja varastorakennus valmistui Espoon Kiloon 
1960. Teräsbetonirunkoinen ja Siporex-elementeillä 
päällystetty yksikerroksinen, hallimainen rakennus 
aukotettiin kapein nauhaikkunoin, yhtä julkisivuista 
reunustaa pitkä lastauslaituri. Sisätila oli pääosin pila-
reiden jäsentämää avohallia. Lisätoimintoja sijoitettiin 
pieneen erilliseen siipeen. Arkkitehtuuri ilmentää 
luonteeltaan anonyymimpää teollisuuden käyttöarkki-
tehtuuria. Asean tehdas- ja varastorakennus esiteltiin 
Suomi rakentaa -näyttelyssä vuonna 1963.58

56  Oy Saseka Ab 1958.
57  Maaseudun tulevaisuus 1959.
58  Jaatinen toim. 1963.

Ikopalin pieni tehdasrakennus sekä leikkauskuva. Uusi Suomi 1958.

Aluma oy:n tehtaan perspektiivipiirros. Maaseudun tulevaisuus 
1959.

Asean tehdasrakennuksen pienoismalli. Arkkitehti 1–2/1963.
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KAAPELITEHDAS, PIKKALA 1961
Suomen Kaapelitehtaan uusi tuotantolaitos raken-
nettiin Kirkkonummen Båtvikiin 1960-luvun alussa. 
Tehtaan ensimmäinen rakennusvaihe oli yhteistila-
vuudeltaan 117 000 kuutiometriä ja koostui kolmesta 
hallista, joihin sisältyivät valssilaitos, teräsalumii-
niköysiä valmistava osasto sekä kevytmetalliosasto. 
Rakennusmassa oli matala ja sahamaisella valoka-
tolla katettu. Baeckman suunnitteli myös tehtaan 
toisen rakennnusvaiheen, joka valmistui 1960-luvun 
puolivälissä. Toinen vaihe oli tilavuudeltaan noin 91 
000 kuutiometriä ja siihen sisältyi myös konttoreita, 
apuosastoja ja tehdasruokala. Rakennukset toteutettiin 
elementtirakenteisina.59 Tehdas sijaitsee noin kilo-
metrin päässä myöhemmin valmistuneesta Suomen 
Sokerin Kantvikin tehtaasta.

MAANVILJELIJÄIN MAITOKESKUS 1963
Maanviljelijäin maitokeskuksen suuri leipomoraken-
nus valmistui useassa vaiheessa 1960-luvun alkupuo-
lella, kokonaistilavuudeltaan rakennus oli 106 000 
kuutiometriä. Rakennus sijaitsee Helsingin Arabiassa 
osoitteessa Hämeentie 111 ja on sittemmin muokattu 
kauppakeskuskäyttöön. Toimiessaan leipomo kuului 
Euroopan suurimpiin.60

Moniosainen rakennusryhmä käsitti korttelia kah-
delta suunnalta reunustavan L-muotoisen volyymin 
sekä sen edustalle sijoitetun laakeamassaisen mei-
jerirakennuksen. Tiilipintaiset rakennusvolyymit oli 
nostettu yksikerroksiselle jalustalle, jonka julkisivuja 
hallitsi lasitiili. Vaakasuuntaisin ritiläaihein elävöite-
tyt nauhaikkunat kiersivät tiilipintaisia rakennusmas-
soja joiden katoille oli nostettu poimualumiinipintaisia 
korotusosia. Tehdastilojen lisäksi kokonaisuuteen 
kuului pohjoiskulmaan sijoittunut erillinen konttori-
osa. Lounaispuolelle rakennettiin erillinen höyrykes-
kus piippuineen. 

59  Helsingin sanomat 1962. Helsingin sanomat 1965.
60  Uusi Suomi 1963.

Maanviljelijäin maitokeskus valmistuneena sekä pienoismallina. 
Ylempi kuva: Uusi Suomi 1963. Alempi kuva: Uusi Suomi 1964.

Kaapelitehtaan laaja, hallimainen rakennus Kirkkonummen Pikka-
lassa. Helsingin Sanomat 1962.
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PAULIGIN PAAHTIMO 1968
1960-luvun lopulla Baeckman suunnitteli yhdessä 
arkkitehti Pentti Korhosen kanssa uuden pääpaah-
timon Paulig-kahviyhtiölle. Uusi ajanmukainen 
paahtimorakennus sijoitettiin tuolloin rakennuskan-
naltaan väljään Vuosaareen. Suuressa kolmensadan 
työntekijän laitoksessa oli lisäksi 28 kahvisiiloa, yhtiön 
keskusvarasto sekä myyntikonttori. Vaakasuuntaisten 
ja suorakulmaisten matalien halliosien muodostamaa 
rakennusryhmää korosti korkea paahtimotorni, johon 
siilot sijoittuivat. Sen vierelle sijoittui samansuuntaise-
na erillinen toimistosiipi.61

Myöhemmissä vaiheissa laajennettu, mittava ra-
kennuskokonaisuus on sittemmin purettu 2000-luvulla 
uuden asuinalueen tieltä.

SINEBRYCHOFF
Sinebrychoffin panimorakennus Hietalahdentorin 
laidalla Helsingin Bulevardilla oli Woldemar Baeckma-
nin uran viimeisiä ja kaupunkikuvallisesti näkyvimpiä 
suuria suunnittelutöitä. Korkea, tiiltä ja lasia hienova-
raisesti julkisivuissaan yhdistelevä rakennus muodos-
taa päätepisteen Bulevardin eteläpäähän, Hietalahden 
torin teunalle. Tontin kaupunkikuvallisesti kiinnosta-
vassa ympäristössä yhdistyvät Sinebrychoffin histo-
riallinen panimoalue, satama sekä Hietalahden tori 
taustalla kohoavine teknillisen korkeakoulun vanhoine 
päärakennuksineen.

Rakennus suunniteltiin yhteistyönä Markku Ikolan 
kanssa, jonka Baeckman mainitsee ideoineen raken-
nuksen suuren, torin puolelle avautuvan lasijulkisivun. 
Avatulla julkisivulla pyrittiin elävöittämään viereistä 
toria tuomalla panimon toiminta näkyvänä elementti-
nä torin taustalle.62 Bulevardin puoleinen lasijulkisivu 
on nostettu täysin umpinaisen tiilipintaisen pohjaker-
roksen muodostaman jalustan päälle. Umpinaisen tiili-
muurin ja korkean, avoimen lasijulkisivun kontrasti on 
rakennuksen hallitseva teema. Korotettuihin kahteen 
alimpaan kerrokseen sijoitettiin kadun puolelle veden-
puhdistamo sekä itse panimotilat suurine kattiloineen. 
Ylempiin kerroksiin sijoitettiin ajanmukaiset avokont-
toritilat, joista näköalat avautuivat Hietalahden torin 
ylle. Aputilat sijoitettiin taemmas erilliseen umpinai-
seen rakennusmassaan.63

61  Etelä-Suomen sanomat 1968.
62  Baeckman 1992.
63  Baeckman 1970, 40–45.

SInebrychoffin panimo Hietalahdentorilta nähtynä vuonna 1975. 
Eeva Rista, HKM.

Pauligin paahtimokokonaisuus ilmakuvassa vuodelta 1970. Simo 
Rista, HKM.
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1970-luvulla Baeckmanin töitä julkaistiin Arkkiteh-
ti-lehdessä kaksi: Sinebychoffin panimo heti vuonna 
1970 sekä vuonna 1976 Åbo Akademin 1830-luvun 
kansliarakennuksen saneeraushanke. Sinebrychoffin 
panimoa voidaan siis pitää Baeckmanin viimeisenä 
suurena tehdassuunnitelmana. Åbo Akademin Sanee-
raushankkeen jälkeen Baeckmanin töitä ei arkkiteh-
tuuri- tai muussa lehdistössä esiinny. On siis syytä 
olettaa, että arkkitehti on näillä paikkein uraansa 
vetäytynyt ammattinsa harjoittamisesta, tai ainakin 
siirtynyt vähemmän näkyvien töiden pariin.

Asea oy:n hallimainen tehdas Espoon Kilossa edusti ulkohahmol-
taan Baeckmanin 1960-luvulle tyypillistä muodonantoa. Arkkiteh-
ti 1–2/1963.
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Tämä luku käsittelee ensisijaisesti Suomen Sokeri 
oy:n muodostumista ja yrityshistoriaa sekä työn 
kannalta tärkeän Töölön sokeritehtaan rakentamista, 
varhaishistoriaa ja myöhempää muuttoa pois pääkau-
pungista siihen johtaneine olosuhteineen. Varsinaisiin 
tehdasrakennuksiin ja niiden arkkitehtuuriin perehdy-
tään erikseen luvussa 4.1.

Suomessa toimi 1910-luvulla yhteensä kuusi 
sokeritehdasta. Nämä olivat tuotantonsa suurusjär-
jestyksessä Töölön sokeritehdas (Helsinki), Auran 
sokeritehdas (Turku), Vaasan sokeritehdas, Kotkan 
sokeritehdas, Pietarsaaren sokeritehdas sekä Hietalah-
den sokeritehdas (Helsinki). Kaksi suurinta, Töölön ja 
Auran sokeritehtaat vastasivat yhdessä noin puolesta 
maan sokerituotannosta.64 Maan sokeritehtaat olivat 
yhdistäneet toimintaansa jo vuonna 1901 Suomen so-
keriyhdistyksen muodossa käsittelemään ylituotannon 
aiheuttamia ongelmia.65 Tehtaiden liittäminen yhdeksi 
osakeyhtiöksi otettiin Sokeriyhdistyksessä puheeksi 
vuonna 1907. Asiaa pohdittiin useampaan otteeseen, 
mutta markkinoita hallitsevien suurempien tehtaiden 
vastahakoisuus kariutti suunnitelmat jokaisella kerral-
la. Kuitenkin muun muassa ensimmäisen maailman-
sodan aiheuttama epävarmuustila johti ennen pitkää 

64  Suomen Sokeri oy 1970, 9–10.
65  Suomen Sokeri oy 1956, 27.

3. Suomen Sokeri oy
3.1 Suomen Sokeri oy, historia vuoteen 1970

yksimieliseen yhdistymispäätökseen vuonna 1917. Suo-
men Sokeri oy:n perustava yhtiökokous pidettiin näin 
ollen 28.12.1918, ja sen myötä päätettiin ostaa kaikki 
Suomen sokeritehtaat uuden osakeyhtiön osakkeita 
käyttäen. 66

Suomen Sokeri oy:n alkuvuodet olivat sodan 
jälkimainingeista ja säännöstelystä johtuen vaikeat 
ja tehtaat toimivat vajaakäynnillä.67 Säännöstelyti-
lanteessa Suomen Sokeri toimi sopimuksessa valtion 
kanssa, jossa sokerijalostus tehtiin valtion laskuun 
valtion sokeriyhtiölle maksamaa korvausta vastaan. 
Säännöstelykausi loppui eduskunnan päätöksellä 
huhtikuussa 1921, jolloin loppui myös Suomen Sokerin 
ja valtion yhteistyö.68

Markkinatilanteen vapauduttua huomio kiinnittyi 
tehtaiden vanhanaikaiseen varustukseen. Yksikään 
Suomen tehtaista ei laitteistoiltaan kyennyt täysimit-
taiseen, ruskeaa raakasokeria raaka-aineenaan käyt-
tävään sokerinjalostukseen, raaka-aineena käytettiin 
pääosin valkoista juurikassokeria. Ensitoiminaan yhtiö 
keskitti tuotantoaan lakkauttamalla pienimmät teh-
taansa Pietarsaaressa ja Helsingin Hietalahdessa. Huo-

66  Suomen Sokeri oy 1956, 35–36.
67  Suomen Sokeri oy 1970, 31–32.
68  Suomen Sokeri oy 1970, 32–43.

Vaasan sokeritehdas Vaskiluodossa, kuva on oletettavasti 1950-lu-
vulta. Suomen Sokeri 1956.
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mionarvoista on, että Suomen Sokeri oy oli koko maan 
ainoa sokerintuottaja, eli ainoa kilpaileva voima oli 
tuontisokeri. 1920-luvulta lähtien ryhdyttiin laajoihin 
tehdasinvestointihankkeisiin tuotannon nykyaikaista-
miseksi. Toimenpiteet tuottivat tulosta, kasvu kuiten-
kin katkesi toisen maailmansodan syttymiseen 1939.69

Toisen maailmansodan aiheuttama laskusuhdanne 
kesti aina vuoteen 1947, jonka jälkeen päästiin jälleen 
aloittamaan laaja uudistusohjelma. Ensimmäisenä 
uudistettiin perusteellisesti yhtiön suurin, eli Töölön 
tehdas. 1940-luvun puolivälissä aloitetut uudistukset 
merkitsivät myös Harmia & Baeckmanin ja Suomen 
Sokerin yhteistyön alkua, jota käsitellään tarkemmin 
seuraavassa luvussa. Töölön tehtaan 1800-luvulta 
peräisin olevaa rakennuskantaa purettiin ja uusia 
tehdasrakennuksia pystyettiin, joiden uusitun koneis-
ton myötä myös ruskean raakasokerin jalostus kävi 
mahdolliseksi. Neljä vuotta pysähtyneenä seisonut 
Töölön tehdas pääsi aloittamaan sokerinjalostuksen 
jälleen vuodenvaihteessa 1947–48. Töölön uudistusten 
tiimoilta lyötiin lukkoon myös kaikkia neljää tehdasta 
koskeva laaja investointiohjelma vuosikymmenen 
loppuun mennessä toteutettavaksi, toteutus kuitenkin 
venyi vuoteen 1953.70

Seuraavalla vuosikymmenellä toteutettiin Vaasan 
tehtaan kokonaisvaltainen uusiminen vuosien 1960–63 

69  Suomen Sokeri oy 1970, 50–57.
70  Suomen sokeri 1970, 117–127.

välillä. Muutostöiden arkkitehtina toimi Leo Lehti-
kanto.71 Myös Kotkan tehtaalla tehtiin saneeraustöitä, 
muutoksiin kuuluivat voima-aseman uusiminen sekä 
uusi kookas raakasokerisiilo. Suurimpia 1960-luvun 
muutoksia yhtiön toiminnassa oli kuitenkin Auran 
tuotannoltaan supistuneen ja kannattamattomaksi 
käyneen yli 100-vuotiaan sokeritehtaan lakkauttami-
nen Turussa vuonna 1961.72

Turun tehtaan lakkauttamisen myötä nousi ajan-
kohtaiseksi myös Töölön tehtaan kohtalo. Helsingin 
keskustaan pääväylä Mannerheimintien varteen sijoit-
tunut tehdastontti aiheutti ongelmia niin tehtaan kuin 
kaupunginkin laajennuspaineiden kannalta. Tilanteen 
ratkaisuksi molempien osapuolten kannalta edulliseksi 
katsottiin uuden, ajanmukaisen ja laajenemiskelpoisen 
tehtaan perustaminen pääkaupunkiseudun tuntumaan 
korvaamaan sekä Töölön että Auran tehtaat. Töölön 
tehtaan lakkautusta ja siihen johtaneita olosuhteita 
käsitellään tarkemmin Muutto Kirkkonummelle -alalu-
vussa neljännen luvun alla.73

71  Museovirasto.
72  Suomen sokeri 1970, 129–140.
73  Suomen sokeri 1970, 141–156.

Sokeripusseja täytetään ja punnitaan Töölön sokeritehtaalla vuon-
na 1930. Pietinen, MV.
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Suomen Sokeri oy:n perustajatehtaat olivat kaikki 
sokeripuhdistamoita. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että tehtaat jalostivat raakasokerista myyntiin 
kelpaavia sokerituotteita. Näiden puhdistamoiden 
lisäksi Suomessa toimi samaan aikaan raakasokeriteh-
taita, joissa tuotettiin sokeripuhdistamoiden käyt-
tämää raakasokeria sokerijuurikkaasta.74 Suomessa 
viljellystä sokerijuurikkaasta tuotetun raakasokerin 
lisäksi raakasokeria hankkittiin tuontituotteena 
puhdistamoiden käyttöön. Sokerijuurikkaan viljely oli 
Suomessa aloitettu 1910-luvun lopulla ja ensimmäinen 
raakasokeritehdas perustettu Saloon vuonna 1918, 
tehdas aloitti toimintansa 1920. Raakasokeritehtaan 
perustaminen samaan aikaan Suomen Sokeri oy:n 
kanssa ei ollut sattuma, vaan Suomen Sokeri oli alusta 
alkaen teollisuudenalan Suomeen tuomisen vahvana 
taustavaikuttajana. 75 

Salon raakasokeritehdas toimi maan ainoana lähes 
kaksikymmentä vuotta. Seuraava raakasokeritehdas, 
Itä-Suomen raakasokeritehdas, perustettiin Antrean 
pitäjään vuonna 1938, tämä tehdas kuitenkin jäi rajan 
taakse Venäjän Karjalaan vuonna 1944. Kolmantena 
tehtaana seurasi 1940 Jankkalan kuntaan rakennettu 
Hämeen-Uudenmaan raakasokeritehdas, joka pian 
nimettiin uudelleen Turengin tehtaaksi. Suomen 

74  Suomen sokeri 1938. [lyhytdokumenttielokuva]
75  Suomen sokeri oy 1970, 216–222.

RAAKASOKERITEHTAAT

Sokeri oli tukemassa kaikkien tehtaiden perustamista 
merkitsemällä huomattavan osan uusien yhtiöiden 
osakkeista. 1950-luvun alussa raakasokeritehtaiden 
määrä lisääntyi kolmella: Länsi-Suomen sokeritehdas 
oy perustettiin Säkylään, Oy Juurikassokeri Betsocker 
Ab Naantaliin ja Itä-Suomen raakasokeritehdas oy:n 
korvaava tehdas nousi Korelaan lähelle Kotkaa.76

Raakasokeritehtaat olivat tiiviisti yhteydessä Suo-
men Sokeri oy:hyn, ja Woldemar Baeckman valikoitu 
usein myös niiden tarvitsemien rakennusten arkkiteh-
diksi.

76  Suomen sokeri oy 1970, 222–225.

Itä-Suomen raakasokeritehtaan tehdassali valokuvattuna 1930-lu-
vun lopulla, tehdas aloitti toimintansa Antreassa, mutta joutui 
alueluovutusten jälkeen muuttamaan Kotkan Korelaan. Karjalan lii-
ton kokoelma, MV.



33Woldemar Baeckman ja Suomen Sokeri

3. Suomen Sokeri oy

1

2

3

4

5a

11

6

7

9

10

5b

8

Helsinki
Töölön sokeritehdas 1806–1965
Hietalahden sokeritehdas 1899–1919

Kirkkonummi
Kantvikin sokeritehdas 1965–

Turku
Auran sokeritehdas 1859–1961

Vaasa
Vaasan sokeritehdas 1899–1983

Pietarsaari
Pietarsaaren sokeritehdas 1900–1919

Naantali
Naantalin sokeritehdas 1953–1990

Kotka
Kotkan sokeritehdas 1912–
Korelan sokeritehdas 1953–1989

Janakkala
Turengin sokeritehdas 1948–1998

Säkylä
Säkylän sokeritehdas 1953–
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Antrean sokeritehdas 1938–1940
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Salon sokeritehdas 1918–2006

1

2

3

4

5a
5b

6

7

8

9

10

11

Sokeripuhdistamot

Raakasokeritehtaat

Karttaan on paikannettu Suomen sokeripuhdistamot sekä raakaso-
keritehtaat kautta maan sokerituotannon historian. Tehtaat on lis-
tattu aikajärjestyksessä perustamisvuoden perusteella.

SUOMEN SOKERITEHTAAT
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Alaluvussa käsitellään Töölön sokeritehtaan syntyä ja 
vaiheita ennen Suomen Sokeri oy:n muodostamista 
1910-luvulla sekä Harmia & Baeckmanin toimeksian-
tojen alkua tehtaan parissa 1940-luvulla. Baeckmanin 
tehdasaluetta koskeviin suunnitelmiin perehdytään 
luvussa 4.1.

Helsingin ensimmäisen sokeripuhdistamon perusti 
kauppias Bernhard Manecke Helsingin kaupunginkol-
legion antamalla luvalla 24.3.1806. Tuotantolaitostaan 
varten hän oli valmiiksi hankkinut kolmikerroksisen 
kivitalon Senaatintorin ja Unioninkadun kulmasta 
Sarvikuonon korttelista, nykyisin moneen kertaan 
muokattu rakennus tunnetaan Kiseleffin talona. 
Nimitys on peräisin kauppaneuvos Feodor Kiseleffiltä, 
jonka omistukseen sokeripuhdistamo päätyi Manec-
ken kuoltua vuonna 1810. Venäjän vallan alle joutumi-
nen tarjosi sokeriteollisuuden harjoittamiselle otolliset 
olot muun muassa tullittoman Venäjän markkinoille 
suunnatun viennin merkeissä.77

Sokeritehtaan sijainti Senaatintorin laidalla raken-
tuvan Helsingin ydinkeskustassa aiheutti kuitenkin 
ongelmia, sokeripuhdistamo katsottiin tulipaloriskik-
si ja lisäksi aikansa sokerinpuhdistusmenetelmissä 
käytetty, Pietarista asti tuotu eläinten veri tapasi 
mädäntyä rakennuksen kellarissa, mikä aiheutti 

77  Suomen Sokeri oy 1956, 15–28.

3.2 Töölön sokeritehtaan historia 1940-luvulle saakka

epämiellyytävää hajuhaittaa lähiympäristöönsä.78 Näin 
ollen kaupungin uudistamistoimikunnan ehdotuksesta 
Kiseleff siirsi sokerinpuhdistamonsa Töölönlahden 
rannalla kaukana silloisesta kaupungista sijainneel-
le tontille, jossa hän omisti jo valmiiksi tiilitehtaan 
sekä asuinhuvilan. Kiseleff ei omistanut Töölönlah-
den maata, sillä kyseessä oli lahjoitusmaa-alue, jota 
lainsäädäntö ei sallinut luovutettavan. Kiseleffille 
annettiin maista harvinaislaatuinen vuokrasopimus, 
jonka mukaan maa-alueen vuokra jäädytettiin vuoteen 
1854, minkä lisäksi hän sitoutui vuosittain maksamaan 
kaupungin kassaan 18 tynnyriä ja 15 3/8 kappaa ruista. 
Kuriositeettina tämä vuokraehto oli voimassa vielä 
1960-luvun alussa Töölön tehtaan muuttaessa tontil-
ta.79 Maistraatti antoi suostumuksensa tehtaan muut-
toon 1818 ja senaatti vahvisti sen seuraavana vuonna. 
Kiseleff sai kolme vuotta aikaa siirtää tehtaansa 
Töölönlahdelle ja samalla saneerata vanhan tuotanto-
laitoksensa asuinkäyttöön. Töölönlahden ensimmäisen 
sokeritehdasrakennuksen suunnitteli tuolloin Helsin-
gin uudelleenrakennuskomitean arkkitehtinä toiminut 
Carl Ludvig Engel. Tehtaaseen kuului kolmikerroksi-
nen runko-osa sekä kaksikerroksinen siipirakennus. 

78  Järvenpää 2006.
79  Suomen Sokeri oy 1970, 142.

Töölön sokeritehdas kuvattuna tuolloin vielä koskemattomassa 
ympäristössään Töölönlahden rannalla Carl Adolf Hårdhin akvarel-
lissa vuodelta 1867. HKM.
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Tuotanto tehtaassa voitiin aloittaa kesällä 1823.80

Tehtaan ensimmäisinä vuosikymmeninä tuotanto 
oli vaatimatonta ja vaihtuvien tulli- ja kauppajärjes-
telyiden hankaloittamaa. Valtaosa Suomessa liikku-
neesta sokerista oli edelleen tuontitavaraa. Kiseleff 
myös perusti omat sokerimyymälänsä Helsinkiin 1829 
ja Turkuun 1836. Tuotantoluvut kuitenkin vilkastui-
vat 1840-luvulla, kun muuttuneen kilpailutilanteen 
vuoksi ruokosokerin hinta laski merkittävästi. Vuoteen 
1844 tehtaan käyttämä ruokosokerin määrä oli jo yli 
kolminkertaistunut vuosikymmenen alkuun verrat-
tuna. Feodor Kiseleff kuoli 1847 ja tehdastoiminta 
periytyi hänen leskelleen ja pojilleen toiminimellä F. P. 
Kiseleff & pojat. Myönteinen kehitys jatkui tuotannon 
kannalta 1850-luvun loppuun, jolloin ajankohtaiseksi 
nousivat investoinnit tehdaslaitteistoon Turun raken-
teilla olevan uuden sokeritehtaan kanssa kilpailun 
mahdollistamiseksi. Investointien rahoittamiseksi 
Kiseleffit pyysivät yhtiön osakkaiksi joukkoa varakkai-
ta asiakkaitaan, mikä johti Töölön Sokeritehdas Yhtiön 
perustamiseen alkuvuodesta 1859. Yhtiö osti myös 
tehtaan sekä tontin vuokraoikeuden ja vuokramaan 
alaa laajennettiin muutamaan otteeseen seuraavalla 

80  Suomen Sokeri oy 1956, 15–28.

vuosikymmenellä. Ensimmäiset tehdasrakennusuudis-
tukset valmistuivat 1860.81

Suomalaisen sokeriteollisuuden asema koheni 
1860-luvulla huimaa vauhtia, ja vuosikymmenen 
lopulla tuontisokerin osuus kokonaiskulutuksesta oli 
enää 25%, myös Töölön tehtaan tuottavuus oli jat-
kuvassa kasvussa. Vuosikymmenen lopussa tehdas 
valmisti myös erillisessä tuotantorakennuksessa 
sokerintuotantoprosessin jätteistä paloviinaa, mutta 
tämä tuotantohaara lakkautettiin jo 1870. Suomalaisen 
sokeriteollisuuden kasvujakso kuitenkin keskeytyi 
jälleen muuttuneiden tulli- ja kauppasääntöjen vuoksi, 
vaikeammat vuodet jatkuivat Töölön tehtaalla aina 
1890-luvulle saakka. Yhtiöstä tehtiin toukokuussa 1885 
osakeyhtiö ja vuosikymmenen lopulla toteutettiin 
tehtaan kokonaisvaltainen modernisointi. Suhdanteet 
lähtivät paranemaan jälleen 1890-luvun lopulla kiih-
dyttäen Töölön tehtaan tuotantoa, vuosikymmenen 
puolivälissä myös tehtaan rakennuskantaa uudistettiin 
jälleen. Samaan aikaan perustettiin useampi kilpaileva 
sokeripuhdistamo, joista mainittakoon Vaasan sokeri-
tehdas sekä Pietarsaaren tehdas. Kilpailutilanne laski 
sokerin hintaa Suomessa ja kilpailevat tehtaat päätyi-

81  Suomen Sokeri oy 1956, 19–28.

Töölön sokeritehtaan sijainti Helsingin keskustassa on korostettu 
karttaan punaisella katkoviivalla. Pohjakarttana toimii vuoden 1925 
opaskartta. HKP.
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vät liikatuotannon estämiseksi perustamaan Suomen 
Sokeriyhdistyksen vuonna 1901. Vuosisadan vaihteessa 
Töölön tehtaalle rakennettiin oma korjauspaja sekä 
toimitusten helpottamiseksi pistoraide.82 83

Vuosisadan vaihteessa tehdasaluetta hallitsi tontin 
luoteiskulman tuntumaan, kutakuinkin nykyisen 
oopperatalon sisäänkäyntipihan kohdalle Man-
nerheimintien (silloin Läntinen Viertotie) varrelle 
asettunut tehtaan päärakennus. Vuosisadan vaihteen 
asussaan tehdasrakennus oli jo varsin kerrostunut ja 
hahmoltaan rypäsmäinen ja tiivis, aidattu tehdasalue 
muistutti pientä kylää. Tehdasalueen lisärakennuksia 
suunnittelivat 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa 
muun muassa Suomen sokerille työskennellyt kemisti 
Anton Edvard Alfthan, rakennusmestari Elia Heikel, ja 
arkkitehdit Magnus Schjerfbeck, Theodor Höijer, Wal-
demar Aspelin sekä Alarik Tavaststjerna.84 1930-luvulla 
tehdasalueelle suunnitteli lukuisia lisärakennuksia 
arkkitehti Runar Finnilä.

82  ibid.
83  Hakkarainen & Putkonen 1995, 51.
84  HKA Ia14:1

Töölön sokeritehtaan rakennusvaiheisiin palataan 
seuraavan luvun Woldemar Baeckmanin Töölöön 
suunnittelemia tehdasrakennuksia käsittelevässä 
alaluvussa 4.1.

Töölön sokeritehdas viistoilmakuvassa ennen Harmia & Baeckma-
nin muutoksia, kuva on vuodelta 1930. Sääski oy, HKM.
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Woldemar Baeckmanin töitä Suomen sokerille 
käsitellään tässä luvussa kolmen käyttötarkoituksen 
mukaan määritellyn rakennustyypin puitteissa. Nämä 
rakennustyypit ovat itse tuotantolaitokset, yhtiön 
konttorirakennukset sekä asuin- ja edustusraken-
nukset. Tuotantolaitoksista tutkimukseen on nostettu 
esille Töölön tehdas, Naantalin raakasokeritehdas sekä 
Kirkkonummen tehdas. Konttoreita edustavat Töölön 
tehtaan osana toiminut pääkonttori sekä Salon raa-
kasokeritehtaan pääkonttori. Asuin- ja edustusraken-
nuksista mukaan on valittu Suomen sokerin johtajan 
asunto Helsingin Munkkiniemessä, Naantalin tehtaan 
työntekijöiden asunnot sekä Veklahden huvila Kirk-
konumella. Kohteet on valikoitu saatavilla olleen ar-
kistomateriaalin perusteella ja ajallisesti ne sijoittuvat 
1940-luvun lopusta aina 1960-luvun puoliväliin. Osa 
sokeritehtaista rakennuksineen jää täten tutkimuksen 
ulkopuolelle aineiston puutteen sekä työn laajuudeen 
puitteissa. Nämä tehtaat ovat Kotkan, Vaasan sekä 
Turun sokeritehtaat sekä muut raakasokeritehtaat 
lukuun ottamatta Salon ja Naantalin tehtaita.

Varsinaisia teollisen tuotannon laitoksia Baeckman 
ryhtyi urallaan suunnittelemaan ensi kerran Suomen 
Sokerin toimeksiantojen myötä, työt tehdasalueen 
parissa alkoivat 1940-luvun puolivälin tienoilla.85 
Suunnittelutyön lähtökohtina olivat Suomen Sokerin 
tuotannon ajanmukaistaminen vaikeiden sotavuo-
sien päätteeksi. Yhteistyö Suomen Sokerin kanssa 
käynnistyi Töölön tehtaan silloisen teknisen johtajan, 
vuorineuvos Gunnar Hernbergin otettua henkilökoh-
taisesti yhteyttä Baeckmaniin, taustalla oli ilmeisesti 
Hernbergin mieltymys Harmia & Baeckmanin aikai-
sempiin suunnitelmiin. Suomen Sokerin Töölönlahden 
pääkonttoria edelsi joukko pienempiä suunnitteluteh-
täviä itse tehdasalueelle.86 Harmian ja Baeckmanin 
osalta epäilystä aiheutti 1800-luvun puolella tuolloin 
kaupungin ulkopuolelle jäävän Töölönlahden rannalle 
sijoittuvalle tontille perustetun tehdasalueen tule-
vaisuus. Töölön kaupunginosan rakentumisen myötä 
Helsingin tiheämmän keskusta-alueen sisään jäänyt 
tontti ei arkkitehtien mielestä tuntunut kestävältä rat-
kaisulta tehdastoiminnan jatkumisen kannalta, sillä he 
kokivat, että kaupunki tulisi sen vääjäämättä jossain 
vaiheessa lunastamaan omaan käyttöönsä. Sokeri-
yhtiö kuitenkin vakuutti tehdasalueeseen kaupungin 
kanssa jo käytyjen neuvottelujen seurauksena tehtyjen 

85  Arkkitehti 7–8/1972, 11.
86  Baeckman 1992.

huomattavien viimeaikaisten investointien takaavan 
tehdastoiminnan jatkuvuuden tontilla.87

Suomen Sokerin Töölön tehdasalue oli huomatta-
van kerroksellinen tehdasrakennusten ryhmittymä, 
rakenteeltaan se oli tiheä ja kylämäinen. Sokeriyhtiö 
oli jo 1930-luvun lopulla tyytymätön tehtaidensa tek-
niseen tasoon ja alkoi suunnitella mittavia parannus-
hankkeita. Erityinen tarve oli laiteinvestoinneille, jot-
ka mahdollistaisivat sokerituotannon raaka-aineenaan 
kulutukseen sellaisenaan kelpaamaton tumma sokeri 
kalliimman valkosokerin sijaan. Uudistus edellytti 
muun muassa uuden keskuslaboratorion perustamista, 
joka sijoitettiin Töölön tehtaalle. Uudistustyöt aloi-
tettiin vanhimpien tehdasrakenteiden purkamisella 
1946. Rakennustöitä vaikeuttivat materiaalipula sekä 
säännöstely. 88

87  Harmia & Baeckman 1952.
88  Suomen Sokeri oy 1970, 111–118.

4. Woldemar Baeckman Suomen 
Sokerin arkkitehtina

Woldemar Baeckman (oik.) esittelemässä Kantvikin sokeritehtaan 
pienoismallia vuorineuvos Gunnar Hernbergille. Suomen Sokeri 
1970, s. 145.
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Kaaviossa on esitetty Töölön sokeri-
tehtaan rakennuskanta eri toimin-
toineen vuoden 1940 paikkeilla en-
nen Harmia & Baeckmanin muutos-
töiden alkua. Rakennusten käyttö-
tarkoitustiedot perustuvat Helsin-
gin kaupunginarkiston piirustuksiin.

Tehdasrakennus

Asuinrakennukset

Varastot, työpajat ja verstaat

Vuoden 1943 ortoilmakuvassa näh-
dään ylemmässä kaaviossa rajat-
tu alue. Huomattava osa kaaviossa 
tyhjänä esitetystä piha-alueesta on 
ollut ulkovarastokäytössä. HKP.
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Tehtaan 1. laajennus, 1946

Melassisäiliö, 1949

Porttirakennus & katos, 1948

Varastomuutos & raakasokerisiilo, 1951

Pumppuasema, 1947

Pääkonttori, 1950

Laboratorio (korotus), 1948

Vaakahuone, 19521
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Yleisradion rakennus

Tehtaan 2. laajennus, 1954
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WOLDEMAR BAECKMANIN RAKENNUSSUUNNITELMAT TÖÖLÖN SOKERITEHTAALLE

Kaaviossa on esitetty Baeckmanin tär-
keimmät uudisrakennus- ja muutossuun-
nitelmat Töölön tehdasalueelle. Kaaviossa 
mainittu ajoitusvuosi on rakennuspiirus-
tusten päiväys, sillä valmistumisvuotta ei 
kaikille rakennuksille pystytty varmista-
maan.
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Suomen sokerin tehdastontti oli muodoltaan mo-
nikulmainen, vajaan 4,2 hehtaarin suuruinen alue 
Töölönlahden länsirannalla, joka rajautui lännessä 
Mannerheimintiehen ja idässä Töölönlahteen. Nykyi-
sin tonttia hallitsee Kansallisooppera. 1940-luvulla 
Harmia & Baeckmanin aloittaessa työnsä tontilla 
tehdas oli toiminut paikalla jo yli 120 vuotta, mitä 
ilmensi myös tontin kerroksellinen rakennuskanta. 
Tehdasaluetta hallitsi useaan kertaan laajennettu, 
nykyisten Helsinginkadun ja Mannerheimintien 
risteyksen tuntumaan tontin luoteiskulmaan asettuva 
varsinainen sokeripuhdistamorakennus. Muodoltaan 
polveilevaa, linnakemaista rakennusta oli viimek-
si laajentanut arkkitehti Runar Finnilä 1930-luvun 
loppupuolella.89 Tehdastontin rahtiliikennettä helpotti 
etelästä saapuva, Töölönlahden rantaa pitkin kiertävä 
pistoraide. Raiteen varrella sijaitsi kaksi suurempaa 

89  Helsinki RakVV

makasiinirakennusta lahdenrannan tuntumassa, raide 
jatkui makasiineilta suoraan tehdasrakennukselle. 
Tontin eteläosa oli vanhaltaan avointa tilaa. Alun perin 
koko tonttia oli rantaviivaa lukuun ottamatta kiertänyt 
asuintalojen ja ulkorakennusten rivistö. Näistä luoteis-
kulman asuintalot oli kuitenkin purettu jotta tehtaan 
tonttirajaa saatiin vedettyä sisäänpäin katulinjauksen 
tieltä ennen 1940-lukua. Tehtaan eteläpuolella puis-
tomaisessa ympäristössä sijaitsi 1890-luvulla arkkitehti 
Theodor Höijerin suunnittelema tehtaan johtajan 
asuintalo.90 Lounaiskulmassa oli lisäksi kaksi piste-
mäistä asuintaloa. Aidatun tehdasalueen sisäänkäynti 
sijaitsi Mannerheimintien varrella porttirakennuksena 
toimivan asuinkerrostalon kautta. 1940-luvulla teh-
dasta ruvettiin uudistamaan perusteellisesti luvussa 2 
tarkemmin eriteltyjen tuotantoteknisten uudistusten 
mahdollistamiseksi.

90  HKA

Töölön sokeritehdas kuvattuna vuonna 1960 Harmia & Baeckmanin 
täydennysrakennusten valmistuttua. Kuvan keskellä näkyvillä ovat 
päätehtaan lisäsiivet, taempana näkyy myös uusi voimalaitos kor-
keine savupiippuineen. Foto Roos, HKM.TÖÖLÖN TEHDAS

4.1 Tehdasrakennukset
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Tehdasalueen täydennysrakentaminen ja uudistuk-
set vaikuttaa arkistopiirustusten perusteella tapahtu-
neen pikemmin rakennus kerrallaan suunniteltuna, 
ilman kokonaisvaltaista aluesuunnitelmaa, jota olisi 
pitkällä tähtäimellä noudatettu. Suunnittelumetodiin 
lienee vaikuttanut myös tehdasalueen rakennustar-
peen ajoittainen ennakoimattomuus.

Tehdasuudistusten ensimmäinen vaihe koski itse 
sokerijalostamorakennusta. Harmia & Baeckmanin 
piirustukset on päivätty 1946. Tehdasrakennuksen 
uudistus toteutettiin kahdessa rakennusvaiheessa ja 
uusien rakennusosien alta purettiin pois osa vanhan 
tehdasrakennuksen eteläistä osaa. Uusi rakenne liittyi 
vanhaan rakennukseen suoraan. Ensimmäinen laajen-
nusvaihe oli muodoltaan vanhan rakennuksen kanssa 
samansuuntainen, pohjois-eteläsuuntaan sijoittuva 
suorakaiteen muotoinen halli. Lisärakennus tukeutui 
tiilijulkisivuihin, betoniseen pilarirunkoon sekä beto-
niperustuksiin. Rakennus oli viisikerroksinen, nostaen 
sen muutoin pääosin kolmikerroksisen tehtaan mas-
sasta esiin korostetusti. Välipohjat olivat betonisia ja 
rautaisin alapalkein tuettuja. Rakennus katettiin tiili-
pintaisella puurakenteisella harjakatolla. Sisätiloiltaan 
uusi tehdasosa oli avointa, pilarien jakamaa hallitilaa 
tehdastyöskentelylle. Viides kerros oli parvimainen ja 
yhdistyi osittain neljänteen kaksikerroksiseksi tilaksi. 
Yhtenäisen sisätilan ainoat erotetut aputilaosat olivat 
hissi sekä WC:t.

Jo ensimmäisen tehdaslaajennuksen julkisivuissa 
on huomattavissa myöhemmässä pääkonttorissa tois-
tuva julkisivusommittelu. Julkisivu jakautuu tasale-
vyisiin ikkuna-akseleihin, joita rytmittävät umpinaiset 
ja puhtaaksimuuratut tiilikentät. Ikkunapinnat ovat 
suuria ja ruudutettuja, ylimmät kahden kerroksen 
korkuisia. Ikkunoiden vaakavälit käsiteltiin pystys-
uuntaisilla, uritetuilla koristemuurauksilla muodos-
taen julkisivuun yhtenäisten pystyaiheiden tasaisen 
rytmin. Kolmiulotteinen ja eri pintamateriaaleista 
koostuva julkisivupinta muistuttaa enemmän erilli-
sistä elementeistä punottua verkkoa, jonka väleihin 
aukotus luontaisesti syntyy kuin jälkikäteen ikkunoin 
aukotettua tasaista pintaa. Suorakaiteen muotoisesta 
rakennustungosta nousevat ulokkeina esiin ainoastaan 
sisäänkäynti sekä sen vastakkaisella puolella hissikui-
lu sekä WC-tilat. Sisäänkäyntiuloke sai julkisivuunsa 
korostetun, täysimittaisen, vesikaton rajaan yltävän 
lasiseinän sekä pienen harjakatteen jonka alle muo-
dostui näin viisikulmainen ikkuna, tämä aihe toistui 
Töölön tehtaan rakennuksissa usein. Sisäänkäyntinä 
toimivat suuret, ikkunapinnan ruudutusta toistavat 
diagonaalipuittein korostetut portit.

Huomionarvoista Harmia & Baeckmanin julkisi-
vuarkkitehtuurissa uuden tehtaanosan kohdalla on, 
että se melko suorakätisesti lainasi aiheitaan Runar 
Finnilän 1930-luvun lopun suunnittelemista raken-
nusosista. Finnilän julkisivuissa oli nähtävissä saman 
tyyppiset ikkuna-akselit vastaavantapaisine ikkuna-
ruudutuksineen sekä pystymuurausten korostamine 
välikenttineen. Syvennettyjä ikkuna-akseleita jakoivat 
samaan tapaan pilasterimaiset umpitiilikentät. Har-
mia & Baeckman ajanmukaistivat Finnilän julkisivuai-
heita nostamalla Finnilän julkisivussa reilusti katon 
rajan alle päättyvät ikkuna-akselit aina vesikaton ra-
jaan saakka, myös ikkunakenttien välien tiilikenttien 
reliefimäinen muurauskuvio oli Finnilän tasapintaisia 
syvennyksiä kolmiulotteisempi. Myös Finnilän robusti, 
klassisoiva räystäslista uupuu Harmia & Baeckma-
nin tehtaanosasta, Finnilän tehdas oli peltikatteinen 
uuden osan tiilikatteesta poiketen.

Tehtaan laajennuksen toinen vaihe toteutui vasta 
1950-luvun puolivälissä. Toinen rakennusvaihe jatkoi 
aiemman tehdassiiven rakennusmassaa etelään päin ja 
lisäsi sen länsikylkeen toisen vaakasiiven. Myös toinen 
osa rakennettiin betoniperustuksille tiilirakenteisena 
betonivälipohjin ja -pilarein. Pystysiiven viisikerroksi-
nen jatke oli sisätiloiltaan samalla tapaa avointa teh-
dashallitilaa, joskin osa toisesta kerroksesta erotettiin 
laboratoriotiloiksi. Kolmikerroksinen vaakasiipi käsitti 
henkilökunnan sosiaalitiloja sekä laboratoriohuonei-
ta, kolmanteen kerrokseen sijoitettiin työntekijöiden 
ruokala keittiöineen. 

Pystysiiven julkisivut jatkavat 1940-luvun osan 
jäsentelyä ruutuikkunoineen. Vaakasiiven ikkunajako 
puolestaan muistuttaa enemmän pääkonttoria suurine 
ruutuineen. Uutena korostemateriaalina käytettiin 
lasitiiltä, jota löytyy myös pääkonttorin yksityiskoh-
dista. Ylimmän kerroksen ruokasali muistutti pää-
konttorin ruokasalia harjamuotoisine lautapintaisine 
sisäkattoineen.

TEHTAAN UUDISTUKSET
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TEHDASLAAJENNUS, 1. VAIHE, 1946

Ensimmäisen kerroksen pohjapiirros, 1946. RakVV.

Julkisivu, 1946. RakVV.

Leikkaukset, 1946. RakVV.
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TEHDASLAAJENNUS, 2. VAIHE, 1954

Ensimmäisen kerroksen pohjapiirros, 1954. RakVV.

Leikkaus, 1954. RakVV.

Julkisivu, 1954. RakVV.
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1940-luvun lopussa tehdaslaajennusta seuraten 
Harmia & Baeckman suunnittelivat myös joukon 
pienempiä lisärakennuksia tehdasalueelle. Heti 
tehtaan jälkeen laajennettiin vanhaa 1800-luvun 
tehtaan itäpuolista makasiinia pienellä tiilipintaisella 
jatkepalalla, lahden rantaan lisättiin pumppuasema 
sekä Mannerheimintien puolisen kulkuportin taakse 
kiilamainen porttirakennus. Tämä rakennus on tosin 
1950-luvun luonnoksissa jo korvattu pääkonttorin ja 
tehtaan välisellä lisäsiivellä. 

Vuonna 1948 tehtaan päärakennuksen uuden osan 
pohjoispuolelle tehtiin pienehkö yhden kerroksen 
korotuspala, johon sijoitettiin väliaikaiseksi tarkoitettu 
uusi laboratorio. Pysyvät laboratoriotilat oli määrä 
rakentaa vasta tehdaslaajennuksen toisessa vaiheessa 
omaan rakennussiipeensä. Viimeisenä muutoksena 
ennen pääkonttorin rakentamista pystytettiin tehdas-
alueen koillisosaan suuri silinterimäinen melassisäiliö.

1940-luvun lopussa myös Nils Erik Wikberg oli 
pohtinut, olisiko alueelta pikemminkin syytä purkaa 
rakennuksia kuin lisätä sinne uusia. 91

91  Arkkitehti 2/1952, 21.

PIENEMMÄT TÄYDENNYSRAKENNUKSET, 1950-LU-
KU

Päätehtaan muutosten jälkeen vuonna 1951 rakennet-
tiin alueen itäosaan sijoittuvan pitkän makasiinira-
kennuksen eteläpäätyyn yhdistyvä suuri raakasoke-
risiilo. Massiivinen sylinterimäinen terässiilo toimi 
raakasokerin varastona, jota uuden tehdasteknologian 
myötä pystyttiin nyt puhdistamaan Töölössä. Siilon 
yhdisti vanhaan 1800-luvun makasiiniin tiilipintainen 
jatkeosa, jonka alta vanhaa makasiinia purettiin osit-
tain. Vanhan makasiinin julkisivu jäi silti itäpuolella 
uuden rakenteen osaksi. Uudet tiilipintaiset julkisivut 
mukailevat hienovaraisesti1800-luvun arkkitehtuu-
ria tiilipilastereineen, julkisivun yläosaa aukotettiin 
jälleen lasitiilin.

Tehdasalueen vilkkain täydennysrakentami-
sen vaihen sijoittui 1950-luvun puoliväliin. Vuosina 
1954–56 Harmia & Baeckman hyväksyttiät alueelle 12 
rakennuslupaa, joista osa koski vanhojen rakennusten 
muutostöitä.

Piirustustensa osalta 1953 päivätty suurempi 
rakennushanke oli uusi voimalaitos tehtaalle. Voi-
malaitos rakennettiin sokeripuhdistamon itäpuolelle, 
sen alta purettiin vanha L-muotoinen asuinraken-
nus. Voimalaitos oli volyymiltään kuutiomainen ja 
harjakattoinen tiilirakennus, itäisestä päästään yhtä 

Arkkitehti Runar Finnilä oli suunnitellut tehdasalueen Harmia & 
Baeckmania edeltävät muutokset. Kuvassa näkyvässä tehdasra-
kennuksen laajennusosassa on nähtävissä Harmia & Baeckmanin 
suunnitelmia muistuttava julkisivusommittelu. RakVV.

PIENEMMÄT TÄYDENNYSRAKENNUKSET, 1940-LU-
KU
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Voimalaitoksen julkisivu, 1953. 
RakVV.

Voimalaitoksen leikkaus, 1953. 
RakVV.

Voimalaitoksen pohjakerroksen 
pohjapiirros, 1953. RakVV.

VOIMALAITOS, 1953
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Tehtaan uusi lastauslaituri, taustalla näktvissä myös muita Harmia 
& Baeckmanin laajennuksia. Suomen Sokeri 1956.

Varasto- ja verstasrakennus tehdasalueen länsipuolella toteutettiin 
kolmessa vaiheessa, kuvissa pohjapiirros ja julkisivu. RakVV.
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kerrosta korkeampi. Rakenneratkaisu perustui jälleen 
betonisokkelin ylle, ulkoseinät olivat umpitiiltä ja 
hallitilaa tukivat lisäksi betonipilarit, voimalaitoksen 
katto oli betonipalkkien varaan tuettu. Vesikatto oli 
tiiltä. Rakennuksen päätila oli suuri, korkeahahmoi-
nen konehalli. 

Julkisivuarkkitehtuuri poikkeaa aikaisemmista 
Baeckmanin Töölön tehtaan rakennuksista, hallitsevin 
aihe voimalaitoksen ulkoarkkitehtuurissa ovat hyvin 
kapeat, tiheisiin ryhmiin asetellut ikkuna-aukot. Muu 
julkisivupinta on myöskin kauttaaltaan puhtaaksi-
muurattua tiiltä, eikä aikaisemmissa rakennuksissa 
nähtyjä koristemuurauksia ole käytetty. Julkisivuark-
kitehtuurissa on ehkäpä aistittavissa viittauksia van-
hempaan tehdasarkkitehtuuriin.

Vuonna 1954 on päivätty myös suurehkon varasto- 
ja verstasrakennuksen piirustukset. Tämä pitkänomai-
nen rakennus sijoitettiin Mannerheimintien kupeeseen 
sokeripuhdistamorakennuksen länsipuolelle. Yhdessä 
tehtaan uusien siipirakennusten kanssa se muodosti 
näin osittain suljetun sisäpihan tehtaan kupeeseen. 
Talon tieltä myös purettiin vanhoja makasiiniraken-
nuksia.

Kaksikerroksinen rakennus oli jälleen tiilipintai-
nen ja harjakattoinen. Pilarien jäsentämiin, avariin 
sisätiloihin sijoitettiin autohuoltoon liittyvien toimin-
tojen lisäksi avointa varastotilaa, sisätila oli osittain 
kahden kerroksen korkuinen. 

Julkisivusommitelma viittaa jälleen aikaisem-
piin tehdasalueen suunnitelmiin. Tässä tapauksessa 
puhtaaksimuurattu tiilipinta on kuitenkin supistettu 
siroiksi pilastereiksi joiden välisiä kenttiä täyttävät 
lasitiilipinnat. Lasitiilipinta on julkisivun alaosan koh-
dalla rikottu vaakasuuntaisilla rappauskentillä sekä 
muita rakennuksia peilaavalla pystysuuntaisella muu-

rausreliefillä. Toista päätyjulkisivua koristi toistuvana 
aiheena tehdasrakennuksissa näkyvä viisikulmainen 
ikkuna vesikaton rajassa.

Varasto- ja verstarakennus sai pohjoispuolelleen 
myös pienen, yksikerroksisen lisärakennuksen myö-
hemmin samana vuonna. 

Alueelle suunniteltiin vuonna 1954 erillinen vaa-
kahuone sekä sokeripuhdistamon vanhaan osaan idän 
puolella liittynyt lastaussilta katoksineen.

Vuosikymmenen toisella puoliskolla toteutetut 
täydennykset olivat pääosin pienikokoisia lisäraken-
nuksia sekä vanhojen rakennusten lieviä muutostöitä, 
näin ollen tehtaan vilkkain rakennusvaihe voidaan 
sijoittaa 1950-luvun ensimmäiseen puoliskoon.

Woldemar Baeckmanin viimeinen suunnittelutyö 
Töölön sokeritehtaalle koski väliaikaista purkuaitaa 
tehdasalueen ympärille. Piirustukset on hyväksytty 
kaupungin kiinteistölautakunnassa 22.8.1966.

Julkisivukuvassa varastolaajennus ja raakasokerisiilo vuodelta 1951. 
Laajennusosan julkisivujäsentely uudelleentulkitsee tässäkin suun-
nitelmassa vanhaa. RakVV.



48 Olli Nieminen

4. Woldemar Baeckman Suomen Sokerin arkkitehtina

Tässä alaluvussa käsitellään Suomen Sokerin Töölön 
tehtaan sulkemista sekä muuttoa Kirkkonummen Kan-
tvikiin. Uuden tehtaan arkkitehtuuria ja suunnittelu-
ratkaisua käsitellään erikseen seuraavassa alaluvussa.

Hugo Harmia ja Woldemar Baeckman olivat jo 
1940-luvun lopulla ensimmäiset Suomen sokerin 
toimeksiannot saadessaan ilmaisseet epäilyksensä 
Töölön tehtaan tulevaisuuden suhteen. Epäilykset 
osoittautuivat ennen pitkää myös aiheellisiksi, sillä 
vuonna 1960 alkaneiden Helsingin kaupungin hallinto-
elinten ja Suomen Sokerin pitkällisten neuvotteluiden 
yhteistuloksena tehdas päätettiin 159 vuoden toimin-
nan jälkeen siirtää pois kaupungin keskustasta. Tär-
keimpinä taustatekijöinä vaikuttivat Suomen Sokerin 
tontin rajallisen koon ja sijainnin aiheuttamat esteet 
tehtaan toiminnan kasvulle, sekä Helsingin kaupungin 
puolelta tehtaan sijainti, joka esti keskustan suunni-
teltujen uusien liikennejärjestelyiden toteuttamisen. 

Töölön sokeritehdasta räjäytetään vuonna 1966. Kuvassa Baeck-
manin suunnittelema tehtaan laajennussiipi. Lehtikuva, Uusi Suo-
mi, HKM.

MUUTTO KIRKKONUMMELLE

Töölössä ongelmia oli myös tehtaan vedensaannin 
sekä kuljetusyhteyksien kanssa. Suomen Sokeri oli 
jo aikaisemmin luovuttanut alun perin noin neljän 
hehtaarin tonttialastaan osia Helsingin kaupungille 
jättäen tehtaan käyttöön reilut 2,9 hehtaaria. Lisäk-
si Helsingin kaupungin ja Suomen Sokerin väliset 
erinäiset vuokrasopimukset maa-alasta sekä sinne 
johtavasta pistoraiteesta oli määrätty päättyviksi 
ennen 1960-luvun puoliväliä, Helsingin kaupunki oli 
neuvotteluissa myös ilmaissut suunnitelmansa purkaa 
liikenneuudistuksien tiellä olleen pistoraiteen heti 
vuokrasopimuksen päätyttyä. Näin ollen uuden teh-
dastontin etsintä aloitettiin jo kesällä 1960.92

Helsingin kaupungilla ei ollut tarjota sopivaa 
tonttia vaihdossa Töölön tonttia vastaan, joten uuden 
tehtaan rakennuspaikkaa ryhdyttiin etsimään pää-

92  Suomen Sokeri oy 1970, 141–150.
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kaupungin ulkopuolelta, joskin silti sen välittömästä 
läheisyydestä. Kriteereiksi uuden tehtaan sijainnille 
asetettiin myös suora satamayhteys sekä tilaa tehtaan 
läheisyydessä henkilökunnan asuntoalueeksi. Suomen 
Sokerin johtokunta tutki viittä eri aluetta sijoituspai-
kaksi ja päätyi lopulta Kantvikin alueeseen Kirkko-
nummella. Sijainti tarjosi hyvät yhteydet pääkaupun-
kiseudun markkina-alueella ja sen vierellä sijaitsi 
ennestään vanha venäläinen rautatie. 103 hehtaarin 
kokoinen tila ostettiin ja se siirtyi Suomen Sokerin 
omistukseen alkuvuodesta 1961. 1960-luvun loppuun 
mennessä yhtiön omistama alue Kantivikissä oli jo laa-
jentunut 479 hehtaariin. Uuden tehtaat rakennustyöt 
päästiin aloittamaan huhtikuussa 1963.93

Kantvikin tehdas rakennettiin kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluivat tehtaan raakaso-
kerisiilo, satama varusteineen, korjaamo, voimalaitos 
sekä keskusvarasto. 36 miljoonan raakasokerikilon 
varastoimiseen rakennettu siilo oli valmistuessaan 
Suomen suurin. Ensimmäisen vaiheen rakennukset 
saavuttivat harjakorkeuden kesällä 1964.94  Toiseen ra-
kennusvaiheeseen sisältyi puolestaan itse tuotantolai-
tos, joka saavutti harjakorkeutensa helmikuussa 1965.95 

93  Suomen Sokeri oy 1970, 151-155.
94  Uusi suomi 1964.
95  Uusi suomi 1965.

Koko rakennusurakka saatiin päätökseen vuoden 1965 
aikana, alun perin suunnitellun neljän vuoden sijaan 
koko hanke saatiin toteutumaan kahdessa ja puolessa 
vuodessa.96

Töölön tehdas jatkoi toimintaansa koko Kantvikin 
rakennusvaiheen ajan, tuotanto Töölössä lopetettiin 
vasta elokuun lopussa 1965. Tätä seurasi kahden kuu-
kauden tuotantokatko, jonka aikana Töölön tehdaslait-
teistoa siirrettiin uudelle tehtaalle.97 Kantvikin tehtaan 
vihkiäisiä juhlittiin 12.9.1966, tilaisuudessa paikalla oli 
muun muassa tasavallan prsidentti Urho Kekkonen.98 
Tehdas- ja satama-alueen rakennuskannan lisäksi 
hankkeeseen sisältyi joukko lähistölle toteutettuja 
asuntoja työvoimalle. Asuinalueen kaavoituksesta 
ja asuntosuunnittelusta vastasivat arkkitehdit Matti 
Itkonen ja Olli Parviainen. Asuinalue käsitti yhteensä 
193 asuntoa kerros-, rivi- ja yhden perheen pientalojen 
muodossa.99

96  Suomen Sokeri oy 1970, 153.
97  Uusi suomi 1965b.
98  Uusi suomi 1966.
99  Suomen Sokeri oy 1970, 152-155.

Kantvikin tehdas rakenteilla helmikuussa 1965. Tehdas valmistui 
reilussa kahdessa vuodessa parhaimmillaan 1500 rakennustyönte-
kijän voimin. Kuvassa harjakorkeuteensa on nousemassa tehtaan 
kiteyttämötorni. Suomen Sokeri 1970, s. 146.
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Kantvikin tehdaskompleksi nähtynä ilmasta pohjoisesta käsin. 
Etualalla tehtaan päärakennus, takana näkyvät sokerisiilot sekä sa-
tama. Matti A. Pitkänen, Suomen Sokeri 1970b.
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Suomen Sokerin uudelle päätehtaalle ostettu suuri 
tontti Kirkkonumella muodostui pääosin vanhasta 
Kantvikin tilasta, joka antoi myös nimensä uudelle 
tehdasalueelle. Alueeseen liitettiin myöhemmin myös 
muun muassa Ediksen ja Strömsbyn läheiset tilat. Alue 
sijoittuu merenlahden rantaan ja tehdasalueen naa-
purina oli Suomen Kaapelitehdas oy:n teollisuusalue, 
johon Baeckman oli samoihin aikoihin 1960-luvun 
alussa suunnitellut teollisuusrakennuksia. Meren-
rantatontti tarjosi hyvät puitteet satamatoimintaan 
ja sijainti oli yhä kyllin lähellä Etelä-Suomen asutus-
keskuksia, myös rautatie- ja maantieyhteydet olivat 
tehdastoiminnalle otolliset, tehdasalueelta oli suora 
rautatieyhteys Helsinki–Turku -rantaradan Kelan py-
säkille.100 Uuden tehtaan rakentaminen aloitettiin 1963 
ja sokerinvalmistus päästiin aloittamaan loppuvuo-
desta 1965. Kantvikin tehtaan valmistuttua Suomen 
Sokerin jalostamoita toimi sen lisäksi enää Kotkassa 
ja Vaasassa. Kantivkin tehtaan myötä yhtiö alkoi myös 
viedä tuotteitaan ulkomaanmarkkinoille.101

Kantvikin tehdas oli mittakaavaltaan yhtiön his-
toriassa poikkeuksellinen. Uusien tehdasrakennusten 
yhteistilavuus oli liki 339 000 kuutiometriä. Uuden 
tehdasalueen suunnittelityö annettiin arkkitehtuurin 
osalta kokonaisuudessaan Woldemar Baeckmanin 
arkkitehtitoimistolle, Baeckmanin itsensä lisäksi 
työhön osallistui erityisesti arkkitehti J. Salonen. 
Tehdassuunnittelusta vastasi diplomi-insinööri Gustaf 
von Hertzen ja konehankinnoista Suomen Sokerin 
teknillisen osaston päällikkö diplomi-insinööri Heikki 
Hongisto. Rakennesuunnittelijoina toimi insinööri-
toimisto K. Hansson & Co. Alueen kaavoittajina ja 
erillisten asuinrakennusten suunnittelijoina toimivat 
arkkitehdit Matti Itkonen ja muun muassa Espoon 
asemakaava-arkkitehtinä 1960-luvun alussa toiminut 
Olli Parviainen.102

Kantvikin moderni tehdasalue käsitti vuonna 1968 
maapinta-alaa noin 479 hehtaaria ja uudet puitteet yh-
tiön noin neljänsadan hengen työyhteisölle voitiin nyt 
suunnitella ilman Töölön pienen ja muurien ympäröi-
män tehdasalueen sekä vilkastuvan keskustaliikenteen 
asettamia rajoituksia. Työntekijöiden asunnoiksi Matti 
Itkosen suunnitelemat nelikerroksiset kerrostalola-
mellit sijoitettiin varsinaisen tehdasalueen koillispuo-
lelle. Kerrostalot käsittivät yhteensä 106 asuntoa ja 
niihin majoittui noin 65 prosenttia henkilökunnasta. 
Rivitaloasuntoja rakennettiin kauemmas koilliseen, 
tehdastyöläisiä palveli alueella ainakin oma lastentar-

100  Kansan Uutiset 1964.
101  Suomen Sokeri oy 1982, 1, 17; Suomen Sokeri oy 1970(2), 2.
102  Suomen Sokei oy 1970, 152-153.

ha sekä nuorison kerhotalo. Vielä kauemmas tehtaasta 
sijoitettiin erillinen pientaloalue, johon Suomen Sokeri 
pystytti 18 betoni-sandwhich-elementtirakenteista 
omakotitaloa. Yhtiö tarjosi työntekijöilleen myös mah-
dollisuuden lunastaa alueelta tontti ja rakentaa siihen 
oman talonsa yhtiön osittaisella tuella.103

Tehtaan päärakennus sijoitettiin merenlahden 
tuntumaan. Massaltaan rakennus koostuu lounaaseen 
ylöspäin porrastuvasta, noin 250 metriä pitkästä jalus-
taosasta jonka päälle on nostettu suuri, neliömäinen 
kiteyttämistorni. 26 metriä korkea kiteyttämistorni-
osa piti sisällään tehtaan keittosalin, jossa tapahtui 
puhdistetun sokerimehun kiteyttäminen. Jalustaosan 
tehdastiloihin sijoittuivat muun muassa mehunkä-
sittely- ja pakkausosastot, valmistevarastoja sekä 
apuosastoja.104 Rakennuksen julkisivut ovat pääosin 
poltettua tiiltä pitkin nauhaikkunoin aukotettuna. 
Päätehtaan itäpuolelle sijoitettiin pitkänomainen ja 
matala siipirakennus, johon sijoitettiin toimistoja, 
tehtaan keskuslaboratorio sekä henkilökunnan sosiaa-
litilat mukaan lukien edustava ruokala merinäköalalla. 
Rakennussiipien välillä oli maanalainen kulkuyhteys. 
Veistoksellisen elementin tehdasalueelle lisäsivät 
kaksi valtavaa, 180 metriä pitkää raakasokerisiiloa itse 
tehtaan eteläpuolella. Siilot tehtiin betonielementeistä 
mukailemaan poikkileikkaukseltaan sokerin luontais-
ta kekomuotoa ja ne täytettiin tehtaan oman sataman 
kautta saapuneella raakasokerilla yläpuolelta liikku-
valla sokerikuljettimella, joka huolehti raakasokerin 
tasaisesta jakautumisesta siilon sisään. Siiloista sokeri 
siirtyi hihnakuljettimilla päivävarastojen kautta muun 
muassa esipuhdistettavaksi, liuotettavaksi ja useaan 
kertaan suodatettavaksi, jonka jälkeen liuos kuljetet-

103  Suomen Sokeri oy 1970b; Suomen Sokeri oy 1970, 278–279; Kansan 
Uutiset 1965.

104  Helsingin Sanomat 1964.

Helsinki

Kantvik

Espoo

Uusi tehdastontti löydettiin Kirkkonummen Kantvikista pääkaupun-
kiseudun länsipuolelta.

KIRKKONUMMEN TEHDAS
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Kantvikin tehtaan kiteyttämistorni oli yksi tehtaan päätiloja. Ne-
likerroksinen tila erottuu tehtaan ulkomassasta suurena tornina. 
Matti A. Pitkänen. Suomen Sokeri 1970, s. 150.
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Kantvikin tehtaan pääkerroksen pohjapiirros sekä pitkittäisleikkaus.  
Maunula 1970.
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tiin päätehtaan kiteyttämistorniin. Tuotantoprosessi 
jatkui tornista pakkausosastoon toisessa kerroksessa, 
josta valmis sokeri siirtyi alemmas valmiin tavaran 
varastoon. Tuotantolaitoksen länsipuolella sijaitsivat 
omissa rakennussiivissään myös tehtaan oma voima-
laitos ja vesilaitos sekä konepaja.105 

Olemassaolevan kaupunkirakenteen ja kau-
punkikuvallisten kysymysten ulkopuolelle tehtyjen 
tehdasrakennusten arkkitehtuuri on oletettavasti 
ollut alisteista tuotantoprosessille ja koneiden tilavaa-
timuksille. Baeckmanin tuotantolaitoskokonaisuus on 
käytännöllisesti katsoen satamalta alkavan tuotanto-
prosessin ympärille rakennettu arkkitehtoninen kuori. 
Suunnitteluratkaisu oli rationaalinen ja tuotanto-
laitoksen valtaisaa massaa on kevennetty jakamalla 
eriluonteisia toimintoja erillisiin rakennusyksiköihin. 
Rakenteellisesti tuotantolaitoskompleksi perustuu 
teräsbetoniseen pilari-palkkirunkoon, joka mahdollisti 
tehtaalle oleelliset suuret hallitilat. Uloimmat pilarit 

105  Suomen Sokeri oy 1970b. Maunula toim. 1970.

sijoitettiin julkisivupinnan taakse yhtenäisten nau-
haikkunoiden aikaansaamiseksi. Korkean kiteyttämis-
torniosan välipohjat tehtiin paikoin teräsrakenteisina 
suuremman joustavuuden saavuttamiseksi. Vesikatot 
tehtiin kiteyttämistornia lukuun ottamatta Siporex-ke-
vytbetonista, tornin katto oli kosteussyistä teräsbeto-
ninen. Edellä mainittujen sokerisiilojen ohella myös 
itse tehdasrakennuksessa käytettiin elementtiteknolo-
giaa, kuitenkin esimerkiksi kiteyttämötorni valettiin 
paikalla.106 

Arkkitehtuurista ei löydy näkyviä viitteitä yhtiön 
vanhoihin tehdasalueisiin, tehdaskompleksin ilme on 
suoraviivaisen moderni ja konstailematon. Baeckma-
nin oman tuotannon sisällä ulkoisia yhtymäkohtia 
löytyy ainakin 1963 rakennettuun maanviljelijäin mai-
tokeskukseen Helsingin Arabiassa sekä jossain määrin 
myös myöhäisempään Pauligin paahtimoon Helsingin 
Vuosaaressa. Tehtaan nykyaikaisuudella onkin ollut 
suuri markkina-arvo yhtiölle, jonka lippulaivatehdas 
toimi vielä hetki sitten osittain 1800-luvulta peräisin 
olleissa puitteissa. Kantvikin tehdaskompleksissa ei 
kuitenkaan korostu yhtiön edustusfunktio, tehda-
salue on puhtaasti työympäristö. Suomen Sokerin 
omistukseen jäikin yhä Töölön tehtaan purkutoimien 
valmistuttua Baeckmanin 1950-luvun pääkonttori, joka 
lienee edelleen toiminut tässä käytössä, yhtiötä on siis 
yhä Kantvikin päätehtaan valmistuttuakin johdettu 
Helsingistä käsin. Useammassa lehtiartikkelissa ja 
Suomen Sokerin omassa julkaisussa tehdasta tituleera-
taankin koko Euroopan nykyaikaisimmaksi.107 Uusi teh-
daskompleksi ei poikkeuksellisesta mittakaavastaan ja 
valtakunnallisesta painoarvostaan huolimatta saanut 
aikanaan arkkitehtuurilehdistön huomiota. Maan uut-
ta arkkitehtuuria esittelevässä Suomen arkkitehtiliiton 
vuonna 1970 järjestämässä Suomi rakentaa 4 -näyte-
lyssä kohde kuitenkin pääsi esille. Myöskään Suomen 
Sokerin itse julkaisema materiaali koskien Kantvikia 
ei sivua sen arkkitehtuuria juuri lainkaan, vaan mate-
riaali keskittyy lähinnä tehtaan teknisiin ominaisuuk-
siin ja tuotantoprosesseihin. Vertailukohteena yhtiön 
julkaisussa 200 vuotta sokeriteollisuutta vuodelta 1956 
saivat Töölön tuolloin uusi pääkonttori sekä tehdas 
omat valokuvalliset esittelylukunsa.108

106  Maunula toim. 1970.
107  Suomen Sokeri oy 1970, 154.
108  Maunula toim. 1970.

Kantvikin tehtaan työntekijöistä valtaosa asui yhtiön omissa ker-
rostaloissa tehdasalueen koillispuolella. Kuvassa tyypillinen asuin-
kerrostalo, jotka suunnitteli arkkitehti Matti Itkonen. Talot raken-
nettiin 1960-luvun puolivälin tienoilla. Matti A. Pitkänen, Suomen 
Sokeri 1970b.
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Tehtaan päärakennus

Valmiin tavaran varasto

Raakasokerisiilot

Voimalaitos ja vedenpuhdistamo

Satama

Korjaamo

Kiteyttämötorni
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Sosiaalirakennus8
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Kalustovaja9

KANTVIKIN TEHDASALUEEN ALKUPERÄINEN RAKENNUSKANTA

Kantvikin tehdasalue ortoil-
makuvassa vuodelta 2019. 
Tehtaan rakennuskanta on 
lisääntynyt ja alkuperäisiä 
rakennuksia on laajennettu 
useaan otteeseen. KKP.
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Kantvikin sokerisiiloihin mahtui kumpaan-
kin 18 miljoonaa kiloa raakasokeria. Siilon 
parabolinen betonikuori mukaili sokerin 
luontaista kekomuotoa. Suomen Sokeri 
1970, s. 211.

Kantvikin tehtaan tarkkailuhuone, josta kä-
sin hoidettiin tehtaan toimintojen tekni-
nen valvonta. Suomen Sokeri 1970, s. 149.
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Vastavalmistuneen Kantvikin tehtaan päärakennuksen sisäänkäynti 
kuvattuna vuonna 1965. Matti Poutvaara, MV.

Henkilökunnan ruokala sijoitettiin 
Kantvikin tehtaalla omaan raken-
nussiipeensä merinäköalan äärelle. 
Matti A. Pitkänen, Suomen Soke-
ri 1970b.
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Naantalin juurikassokeritehdas perustettiin 1950-lu-
vun alussa Suomen sokerin myötävaikutuksesta 
tukemaan puolivalmiin raaka-aineen tuottajana yhtiön 
Kotkan ja Auran sokeripuhdistamoita. Huhtikuussa 
1951 hankkitiin tehtaalle 23 hehtaarin kokoinen teh-
dastontti kaupungin kaakkoispuolelta sataman läheltä 
Oy Juurikassokerin nimiin. Uuden tehdaslaitoksen 
harjannostajaisia vietettiin jo tammikuussa 1952 ja 
tehdas saatiin käyntiin vuonna 1953.109

Woldemar Baeckman sai toimeksiannokseen 
suunnitella myös Naantalin juurikassokeritehtaan. 
Edeltäneistä Suomen Sokerin sokeripuhdistamoista 
poiketen Naantalin tehdas oli täysin uusi, tyhjälle ton-
tille rakennettava tehdaslaitos. Tontti sijaitsi Naantalin 
kaupungin ja öljysataman välissä ja sen läpi kulki val-
miiksi rautatie. Tontille sijoitettu uusi tehdassuunnitel-
ma käsitti kaksi päärakennusta, itse tuotantolaitoksen, 
voimalaitoksen, sekä muutamia pienempiä apuraken-
nuksia. Baeckmanin piirustukset on päivätty 23.7.1951 
ja niihin tehdyt korjaukset 29.2.1952.

Itse tehdasrakennus sai kreikkalaisen ristin 
tapaisen pohjamuodon ja se sijoitettiin rautatien 

109  Suomen sokeri 1970, 224.

eteläpuolelle. Rakennuksessa oli kolme pääkerrosta, 
parvimaisia neljännen kerroksen tiloja sekä kuuteen 
kerrokseen yltävä torniosa luoteissiivessä. Lounaissiipi 
oli kaksikerroksinen. Rakennuksen yläpuolelle asettui 
myös tehtaan vesitornina toimiva puurakenteinen 
koppi, joka kohosi muuta rakennusmassaa ylemmäs. 
Rakennuksessa oli Töölön tehtaan tapaan harjakatot. 

Pohjaratkaisussa korostuu suuri, koko rakennus-
rungon läpi poikkisuunnassa ulottuva tehdassali. Yh-
tenäinen kaakko-luoteissuuntainen tehdassali toistuu 
läpi kolmen pääkerroksen. Pohjakerroksessa lounaan 
puoleisessa siivessä sijaitsevat sosiaalitilat ja muita 
sakaroita hieman leveämmässä koillissiivessä muun 
muassa varastoja sekä verstas. Toisessa ja kolmannes-
sa kerroksessa tehdassali jatkuu yhtenäisenä myös 
osittain koillissiipeen. Matalan lounaissiiven toiseen 
kerrokseen sijoitettiin muun muassa johtajan huone, 
piirustussali sekä laboratorio. Tehdastilojen pohja-
kerros oli erityisen korkea, myös kolmas kerros on 
korkeaa tilaa lukuun ottamatta parvimaisia neljännen 
kerroksen tiloja. 

Tehdas on suunniteltu samaan aikaan Töölön teh-
taan muutosten kanssa ja siinä on myös rakenteellises-
ti käytetty samantyyppisiä ratkaisuja. Betonisokkelin 

Naantalin juurikassokeritahtaan asemapiirros. Ristimuotoisen teh-
dasrakennuksen länsipuolella on tehtaan voimalaitos. MFA.

NAANTALIN JUURIKASSOKERITEHDAS
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päälle perustettu tehdas rakentuu tiiliseinien sekä 
tiloja jakavien betonipilareiden varaan. Tiilijulkisivuja 
on lisäksi vahvistettu ulostyöntyvin pilasterein. Töölön 
tehtaan punatiilivaltaisesta arkkitehtuurista poiketen 
Naantalin tehdas toteutettiin puhtaaksimuuratusta 
kalkkihiekkatiilestä. Vesikattomateriaalina käytettiin 
kattotiilen sijaan bitumihuopaa. Julkisivuissa käy-
tettiin myös samantapaisia pystysuuntaisia panee-
liosin erotettuja ikkuna-akseleita, tosin ainoastaan 
ristin sakaroiden päädyissä keskilinjan mukaisesti. 
Akseleiden umpinaiset välit korostettiin ilmeisesti 
poimualumiinilevyin tiilireliefin sijasta. Tätä Töölöstä 
muistuttavaa aihetta on kuitenkin käytetty ainoastaan 
korosteaiheena, suurin osa ikkunoista oli yksittäisten 
aukkojen riveinä, myös tiilipilasterit luovat julkisivuun 
toistuvat pystylinjat. Ikkunaruudut olivat Töölön teh-
taan varhaisten suunnitelmien malliin pieniä. Tehtaan 
korkeimmat tilat korostettiin julkisivussa korkein 
ikkunapinnoin. 

Rakennuksen ulkohahmo oli ristimuodon ja 
vaihtelevien kattokorkeuksien sekä tornimaisten osien 
tuloksena moninainen, ikään kuin useamman raken-
nuksen rypästä Töölön tehtaan malliin muistuttava. 
Vaikutelmaa korostavat ristin keskiosan tuntumaan 
sijoitettu kuusikerroksinen torni sekä paikoin rikotut 
harjakattomuodot. Korkeista ja kapeista, harjakattoi-
sista rakennysvoolymeistä kootusta rakennuksesta 
löytyy jälleen paljon 1950-luvulle tyypillistä, myös 

yhtymäkohtia samaan aikaan suunniteltuihin Töölön 
tehtaan rakennuksiin on nähtävillä. Tehtaan arkki-
tehtonisena esikuvana käytettiin ilmeisesti Örtoftan 
sokeritehdasta noin 25 kilometriä Malmöstä koilliseen, 
tehtaan isännöitsijä Torsten Ulfheden oli toiminut 
myös asiantuntijana Naantalin tehtaan suunnitteluvai-
heessa.110 Örtoftan tehtaasta on mahdollisesti ainakin 
saatu esikuva tehtaan kalkkihiekkatiilijulkisivuille, 
jotka ovat esikuvassa näkyvä elementti. Örtoftan 
tehdas on 1890-luvulla perustettu raakasokeritehdas, 
jonka tuotantorakennuksiin oli Töölön tehtaan tapaan 
1950-luvun alulla tehty merkittäviä investointeja.111

Tehtaan länsipuolelle sijoitettu voimalaitos 
muistuttaa kuutiomaiselta massaltaan ja suunnittelu-
ratkaisultaan läheisesti Töölön tehtaan voimalaitosta 
vuodelta 1953. Myös kapeiden ja korkeiden ikkunoiden 
rivit peilaavat Töölön voimalaa, Naantalissa käytettiin 
kuitenkin päärakennuksen tavoin julkisivumateriaali-
na kalkkihiekkatiiltä. Rakennus sai päärakennuksesta 
poiketen tiilikaton. Töölön ja Naantalin voimalaitosten 
piirustuksen on päivätty vuoden sisällä toisistaan, 
Naantalin voimalaitos jo maaliskuussa 1952. Näin 
ollen se onkin mahdollisesti toiminut mallina Töölön 
voimalaitokselle

110  Ilvonen 2007, 65.
111  Darphin 1993, 212–214.

Naantalin tehtaan voimalaitos muistutti monin paikoin myöhem-
pää Töölön tehtaan voimalaitosta. Piirustus vuodelta 1952. RakVV.
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Ensimmäisen kerroksen pohja-
piirros, 1952. MFA.

Toisen kerroksen pohjapiirros, 
1952. MFA.
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Julkisivu, 1951. MFA.

Osittainen julkisivu, 1951. MFA.

Leikkauksia, 1951. MFA.
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Itä-Suomen Raakasokeritehdas Oy perusti yhteistyös-
sä Kotkan sokeritehtaan kanssa uuden raakasokeri-
tehtaan Korelaan, jonka perustamispäätös tapahtui 
loppuvuodesta 1951. Ainoastaan niin kutsuttua 
paksumehua sokerijuurikkaista valmistanut tehdas, 
eli mehuasema sijaitsi vajaat viisi kilometria Kotkan 
keskustasta pohjoiseen. Mehuaseman rakentaminen 
käynnistyi 1952 ja tuotanto aloitettiin vuonna 1953. 

Perustamisaikaan yhtiöllä oli pulaa niin insinöörityö-
voimasta kuin myös rahasta, joka on saattanut vaikut-
taa siihen, että Harmia & Baeckmanin suunnittelema 
Korelan mehuasema on rakennettu pitkälti samoin pii-
rustuksin kuin Naantalin tehdas. Erityisesti tehtaiden 
ulkomassa ja julkisivut ovat lähes identtiset.112

112  Suomen Sokeri 1970, 123–127. Ilvonen 2007, 39–40.

Korelan raakasokeritehdas valokuvattuna keskeneräisenä vuo-
den 1950 tienoilla. Tehdas noudattaa ulkoasultaan lähes täysin 
Naantalin raakasokeritehtaan piirustuksia. Pekka Kyytinen, MV.

KORELAN JUURIKASSOKERITEHDAS
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Baeckmanin Töölön tehtaan suunnitelmia verrattaessa 
Baeckmanin muihin saman ajanjakson teollisuusra-
kennuksiin voidaan todeta, ettei suoria yhtymäkoh-
tia suunnitteluratkaisuiden tasolla juurikaan löydy. 
Samantyyppisiä julkisivujäsennyksiä voidaan kuiten-
kin nähdä läpi Baeckmanin ja Harmia & Baeckmanin 
1950-luvun tuotannon sekä teollisuus- että muiden 
rakennusten saralla. Erityisesti Töölön tehdasraken-
nuksissa on kuitenkin huomattavissa, että ulkoarkki-
tehtuurin tasolla ne on pyritty sovittamaan ympäröi-
vään tehdasmiljööseen uudelleentulkitsemalla vanhoja 
julkisivuratkaisuja. Myös samaan aikaan suunnitel-
luissa tehtaan lisärakennuksissa on keskinäistä eroa-
vaisuutta, joka vahvistaa tätä vaikutelmaa.

1950-luvun tehdassuunnitelmista esimerkik-
si Töölö ja Naantali olivat lähtökohdiltaan hyvin 
erityyppiset hankkeet. Töölössä saneerattiin vanhaa, 
kaupunkiympäristön rajaamaa tehdasaluetta, kun 
taas Naantalissa rakennettiin uutta avaralle tontille 
kaupungin ulkopuolelle. Jokseenkin yhteneväisestä 
julkisivusuunnittelusta huolimatta tehtaita on myös 
yksilöity esimerkiksi materiaalivalinnoin. Kiinnosta-
vana poikkeuksena voidaan mainita Kotkan Korelaan 
rakenettu, Naantalin tehtaan kanssa lähes identtinen 
raakasokeritehdas. Tehtaat muistuttivat toisiaan myös 
betoniseen pilaripalkkirunkoon perustuneilta raken-
neratkaisuiltaan sekä pilarien jäsentämiin hallitiloihin 
jakautuvilta tilaratkaisuiltaan. Esikuvia tehdassuunni-
telmille haettiin ainakin Ruotsista.

Seuraavalla vuosikymmenellä toteutettu Kantvikin 
tehdas tarjoaa kontrastisen vertailuparin 1950-luvun 
hankkeille. Tehdas poikkesi muista erityisesti niin 
arkkitehtoniselta mittakaavaltaan kuin tuotantonsa 
laajuudelta. Arkkitehtuurissa on nähtävillä selkeä 
muutos Baeckmanin 1950-luvun tyylipiirteisiin näh-
den, vaikka esimerkiksi betonirunko ja tiiliseinät ovat 
yhä suunnitelmassa hallitsevina osina. Myös uutta 
elementtiteknologiaa hyödynnettiin Kantvikin tehtaan 
suunnitteluratkaisussa.

LOPUKSI
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Itse tehtaan laajennuksista poiketen yhtiön pääkont-
torin toimeksiannosta järjestettiin kutsukilpailu. 
Mielenkiintoisena yksityiskohtana kilpailuun oli 
kutsuttu mukaan myös arkkitehti Runar Finnilä, joka 
oli vastuussa tehtaan aiemmista laajennuksista. Voitto 
kuitenkin myönnettiin Harmia & Baeckmanille ja 
he saivat jatkaa työtään tehdasalueella myös tämän, 
ehkäpä alueen kaupunkikuvallisesti näkyvimmän 
rakennushankkeen parissa.113

Suomen Sokerin uusi pääkonttori sijoitettiin uuden 
tehdassiiven kanssa samalle akselille, joskin siitä 
erillisenä massana tehdasalueen eteläosaan. Pääkont-
torin tieltä purettiin vanhaa, muurimaista asuinra-
kennuskantaa Mannerheimintien varresta. Katulin-
jasta hieman sisään vedetty – Baeckmanin mukaan 
rakennuttajan vastustuksista huolimatta114 –, pienen 
puistomaisen aukion eteensä saanut rakennus oli näin 
vanhastaan suljetun ja linnakemaisen tehdasalueen 
ensimmäinen näkyvästi ulkopuoliseen kaupunkiin 
aukeava osa. Hankkeen pihasuunnittelussa oli mukana 
myös puutarha-arkkitehti Paul Olsson. Suunnittelurat-
kaisu heijastaa modernin arkkitehtuurin valjastamista 

113  Baeckman 1992.
114  Ibid.

yrityksen mielikuvamarkkinointiin.115

Pääkonttori koostuu kahdesta osittain toisiinsa 
limittyvästä kolmikerroksisesta rakennusvolyymis-
tä. Ne rakennettiin betonisille perustuksille osittain 
betoni- ja osittain tiilirakenteisten ulkoseinien sekä 
betonipilarirungon varaan. Välipohjat tehtiin betonista 
ja puurakenteinen vesikatto päällystettiin kattotiilin. 

Sisätiloiltaan konttoritalo on pääosin keskikäy-
tävän varrelle jäsenneltyä toimistotilaa. Pääporras 
sijoittuu rakennusvolyymien leikkauskohtaan pääsi-
säänkäynnin yhteyteen ja sitä korostaa tehtaan pihan 
puoleisessa julkisivussa pinnasta loivassa kulmassa 
ulkoneva lasipinta. Tilallisina kohokohtina voidaan 
mainita hallintoneuvoston istuntosali sekä luentosali 
jotka sijaitsevat omassa, pienellä käytävällä päärun-
koon yhdistyvässä kuusikulmaisessa ja kaksikerroksi-
sessa paviljongissaan tehtaan pihan puolella konttorin 
eteläpäässä. Paviljongin yläkerroksen istuntosalin 
sisäkatto koostettiin kennomaisesti kolmiomuotoisista 
paneeleista. Läpi sisätilojen käytettiin paljon puu-
panelointia, sisätilat suunniteltiin arvomateriaaleja 
hyödyntäen pienempiä detaljeja myöten. Kolmannessa 

115  Ibid.

Pääkonttori kuvattuna Mannerheimintien suunnalta vastavalmistu-
neena 1950-luvun alussa. Arkkitehti 2/1952.

TÖÖLÖN PÄÄKONTTORI

4.2 Toimistorakennukset
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kerroksessa oli myös avara ruokalatila toimistojen 
henkilökunnalle, johon liittyi erillinen johtokunnan 
ruokasali. 

Pääkonttorin julkisivuarkkitehtuuri toistaa, joskin 
niitä hieman pidemmälle vieden, tehtaan ensimmäi-
sessä laajennuksessa nähtyjä aiheita. Tiilipintaiset 
julkisivut jäsennettiin samaan tapaan korostetuin 
vertikaalisin ikkuna-akselein. Julkisivupinta on kol-
miulotteinen ja yksityiskohdiltaan rikas. Arvokkuutta 
rakennukselle toi myös graniittilevyin päällystetty 
sokkeli. Tehtaan julkisivuihin verrattuna modernim-
man ilmeen pääkonttorille tuovat tehtaan ikkunois-
sa nähdyn tiheän ruudutuksen korvaaminen isoin 
ikkunaruuduin. Ikkunakenttien yläpuolet rapattiin 
valkoisiksi ja ikkunaruutujen alapuolet muurattiin 
pystysuuntaisin koristemuurausaihein. Keskikäytävän 
päätyjä merkkaa julkisivuissa korkeat ikkuna-akse-
lit, jotka jatkuvat viisikulmaisina aina katonharjaan. 
Tehdaspihan puoleinen täysin lasipintainen erkkeri 
muistuttaa tehtaan sisäänkäyntiä. Mannerheimintien 
puoleista pääsisäänkäyntiä korosti harjakattoinen 
ja kuparipäällysteinen katos siroin alaspäin kapene-
vin pilarein. Samantapainen rakennusmassoittelu 
ja julkisivusommittelu näkyvät toistuvina aiheina 
muissa Baeckmanin 1950-luvun suunnitelmissa, näistä 
esimerkkinä Oy Plastex Ab:n tehtaan laajennus. 
Julkisivuissa toistuu erityisesti monimateriaalisuus 
ja julkisivupinnan limittyviin kenttiin tai ruutuihin 
jakaminen.

Tehdasrakennukseen suoraan liittyvä julkisivu-
suunnittelu heijastaa myös Harmia & Baeckmanin var-
haisempia luonnoksia, joiden mukaisesti pääkonttori 
oli alun perin tarkoitus liittää fyysisesti itse tehdasra-
kennukseen kahden rakennusmassan väliin lisätyllä 
porttirakennusosalla. Vuonna 1950 päivätyissä luon-
nospiirustuksissa tehtaan ja konttorin väliin sijoittuu 
samansuuntainen rakennusmassa, jonka pohjakerros 
aukeaa keskeltä ajoportiksi tehdasalueelle. Rakennus-
osa yhdistyy pohjoisessa tehdaslaajennuksen toiseen 
rakennusvaiheeseen kulkusillalla. Kolmikerroksisen 
lisärakennuksen pohjakerrokseen sijoitettiin lisää 
toimistotiloja ja ylempiin kerroksiin muun muassa 
laboratoriotiloja. Uusi siipiosa olisi korvannut vanhan, 
jugendtyylisen kivitalon, jonka alapuoleta ajoportti 
tuolloin kulki, ja yhdistänyt pääkonttorin julkisivut 
yhtenäiseksi kadun varteen limittyvien rakennusvo-
lyymien sarjaksi tehtaan kanssa. Luonnospiirustukset 
julkaistiin myös pääkonttorirakennuksen yhteydessä 
Arkkitehti-lehdessä vuonna 1952, mutta niitä ei lopulta 
päädytty toteuttamaan.

Kotimaisen 1950-luvun arkkitehtuurin kontekstissa 
Harmia & Baeckmanin pääkonttori voidaan nähdä 
monin tavoin ajalle tyypillisenä rakennuksena harja-
kattoisine korkeussuuntaisine rakennusvolyymeineen. 

Johtokunnan kokoushuone sijoitettiin omaan erilliseen paviljonkiin-
sa päärakennuksen taakse. Kuusikulmaisen tilan sisäkatto oli koos-
tettu kolmiomuotoisista paneeleista. Arkkitehti 2/1952.

Valoisaa pääporrasta korostaa julkisivussa ulostyöntyvä lasierkkeri. 
Arkkitehti 2/1952.
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TÖÖLÖN PÄÄKONTTORI, 1950.

Ensimmäisen kerroksen pohjapiirros, 1950. RakVV.

Toisen kerroksen pohjapiirros, 1950. RakVV.

Kolmannen kerroksen pohjapiirros, 1950. RakVV.
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Leikkaus, 1950. RakVV.

Leikkaus, 1950. RakVV.

Julkisivu, 1950. RakVV.
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1950-luvun alun asemapiirrokseen on luonnosteltu sokeritehtaan 
uuden osan sekä pääkonttorin välille suunniteltu, rakennusmassat 
toisiinsa liittävä porttirakennusosa. Suunnitelma ei koskaan ehtinyt 
toteutua. Arkkitehti 2/1952.

Julkisivu länteen, 1950. RakVV.

Julkisivu itään, 1950. RakVV.
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Rakennuksessa on myös etäisiä yhtymäkohtia toimis-
ton muihin saman ajan suunnitelmiin, esimerkiksi 
Högvalla seminariumin emäntäkoulutalossa käytettiin 
osittain samantapaista massoittelua ja julkisivujäsen-
telyä. Suomen Sokerin pääkonttori kuitenkin liitettiin 
selkeän tietoisesti myös historialliseen tehdaskonteks-
tiinsa esimerkiksi puhtaaksimuuratuine tiilipintoineen 
rappauspintojen hallitsemalla vuosikymmenellä. Ku-
ten edellä on käsitelty, myös julkisivuaiheet on jäljitet-
tävissä takaisin vanhaan tehdasrakennukseen tehtaan 
laajennusosan välityksellä. Kiinnostava yksityiskohta 
rakennuksessa on kuusikulmainen paviljonkiosa, joka 
ei toistu muissa tehdasalueen suunnitelmissa.

Baeckman itse muistelee konttorirakennusta 
onnistuneena työnä. Myös Erik Bryggman oli ottanut 
Baeckmaniin henkilökohtaisesti yhteyttä rakennuk-
sen valmistuttua ja nimittänyt sitä hyväksi taloksi.116 
Pääkonttori on Suomen Sokerin Töölönlahden raken-
nuksista ainoa nykypäivään asti säästynyt ja se toimii 
edelleen konttorikäytössä. Konttorin takana on sääs-
tynyt myös sen seuraavassa kappaleessa käsiteltävä 
myöhempi lisärakennus, joka välillisesti liittyy myös 
Suomen Sokerin ja Baeckmanin yhteistyövaiheeseen.

116  Baeckman 1992.

Töölön pääkonttorin henkilökunnan ruokala sijaitsi kolmannes-
sa kerroksessa, tilassa oli harjamuotoinen sisäkatto. Arkkitehti 
2/1952.
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Töölön sokeritehtaan vanhan pääkonttorirakennuk-
sen koillispuolelle valmistunut kookas toimistotalo, 
eli Pohja-yhtymän talo liittyy rakennushistorialtaan 
sokeritehtaan tontin lunastukseen kaupungin toi-
mesta 1960-luvulla. Kaupungin omistukseen siirtyi 
tällöin vanha tehdastontti lukuun ottamatta kontto-
rirakennuksen tonttia, jolle myönnettiin lisäksi 270 
huoneyksikön rakennusoikeus. Näistä olemassaolevan 
konttorirakennuksen jäljiltä käyttämättä jäivät noin 
190 huoneyksikköä. Tehtaan muuttaessa jäljellä olevan 
rakennusoikeuden käyttö nousi ajankohtaiseksi jäljelle 
jääneen tontin päädyttyä Pohja-yhtymän omistuk-
seen. Tontin ja rakennusoikeuden kauppaamisella 
rahoitettiin sokeritehtaan muuttoa Kirkkonumelle. 
Ennen tontin rakennusoikeuksineen myymistä koko-
naisuudessaan Pohja-yhtymälle oli harkinnassa ollut 
myös vaihtoehto, jonka mukaisesti 190 huoneyksikön 
rakennusoikeudesta olisi käytetty Suomen Sokerin tar-
peisiin Töölön tontilla ainoastaan 45 huoneyksikköä, 
osa tontista olisi mytty Helsingin kaupungille ja yli 
jäänyt rakennusoikeus olisi vaihdettu tonttiin muualla 
kaupungissa. Näin ollen paikalle olisi saatu toteutet-
tua pieni ja vanhan pääkonttorin kanssa harmoninen 
lisärakennus. Neuvottelut kaupungin kanssa kuitenkin 
venyivät ja Suomen Sokeri päätyi myymään tontin 
Pohja-yhtymälle ennen myönnetyn rakennusluvan 
vanhentumista.117

Tonttikaupan yhteydessä Pohja-yhtymän omistuk-
seen siirtyivät rakennusoikeuden lisäksi Baeckmanin 

117  Helsingin Sanomat 1962b. 7F. Arkkitehti 7–8/1972, 11.

tekemät suunnitelmat vanhan konttorirakennuksen 
190 huoneyksikköä käsittävää lisärakennusta varten. 
Pohja-yhtymä palkkasi laajennuksen toteuttamiseksi 
rakennusliikkeen sekä Arkkitehtiliiton ulkopuolisen 
arkkitehdin suunnittelemaan toteutettava rakennus 
Baeckmanin suunnitelmien pohjalta. Selkkauksen 
tuloksena Baeckman irrottautui hankkeesta kokonaan 
ja kielsi nimensä käyttämisen uuden lisärakennuksen 
yhteydessä. Baeckman ilmaisi jälkeenpäin tyytymättö-
myytensä toteutuneeseen viisikerroksiseen toimistota-
loon ja mainitsi sen joutavan purettavaksi. 118

Toteutunut toimistorakennus sijoitettiin vanhan 
konttorirakennuksen akselin mukaisesti sen taakse. 
Viisikerroksisen rakennuksen pohja- ja ylin kerros on 
vedetty sisään, yksimassainen rakennus on mittakaa-
valtaan vanhaan konttoriin nähden suuri, eikä kahden 
rakennuksen välinen vuoropuhelu toteudu. Toteutunut 
rakennus on pääpiirteissään Baeckmanin kädenjäl-
keä kuten Helsingin rakennusvalvonnan arkistosta 
löytyvistä Baeckmanin allekirjoittamista rakennus-
piirustuksista voi todentaa, joskin Arkkitehti-lehteen 
kirjoittamassaan vastineessa hän kertoo jo suunnit-
teluvaiheessa tiedostaneensa suuren rakennuksen 
olevan kaupunkikuvallisesti herkkään ympäristöönsä 
sopimaton. Vastahakoinen suunnittelutyö kuitenkin 
toteutettiin pitkäaikaiselle asiakkaalle uskollisena. 
Baeckman itse mainitsi tyytymättömyytensä erityi-
sesti rakennuksen toteutuneeseen harmaanpuhuvaan 
väriskaalaan.119

118  Arkkitehti 7–8/1972, 11; Baeckman 1992.
119  Baeckman 1992. Arkkitehti 7–8/1972, 11.

Pohja-yhtymän talo valokuvattuna vuonna 1974, oikealla näkyvillä 
Suomen Sokerin vanha pääkonttori. Simo Rista, HKM.POHJA-YHTYMÄN TALO
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Salon raakasokeritehdas oli Suomen ensimmäisenä 
vuonna 1918 perustettu kaltaisensa. Suomen Sokeri 
oy:n edeltäjänä Suomen sokeriyhdistys oli mukana 
merkittävänä myötävaikuttajana myös tämän tehtaan 
perustamisessa. Yhdistyksen nimiin merkitty osa-
kemäärä uudesta Suomen raakasokeritehdas oy:stä 
siirtyi näin ollen suoraan Suomen Sokerin omistuk-
seen sen perustamisen myötä.120 Raakasokeriyhtiön 
konttori sijaitsi vielä 1960-luvulla tehdasrakennuksen 
toisessa kerroksessa ja uudelle varta vasten tarkoituk-
seen rakennetulle konttoritalolle oli tarve. Konttori 
päätettiin sijoittaa yhtiön vuonna 1939 hankkimalle 
tontille Salon keskustan läheisyyteen. Toteutumatto-
mia konttorisuunnitelmia yhtiölle oli aiemmissa vai-
heessa laatineet ainakin arkkitehdit Bertel Liljeqvist 
ja Toivo Paatela. Noin kahdeksantuhatta kuutiometriä 
tilavan rakennuksen suunnittelutyö annettiin Wolde-
mar Baeckmanille vuonna 1963 ja rakennus saatiin 
käyttövalmiiksi toukokuuhun 1965 mennessä.121

Uuden pääkonttorirakennuksen piirustukset on 
päivätty 1964. Pääkonttorin tontti sijoittuu Salon 
kupunkikeskustan läheisyyteen ja sen lounaispuolelle, 
kaupungin läpi virtaavan Uskelanjoen rannan tuntu-
maan. Ympäristöltään tontti oli avara ja puistomainen. 
Uuden pääkonttorin tilat puristettiin yksittäiseen 
suorakaiteen muotoiseen rakennusvolyymiin. Kontto-
rirakennus oli matala ja vaakalinjoiltaan korostettu. 
Pohjakerros sekä kolmas kerros olivat molemmat 
sisäänvedettyjä jokaisesta ilmansuunnasta näin koros-
taen keskimmäistä pääkerrosta ja samalla keventäen 

120  Suomen sokeri oy 1970, 218–219.
121  Mäenpää 1968, 53–54.

rakennuksen hahmoa. Pääkonttori tehtiin kauttaal-
taan teräsbetonirakenteisena. Kaksirivinen pilarirun-
ko kulki rakennuksen sisäänvedetyn pohjakerroksen 
julkisivun takana, toisen kerroksen huomattavasti 
leveämpi massa oli reunoiltaan näin ollen ulokepalk-
kien varassa.

Rakennusmassasta sisäänvedettyyn ja pitkälti 
lasipintaiseen pohjakerrokseen sijoitettiin rakennus-
massan keskivaiheille asettuvan pääsisäänkäyntiaulan 
lisäksi henkilökunnan ruokailuhuone aputiloineen 
sekä suuri kokoushuone. Pääaulasta noustiin näyttä-
vää kierreporrasta pitkin suurempaan odotusaulaan 
sekä muihin työtiloihin. Kaksoiskäytävän varrelle 
sommiteltu toinen kerros omistettiin pääosin ulkoreui-
noille asettuville toimistoille ja muille työtiloille. Poh-
jaratkaisu oli Baeckmanin 1960-luvun toimistoraken-
nuksille tyypillinen. Kapeaan kolmanteen kerrokseen 
sijoitettiin edustussauna sekä erillisen portaan kautta 
kuljettava piirustuskonttori. Edustavan ylävalaistun 
pääportaan lisäksi talon toisella reunalla oli vaatimat-
tomampi apuporras.

Julkisivusommitelmaltaan rakennus on jaettu 
kolmeen vaakakenttään. Tumma klinkkeripintainen 
pohjakerros on kokoussalin kohdalta avattu lasiseinäl-
lä yhdeltä puolen. Muuten julkisivupinta on umpinai-
sempaa ja suurin osin yläikkunanauhoin aukotettua. 
Sisäänkäynti ulkonee julkisivulinjasta hieman ja sen 
toisella puolella sijaitsee omana massanaan LI-kone-
huone, joka ulottuu kokonaan rakennuksen perusvo-
lyymin ulkopuolelle. Rakennusmassassa erityisesti 
korostuva toinen kerros aukotettiin koko rakennuk-
sen pitkän julkisivun mittaisilla nauhaikkunoilla, 

Salon sokeritahtaan pääkonttori nähtynä oletettavasti pian valmis-
tumisensa jälkeen. Mäenpää 1968.SALON RAAKASOKERITEHTAAN PÄÄKONTTORI
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umpipinnaltaan julkisivu oli piipintaista elaksoitua 
alumiinia. Tumma, sisäänvedetty pohjakerros korosti 
entisestään vaalean alumiinipintaisen toisen kerrok-
sen leijuvaa luonnetta. Pienialainen kolmas kerros 
vedettiin sisään julkisivulinjasta ja katettiin isorä-
ystäisellä tasakatolla. Sen julkisivupinta oli vaaleaa 
julkisivulevyä. Rakennuksen sisätiloissa käytettiin 
runsaasti puuyksityiskohtia ja -pintoja. Aula sai kiillo-
tetun kivilattian. 

Töölön toiminnoiltaan saman tyyppisestä pääkont-
torista rakennus eroaa olennaisesti jo siinä, että se 
rakennettiin erilleen itse tehdasalueesta, puistomai-
selle ja avaralle tontille. Yksimassainen, avarassa 
ympäristössään yksin seisova rakennus poikkeaa luon-
teeltaan useimmista tiiviimpään tehdasympäristöön 
rakennetuista suunnitelmista. Tyylillisesti pääkonttori 
ilmentää perustavanlaatuista harppausta 1950-luvun 
tiilipintaisista ja pystysuuntaisista tehdasrakennuk-
sista 1960-luvun alumiinipintaiseen, linjakkaaseen ja 

vaakalinjojen hallitsemaan arkkitehtuuriin. Rakennus 
eroaa ulkoasultaan myös Baeckmanin omasta aika-
laistuotannosta, se toteutettiin kuta kuinkin samaan 
aikaan Kantvikin tehtaan kanssa, jonka tiilipintainen 
ja suoraviivainen tehdasarkkitehtuuri vaikuttaa Salon 
konttoriin verrattaessa kaukaiselta. Rakennuksen 
massoittelussa ja julkisivuissa voidaan nähdä yhty-
mäkohtia ainakin Viljo Revellin Hyvon Kudeneule 
-tehtaaseen Hangossa, joka tosin edelsi Salon konttori-
rakennusta liki kymmenellä vuodella. 

Salon sokeritehtaan pääkonttorin asemapiirros vuodelta 1964. 
MFA.
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Ensimmäisen kerroksen pohjapiirros, 1964. MFA.

Toisen kerroksen pohjapiirros, 1964. MFA.

Julkisivu, 1964. MFA.

Leikkaus, 1964. MFA.
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Suomen Sokerin toimistorakennusten kohdalla saa-
tavilla ollut otanta on jonkin verran muita käsiteltyjä 
rakennustypologioita suppeampi. Painoarvoa niille 
kuitenkin tuo itse tuotantolaitoksia julkisempi, yri-
tystä ulospäin markkinoiva asema kaupunkikuvassa. 
Yritysten pääkonttoreiden arkkitehtuurilla on usein 
haluttu ilmaista uudenaikaisuutta ja liiketoiminnan 
menstystä ympäristöönsä. Rakennuksissa tehtaita 
enemmän korostuikin sisätilasuunnittelu ja -detaljoin-
ti.

Erityisesti Töölön pääkonttori sitoutui myös 
ympäröiviin tehdassuunnitelmiin, joihin se varhais-
ten luonnosten mukaan oli tarkoitus myös fyysisesti 
liittää. Tästä poiketen Salon konttori sijoitettiin tyystin 
tehdasalueen ulkopuolelle.

Baeckmanin muista töistä vertailukohteina 
voidaan mainita ainakin Vuoksenniskan ja Sammon 
pääkonttorit Helsingin Korkeavuoren kadulla. Toimin-
nallisesti samantapaiset kohteet sijoittuvat ajallisesti 
1950-luvun lopulta 1960-luvun alkuun, joskin niitä 
erottaa Suomen Sokerin toimistorakennuksista niiden 
sijainti Helsingin ydinkeskustan umpikorttelissa, mikä 
on pitkälti sanellut rakennusten ulkomuodon. Suomen 

Sokerin toimistojen kohdalla vapaamman muodonan-
non on mahdollistanut avoimemmat tonttiolosuhteet. 
Toistuvina suunnitteluaiheina Sokerin toimistoissa 
näkyvät pitkänomaiset rakennusmassat ja keskikäytä-
väratkaisut.

Vaikka Pohja-yhtiön taloksi nimitettyä Suomen 
Sokerin pääkonttorin lisärakennusta ei täysin voi 
Baeckmanin työksi lukea, on rakennuksen toteutunuit 
perusratkaisu kuitenkin hänen omaa käsialaansa. 
Rakennuksen ulkohahmossa voidaan nähdä selkeää 
sukulaisuutta Salon raakasokeritehtaan pääkonttorin 
kanssa, joskin suuremmassa mittakaavassa. Pohja-yh-
tymän talon aputiloja kiertävään kaksoiskäytävään 
ja ulkoreunoille ryhmiteltyihin toimistohuoneisiin 
perustuva pohjaratkaisu toistuu myös Salon toimisto-
rakennuksessa.

LOPUKSI
Pääkonttorin leikkaus, 1964. MFA.
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Töölön sokeritehtaan toimiessa Suomen Sokeri osa-
keyhtiö omisti itse tehdasalueelle sijoittuvien asuinra-
kennusten ohella lukuisia kaupunkikiinteistöjä Töölön 
ympäristössä, joissa huomattava osa työvoimasta 
asui. Töölön asuinkiinteistöihin lukeutuivat ainakin 
Töölönkatu 44–48:n suuri kiinteistö sekä Asunto Oy 
Tursola Runeberginkadun ja Töölönkadun kulmassa. 
Kiinteistöjen myynnillä saatiin myöhemmin rahoitet-
tua tehtaan muuttoa Kirkkonummen Kantvikiin.122

Töölön sokeritehtaan johtajan edustusasuntona oli 
aina 1950-luvulle asti toiminut alun perin arkkitehti 
Theodor Höijerin 1890-luvulla suunnittelema uusre-
nessanssihuvila Töölönlahden tehdasalueen keskiössä. 
Kaksikerroksinen huvilarakennus oli tiilipintainen 
ja pohjamuodoltaan neliömäinen. Julkisivumaail-
maa elävöittivät epäsymmetrisesti asetellut kuistit 
ja erkkerit. 1950-luvun tehdasalueen muutosten 
yhteydessä Baeckman muokkasi vanhasta edustus-
huvilasta useamman asunnon pienkerrostalon, jonka 
pohjakerrokseen sijoitettiin myös lääkärin ja ullakolle 
terveyssisaren vastaanottotilat. Uudessa pohjaratkai-
sussa hyödynnettiin pitkälti vanhaa huonejakoa, talo 
sai myös muun muassa uuden kaarevan pääportaan. 
Muutospiirustukset on päivätty 1953. Johtajanasunnon 
ympäristöä keskellä tehdasaluetta oli mukavoitettu 
pienellä puutarhalla, mutta 1950-luvun uudistuksia to-
teutettaessa lienee jo katsottu, ettei johtajan asunnon 
sovi sijaita itse tehtaan muurien sisällä. 

Vanhan edustusasunnon käyttötarkoituksen muu-
toksen myötä Baeckman suunnitteli uuden edustus-
asunnon tehtaan johtajalle tyylikkäälle huvila-alueelle 
Helsingin Munkkiniemeen, talon piirustukset on 
päivätty 1950-luvun alkuun ja rakennus otettiin käyt-
töön 1951.123 Johtajan asunto sijoitettiin rantatontille 
Kasinopuiston ja ravintola Kalastajatorpan kupeeseen, 
samantyyppisten huviloiden reunustaman kadunpät-
kän päätteeseen.  

Kaksikerroksinen omakotitalo oli rakennusvolyy-
miltään kahdesta nopasta koostuva, julkisivuiltaan 
polveileva sekä harjakattoinen. Talon päärunkoon 
sijoittui isäntäperheen asuintilat, kun taas pohjoisen 
puoleiseen pienempään siipeen oli sijoitettu pääkeittiö, 
palvelijan tilat sekä itsenäinen asunto pienkeittiöineen 
toiseen kerrokseen. Isäntäperheen tiloihin kuljettiin 
eteishallin kautta, johon liittyi myös pääporras. Länsi-

122  Suomen Sokeri 1970, 276, 290–291.
123  Helsingin kaupunginmuseo 2003–2005.

Baeckmanin muutossuunnitelmat koskien Theodor Höijerin suun-
nittelemaa vanhaa johtajan asuntoa. RakVV.

TÖÖLÖN JOHTAJAN ASUNTO

4.3 Asuinrakennukset
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puolelle rantaan päin oli sijoitettu suuri edustusruoka-
sali sekä olohuone, jonka itäpuolelta takkaseinä erotti 
työtilan. Pohjakerroksen tila oli jokseenkin yhtenäistä 
ja soljuvaa tilasarjaa. Toiseen kerrokseen sijoitettiin 
neljä makuuhuonetta, kylpyhuoneita sekä muita 
aputiloja. Kellarissa sijaitsi saunaosasto sekä autotal-
li. Makuuhuoneisiin kuljettiin keskeisen eteishallin 
kautta. Palvelijan siivellä oli oma sisäänkäyntinsä ja 
kierreportaansa heijastellen johtajan asunnon edus-
tusfunktiota. 

Johtajan asunto toteutettiin pääosin tiilirakenteise-
na betonisokkelin ylle. Betonia käytettiin myös ylä- ja 
välipohjissa sekä parvekelaatoissa. Vesikatto oli puu-
rakenteinen. Talon tiilijulkisivut rapattiin ja maalattiin 
valkoiseksi. Sokkeli peitettiin liuskekivellä ja vesikatto 
savitiilin. Arkkitehtuuri on 1950-luvulle tyypillistä. 
Julkisivuja elävöitti vaihteleva aukotus sekä harkitut 
rima- ja kaidedetaljit. Töölön tehdasrakennuksiin 
viittaa viisikulmainen päätyikkuna katon rajassa, jota 
Baeckman toisti tehdasalueen rakennuksissaan. Kor-
kea savupiippu toi rakennusmassan keskiöön näkyvän 
pystyaiheen.

Baeckmanin ote suunnittelijana oli kokonaisvaltai-
nen, hän suunnitteli rakennuksen kiinteää kalustusta 
ja ovenkahvoja myöten. Selkeälinjainen arkkitehtuuri 
oli yksityiskohdiltaan rikasta ja sisätiloissa käytettiin 
arvomateriaaleja. Baeckman suunnitteli 1950-luvulla 
lukuisia yksityistaloja kuten Villa B. Lucander Westen-
dissä (1953), Villa Wahlberg Kulosaaressa (1953) sekä 
Villa Granberg Halvholmenissa. Näistä Lucander ja 
Wahlberg muistuttivat toisiaan yksikerroksisilta maas-
tossa polveilevilta, pitkänomaisilta harjakattoisilta 
massoiltaan, Suomen Sokerin johtajan huvila poik-
keaa näistä aikalaisistaan korkeammalla ja staattisen 
noppamaisella massallaan. 1950-luvun lopulta on myös 
puhtaammin modernia muotokieltä ilmentävä Villa 
Sjöberg, joka on käsitelty luvussa 2. Suomen Soke-
rin johtajan asunto on 1950-luvun alulle tyypillinen 
asuinrakennus ja sulautuu kuta kuinkin samanikäis-
ten naapuritalojensa reunustamalle kadulle. Rapattu 
ja harjakattoinen talo edustaa 1950-luvulla suosittua 
esikaupunkihuvilatyyppiä ja siinä yhdistyy vuosikym-
menelle tyypillisellä tavalla päälinjoiltaan moderniin 
arkkitehtuuriin myös romantisoivia piirteitä. 

Baeckman suunnitteli taloon laajennuksia 1970- ja 
1980-luvulla. Myöhemmin talo on saanut uuden käyt-
tötarkoituksen Indonesian suurlähetystönä.124

124  Helsingin kaupunginmuseo 2003-2005.

Johtajan asunnon julkisivu pohjoiseen, 1951. MFA.

Johtajan asunnon leikkaus, 1951. MFA.
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Ensimmäisen kerroksen pohjapiirros, 1951. MFA.

Toisen kerroksen pohjapiirros, 1951. MFA.
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Julkisivu länteen, 1951. MFA.

Julkisivu itään, 1951. MFA.
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Baeckmanin Naantalin juurikassokeritehdasta kos-
kevaan piirustuskokoelmaan sisältyy lisäksi lukuisia 
luonnoksia erinäisistä henkilökunnan asuinrakennuk-
sista. Rakennusten tarkkaa sijaintia ei piirustuksissa 
ole määritelty eikä niiden olemassaoloa tai säilynei-
syyttä voitu työn puitteissa varmistaa. 

Työntekijöiden asunnoiksi on luonnosteltu muun 
muassa neljän hengen makuuhuoneisiin jaettu, 
muihin yhtiön asuntosuunnitelmiin verrattuna varsin 
askeettinen asuntolarakennus. Keskikäytävän varrelle 
ryhmitellystä kahdesta suorakaiteen muotoisesta toi-
siinsa liittyvästä massasta koostuva rakennus käsittää 
18 makuuhuonetta, kaksi yhteistä seurusteluhuonetta, 
kaksi isoa kylpyhuonetta sekä suuren laitoskeittiön. 
Julkisivuluonnoksissa näkyy Baeckmanin 1950-luvun 
tyyli. Matalaa, epäsymmetrisen harjan kattamaa asun-
tolaa on aukotettu päädyistään sokeritehtaista tutuilla 
viiskulmaisilla ikkunoilla. Talo on sijoitettu rinteeseen 
ja sen kaksi suorakaiteen mallista massaa asettuvat eri 
korkotasoihin maastonmuotojen mukaisesti.

Muissa luonnoksissa esiintyy samaan tapaan 
maastoon istutettuja rivitaloja yhtenevällä julkisi-
vusuunnittelulla. Kaksikerroksiset yhden perheen 
rivitaloasunnot ovat pohjiltaan pienen keskikäytävän 
varrelle jäsenneltyjä ja toiminnallisesti harkittuja 
yhdistettävine olo- ja ruokailutiloineen jotka avautuvat 
pienille liuskekiviterasseille. Julkisivuja on toisessa 
kerroksessa elävöitetty myös puupaneloinnilla. Toi-
sessa rivitaloehdotuksessa saman tyyppistä asuntoa 
on sovitettu yhteen kerrokseen. Virkailija-asunnoiksi 
nimetyissä rivitalokodeissa on myös ajalle tyypilliset 
palvelijan asuinhuoneet. Hieman pienempiä yhden 
makuuhuoneen palvelijanhuoneettomia asuntoja on 
hahmoteltu myös yhden kerroksen paritaloihin.

Nykytilassaan Naantalin tehtaan lähistöltä ei löydy 
piirustuksissa luonnostellun kaltaisten rakennusten 
asuinaluetta eikä arkistomateriaaleista käy ilmi, ovat-
ko rakennukset koskaan päätyneet toteutusvaiheeseen 
asti. On mahdollista, että Naantalin tehtaan asuinalue 
onkin lopulta jäänyt ainoastaan Baeckmanin luonnos-
pöydälle.

NAANTALI

Asuntolarakennuksen pohjaluonnos. MFA.

Rivitalon pohjaluonnos. MFA.
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Suomen Sokerin pääjohtaja Gunnar Hernbergin mu-
kaan nimetty kesähuvila suunniteltiin järven rannalle 
Kirkkonummen Veklahteen. Veklahti sijaitsee Kantvi-
kistä vajaat kymmenen kilometriä koillis-pohjoiseen, 
arkistopiirustuksissa ei kuitenkaan ole määritelty hu-
vilan sijaintia paikkakuntaa tarkemmin. Piirustusten 
päiväyksestä päätellen tontti on ollut yhtiön käytössä 
jo ennen Kantvikiin siirtymisen tultua ajankohtaiseksi. 
Varhaisimmat, huvilan päärakennusta koskevat piir-
rokset on päivätty 1950-luvun lopulla ja myöhemmät 
1960-luvun puolivälin tienoilla. Järven rantaan sijoit-
tuvaan huvilakokonaisuuteen kuului päärakennuksen 
lisäksi rantasauna laitureineen sekä erillinen vieras-
maja. Vierasmaja on suunniteltu muita rakennuksia 
myöhemmin vuonna 1964.

Yksikerroksinen ja kellarillinen vapaa-ajan huvila 
on luultavimmin suunniteltu johtajan tai ylemmän 
johtoportaan virkistyskäyttöön. Päärakennus on mitoi-
tettu yhdelle perheelle sekä palvelijalle.

Huvilan pohjamuoto rakentuu kahdesta limit-
tyvästä suorakaiteesta, joiden saumakohtiin on 
sijoitettu katetut terassit mollemmin puolin huvilaa. 
Suoraviivaisessa pohjaraktiasussa tuulikaapin kautta 

tullaan eteistilaan, jonka oikealta puolelta kuljetaan 
tarjoiluhuoneen kautta keittiöön ja palvelijanhuonee-
seen. Vasemmalle puolelle jää käytävänpätkä kiinto-
komeroineen, jonka kautta käydään sisään kolmeen 
herrasväen makuuhuoneeseen. Suoraan eteen avautuu 
suuri ruokailu- ja olohuonetila, jonka kiintopisteenä 
on tiilimuurattu takka. Päätila avautuu yhtenäisen 
nauhaikkunan välityksellä takapihan terassille, johon 
sisätilan takka tunkeutuu tiilimuureineen sisätilasta 
ja jatkuu ylös savupiipuksi. Sisäkaton ulospäin loivasti 
laskevan ja muuten yhtenäisesti terassille asti jatkuvan 
linjan katkaisee lasiseinän pinnan kohdalla terassin 
katon ylle nouseva, kattopalkkien jäsentämä yläikku-
narivi. Modernia, matalaa muotoa korostavat epäsym-
metrisesti kohtaavat pulpettikatot. Pulpettikattojen 
yhtymäkohtaa on hyödynnetty erilaisten valoaukkojen 
sijoittelussa.

Huvila rakennettiin betonisokkelin päälle kanta-
vien tiiliseinien varaan. Väliseinät olivat puuranka-
rakenteisia. Ala- ja välipohja olivat betonirakenteisia. 
Myös julkisivujen kolme pitkää ikkunaseinää olivat 
puurakenteisia ja ulkoapäin lautaverhoiltuja. Tiilipin-
nan ja puupaneloinnin ohella julkisivuissa käytettiin 

VILLA HERNBERG Villa Hernbergin olohuoneen perspektiiviluonnos. MFA.
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korostemateriaalina myös mineriittilevyjä. Huvilan 
pulpettikattoinen massoittelu ja julkisivujen käsittely 
muistuttaa Baeckmanin saman ajanjakson pienemmän 
mittakaavan teollisuusrakennuksista, joskin pientalon 
mittakaavassa ja asuinarkkitehtuuriin sovitettuna. 
Villa Hernbergin arkkitehtuuri on johtajan Munkki-
niemen huvilaa puhtaammin moderni. 1950-luvusta 
muistuttaa edelleen liuskekivisokkeli.

Huvilaan liittyi myöhemmin 1960-luvun alussa 
suunniteltu saunatupa laitureineen. Puurakenteinen 
saunatupa yhdistettiin paikalla aiemmin olleeseen 
vanhaan saunaan laiturin välityksellä saman vesi-
katon alle, kuitenkin niin että rakennusten välillä oli 
vain ulkoyhteys laiturirakennelman yli. Tupa tarjosi 
sisällään oleskelutilaa takan ympärillä sekä ikkun-
aseinän järvimaiseman puolelle. Viimeisimpänä lisänä 
huvilalle Baeckman on vuoden 1964 tienoilla luonnos-
tellut erillistä vierasmajaa, joka sisälsi myös suuren 
varastoliiterin. Pienen, itseriittoisen asunnon käsittä-
västä vierasmajasta on useampi luonnosversio, eikä 
sen toteutuksesta löydy piirustuksista varmaa tietoa.

Erillisen vierasmajan perspektiiviluonnos, 1964. MFA.

Villa Hernbergin julkisivu, 1958. MFA.
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Pohjapiirros, 1958. MFA.

Julkisivu takapihan suuntaan, 1958. MFA.
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LOPUKSI

Baeckmanin asuntosuunnitelmat Suomen Sokerille 
edustavat monipuolisesti eri asuntomuotoja, erilaisten 
asuntotypologioiden lisäksi rakennuksissa heijastuvat 
aikansa yhteiskunnalliset olot ja luokkajako. Työtä 
varten tutkituista kohteista parhaiten dokumentoituja 
olivatkin ylemmän johtoportaan käyttämät asunnot. 

Baeckmanin suunnitteli samoihin aikoihin Suo-
men Sokerin toimeksiantojen kanssa lukuisia huviloita 
yksityishenkilöille. Baeckmanin huvilarakennukset 
ovat ryhmänä monipuolinen, ja huvilat lienevätkin 
suunniteltu pitkälti asiakkaan kanssa yhteistyössä. 
Esimerkiksi Suomen Sokerin Munkkiniemen korkean 
harjakattoisessa huvilassa aistittavissa on tietty teh-
taanjohtajan asunnolle luontainen muodollisuus sekä 
itse tehdasalueeseen etäisesti viittaava massoittelu 
tiettyine julkisivuaiheineen.

Asuntojen pohjaratkaisuissa Baeckman on jo 
1950-luvulta lähtien suosinut avonaisia tilasarjo-
ja muodostavia päätiloja, näiden kiintopisteenä ja 
tilanjakajana toimii usein paikalle suunniteltu takka. 
Samantyyppiset plaanit jatkuvat 1960-luvulle. 1950-lu-
vulle tyypillisesti vanhemmista asunnoista löytyy 
useimmiten tiukan hierarkisesti erotetut palvelijan 
tilat. Munkkiniemen ja Naantalin harjakattoisista ja 
julkisivuiltaan rapatuista 1950-luvulle tyypillisestä 
muodonannosta näkyy myös Suomen Sokerin asunto-
jen kohdalla selkeä siirtymä 1960-luvun tasakattoiseen 
ja vaakasuuntaiseen massoitteluun.

Tehtaiden alemman portaan työntekijöiden asun-
tosuunnittelusta kertovat lähinnä Naantalin tehtaan 
yhteydessä piirretyt luonnokset, joiden toteutuksesta 
ei arkistoissa säilynyt tietoa. Näissäkin asuntoplaa-
neissa on on hyödynnetty saman tyyppisiä tilasar-
jamaisia ratkaisuja. Esimerkiksi rivitaloasuntojen 
neliömäisistä pohjista puuttuu kuitenkin omakotihuvi-
loiden epäsäännöllisempien pohjamuotojen mahdollis-
tama tilahahmojen vapaampi sommittelu. Asunnoissa 
näkyy myös esimerkiksi maastonmuotoihin mukautu-
va ja ympäristöön erilaisten avoimien ja puoliavoimien 
ulko-oleskelutilojen välityksellä yhdistyvä suunnittelu. 
Asuntopohjissa näkyy huolellinen asuntosuunnittelu 
ja eläytyminen, asunnot tuntuvat olevan suunniteltu 
yrityksen sijaan pikemminkin niiden varsinaisille 
käyttäjille, itse työntekijöille.
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Suomen Sokeri osakeyhtiön historiassa tapahtui 
merkittävä käännekohta, kun tuolloin Cultor Oy:ksi 
nimensä vaihtanut sokerintuottaja liitettiin vuonna 
1999 tanskalaiseen Danisco-konserniin, jonka alla 
toiminut sokeritoiminta puolestaan liitettiin saksalai-
seen Nordzucker-konserniin vuonna 2009. Vanhan-
muotoisen Suomen Sokeri oy:n liiketoiminta oli jo 
ennen konserniliitoksia 1980-luvun lopulla jakautunut 
eri liikenimien alaiseksi. Suomen Sokerin entisistä 
sokerijalostamoista sokerituotantoa palvelee enää 
ainoastaan Kantvikin tehdas.125 Lisäksi Kotkan tehdas 
valmistaa yhä Danisco-liikenimen alaisena ksylitolia 
ja fruktoosia. 

Suomen Sokerin vanhojen kiinteistöjen kohtalot 
vaihtelevat. Töölön tehtaan olemassaolosta kerto-
vat enää muistomerkin omaisesti paikalle jääneet 
tiilimuurin pätkät kansallisoopperan kupeessa, joihin 
harvempi ohikulkija edes kiinnittänee huomiota. 
Vanha pääkonttori on yhä lähes muuttumattomana 
Mannerheimintien varressa, joskin nykyisin se jää 
1960-luvulla rakennetun, Baeckmanin kritisoiman 
lisärakennuksensa sekä oopperatalon varjossa mitta-
kaavaltaan varsin vaatimattoman oloiseksi. Rakennus 
on säilynyt hyvässä kunnossa ja se toimii edelleen 
toimistotiloina, joskaan ei enää Suomeen Sokeriin 
liittyen. Tehtaan johtajan asunto on sekin muutoksista 
huolimatta säilynyt hyvin, rakennusta on myöhemmin 
käyttänyt ainakin Indonesian suurlähetystö.

Kantvikin suurtehdas Kirkkonumella jatkaa ainoa-
na vuonna 2020 yhä toimintaansa Suomen Sokerin 
nimellä. Kantvikin kylän nykyinen keskusta on raken-
tunut sokeritehtaan työntekijöiden asutuksen ympäril-
le. Dansuckerin ostettua Suomen Sokerin vuonna 2001 
myytiin tehtaan suuret maa-alat Kirkkonummen kun-
nalle. Baeckmanin tehdasrakennus sokerisiiloineen ja 
henkilökunnan siipineen on nykyisin asemakaavalla 
suojeltu rakennus alueelle identiteettiä antavana maa-
merkkinä.126 Myös tehdastyöläisten asuinrakennukset 
ovat pääosin säilyneet nykypäivään, joskin tehdastoi-
minnasta irrallisina.

Naantalin raakasokeritehdas lopetti toimintansa 
vuonna 1990.127 Baeckmanin suunnittelema sokeriteh-
dasrakennus on yhä pystyssä ja lisärakentamisesta 
huolimatta ulkoasultaan tunnistettavissa, sen käyttäjä-
nä toimii sokerijuurikaspohjaisen kemianteollisuuden 
yritys. 

125  Nordic Sugar.
126  Kirkkonummen karttapalvelu, asemakaava
127  Helsingin Sanomat 1990.

Salon raakasokeritehtaan toiminta lakkasi 2006. 
Sokeritehtaan aluetta ollaan kehittämässä asui-
nalueeksi. Suunnitelmissa erityisesti Baeckmanin 
pääkonttorirakennus on huomioitu maakunnallisesti 
tai seudullisesti merkittävänä suojeltavana rakennuk-
sena.128 Sucrokselle kuulunut pääkonttorirakennus 
myytiin eteenpäin vuonna 2016 ja rakennuksessa 
toteutettiin peruskorjaus. Vuonna 2017 rakennus vuok-
rattiin toimistotiloiksi elektroniikka-alan yritykselle. 
Pääkonttorirakennus on hyvin pitkälti säilyttänyt 
alkuperäisen asunsa.129

Vaasan sekä Kotkan tehdasalueet ovat nykyään 
Museoviraston määrittelemien valtakunnallisesti 
merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
(RKY) listalla.130 Vaasan tehtaalle Harmia & Baeckman 
suunnittelivat 1950-luvun alussa yhä pystyssä olevan 
kookkaan punatiilisen tehtaan voimalan.131

Teollisuusrakennusten yleinen arvostus arkkiteh-
tuurina on verraten alhaista. Rakennukset mielletään 
useimmin arkisemman tason käyttöarkkitehtuuriksi 
jonka suojelua harvemmin priorisoidaan. Tietynlaisen 
tuotantoprosessin ympärille suunniteltu tehdasra-
kennus voi olla myös erityisen hankala ottaa uuteen 
käyttöön alkuperäisen käytön tullessa päätökseensä. 
Suomen Sokerin tehdashistoriassa silmiinpistävin 
esimerkki tästä lienee Töölön tehdas, joka 1960-luvulle 
ehkäpä erityisen tyypilliseen tapaan hävitettiin tyys-
tin. Historiallisten kulttuuriympäristöarvojen kanssa 
ristiriidassa olivat kuitenkin tällöin Helsingin Töölön-
lahden uudistamispyrkimykset, tehtaan sijainti oli 
kiistatta sen ympärille kasvaneen kaupungin sydämes-
sä pulmallinen. Ajan lehtikirjoittelusta voidaan myös 
huomata, ettei tehtaan purku juurikaan aiheuttanut 
laajamittaista vastustusta. 

128  Pöyry Finland oy & arkkitehtitoimisto Petri Laaksonen oy 2011.
129  Salon Sanomat 2017.
130  Museovirasto.
131  Ålander 1952, 35.

5. Lopuksi
5.1 Rakennuskannan nykytilasta
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Töölön sokeritehtaan vanhalla tontilla si-
jaitsee nykyään kansallisooppera. Kaavios-
sa on esitetty katkoviivoin tehtaan vanha 
rakennuskanta suhteessa nykyiseen. 

Töölön tyhjä tehdastontti valokuvattuna ilmasta vuonna 1975. 
SKY-FOTO Möller, HKM.
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Woldemar Baeckmanin ja Suomen Sokeri osakeyhtiön 
työsuhde päättyi 1960-luvulla Kantvikin tehtaan mer-
keissä. Yhtiön suurin, huippumoderni tehdaskomplek-
si tuntuu luontevalta loppuhuipennukselta yli kaksi-
kymmentä vuotta kestäneelle yhteistyölle. Varsinaista 
syytä toimeksiantojen päättymiselle Baeckman ei 
mainitse haastattelussaan asiasta puhuessaan, mutta 
muistelee työsuhdetta lämmöllä. Harmittamaan oli 
jäänyt ainoastaan Töölön pääkonttorin lisärakennus-
ta koskeva selkkaus yhdessä Helsingin kaupungin 
kanssa.132

Harmia & Baeckmanin aloittaessa työnsä Suo-
men Sokerilla oli yhtiö taloudellisissa vaikeuksissa ja 
tuontisokeri valtasi markkinoita kotimaisen tuotannon 
osuuden supistuessa. Suomalaisen sokerin myynti oli 
laskenut 1940-luvun kynnykseltä tasaisesti, taloudelli-
set vaikeudet leimasivatkin ensimmäisiä suunnittelu-
tehtäviä jossain määrin. Harmia & Baeckman aloittivat 
työnsä käännekohdassa, jolloin yhtiön myynti lähti 

132  Baeckman 1992.

5.2 Johtopäätökset

tasaiseen, aina pitkälle1960-luvun puolelle jatkunee-
seen nousuun. Nousukäyrän huipentumana voidaan-
kin nähdä Kantvikin tehtaan rakentaminen. Kantvikin 
tehtaan myötä alkoi myös vienti ulkomaille.133

Suomalaisen tehdasrakentamisen saralla Suomen 
Sokerin 1950-luvun täydennysrakennukset huomioitiin 
Suomen arkkitehtuuriliiton julkaisemassa suomalaista 
teollisuusrakentamista esittelevässä katalogiteoksessa 
vuodelta 1952. Teos esitteli pintapuolisesti kolmekym-
mentä kotimaisen teollisuusrakentamisen merkkikoh-
detta, Suomen Sokerin osalta kuviin päätyivät Töölön 
pääkonttori sekä Vaasan tehtaan voimalaitos. Myös 
Arkkitehti-lehti esitteli Töölön täydennysrakennukset 
laajamittaisessa artikkelissa numerossaan 2/1952. 
Töölön rakennukset ovatkin ainoat laajamittaisesti 
arkkitehtuurilehdistössä ja -kirjallisuudessa julkaistut 
Baeckmanin Suomen Sokerin hankkeista, näissäkin 
huomio on kiinnitetty ensisijaisesti tehtaan pääkontto-

133  Suomen Sokeri 1970, 114, 171.

Töölön pääkonttori on säilyttänyt alkuperäisasunsa erityisen hyvin. 
Valokuva vuodelta 2020. Tekijän oma.
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riin itse tuotantolaitosten sijaan. Pääkonttori oli myös 
Suomen Sokerin rakennuksista ainoa kilpailutettu, 
vaikka voittajien Harmia & Baeckmanin työsarka 
yhtiölle olikin alkanut jo ennen itse konttoria tehdas-
muutosten merkeissä 1940-luvun puolella.

Pitkän yhteistyön tuloksena syntyneestä arkki-
tehtuurista löytyy sokeriteollisuuden rajoittavaltakin 
tuntuvasta viitekehyksestä huolimatta huomattava 
kirjo rakennustyyppejä liittyen tehdastyöläisen ja 
johtoportaan työ- sekä kotielämään. Yli kahdenkym-
menen vuoden aikaikkuna heijastuu rakennuskannas-
sa niin arkkitehtonisten tyylien murroksina kuin myös 
esimerkiksi tiettyjen asumiskäytäntöjen muutosten 
kautta. Oman muuttujansa rakennuskohteiden kirjoon 
tuo kaupunkikeskustoista koskemattomiin merenran-
tatontteihin vaihtelevat rakennuspaikat eri puolilla 
Suomea. Rakennuskantaa lähes ainoaksi selkeästi 
yhdistäväksi tekijäksi voidaankin katsoa rakennuttaja 
sekä suunnittelija.

Woldemar Baeckman voidaan selkeästi lukea 
aikansa suomalaisarkkitehtien suurnimiin jo suunnit-
telemiensa tunnettujen maamerkkirakennusten perus-
teella. Baeckman oli kuitenkin arkkitehtina hiljainen, 
hän ei juurikaan julkaissut ajatuksiaan arkkitehtuuris-
ta tai opettanut korkeakouluissa, lyhyttä pätkää TKK:n 
assistenttina 1940-luvulla lukuun ottamatta. Niinpä 
arkkitehdin suunnitteluihanteiden, vaikutteiden ja 
periaatteiden tulkinnan on pitänyt tapahtua piirustus-
ten välityksellä. Suunnitteluratkaisuja pohdittaessa on 
tiedostettava myös yhteistyökumppani Hugo Harmian 
osallisuus ennen vuotta 1952 laadittuihin suunnitel-
miin sekä myöhemmät yhteistyökumppanit.

Tyylillisesti Baeckmanin Suomen Sokerin – sekä 
myös muiden tilaajien – tarkastellun ajanjakson 
rakennuksissa on havaittavissa selkeä jako 1950- 
ja 1960-luvun arkkitehtuuriin, vaikkaraja ei aina 
juuri vuosikymmenen vaihteen kohdalla kuljekaan. 
1950-luvun harjakattoista ja pystysuuntaista tyyliä 
edustaa Sokerin rakennuskannasta Töölön tehtaan 
täydennysrakennukset sekä tehtaaseen liittyneet 
muut rakennushankkeet. 1960-luvun tasakattoinen ja 
vaakasuuntainen arkkitehtuuri tiivistyy ehkäpä par-
haiten Kantvikin tehtaassa. Baeckmanin tyylillisten 
ratkaisujen voidaan yleisesti sanoa ilmentävän ajan 
yleisiä arkkitehtuurivirtauksia Suomessa. Tuotantolai-
tosten kohdalla on myös huomioituva arkkitehtuurin 
poikkeuksellisen alisteinen asema tuotantoprosesseille 
sekä tehdaskoneistolle. Esimerkiksi Matti K. Mäkinen 

pohtii arkkitehdin roolia teollisuuslaitosten suunnit-
telijana Arkkitehti-lehteen 8/1970 kirjoittamassaan 
artikkelissa: “Valmiissa teollisuuslaitoksessa ei aina ole 
niin helppoa havaita arkkitehdin kynän piirtoa. – Tar-
vitaanko sitä?” Vastauksena Mäkinen toteaa, että niin 
kauan kuin teollisuusrakennus edellyttää kokijakseen 
ihmisen edellyttää myös rakennus suunnittelijakseen 
arkkitehdin suunnittelemaan ihmiselle harkitun 
ympäristön.134 Lopulta Woldemar Baeckmanin Suomen 
Sokerin suunnitelmista voidaan todeta, että arkkiteh-
din oma kädenjälki silti näkyy selviten toimisto- ja 
asuinrakennusten kohdalla.

Baeckmanin tuotanto Suomen Sokerille on koko-
naisuutena kiinnostava läpileikkaus niin yrityksen että 
arkkitehdin historiaa sekä katsaus arkkitehtuurileh-
distön ja -kirjallisuuden huomiotta sekä suuremman 
yleisön elämänpiirin ulkopuolelle jääneeseen arkkiteh-
tuuriin. Suomen Sokerin toimeksiantojenkin jälkeen 
arkkitehdin ura teollisuuslaitosten suunnittelijana 
kuitenkin jatkui, muun muassa Töölön tehdasta hei-
jastelevan Sinebrychoffin historiallisen panimoalueen 
parissa Helsingin eteläisessä kantakaupungissa. Bae-
ckmanin työluettelossa Suomen Sokerin kanssa yhteis-
työssä toteutetut suunnitelmat muodostavat kuitenkin 
erityislaatuisen pitkän jatkumon, työt sokeriyhtiön 
parissa jatkuivat aina oman toimiston alkuvaiheista 
1960-luvun lopulle. Samaan tapaan pitkään jatkunut 
vertailupari löytyy ehkäpä ainoastaan Åbo Akademille 
vuosien kuluessa suunnitelluista rakennuksista. 

134  Mäkinen 1970, 23–28.
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