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Abstract

Tämä diplomityö on Espoon Otaniemessä sijaitsevasta 
Vesitalosta tehty rakennushistoriaselvitys ja sen 
tarkoituksena on luoda rakennuksesta hyvä yleiskuva. 
Diplomityön tavoitteena on selvittää, millainen 
rakennus tutkimushetkellä on, sekä miksi rakennus on 
sellainen kuin se on.

Diplomityön alussa perehdytään rakennuksen 
kontekstiin. Ensin tutustutaan alueen kaavatilanteeseen 
sekä Otaniemeen ja sen historiaan. Tämän jälkeen 
käydään läpi Vesitalon rakennus- ja muutosvaiheet 
sekä rakennuksen nykytila. Työn lopussa pohditaan 
Vesitalon arvoja.

Vesitalo on arkkitehti Seppo Kasasen suunnittelema 
ja sen ensimmäinen rakennusosa on valmistunut 
vuonna 1986. Rakennuksessa on ollut alun perin 
aluksenkäsittelysimulaattori, joka oli VTT:n sekä 
Helsingin merenkulkuoppilaitoksen käytössä. 
Vuosina 2000-2001 rakennukseen on tehty 
vesilaboratoriolaajennus, jonka on suunnitellut 
Nurmela, Raimoranta, Tasa arkkitehtitoimisto. Nykyään 
rakennuksen I-rakennusvaiheessa toimii ravintola Fat 
Lizard, joka avasi ovensa 2018.

Avainsanat:

arkkitehtuuri, arkkitehtuurin historia, 
rakennushistoriaselvitys, Vesitalo, Tietotie 1 E, 
Otaniemi, Otaniemen historia, Espoo 

This master’s thesis is a historic building assessment 
of Vesitalo building, located in Otaniemi, Espoo. The 
aim of the assessment is to provide an overview of 
the building and to examine how the building has 
evolved from its original construction to its present day 
architecture.

At the beginning of this thesis, the context of the 
building is examined. The thesis goes through the 
planning regulations of the location, and Otaniemi and 
its history is studied thereafter. The history and current 
state of Vesitalo building is studied in the following 
chapters, and the significance and the values of the 
building are discussed in the final chapter of the thesis.

The first building phase of Vesitalo, designed by 
architect Seppo Kasanen, was completed in 1986, and 
the building served originally as a ship manoeuvring  
simulator for education and study purposes. A large 
water laboratory extension, designed by Nurmela, Tasa 
Raimoranta arkkitehtitoimisto, was constructed from 
2000 to 2001. Restaurant Fat Lizard has been operating 
in the original section of the building since 2018.

Keywords: 

architecture, history of architecture, building history 
survey, Vesitalo, Tietotie 1 E, Otaniemi, history of 
Otaniemi, Espoo
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Esipuhe

Haluan kiittää diplomityön valvojaa Panu Savolaista ja 
ohjaajaani Özlem Özer-Kemppaista, sekä haastattelun 
antanutta Kari Raimorantaa. Kiitos kuuluu möys minua 
halineille ja tukeneille ystäville ja perheenjäsenille. 
Lisäksi haluan kiittää UKI Arkkitehtejä uskollisen 
tietokoneen lainaamisesta sekä UKI:n työkavereita, 
jotka kannustivat ja jaksoivat kuunnella voivotuksiani.

Johdanto

Tämä diplomityö on Espoon Otaniemessä sijaitsevasta 
Vesitalosta tehty rakennushistoriaselvitys. Diplomityön  
tarkoituksena on luoda rakennuksesta hyvä yleiskuva ja 
selvittää, millainen rakennus tutkimushetkellä on, sekä 
miksi rakennuksesta on tullut sellainen kuin se on. Työ 
on toteutettu toimeksiantona Aalto-yliopistokiinteistöt 
Oy:lle.

Diplomityön ensimmäisessä kappaleessa Vesitalo 
esitellään lyhyesti. Toisessa kappaleessa tutustutaan 
alueen kaavatilanteeseen ja kolmannessa Otaniemeen 
ja sen historiaan. Neljäs kappale käy läpi Vesitalon 
rakennus- ja muutosvaiheet ja viides kappale pureutuu 
sen nykytilaan. Työn lopussa, kuudennessa kappaleessa, 
pohditaan Vesitalon arvoja.

Työ on toteutettu suurelta osin arkistotutkimuksena. 
Työssä on käytetty Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n, 
Senaatti-kiinteistöjen, Teknologian tutkimuskeskus 
VTT:n, Meriturvan sekä Arkkitehdit NRT:n 
arkistoaineistoa.
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Perustietolomake

Kohteen nimi:

Muut nimet:

Osoite:

Valmistunut:

Omistaja:

Kiinteistötunnus:

Kaupunki:

Kaupunginosa:

Kortteli:

Tontin numero:

Tontin pinta-ala:

VTJ-PRT:

Rakennuttaja:

Arkkitehti:

Rakentaminen:

Kerroksia:

Ilmanvaihto:

Lämmitystapa:

Kerrosala:

Kokonaisala:

Tilavuus:

Suojelutilanne:

Vesitalo

Tietotie 1 E, VTT Aluksenkäsittelysimulaattori, TKK 

Vedenlaatulaboratorio, Meriturvan laivasimulaattori, Vesilaboratorio. 

(Ei tule sekoittaa Vesirakennuslaboratorioon tai Virtauslaboratorioon.)

Tietotie 1 E, 02150 ESPOO

31.12.1985

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy

49-10-19-3

Espoo

10. Otaniemi

10019

3

39095m2

1015724344

Valtion kiinteistölaitos

Seppo Kasanen

I-vaihe valmistunut 1985, II-vaihe valmistunut 2002

2

Koneellinen ilmanvaihto

Vesikeskuslämmitys

2619 m2

2899 m2

13335 m3

Espoon Otaniemen kampusalue, jolla rakennus sijaitsee, on määritelty 

valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi 

(RKY 2009). Rakennus ei itsessään ole suojeltu.

Muutosvaiheet:

Käytön historia:

2000-2002 laajennus ja muutos.

2006 muutos huonetilassa 201.

2016 muutos II-vaiheen toisessa kerroksessa.

2016-2018 muutos ravintolaksi.

2019 muutos talotekniikassa.

1986-1999 VTT, Helsingin merenkulkuoppilaitos.

2002-2010 Meriturva, Teknillinen korkeakoulu.

2010-2015 Novia/Aboa Mare, Aalto-yliopisto.

2018- Ravintola Fat Lizard, Aalto-yliopisto.
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Espoon Otaniemessä, osoitteessa Tietotie 1 E, 
sijaitseva Vesitalo on yksi Aalto-yliopiston opetus- 
ja tutkimusrakennuksista. Rakennus sijaitsee 
Meritekniikan korttelissa yhdessä Aalto-yliopiston 
Laivatekniikan rakennuksen kanssa. Vesitalo on 
kaksikerroksinen, punatiilinen rakennus ja se on 
yksinkertaisuudessaan ja eleettömyydessään Otaniemen 
rakennuskannan vaatimattomammasta päästä. 

Rakennuksen I-vaihe valmistui vuonna 1985 
ja se toimi Valtion Teknillisen tutkimuslaitoksen 
aluksenkäsittelysimulaattorina. Rakennuttajana toimi 
Valtion kiinteistölaitos ja rakennuksen suunnitteli 
arkkitehti Seppo Kasanen. Rakennuksen länsipuolelle 
rakennettiin vuonna 2001 sen alkuperäiseen kokoon 
nähden suuri laboratoriolaajennus, jonka suunnitteli 
Nurmela Raimoranta Tasa Arkkitehtitoimisto (nykyään 
Arkkitehdit NRT Oy). Laajennusosa suunniteltiin 
Teknillisen Korkeakoulun vesilaboratorioksi ja tällä 

1. Vesitalo

hetkellä laajennusosassa toimii Aalto-yliopiston vesi- 
ja ympäristötekniikan tutkimustiimi. Tietotie 1 E:n 
omistaa Aalto-yliopistokiinteistöt Oy.

Nykyään rakennus tunnetaan sen itäpäädyssä 
toimivasta Fat Lizard -ravintolasta, jonka houkuttelevat 
terassit näkyvät Tietotielle. Ravintola avasi ovensa 
Vesitalon I-vaiheeseen muutostöiden jälkeen vuonna 
2018. 

Rakennus on hyvien julkisten liikenneyhteyksien 
varrella. Vesitalo on vain kymmenien metrien 
päässä Aalto-yliopiston metroaseman Tietotien 
sisäänkäynnistä. Tulevalle Aalto-yliopiston Raide-
Jokeri -pikaraitiotiepysäkille on rakennukselta noin  
400 m ja Vuorimiehentien bussipysäkeille on matkaa 
noin 700m. 

Vesitalon tulevaisuus on tällä hetkellä 
epävarma. Rakennus sijaitsee alueella, jolla on 
vireillä kaavamuutos ja paikalle suunnitellaan 

paljon lisärakentamista. Uuden rakentamisen 
alta ollaan purkamassa sekä viereisen Biologin 
korttelin rakennukset että koko naapurissa sijaitseva 
Laivatekniikan rakennus. Kaavamuutoksen 
lähtökohdaksi järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voitti 
ehdotus, joka viittaa myös Vesitalon vuonna 2002 
valmistuneen laajennusosan purkuun. Ehdotuksessa 
rakennuksen I-rakennusvaihe on kuitenkin säilynyt.

 200 m 
© Espoon kaupunki

Espoon karttapalvelu :: Tulostussivu https://kartat.espoo.fi/IMS/fi/Map/Print

1 / 1 17.11.2022 klo 11.54

Vesitalo joulukuussa 2022. Vesitalon sijainti Espoon Otaniemessä, ilmakuva 2021.
Ilmakuva: Espoon karttapalvelu.

Otaniemen sijainti. Ilmakuva 2021. 
Ilmakuva: Helsingin karttapalvelu.

2 km200 m

Otaniemi

Helsingin 
päärautatieasema

Pasilan 
rautatieasema

Vesitalo
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Vesitalon ympäristö, ilmakuva vuodelta 2021.  Valokuvienottopaikat merkitty karttaan kirjaimin a-d, metron sisäänkäynnit M-kirjaimella 
ja Raide-Jokerin pysäkit J-kirjaimella.

Ilmakuva: Espoon karttapalvelu.

Vesitalo

Laivatekniikka
Väre-keskus

Aalto-yliopiston 
kirjasto

Kandidaattikeskus

MM

MM

JJ

100m

Tietotie

Maarintie (ent. Otaniementie)

a b

c

d

Kuva a, Vesitalo osoitettu nuolella.
Tästä kulmasta rakennuksen hahmon näkee parhaiten ja 
rakennuksen läntinen ja pohjoinen julkisivu näkyvät kokonaan.  
Aalto-yliopiston metroaseman avaamisen myötä alueen opiskelijat 
ja työntekijät ovat alkaneet käyttää Vesitalon ja meritekniikan 
rakennuksen välistä parkkialuetta kävelyreittinä metroasemalle.

Kuva b, Vesitalo osoitettu nuolella.
Väre-keskukselta päin katsottuna rakennus jää pitkälti 
meritekniikan rakennuksen sekä tässä kohtaa nousevan autotien 
taakse. Vain osa rakennuksen itäpäädystä on näkyvillä.

Kuva c.
Metron sisäänkäynniltä katsottuna rakennuksesta näkyy vain 
itäinen julkisivu. Rakennuksen itäjulkisivun edessä kasvavat 2000-
2002 istutetut männyt sekä vanhat, säilytetyt lehtipuut tekevät 
piha-alueelle puistomaista tunnelmaa. Viettävän tontin vuoksi 
rakennus näyttää tästä kulmasta katsottuna yksikerroksiselta.

Kuva d, Vesitalo osoitettu nuolella.
Eteläpuolelta katsottuna rakennus jää vuodenajasta riippuen 
enemmän tai vähemmän piiloon puistometsikön taakse. Koska 
Tietotie laskee tässä voimakkaasti pohjoista kohti, katsellaan 
rakennusta tässä kohdassa melkein sen yläpuolelta.
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2.1 Maakuntakaava

Uudenmaan maakunnassa on ollut vuodesta 2021 
lähtien pääosin voimassa Uusimaa-kaava 2050.1 
Voimassa olevien maakuntakaavojen epävirallisen 
yhdistelmän Uudenmaan liiton tulkinnan 11.11.2021 
mukaan Otaniemen kampuksen keskusta, jossa 
Vesitalo sijaitsee, kuuluu Uusimaa-kaava 2050:ssä 
pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeeseen. Alue on 
määritelty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeäksi alueeksi.

1 Uudenmaan liitto, 2021

2. Alueen kaavatilanne 2.2 Yleiskaava

Otaniemessä on tällä hetkellä voimassa Espoon 
eteläosien yleiskaava. Voimassa olevan yleiskaavan 
mukaan Meritekniikan kortteli kuuluu kehitettävään 
julkisten palveluiden ja hallinnon alueeseen. 
Yleiskaavamääräysten mukaan aluetta tulee kehittää 
siten, että rakennetut palvelut tukevat toisiaan ja tilojen 
yhteis- ja vuorokäyttö on mahdollista. Määräyksen 
mukaan alueelle voidaan sijoittaa palveluasuntoja.
Kortteli kuuluu kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen 
alueeseen ja alueen rakennus- ja kulttuurihistoriallisia 
arvoja tulee suojella. Suojelu ei kuitenkaan koske 
yksittäisiä rakennuksia. Sen sijaan suojelun tavoitteena 
on vaalia koko alueen ominaispiirteitä. Yleiskaavan 
mukaan alueen kehittämisen tulee tapahtua sen 

omista lähtökohdista käsin ja sen tulee tapahtua 
alueen erityisarvojen sanelemin ehdoin. Alueen 
ominaisluonteen säilyttämisen tulee olla kehittämisen 
keskiössä.

Espoossa on pantu vireille syyskuussa 2022 uusi 
yleiskaava, joka ennakoi kaupungin kehitystä tulevina 
vuosikymmeninä. Kaava tähtää vuoteen 2060 ja se on 
kirjoitushetkellä aloitusvaiheessa1.

1 Espoon kaupunki, 2022

 200 m 
© Espoon kaupunki

Espoon karttapalvelu :: Tulostussivu https://kartat.espoo.fi/IMS/fi/Map/Print

1 / 1 17.11.2022 klo 14.25

Voimassa olevien maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä,   
Uudenmaan liiton tulkinta 11.11.2021. Otaniemi korostettu vaaleampana.
Kuva: Uudenmaan liiton karttapalvelu.

Yhdysrata

Taajamatoimintojen kehittämisvyöhyke

Pääkaupunkiseudun ydinvyöhyke

Maakunnallisesti merkittävä tie

Luonnonsuojelualue

Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue

Keskustatoimintojen alue (Tapiola)

Voimassa oleva yleiskaava.
Kuva: Espoon karttapalvelu.

200 m

500 m

Asuntoalue

(A1 = kaupunkimainen asuntoalue)

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue

Virkistysalue

Vesialue

Satama-alue

Työpaikka-alue

Keskustatoimintojen alue

Keskustatoimintojen ja lähipalvelujen alue

Kaupunkikuvallisesti arvokas alue

Säilytettävät alueet merkitty tasavärillä.

Kehitettävät alueet on merkitty ruudukolla.

Uudet ja olennaisesti muuttuvat alueet ovat 

värittömiä.

VesitaloVesitalo
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2.3 Asemakaava

Meritekniikan korttelissa on voimassa vuonna 
1998 hyväksytty asemakaava nimeltä Maari 
kaavatunnuksella 049 221000. Asemakaavassa kortteli 
on määritelty opetustoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialueeksi korkeakoulun ja tutkimuslaitosten 
rakennuksia varten. Asemakaavan mukaan 
rakennuksen pääasiasiallisena julkisivumateriaalina 
tulee käyttää punatiiltä ja tontille saa rakentaa asuntoja 
ainoastaan kiinteistön hoidon kannalta välttämätöntä 
henkilökuntaa varten. Autopaikkojen määrä on 
säädelty ja ne on rakennettava p-pysäköintipaikoille 
tai rakennusaloille. Yhteen kerrokseen rakennettavat 
autopaikat on ympäröitävä ja jäsenneltävä puu- ja 
pensasistutuksin. Kortteli, kortteliosa tai alue saadaan 

aidata ainoastaan melun tai vaarallisen alueen tai 
maaston vuoksi.

2.3.1. Biologi-kaavamuutos
Kohderakennuksen alueella on vireillä 
asemakaavamuutos nimellä Biologi ja aluenumerolla 
220507.1 Uuden kaavan myötä Meritekniikan kortteliin 
sekä viereiseen Biologin kortteliin voidaan suunnitella 
täydennysrakentamista. Alueelle on aikomus rakentaa 
asuntoja sekä opetus- ja toimistotiloja ja siten tiivistää 
alueen rakennuskantaa. 
Biologi-asemakaavamuutoksen lähtökohdaksi on 
järjestetty arkkitehtuurikilpailu vuonna 2021 ja 
kilpailuun kutsuttiin viisi työryhmää. Kilpailun 
voittajaksi valittiin huhtikuussa 2022 ehdotus nimeltä 

1 Espoon kaupunki, 2022

Superpositio, jonka takana on työryhmä L Arkkitehdit 
Oy, Nomaji Maisema-arkkitehdit Oy ja WSP 
Finland Oy.1 Ehdotuksessa pikselimäiset, polveilevat 
rakennusmassat on sijoitettu Biologin ja Meritekniikan 
kortteleihin tiiviiksi ja kaupunkikeskustamaisiksi 
massoiksi ja Biologin korttelin rakennukset, 
Meritekniikan talo sekä osa Vesitalosta on purettu 
pois uuden rakentamisen tieltä.  Superpositio ehdottaa 
jopa kahdeksankerroksisten massojen rakentamista 
ja toteutuessaan ne olisivat Otaniemen RKY-alueen2 
korkeimpia. 

1 Otaniemen Tietokorttelit,  Arvostelupöytäkirja, 2022, 48

2 Lisää Otaniemen kampusalueen RKY-statuksesta osiossa 3.2. 

Maari-asemakaava.
Kuva: Espoon karttapalvelu.

Opetustoimintaa palvelevien 
rakennusten korttelialue korkeakoulun ja 
tutkimuslaitoksen rakennuksia varten.

Korttelialueen osa, joka on viheralueena 
varattava yleistä virkistystä varten.

Rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon 
vähintään 50% rakennuksen julkisivusta on 
rakennettava kiinni.

Pysäköimispaikka.

Yleiselle jalankululle ja pyörille varattu 
korttelin osa, yhteys sitova, sijainti 
ohjeellinen.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa 
järjestää ajoneuvoliittymää.

Istutettava alueen osa.

Havainnekuva Superpositio -ehdotuksesta.
Kuva: L Arkkitehdit.
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Superpositio-ehdotus. Osittain purettu ja tässä ehdotuksessa uuden 
laajennusosan saanut Vesitalo ympyröity tummansinisellä.
Kuva: L Arkkitehdit
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Tässä osiossa käsitellään Espoon Otaniemeä, jossa 
Vesitalo sijaitsee. Otaniemi on kaupunginosa ja 
kampusalue itäisessä Espoossa, Helsingin rajan 
tuntumassa ja se kuuluu Suur-Tapiolan suuralueeseen.  

Otaniemessä on Aalto-yliopiston pääkampus ja sen 
asemakaava on Aino ja Alvar Aallon suunnittelema. 
Kampuksella on paljon maineikkaiden suomalaisten 
arkkitehtien suunnittelemia rakennuksia. Alvar Aallon 
suunnittelemien rakennusten lisäksi Otaniemessä on 
muun muassa Raili Paatelaisen (myöhemmin Pietilä) 
ja Reima Pietilän suunnittelema Dipoli sekä Heikki ja 
Kaija Sirénin suunnittelema Otaniemen kappeli.

Otaniemen kampus kuuluu valtakunnallisesti 
merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja Otaniemen 
historia esihistoriasta kampusalueen rakentamiseen 
käydään asian taustoittamiseksi läpi osiossa 3.1.. 
Otaniemen nykytilannetta sekä alueen tulevaisuutta 
käsitellään osiossa 3.2..

Otaniemen ilmakuva vuodelta 1950. Ympyröity Otaniemen kartanon  päärakennus (vaaleansininen) ja Hagalundin kartanon 
päärakennus (vaaleanpunainen).

Ilmakuva: Helsingin karttapalvelu.

3. Otaniemi

3.1. Otaniemen historiaa

3.1.1. Ihmisen esihistoriaa Otaniemessä
Ensimmäinen tunnettu merkki ihmisestä Otaniemessä 
on ajalta noin 2000eaa. Tuolloin Otaniemi oli karu 
kalliosaaristo, sillä meren pinta oli 15-16 metriä 
nykyistä korkeammalla. Paikka ei ollut kovin otollinen 
kalastukselle tai metsästykselle, mutta siitä huolimatta 
joku on päättänyt koittaa alueella onneaan.  Tämä 
uskalias on jättänyt Hagalundin alueelle kivikirveen, 
joka sittemmin löydettiin pellosta1.

Vanhin tunnettu ihmisen tekemä rakennelma 
Otaniemessä on Otaniemen kiviröykkiö. Röykkiö 
sijaitsee Teekkarikylässä, Jämeräntaipaleen eteläpuolella, 
nurmialueen ympäröimällä kalliopaljastumalla, 
Jämeräntaival 1:n edustalla. Samanlaisia hiidenkiukaita 

1 Eskola 1972, 6

löytyy Suomesta noin 3000. Ne on yleensä rakennettu 
paljaalle kalliosaarelle, jollainen Otaniemikin 
kiviröykkiön rakentamisen aikaan oli1. Tämä 
muinaismuisto on ajoitettu pronssikaudelle2 tai 
varhaiselle rautakaudelle3. Kiviröykkiön rakentamisen 
aikaan Otaniemessä ei tiettävästi ollut vielä pysyvää 
asutusta4.

Otaniemestä on käytetty 1930-luvulle asti 
pääasiallisesti ruotsinkielistä nimeä Otnäs ja alueella 
on ollut viime vuosikymmenten kampusaikaa lukuun 
ottamatta ruotsinkielistä asutusta. Seudun monet 
suomalaiset nimet kuitenkin viittaavat siihen, että 
alueella on ollut suomalaisasutusta5 ennen ruotsalaisten 
tuloa. Otnäsin uskotaan tulevan joko suomen 
kielen sanoista ohto, eli karhu, tai oka, eli piikki tai 

1 Eskola 1972, 6

2 noin 1500 eaa. - 500 eaa.

3 noin 500 eaa. - 1200 jaa.. Muinaisjäännösrekisteri 1997

4 Livady ym. 2014, 10  

5 Kuten lähdeaineistossa (Eskola) ilmaistu

vaihtoehtoisesti saamelaiskielistä6 tulevasta, alavaa 
metsää tarkoittava sanasta outa7.

3.1.2. Otnäsin kartanokulttuuri
Ensimmäinen maininta Otaniemessä sijainneesta 
Otnäsin kylästä on vuodelta 1488 ja vuoden 1540 
maakirjan mukaan kylässä oli kolme taloa8. Nämä 
kolme taloa yhdistettiin 1600-luvun alkupuolella 
yhdeksi tilaksi, Otnäsin säterikartanoksi, joka oli 
vapautettu suorittamasta ratsupalvelusta9. 

Otnäsin kartano oli väliaikaisesti autiona isonvihan 
ja pikkuvihan aikana 1700-luvun alussa, kunnes eversti 
Henrik Wright, von Wrightin taidemaalariveljesten 
isä, osti sen vuonna 1734. 1746 kartano siirtyi von 
Numersien suvulle, jonka omistuksessa se säilyikin 
yli seuraavat sata vuotta. Von Numersin suvun 

6 Lähdekirjallisuudessa (Eskola) ’lapinkieli’.

7 Eskola 1972, 8

8 Eskola 1972, 12

9 Livady ym. 2014, 11

Teknillisen korkeakoulun päärakennus, joka tunnetaan nykyisin nimellä Kandidaattikeskus, syyskuussa 2022.

500 m
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omistuksessa Otnäsin kartano ja sen tuottavuus 
kasvoivat huomattavasti ja vuonna 1810 kartanolla 
oli jo kahdeksan torppaa. Noina aikoina Otnäsin 
kartanon alueella toimi myös pieni tiilitehdas, jonka 
tiilet myytiin pääasiassa Suomenlinnan linnoituksen 
rakentamistarpeiksi.1 

Vuonna 1812 tilan lounaisosista lohkaistiin 
Hagalundin kartano2, joka siirtyi Sinebrychoffin 
suvun omistukseen vuonna 18563. Muutamaa vuotta 
myöhemmin Sinebrychoffit ostivat myös Otnäsin 
kartanon ja tilan.       

Vuonna 1865 Sinebrychoffin suvun omistaman 
Otnäsin tilan alueella oli 133 asukasta, mikä teki siitä 

1 Livady ym. 2014, 12  

2 A-konsultit 2002, 1

3 Livady ym. 2014, 11-12

Espoon suurimman yhden talon kylän4. Kartanoalueella 
toimi mm. vuosina 1878-1948 hyväntekijä 
Fanny Sinebrychoffin perustama ruotsinkielinen 
kansakoulu. Koulu toimi aluksi Sinebrychoffin suvun 
kustannuksella ja se oli perustettu kartanoalueen 
työntekijöiden lapsille5.  Noihin aikoihin sekä Otnäsin 
että Hagalundin kartanoa ympäröi puutarhat sekä 
viljelymaisema peltoaukioineen ja kahden kartanon 
pihapiirit oli yhdistetty toisiinsa lehmuskujanteella. 
Lehmuskujanne on säilynyt kartanoajoista ja se 
tunnetaan nykyään nimellä Anna Sinebrychoffin 
kuja6. Myös toinen kartanoalueen lehmuskujanne on 
onnistuttu säilyttämään ja on nimetty myöhemmin Via 

4 Livady ym. 2014, 12

5 Livady ym. 2014, 12

6 Espoon karttapalvelu

Polytechnicaksi1. Lisäksi Hagalundin tilan suuresta, 
1,5 hehtaarin, ammattipuutarhurin hoitamasta 
englantilaispuistosta ja puutarhasta on olemassa 
kirjoitushetkellä jäänteitä. Hagalundin kartano, joka on 
saanut tämänhetkisen ulkoasunsa 1880-luvulla2, seisoo 
edelleen Tekniikantien varressa ja osa Hagalundin 
tilan rakennuksista on edelleen käytössä. Otnäsin 
kartano puolestaan on purettu TKK:n päärakennuksen 
tieltä ja siitä ei ole näkyviä merkkejä nykypäivän 
Otaniemessä. Otnäsin kylän jäänteitä on mahdollisesti 
säilynyt Hakalehdon historiallisen kylätontin 
muinaismuistoalueella, yliopiston päärakennuksen 
itäpuolella3.

1 Espoon karttapalvelu; Nykänen, s. 117

2 Eskola 1972, 48

3 Muinaisjäännösrekisteri, 2004
Otnäsin kartanon lehmuskujanne vuonna 1961.

Kuva: Tuntematon kuvaaja, Espoon kaupunginmuseo.

Otnäsin kartanon päärakennus noin 1890-1920.
Kuva: Tuntematon kuvaaja, Espoon kaupunginmuseo.

Otaniemen ilmakuva vuodelta 2021, johon merkitty kohteet: 1, Otaniemen kiviröykkiö. 2, Anna Sinebrychoffin kuja. 3, Hakalehdon 
muinaismuistoalue. 4, Via Polytechnica. 5, Otnäsin kartanon entinen sijaintipaikka. 6, Hagalundin kartano. 7, Vesitalo. 

Ilmakuva: Espoon karttapalvelu. 

1.

2.

3.

4.

5.
7.

100 m

6.
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3.1.3. Kampuksen rakentamisvaihe
Vuonna 1849 perustetun Teknillisen korkeakoulun 
päärakennuksen tilat olivat käyneet 1900-luvun alussa 
ahtaiksi. Kun Hietaniemessä sijaitseva päärakennus, 
jonka tiloissa myös VTT toimi, vaurioitui ensin 
talvisodassa 1939 ja uudelleen jatkosodassa vuonna 
1944,1 koulun siirtämistä uuteen paikkaan alettiin 
pohtia. Samoihin aikoihin opiskelijoiden keskuudessa 
alkoi levitä ajatus kampuksesta, jossa opiskelijoiden 
oma asuinalue sijaitsisi uusien yliopistorakennusten 
yhteydessä.

Valtio osti Otaniemen kartanoalueen maat uuden 
kampusalueen rakentamiselle vuonna 1949 ja alueen 
suunnittelua, rakentamista ja hoitoa varten perustettiin 
Otaniemen hoitokunta.2 Uuden kampusalueen kaavasta 
järjestettiin samana vuonna arkkitehtuurikilpailu, 
jonka voittivat Aino ja Alvar Aalto ehdotuksellaan 
”Ave Alma Mater, Morituri te salutant”3. Voittaneen 
ehdotuksen rakenne perustui Otaniemen kartanoalueen 
kulttuurimaiseman säilyttämiseen ja siinä 
rakennusmassat oli istutettu luontoarvoja varjellen jo 
olemassa olevaan topografiaan. Aallot suunnittelivat 
alueesta tarkoituksella väljän ja he säilyttivät tie- ja 
polkuverkostossa raittimaisuuden. Pelto- ja niittyaukiot 
jätettiin laajoiksi nurmialueiksi, kun rakennukset 
puolestaan sijoitettiin pääasiassa ympäröivien 
metsiköiden siimekseen4.  

Aallon toimisto laati ehdotuksen pohjalta 
Otaniemen maankäyttösuunnitelman, joka päivitettiin 
1960-luvulle tultaessa tiiviimmäksi ja vastaamaan 
kasvavia rakennusohjelmia sekä automäärää5. Vuoden 
1960 maankäyttösuunnitelman selostuksessa Aalto tuo 
esiin, että mikäli sen hetkinen kasvu jatkuisi, olisi ainoa 
vaihtoehto hankkia kampuksen alueeseen lisämaita. 
Tästä voidaan päätellä, että vuoden 1960 päivitetty 

1 Michelsen 1993 119 ja 78; Livady ym. 2014, 16

2 Ark-byroo 2017, 12

3 Michelsen 1993, 106

4 Ark-byroo 2017, 13-14

5 Livady ym. 2014, 15 ja 24

suunnitelma oli Aallon mielestä täyteen suunniteltu6. 
Meritekniikan kortteliin viittaavia suunnitelmia 

löytyy ensimmäisen kerran vuosien 1960 ja 1962 
Otaniemen alueen käyttösuunnitelmissa, joissa 
se kuitenkin poikkeaa nykyisestä muodostaan7.  
Nykyisessä muodossaan kortteli ja Vesitalo löytyvät 
vuoden 1968 maankäyttösuunnitelmassa8.

Vaikka sopiva kampusalue oli vuonna 1949 jo 
hankittu, ei valtiolla ollut Teknillisen korkeakoulun 
rakentamiseen heti taloudellisia edellytyksiä. 
Otaniemen tilat edustivat oman aikakautensa 
rakennustaiteen huippua ja opetus- ja laboratoriotilat 
vaativat kallista laitteistoa9. Tarvittavia varoja 
odotellessa Otaniemen hoitokunta keskittyi alueen 
hoitamiseen ja viljelyyn sekä olemassa olevien tilojen 
vuokraamiseen10.

Otaniemen rakentaminen aloitettiin lopulta 
vuonna 1950 ja ensimmäiset rakennukset nousivat 
opiskelijoiden asuinalueelle Teekkarikylään. Itse 
TKK:n rakentamistyöt puolestaan viivästyivät ja sen 
ensimmäinen rakennus valmistui vasta vuonna 195411.

 VTT sai oman yleissuunnitelmansa Otaniemen 
alueelle 195712. Laboratorioiden rakennustyöt alkoivat 
kuitenkin valtion rahapulan vuoksi takkuillen ja 
vielä vuonna 1965 suurin osa VTT:n toiminnoista 
sijaitsi edelleen Hietalahden ahtaissa tiloissa13. VTT:n 
rakennuksia rakennettiin alueelle vuodesta 1966 
aina 80-luvulle saakka14. VTT muutti Otaniemeen 
pääosin 1970-luvulla ja se sai Otaniemeen oman 
päärakennuksensa 197515.

6 Livady ym. 2014, 24

7 Livady ym. 2014, 25 ja 31

8 Livady ym. 2014, 35

9 Michelsen 1993, 132

10 Ark-byroo 2017, 16

11 Michelsen 1993, 131

12 Michelsen 1993, 196

13 Michelsen 1993, 197

14 Ark-byroo 2017, 16

15 Michelsen 1993, 199 Aino ja Alvar Aallon kilpailuehdotus Ave Alma Mater, Morituri te salutant.
Kuva: Karsson, Salonen, Salin, Hemgård / Alvar Aalto -säätiö
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Vuoden 1960 maankäyttösuunnitelma, Alvar Aalto. 
Kuvan lähde: Karsson, Salonen, Salin, Hemgård / Alvar Aalto -säätiö

1800-1900

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Otaniemen ennen 1990-lukua rakennetut rakennukset sijoitettuna vuoden 1932 ilmakuvan päälle. 
Maankäyttösuunnitelmassa kartanoalueen peltoaukiot on pyritty säilyttämään.

Ilmakuva: Helsingin karttapalvelu. Lähtötiedot: Espoon karttapalvelu.

100 m
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3.2. Otaniemi vuonna 2023

Nykypäivän Otaniemi on säilyttänyt luonteensa 
puistokampuksena. Alueella on paljon metsiköitä 
ja niittyjä ja sen rantoja pitkin kulkee merellinen 
maisemareitti. Kartanoaika on kampuksella yhä läsnä ja 
siitä muistuttavat laajojen nurmiaukioiden lisäksi muun 
muassa kaksi lehmuskujannetta, säilytetyt metsät ja 
puut sekä luonnonkivilaituri.

Nykypäivän Otaniemessä on opiskelu- ja 
tutkimustilojen lisäksi yhä enenevissä määrin palveluja. 
Vuonna 2021 peruskorjauksen jälkeen uudelleen avattu 
Otaniemen ostoskeskus on saanut rinnalleen Väre-
keskuksessa sijaitsevan A Bloc -kauppakeskuksen. 
Alueelle on viime vuosina avattu myös uusia 
ravintoloita.

Otaniemen keskuskampus on julkisen liikenteen 
solmukohta. Vuonna 2018 valmistuneessa Väre-
keskuksessa1 on opiskelutilojen ja kauppakeskuksen 
lisäksi vuonna 2017 avattu Aalto-yliopiston 
metroasema2. Raide-Jokerin on määrä alkaa 
liikennöimään alueella tammikuussa 20243. 

Otaniemen kampus kuuluu valtakunnallisesti 
merkittäviin kulttuuriympäristöihin (RKY 
2009). Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut 
kultturiympäristöt ovat Suomen tärkeitä kehitysvaiheita 
kuvastavia alueita.  RKY-status tarkoittaa, että alueen 
rakennetta, kaupunkikuvaa sekä alueilla jo olevia 
rakennuksia ja ympäristöä tulee suojella4. Kohteiden 
alueellinen  ja ajallinen kerroksisuus tulee säilyttää, 
ja niiden luonnonperinnön arvoja tulee vaalia5. 
Valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen 
mahdollinen täydennysrakentaminen ja muut alueille 
tehtävät muutokset tulee sopeuttaa kulttuuriympäristön 

1 Verstas arkkitehdit, 2018

2 Länsimetro, 2017

3 Raide-Jokeri, 2017

4 Ympäristöministeriö, 2020

5 Museovirasto, 2009

ominaispiirteisiin4 ja alueiden kehittämisen tulee 
tapahtua niiden perinnettä säilytävällä ja arvoja 
vahvistavalla tavalla6. 

RKY-alueen kuvauksen mukaan Otaniemi 
on Suomessa ainutlaatuinen, sillä se on Suomen 
vanhimmalle tekniikan yliopistolle rakennettu, aikansa 
laajin kampusalue6. Alueelle tyypillistä on punatiilisten 
rakennusten monipuolinen ja väljä ryhmittely 
sekä laajat ja avoimet viheralueet6. Päärakennus 
ja kirjasto muodostavat kampuksen keskuksen, ja 
puikkomaisiksi tai viuhkamaiksiksi suunnitellut laitos- 
ja laboratoriotilat on sijoitettu kampuksen reunamille6. 
Alueen maaston muotoihin istutettua asemakaavaa 
pidetään yhtenä Alvar Aallon parhaista6.   

RKY-statuksesta huolimatta Otaniemen luonnetta 
ollaan aikeissa muuttaa tuntuvasti ja aluetta ollaan 
rutistamassa selkeästi tiiviimpään suuntaan. 
Metroaseman ja yliopiston ympärille visioidaan 
”selvää urbaania keskustaa”, jolla halutaan lisätä alueen 
käveltävyyttä7. Alueelle ollaan suunnittelemassa paljon 
lisää asumista ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 
aikoo rakentaa kampuksen puistoalueelle 700-850 
uutta opiskelija-asuntoa.8 Myös Espoon kaupunki 
suunnittelee alueelle asuntoja 7000 uudelle asukkaalle ja 
tulevaisuudessa Otaniemen asukkaista vain noin puolet 
olisi opiskelijoita9.

Lisäksi Senaatti-kiinteistöt ja Aalto-
yliopistokiinteistöt Oy on aikeissa purkaa olemassa 
olevaa rakennuskantaa sekä rakentaa alueelle mm. 
asuntoja, työpaikkoja sekä palveluita. Tarkoituksena 
on luovuttaa myyntiin sekä rakentamattomia tontteja 
että olemassa olevia rakennuksia muutettavaksi. 
Maanomistajat tavoittelevat Biologin ja Meritekniikan 
alueille 95000k-m2  ja Kivimiehen alueelle 150 000 k-m2 
uutta rakentamista10. 

6 Museovirasto, 2009

7 ACRE, 2022

8 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, 2021

9 Aalto-yliopisto, 2019

10 Senaatti, 2022; Senaatti 2022 Otaniemen RKY-alueen rajaus. 
Helsingin karttapalvelu,  kartta.museoverkko.fi

Vesitalo
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I-vaiheen rakentaminen, 1985

II-vaiheen rakentaminen, 2000-2002

Muutos ravintolaksi 2016-2018

Muutos I-vaiheen huonetilassa 201, 2006

Muutos II-vaiheen toisessa kerroksessa 2016

Muutos talotekniikassa 2019
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Otaniemen säilyneisyyskaavio

Vesitalo ympyröity.
Lähtötiedot: Espoon Karttapalvelu
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4. Vesitalon historia

4.1. I-rakennusvaihe, VTT 
Aluksenkäsittelysimulaattori

VTT Aluksenkäsittelysimulaattori valmistui tutkimus- 
ja opetuskäyttöön vuonna 1985. Simulaattorilla 
tehtävästä koulutustyöstä vastasi Helsingin 
merenkulkuoppilaitos. VTT puolestaan tutki 
simulaattorin avulla väylä- ja satamasuunnittelua, 
laivojen ohjausominaisuuksia, komentosillan 
instrumentointia, onnettomuusanalysointia sekä 
ihmisen toimintaa komentosillalla. Simulaattorissa oli 
komentosilta ja ulkopuolisen maiseman näyttölaitteisto1 
ja sen laitteiston hankinnasta vastasivat VTT:n lisäksi 
Ammattikasvatushallitus sekä Merenkulkuhallitus.2

VTT Aluksenkäsittelysimulaattorin 
rakennushankkeesta ei löytynyt mainittavaa tietoa. 
I-rakennusvaiheen arkkitehtuurin kuvailun lähteenä on 
käytetty Seppo Kasasen vuoden 1984 pääpiirustuksia, 
jotka on vastaanotettu Espoon rakennusvalvonnan 
arkistosta 10.10.2022, sekä Ekonon samana vuonna 
piirtämiä rakennepiirustuksia, jotka sijaitsevat Aalto-
yliopistokiinteistöt Oy:n arkistossa. 

4.1.1. Sijainti tontilla ja massa
Rakennus sijaitsee kolmiomaisen tontin itäisellä laidalla, 
Tietotien varressa. VTT Aluksenkäsittelysimulaattori 
on rakennettu tontin pohjoisreunassa sijaitsevan Laiva- 
ja vesirakennuslaboratorion eteläpuolelle ja kahden 
rakennuksen välissä on parkkipaikkoja. Tontti laskee 
rakennuksen kohdalla länteen päin.

1985 valmistuneessa I-rakennusvaiheessa rakennus 

1 VTT 1985, 26

2 VTT 1985, 27

ei täytä asemakaavassa määriteltyä pitkulaista 
ohjeellista rakennusalaa (merkitty asemapiirustukseen 
katkoviivalla), vaan rakennusmassa sijaitsee ohjeellisen 
rakennusalan itälaidassa. Rakennus on muodoltaan 
noppamainen ja sen itäinen julkisivu on ’kulmikkaasti’ 
pyöristetty. Massa on noin 20 m leveä ja 25 m pitkä. 
Rakennuksen kerrosala on 455 m2, huoneistoala 431 m2 
ja tilavuus 2220 m3.

4.1.2. Ulkoarkkitehtuuri
VTT Aluksenkäsittelysimulaattori on yksikerroksinen 
ja sen julkisivu on muiden Otaniemen rakennusten 
tapaan pääasiassa punatiilinen. Rakennuksen sokkelissa 
on harmaata betonia ja pellitykset ovat ruskeat. Ikkunan 
puitteet ovat ruskeaksi värjättyä puuta. Rakennuksessa 
on tasakatto, jossa bitumikermi.

Rakennuksen pääsisäänkäynti on läntisellä 
julkisivulla ja sisäänkäynnin yhteydessä on aukotettu, 
ulkoneva tuulikaappi. Tällä julkisivulla on viisi 
suorakulmaista, rytmikkäästi aseteltua ikkunaa. Muut 
julkisivut ovat hyvin eleettömät: Eteläisellä julkisivulla 
on kolme, tasavälein sijoitettua ikkunaa ja pohjoisella 
julkisivulla kaksi pienempää vaakaikkunaa. Itäisellä, 
’pyöristetyllä’ julkisivulla ei ole lainkaan ikkunoita. 
Tällä julkisivulla on koilliseen avautuva, umpinainen ja 
kaksilehtinen ulko-ovi, jota ei ole kuitenkaan merkitty 
asemapiirroksessa varsinaiseksi sisäänkäynniksi. Tämä 
ovi lienee siis huolto-ovi.

Rakennuksen piha on piirretty asemapiirrokseen 
hyvin viitteellisesti, eikä löydettyihin piirustuksiin ole 
merkitty istutuksia tai pintamateriaaleja. Pohjoiselta 
julkisivulta sijaitsevalta piha-alueelta on kävelyreitti 
läntisen julkisivun pääsisäänkäynnille. Kulkureitin 
varrella on nousevat portaat.

4.1.3. Sisätilat
Rakennukseen saavutaan läntisellä julkisivulla 
sijaitsevasta sisäänkäynnistä, tuulikaapin läpi. 
Sisääntulijaa on ensimmäisenä vastassa halli, 
josta on kulku sekä oikealle että vasemmalle 
toimistoihin. Hallista on ovi moottorihuoneeseen 
sekä kahteen osaan jaettuun käytävään, josta on 
käynti sekä edellä mainittuun moottorihuoneeseen 
että tietokonehuoneeseen. Käytävän päässä 
on ovi itse simulaattorihuoneeseen, joka on 
rakennuksen suurin tila ja jossa on käytännön syistä 
aukottamaton, kulmikkaasti pyöristetty ulkoseinä. 
Simulaattorihuoneesta on kulku tietokonehuoneeseen 
sekä opetustilaan. Tilojen välillä on korkeuseroja, mutta 
ne on merkitty pohjapiirrokseen puutteellisesti.

4.1.4. Rakenteet
Rakennuksen perustuksissa on raudoitetut 
betonianturat ja siinä on 100 mm paksu, maanvarainen 
betonilaatta. Kantavissa ulkoseinissä on eristeeseen 
upotetut metalliset pilarit ja diagonaalit. Katossa on 
teräspalkit sekä teräsristikkorakenne. 

4.1.5. I- rakennusvaiheen yhteenveto
Rakennus on pieni, yksinkertainen ja 
käytännönläheinen ja se on ulkonäöltään hillitty ja 
pelkistetty. Aluksenkäsittelysimulaattori on arjen 
rakentamista ja se lienee suunniteltu ensisijaisesti 
palvelemaan käytäntöä. 

Rakennus on sijoitettu tontille siten, että sen 
aukottamaton sisäänkäynti on Tietotielle, rakennuksen 
pääasialliseen katselusuuntaan päin. Tämä antaa 
rakennukselle kasvottoman vaikutelman ja tekee 
julkisivusta muurimaisen.

Vesitalon I-rakennusvaihe.
Kuva: Arkkitehdit NRT
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Asemapiirros vuodelta 1984, Arkkitehtitoimisto Seppo Kasanen. 
Lähde: Espoon Rakennusvalvonnan arkisto.
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Julkisivupiirrokset vuodelta 1984, Arkkitehtitoimisto Seppo Kasanen. 
Lähde: Espoon Rakennusvalvonnan arkisto.
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Pohjapiirros vuodelta 1984, Arkkitehtitoimisto Seppo Kasanen. 
Lähde: Espoon Rakennusvalvonnan arkisto.
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ARKKITEHTI SEPPO KASANEN
Seppo Kasanen syntyi Viipurissa 1932. Hän pääsi 

ylioppilaaksi Kouvolan lukiosta 1951, minkä jälkeen hän 

siirtyi opiskelemaan Teknilliseen korkeakouluun. Kasanen 

valmistui arkkitehdiksi vuonna 1959 ja alkoi samana 

vuonna työskentelemään omassa arkkitehtitoimistossaan. 1

Kasasen tuotantoa on luonnehdittu selkeäksi ja 

pelkistetyksi. Hänen suunnittelemansa tilat ovat avaria ja 

valoisia ja niissä on usein kaarevia elementtejä. Kasanen 

käytti suunnittelemissaan sisätiloissa paljon puuta.

Kasasen suunnittelemia rakennuskohteita ovat Otaniemen 

laivan- ja vesirakennuslaboratorion lisäksi muun muassa 

Helsingin Keskuspaloasema, Helsingin aluehälytyskeskus 

sekä Helsingin Puhelimen Talin ja Hakkilan toimipisteet. 

1 Helsingin Sanomat, 1998

Kasasen huomattavimmat arkkitehtuurikilpailuvoitot olivat 

Anjalankosken kaupungintalon sekä Lahden Mukkulan 

puistokaupungin suunnittelukilpailu. Hän suunnitteli 

urallaan paljon koulurakennuksia, asuinalueita sekä 

vanhustentaloja. Kasanen toimi Suomen arkkitehtiliiton 

yksityisarkkitehtien puheenjohtajana vuonna 1977. 

Kasanen voitti nuorena piirustus- ja viulukilpailuja ja 

harrasti maalaamista ja soittamista myös aikuisena. Lisäksi 

hän purjehti sekä pelasi tennistä ja golfia. 

Kasanen kuoli vuonna 1998 kotonaan sairaskohtaukseen. 

Hän oli kuollessaan 65-vuotias.2

2 Helsingin Sanomat, 1998

Alkuperäinen komentosiltasimulaattori.
Kuva: Arkkitehdit NRT

I-rakennuvaiheen eteläinen toimistohuone.
Kuva: Arkkitehdit NRT

I-rakennusvaiheen työmaa.
Kuva: Arkkitehdit NRT

Läntinen julkisivu.
Kuva: Arkkitehdit NRT
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4.2. Suunnitelma uudisrakennuksesta

Vesitalon II-rakennusvaiheen paikalle on suunniteltu 
uudisrakennusta jo vuonna 1985, jolloin VTT tarvitsi 
kipeästi uusia tiloja laivatekniikan laboratorion 
käyttöön. Tuohon aikaan laajennusosan paikalle oli 
pystytetty väliaikainen parakkirakennus, jolla yritettiin 
helpottaa laivalaboratotion tilanpuutetta. Pienessä 
parakissa oli työtilat 8 henkilölle.1

Uudisrakennuksesta on tehty perustamissuunnitelma 
1985 ja esisuunnitelma vuonna 1989. Suunnitelmissa 
esitelty uudisrakennus sisältää tutkimushallitiloja, 
toimistotiloja sekä aputiloja ja rakennus olisi yhteydessä 
viereiseen Laivatekniikan taloon sekä joissain 
luonnosversioissa VTT Aluksenkäsittelysimulaattoriin 
yhdyskäytävien tai kulkusillan välityksellä2. 
Uudisrakennus oli tarkoitus rakentaa vuosina 1987-
1989,3 mutta hanke ei koskaan toteutunut. 

1 VTT 1985, 4

2 VTT 1989, Liite 23

3 VTT 1985, Liite 16

4.3. II-rakennusvaihe 2000-2002

Tämän osion lähteenä on käytetty laajennus- ja 
muutostyön pääpiirustuksia vuodelta 2000 sekä Kari 
Raimorannan haastattelua. 

Rakennuksen pohjoisosaan on tehty mittava 
laajennus ja I-rakennusvaiheeseen on tehty muutoksia. 
Muutos- ja laajennustyöt on suunnitellut Nurmela, 
Raimoranta, Tasa Arkkitehtitoimisto, joka tunnetaan 
nykyisin nimellä Arkkitehdit NRT. Laajennusosassa 
toimii Teknillisen korkeakoulun vedenlaatulaboratorio 
ja alkuperäinen osa on säilynyt simulaattorikäytössä. 

4.3.1. Sijainti tontilla ja massa
Laajennusosa on rakennettu I-rakennusvaiheen 
länsipuolelle. Uusi rakennusmassa jatkaa suoraan 
I-rakennusvaiheen eteläistä ja pohjoista julkisivua 
ja tekee rakennuksen muodosta puikkomaisen. 
Laajennusosa on kaksikerroksinen ja sen 1. kerros on 
sijoitettu I-rakennusosan alapuolelle. I-rakennusvaiheen 
ensimmäinen ja ainoa kerros sijaitsee laajennuksen 
jälkeen siis toisessa kerroksessa ja laajennusosan 
räystäskorko on samassa linjassa yksikerroksisen 

Vesitalo II-rakennusvaiheessa.
Kuva: Meriturva.

I-rakennusvaiheen kanssa. Laajennusosan katolle 
on sijoitettu IV-konehuone ja sen länsipuolelle on 
rakennettu jätekatos. 

4.3.2. Ulkoarkkitehtuuri
Laajennusosan julkisivu myötäilee osin I- 
rakennusvaiheen materiaaleja, mutta se on ottanut 
myös vapauksia. Julkisivu on punatiilinen ja 
laajennusosan sokkeli on I-rakennusvaiheesta poiketen 
vaakauritettu. Laajennusosan ikkunoiden puitteet on 
maalattu harmaaksi ja katolla olevien konehuoneiden 
julkisivuissa on harmaa teräsritilä. Vanhan osan 
ikkunat on peitetty harmaaksi käsitellyllä teräsritilällä 
ja ritilä peittää osin myös laajennusosan ikkunoita. 
Ritilä nivoo I-rakennusvaiheen ikkunat samaan linjaan 
laajennusosan ikkunanauhojen kanssa. Laajennusosan 
katolla on bitumikermi, jonka päällä on suojakiveys. IV-
konehuoneen katolla pelkkä bitumikermi. Laajennuksen 
yhteydessä I-rakennusvaiheen julkisivuja on suunniteltu 
rapattavaksi, mutta ajatuksesta on luovuttu.

Rakennuksen pohjoinen julkisivu on aukotettu 
toisessa kerroksessa tasaisesti ja nauhamaisesti 
sijoitetuilla neliömäisillä ikkunoilla. Lisäksi 
julkisivulla on ikkunanauhaan, alumiiniritilän taakse 
’upotettu’ parveke, joka ei näy julkisivupiirustuksissa.  
Ensimmäisen kerroksen ikkunat ovat toisen kerroksen 
ikkunoita kookkaampia ja uritettu betonisokkeli jatkuu 
näiden ikkunoiden yläreunaan saakka. Sisäänkäyntien 
yhteydessä on myös ikkunoita ja pohjoisella julkisivulla 
sijaitsevan pääsisäänkäynnin yhteydessä on korkea, 
betoninen tukimuuri. Itäinen, pyöristetty julkisivu on 
puolestaan säilynyt muuttumattomana.

Eteläisen julkisivun toisessa kerroksessa on 
samanlainen, neliömäisten ikkunoiden nauha kuin 
pohjoisella julkisivulla. Julkisivun ensimmäisen 
kerroksen ikkunat ovat matalampia ja niiden edessä on 
teräsritilä. Eteläisellä julkisivulla olevan sisäänkäynnin 
yhteydessä on myös ikkunoita.

Läntisellä julkisivulla on ensimmäisessä 
kerroksessa kaksilehtinen huolto-ovi jäte-, liete- ja 
maalaboratorioon sekä ritilällä peitettyjä ikkunoita. 
Lisäksi julkisivulla on yksi ritilätön pystyikkuna, joka 

ei näy julkisivupiirroksissa. Rakennuksen itäisessä 
päädyssä, vesikatolla on kaksi savupiippumaista 
savunpoistoikkunaa.

Rakennus on saanut laajennustöiden yhteydessä 
viisi uutta sisäänkäyntiä: Yksi uusi sisäänkäynti 
on pohjoisella julkisivulla toisessa kerroksessa, 
yksi sisäänkäynti läntisellä julkisivulla ja kolme 
uutta sisäänkäyntiä pohjoisella julkisivulla. Lisäksi 
pohjoisella julkisivulla on parveke. I-rakennusvaiheen 
pääsisäänkäynti1on puolestaan purettu pois 
laajennusosan tieltä.

Rakennuksen piha-alue on pääosin päällystetty 
asfaltilla ja rakennuksen pohjois-, etelä- ja länsipuolelle 
on sijoitettu autopaikkoja. Pohjoisen ja läntisen 
julkisivun eteen on tehty istutuksia ja rakennuksen 
pohjoispuolelle on istutettu puita. Pohjoisen julkisivun 
edessä on lisäksi kivetty kävelyreitti. Rakennuksen 
eteläisen puolen metsä on tietoisesti pyritty säilyttämään 
sellaisenaan.

4.3.3. Sisätilat
Laajennuksen yhteydessä I-rakennusosaan 
on tehty muutoksia. Jo olemassa oleva, suuri 
simulaattorihuone on säilynyt suurelta osin ennallaan 
ja se on saanut rinnalleen kolme uutta, pienempää 
simulaattorihuonetta. Uusien simulaattorien tieltä on 
purettu pois muun muassa opetustila, tietokonehuone ja 
pienempi toimisto. Suurempi toimistotila on muutettu 
ryhmätyötilaksi ja wc-tilat on poistettu. 

Laajennusosan toisessa kerroksessa on kaksi 
keskikäytävää, joiden varrella on useita toimistotiloja, 
kaksi seminaarihuonetta, wc- ja pukuhuonetilat, 
kirjasto, taukotila ja alakerran laboratoriosalien 
yläosa. Alakerrassa laboratoriotilat, varastot ja 
pukuhuoneet on sijoitettu yhden keskikäytävän 
varrelle. Rakennuksen läntisessä päädyssä on kaksi 
suurempaa työskentelyhallia ja talotekniset tilat ovat 
kerroksen itäisessä päädyssä. Laajennusosassa on kaksi 
porrashuonetta, joista itäisemmästä on kierreportaat 
IV-konehuoneeseen.

1 Valokuvassa sivulla 41
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4.3.4. Rakenteet
Laajennusosan perustuksissa on teräsbetonianturat 
ja muutostöiden yhteydessä myös I-vaiheen 
anturat on uusittu. Laajennusosan alapohjassa on 
maanvarainen teräsbetonilaatta ja betonipilari-
palkkirakenne. Laajennusosan ulkoseinät ovat kantavat 
teräsbetoniseinät, joissa on julkisivumuuraus. 

4.3.5. Yhteenveto
Vuoden 2001 muutokset ovat laajat ja ne määrittelevät 
suurelta osin rakennuksen nykyisen ulkoasun. 
Laajennus jatkaa osin alkuperäisen rakennusosan 
yksinkertaista ja säännönmukaista tyyliä sekä 
materiaalimaailmaa, mutta siinä on uudenlaista 
leikkisyyttä ja kevyttä koristeellisuutta. I-rakennusvaihe 
on saatu nivottua laajennusosan tyyliin pienillä 
muutoksilla, jotka ovat olleet hienovaraisia ja harkittuja. 
Muutokset on toteutettu siten, että vanhan osan 
alkuperäinen ilme on pääosin palautettavissa.

Vesitalo II-rakennusvaiheessa.
Kuva: Meriturva.

Nauhaikkunoin aukotetun, yksinkertaisen ja 
hillityn rakennuksen olisi helppo sanoa edustavan 
vakavaa funktionalismia. Kuitenkin erityisesti 
julkisivupiirrosten tarkastelu paljastaa, että laajennus 
on suunniteltu pilke silmäkulmassa: tämä rakennus 
käyttää I-rakennusvaiheen pyöristettyä ’keulaa’ 
hyväkseen ja on lainannut muotonsa höyrylaivalta, 
savupiipuksi muotoiltuja savunpoistoluukkuja 
ja strategisesti sijoitettua talotekniikkaa myöten. 
Laivamuoto saa Vesitalon erottumaan hienovaraisesti 
Otaniemen rakennuskannasta, mutta se edustaa yhä 
tyypillistä kampusalueen puikkomaista, punatiilistä 
laboratoriorakennusta. 

Kuva laajennusosan pohjoiselta sisäänkäynniltä. Kuvassa näkyy I- ja II-rakennusvaiheen liittymäkohta.
Kuva: Arkkitehdit NRT

ARKKITEHDIT NRT
Artkkitehdit NRT on helsinkiläinen arkkitehtitoimisto, joka 

tunnettiin aikaisemmin nimellä Nurmela, Raimoranta, Tasa 

arkkitehtitoimisto. Toimisto työllistää tällä hetkellä noin 

30 ihmistä ja se on erikoistunut julkisiin rakennuksiin sekä 

korjausrakentamiseen1.

Arkkitehdit NRT on ollut suunnittelemassa 2024 

valmistuvaa Finlandia-talon restaurointia, Tennispalatsin 

korjaus- ja muutostöitä 1999 sekä 2015 yhdessä 

arkkitehtitoimisto K2S:n kanssa Helsingin Olympiastadionin 

korjaus- ja laajennustyöt.  Vesitalon muutos- ja 

1 https://n-r-t.fi/2/yritys/

laajennustöiden lisäksi toimisto on suunnitellut Otaniemeen 

muun muassa Kivimiehen koulun ja päiväkodin 2019, 

Aalto-yliopiston päärakennuksen peruskorjauksen 2012-

2016 sekä Otaniemen kampuksen kirjaston muutostyöt 

oppimiskeskukseksi 2016.  

Toimisto on palkittu Arkkitehtuurin Finlandialla 2020 

Olympiastadionin perusparannuksesta ja uudistamisesta 

sekä 2017 Harald Herlin Oppimiskeskuksesta2.

2 https://n-r-t.fi/2/yritys/
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Asemapiirros vuodelta 2000, Arkkitehdit NRT.
Lähde: Espoon Rakennusvalvonnan arkisto.
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Pihasuunnitelma vuodelta 2000, Arkkitehdit NRT.
Lähde: Espoon Rakennusvalvonnan arkisto.
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Julkisivupiirrokset vuodelta 2000, Arkkitehdit NRT. I-rakennusvaihe korostettu sinisellä.
Lähde: Espoon Rakennusvalvonnan arkisto.

I-rakennusvaihe

I-rakennusvaiheLaajennus

Ikkunat peitetty ritilällä

Ikkunat peitetty ritilällä

Parveketta ei ole merkitty julkisivupiirustukseen.
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Julkisivupiirrokset vuodelta 2000, Arkkitehdit NRT. 
I-rakennusvaihe korostettu sinisellä.
Lähde: Espoon Rakennusvalvonnan arkisto.

Pihasuunnitelma vuodelta 2000, Arkkitehdit NRT
ERakVV
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Pohjapiirrokset vuodelta 2000, Arkkitehdit NRT. I-rakennusvaihe korostettu sinisellä.
Lähde: Espoon Rakennusvalvonnan arkisto.

I-rakennusvaihe, jonka vanhat 
väliseinät on purettu.
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IV-konehuoneen pohjapiirustus ja vesikaton pohjapiirustus 2000, Arkkitehdit NRT. 
I-rakennusvaihe on korostettu sinisellä. 
Lähde: Espoon Rakennusvalvonnan arkisto.
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Leikkaukset vuodelta 2000, Arkkitehdit NRT. I-rakennusvaihe on 
korostettu sinisellä.
Lähde: Espoon Rakennusvalvonnan arkisto.
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Vesitalo kuvattuna Tietotieltä päin vuonna 2022.

4.4. Muutosvaiheet

4.4.1. Muutos ravintolaksi 2016-2018
Tämän osion lähteenä on käytetty vuoden 2017 
lupapiirustuksia, sekä muita piirustuksia, jotka on saatu 
Aalto-yliopistokiinteistöjen arkistosta.

Rakennukseen on tehty muutostöitä ja rakennuksen 
itäiseen päätyyn on tehty ravintolan tilat. Muutosalue 
kattaa koko 1-rakennusvaiheen ja haukkaa osan 
myös vuoden 2001 laajennusosasta. Lisäksi piha-
alueelle rakennuksen itäpäätyyn on tehty muutoksia. 
Muutostöiden suunnittelijana on toiminut Arkkitehdit 
Q4 Oy.

Ulkoarkkitehtuuri

I-rakennusvaiheen julkisivut on muurattu uudelleen 
korian punaisella Wienerberger-tiilellä, saumat ovat 
harmaat. Kaareva julkisivu on saanut räystään alle 
ruskeaksi pulverimaalatun metallisäleikön ja vuosina 
2000-2002 asennetut metalliritilät on puhdistettu 
ja kunnostettu. Eteläisen julkisivun sisäänkäynnin 
yhteyteen on tehty kaksi uutta ulko-ovea. Kaksi 
I-rakennusvaiheen eteläisen julkisivun ikkunaa on 
muurattu umpeen ja kaarevaan, itäiseen julkisivuun 
on puhkaistu kolme suurta ikkunaa. Lisäksi kyseisellä 
julkisivulla on kaksi uutta ulko-ovea. Vesikatolla on 
tehty muutoksia talotekniikkaan.

Rakennuksen kaarevan julkisivun eteen on 
rakennettu julkisivua myötäilevä terassi ja istutusallas. 
Pihalle on sijoitettu 14 autopaikkaa ja 14 pyöräpaikkaa 
sekä jätehuone, jossa on varasto.

Pohjapiirustus, jossa kuvattuna 1. kerroksen huonetilaan 101 
tehdyt muutokset. Arkkitehdit Q4.

Lähde: Aalto-yliopistokiinteistöt Oy.
Sisätilat

Vuonna 1984 rakennetun osan kaikki väliseinät on 
purettu. Ison simulaattorihallin, entisen konehuoneen ja 
pohjoisen simulaattorihuoneen paikalle on rakennettu 
ravintolasali, jossa on 325 asiakaspaikkaa. Ravintolasali 
on kahdessa eri tasossa. Keittiö ja ravintolan baari on 
sijoitettu eteläisen simulaattorihuoneen ja valvomon 
paikalle. Vuoden 2001 rakennusosan puolelle on 
rakennettu asiakas-wc:t, kabinetti, sosiaalitilat ja 
olutvarasto. Myös ensimmäisen kerroksen huonetilaan 
101 (entinen ATK-tila) on tehty muutoksia. Tila on 
jaettu kolmeen huoneeseen ja sinne on sijoitettu 
ravintolahenkilökunnan sosiaalitilat.
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Tasokoordinaatisto/ Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä/ Höjdsystem:
N2000

Asemapiirros vuodelta 2017, Arkkitehdit Q4 Oy.
Lähde: Espoon Rakennusvalvonnan arkisto.
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Tasokoordinaatisto/ Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä/ Höjdsystem:
N2000

2. kerroksen pohjapiirros vuodelta 2017, Arkkitehdit Q4 Oy.
Lähde: Espoon Rakennusvalvonnan arkisto.

IV-konehuoneen pohjapiirros vuodelta 2017, jossa näkyy vesikatolle 
tehdyt muutokset. Arkkitehdit Q4.
Lähde: Espoon Rakennusvalvonnan arkisto.
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Tasokoordinaatisto/ Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä/ Höjdsystem:
N2000Tasokoordinaatisto/ Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä/ Höjdsystem:
N2000

Julkisivupiirrokset vuodelta 2017. Arkkitehdit Q4.
Lähde: Espoon Rakennusvalvonnan arkisto.
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Tasokoordinaatisto/ Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä/ Höjdsystem:
N2000

Julkisivupiirustukset vuodelta 2017. Arkkitehdit Q4.
Lähde: Espoon Rakennusvalvonnan arkisto.

Tasokoordinaatisto/ Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä/ Höjdsystem:
N2000

Valokuva muutostöiden ajalta, kaikki simulaattorin väliseinät on 
purettu. Arkkitehdit Q4.
Lähde: Aalto-yliopistokiinteistöt Oy
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4.4.2. Muut muutosvaiheet
Tämän osion lähteenä on käytetty Aalto-
yliopistokiinteistöt Oy:n lähettämiä sähköisiä 
arkistotiedostoja sekä Espoon rakennusvalvonnan 
arkistossa sijaitsevia pääpiirustuksia.

Muutos huonetilassa 201, 2006 (Studio Ilkka Paajanen): 

Tehty muutoksia simulaattori 3:n huoneeseen. Tila 
jaettu kahteen kerrokseen ja vanha alakatto sekä 
asennuslattia purettu. Huoneeseen on ylempään tasoon 
rakennettu valvomohuone, jonka alle konehuone. 
Simulaattori 3:n huone, johon muutokset tehtiin, on 
purettu 2016-2018.

Muutos laajennusosan toisessa kerroksessa, 2016

(Suunnittelija: Arkkitehdit Q4): Tehty pieniä muutoksia 
laajennusosan toiseen kerrokseen. Wc-tilojen väliseiniin 
on tehty muutoksia ja seminaarihuoneeseen on lisätty 
keittiövarustus.

Muutos talotekniikassa, 2019 (Arkkitehdit Q4): 

Pizzauunin savun aiheuttamien sisäilmaongelmien 
vuoksi1 vesikatolle on rakennettu korkeampi keittiön ja 
pizzauunin poistoilmapiippu.

1 Sähköposti, Soinen Lassi, 

4.4.3. Yhteenveto muutosvaiheista
Vesitaloon on tehty runsaasti muutoksia vuoden 1985 
jälkeen. Alkuperäinen rakennusosa vastaa nykyään 
vain pientä osuutta koko rakennuksesta ja vuonna 
2002 valmistunut laajennusosa määrittää suurelta 
osin rakennuksen nykyisen ilmeen. Vuosien 2000-
2002 muutostöiden yhteydessä rakennus sai uuden 
historiallisen kerrostuman. Samalla I-rakennusvaihe 
säilytti alkuperäisen käyttötarkoituksensa ja tyylinsä ja 
sen alkuperäinen ilme oli suurelta osin palautettavissa.

  Ravintolan muutostyöt 2016-2018 on 
tehty karkeammin. Muutostöiden yhteydessä 
I-rakennusvaiheen kaikki väliseinät ja osa julkisivusta 
on purettu. Lisäksi itäisen julkisivun voimakas 
aukotus on muuttanut rakennuksen ilmettä 
peruuttamattomasti. Kaikki rakennuksen alkuperäiseen 
simulaattorikäyttön liittyvä on purettu pois ja vuoden 
1985 kerrostumasta on jäljellä lähinnä rakenteet. 
Tämä syö rakennuksen historiallista todistusvoimaa 
ja uusi käyttötarkoitus uusine pohjaratkaisuineen on 
tuhonnut I-rakennusvaiheen sekä 2002 valmistuneen 
laajennusosan alkuperäisyyttä.
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5. Rakennuksen nykytila

5.1. Ulkotilat

5.1.1. Sijainti tontilla ja lähiympäristö
Vesitalo sijaitsee aivan Tietotien varrella, luoteeseen 
voimakkaasti viettävän tontin kaakkoisella laidalla. 
Rakennuksen itäinen julkisivu on liki Tietotietä, jolta on 
rakennuksen piha-alueelle tie sekä erikseen kävelyreitti 
jalankulkijoille. Rakennuksen pohjoispuolella on 
Vesitaloa huomattavasti kookkaampi, muurimainen 
Meritekniikan talo ja kahden rakennuksen välissä 
on pysäköintialue. Rakennuksen eteläpuolella on 
vaikeakulkuinen, metsäinen puistoalue. Tiheän 
metsäpuiston ja suuren Meritekniikan talon välissä 
matalahko Vesitalo jää Tietotieltä havainnoituna 
suurelta osin katseelta piiloon. Ainoa paikka tontilla, 
jolta rakennusta voi katsella kauempaa on rakennuksen 
länsi- ja luoteispuolella sijaitseva parkkialue.1

Vesitalon itä-, pohjois- ja länsipuolella olevat piha-
alueet on pääosin asfaltoitu. Itäisen julkisivun edessä, 
Tietotien vieressä, on pihaa reunustavia nurmialueita 
ja puita. Rakennuksen pohjoisella ja itäisellä 
julkisivulla on istutusalueita ja laatoitettu kulkuväylä. 
Vesitalon eteläisellä puolella, rakennuksen itäisessä 
päädyssä, on pienehkö pysäköintialue ja asfalttipiha 
sekä varastorakennus. Lännempänä rakennuksen 
eteläpuolella ei ole varsinaista pihaa, vaan rakennus 
rajautuu suoraan metsäalueeseen.

1 Katso sivu 13, kuva a.

5.1.2. Yleishahmo
Vesitalo on kaksikerroksinen rakennus, jossa on 
punatiilinen julkisivu ja harmaa betonisokkeli. 
Rakennuksen itäinen, pyöristetty julkisivu ja tasaisen 
vesikaton päälle sijoitettu IV-konehuone sekä 
talotekniikka saavat rakennuksen muistuttamaan 
leikkisästi laivaa. Tietotieltä päin katsottuna Vesitalo 
näyttää voimakkaasti luoteeseen laskeutuvan 
tontin vuoksi yksikerroksiselta ja ympäröiviin 
rakennuksiin nähden matalalta ja huomaamattomalta.  
Yksinkertainen muoto, eleetön räystäslinja ja hillitty 
materiaalimaailma ja antavat rakennukselle levollisen 
ilmeen.

Pääasiallinen saapumissuunta rakennukselle on 
Tietotietä pitkin tai Tietotien varressa, Vesitaloa 
vastapäätä sijaitsevalta metroasemalta. Rakennuksessa 
on pääasialliset sisäänkäynnit pohjoisella, itäisellä 
ja eteläisellä julkisivulla ja näiden lisäksi läntisellä 
julkisivulla on huolto-ovi.

Rakennuksen eteläpuolella on tiheä, metsäinen puistoalue, eikä 
tämän julkisivun edessä ole varsinaista pihaa.

Vesitalon (vasemmalla) ja Meritekniikan rakenuksen (oikealla) 
välissä on parkkialue. Pohjoisen julkisivun edessä on laatoitettu 
kulkuväylä ja istutuksia.

Meritekniikan rakennuksen (oikealla) ja metsäisen puistonyppylän 
välissä Vesitalo vaikuttaa kokoaan pienemmältä.

Tässä kohdassa tontti laskee voimakkaasti länttä kohti.
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5.1.3. Julkisivut
Julkisivut eivät ole muuttuneet vuoden 2018 jälkeen ja 
laajennusosan julkisivut ovat säilyneet alkuperäisinä. 
Vaikka rakennus on rakennettu kahdessa vaiheessa, 
sen julkisivut ovat yhtenevät ja osat liittyvät sopuisasti 
yhteen. Rakennusvaiheiden välinen sauma on 
erotettavissa eteläisellä ja pohjoisella julkisivulla, mutta 
rakennuksen historiaan perehtymättömän lienee vaikea 
erottaa sitä. Vaiheiden aukotusperiaatteissa on eroja ja 
I-vaiheesta poiketen laajennusosan ikkunat on sijoiteltu 
nauhoiksi. Itäisellä julkisivulla olevat ravintolasalin 
ikkunat erottuvat muista ikkunoista suuren kokonsa 
vuoksi.

Rakennuksessa on useita sisäänkäyntejä, joiden 
hierarkia on selkeä. Itäisellä julkisivulla oleva I-vaiheen 
pääsisäänkäynti erottuu ravintolan mainoskylttien ja 
sisäänkäyntiä ympäröivän betonisen terassin ansiosta. 
Pohjoisella julkisivulla on syvennykseen sijoitettu 
laajennusosan pääsisäänkäynti, jonka yhteydessä oleva 
valaistu tukimuuri opasteineen antaa sisäänkäynnille 
juhlavuutta. Rakennuksen ikkunat on sijoitettu pitkiin 
julkisivuihin nauhamaisesti ja osa ikkunoista on 
peitetty harmaalla metalliritilällä. Itäisellä julkisivulla 
olevat, vuonna 2016-2018 puhkaistut ikkunat tekevät 
rakennuksesta kutsuvan näköisen.

Pohjoinen julkisivu

Pohjoisella julkisivulla on kaksi ikkunariviä, joille 
ikkuna-aukot on sijoitettu. Alemman ikkunarivin 
ikkunat ovat yläkerran ikkunoita kookkaampia. 
Toisen kerroksen ikkunat on yhdistetty metalliritilöillä 
nauhaksi ja I-rakennusvaiheen kaksi ikkunaa on 
nivottu tähän nauhaan ikkunoiden päälle sijoitetun 
metalliritilän avulla. IV-konehuoneen molempiin 
päätyihin on sijoitettu ikkunat, jotka tuovat ylävaloa 
toisen kerroksen seminaarihuoneisiin. Laajennusosan 
ikkunoissa on harmaaksi käsitellyt metallipuitteet.

Harmaa betonisokkeli on pohjoisella julkisivulla 
suuressa roolissa. Julkisivun läntisellä puolella se on 
vedetty ensimmäisen kerroksen ikkunoiden yläpintaan 
saakka ja rakennuksen keskivaiheilla se yltää toisen 
kerroksen ikkunoiden alareunaan asti. 

Julkisivulla on kolme sisäänkäyntiä. Rakennuksen 
länsipäädyssä oleva kaksilehtinen huolto-ovi johtaa 
pilot-halliin ja sen itäpuolella on yläikkunalla varustettu 
sisäänkäynti porraskäytävään. Julkisivun keskellä oleva 
yläikkunallinen, harmaa metalliovi on laboratorion 
pääsisäänkäynti ja se on sijoitettu syvennykseen. 
Syvennyksessä olevat suuret betonilaatat ja betoninen, 
valaistu tukimuuri antavat sisäänkäynnille ylevän 
ilmeen. Pääsisäänkäynnin yläpuolella on syvennyksessä 
oleva, julkisivuun sulautuva parveke, joka on peitetty 
alumiiniritilällä.Meritekniikan rakennuksen (oikealla) ja metsäisen puistonyppylän (vasemmalla) välisessä ’laaksossa’ 

Vesitalo vaikuttaa Tietotieltä katsottuna varsinaista kokoaan pienemmältä.

I-rakennusvaiheen ja laajennusosan erottava sauma pohjoisella 
julkisivulla. I-vaiheen julkisivumuuraus uusittiin 2016-2018 
muutostöiden aikana ja se on nyt laajennusosan tiilijulkisivua 
hieman vaaleampi. I-rakennusvaiheen ikkunat on peitetty 
metalliritilällä, jolloin ikkunat on saatu visuaalisesti liittymään 
laajennusosan ikkunanauhaan.

Vaakauritettu betonisokkeli antaa pohjoiselle julksivulle ja 
laajennusosan pääsisäänkäynnille karua komeutta.

Syvennykseen sijoitetun sisäänkäynnin yhteydessä on jykevä, 
betoninen tukimuuri. Vesi on jättänyt jälkensä muurin pintaan.
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Itäinen julkisivu

Itäinen julkisivu on muuttunut paljon ravintolan 
muutostöiden yhteydessä. Julkisivulla on metalliovi 
keittiöön sekä metallinen huolto-ovi. Lisäksi julkisivulla 
oleva kaksilehtinen, ylä- ja sivuikkunoilla varusteltu 
ravintolan pääovi erottuu juhlavasti. Julkisivuun on 
puhkaistu kolme suurta ikkunaa 2016-2018 ja räystään 
alapuolelle, ikkunoiden yläpuolelle on asennettu 
harmaaksi pulverimaalattu metallisäleikkö. Lisäksi 
IV-konehuoneen päätyseinässä on suuret pystyikkunat. 
Ikkunoiden ja ovien puitteet ovat metalliset ja ne on 
maalattu harmaiksi.

 Julkisivun harmaa betonisokkeli on urittamaton ja 
sen eteen on rakennettu kivetty betoniterassi. Terassin 
yhteydessä on metallikaiteet sekä betoniset istutusaltaat, 
joiden kyljet on pystyuritettu.

Eteläinen julkisivu

Julkisivulla on teräslevyllä verhoiltu sisäänveto, jossa 
on sisäänkäynnit sekä laboratorion että ravintolan 
puolelle. Ovet ovat harmaaksi käsitellyt metalliovet ja 
laboratorion kaksilehtisessä ovessa on ikkunat.

Julkisivulla kaksi ikkunariviä, joille ikkunat on 
sijoitettu rytmikkäästi. Ensimmäisessä kerroksessa 
ikkunat ovat toisen kerroksen ikkunoita matalammat 
ja ne on peitetty nauhamaisesti alumiiniritilällä. 
Toisen kerroksen ikkunat on nivottu yhteen nauhaksi 
alumiiniritilöillä. IV-konehuoneen molemmissa 
päädyissä on pystyikkunat toisen kerroksen valokuiluja 
varten. Kaksi I-rakennusvaiheen ikkunaa on muurattu 
umpeen ja niiden paikkaa on vaikea erottaa julkisivun 
alumiiniritilän läpi.  

Läntisen julkisivun terassi kiertää osin myös 
eteläisen julkisivun puolelle ja terassin edessä on 
betoninen istutusallas. Harmaa betonisokkeli on 
vaakauritettu ja se laskeutuu porrastetusti tontin 
mukana länteen. Sokkelin alareunan pellit ovat 
rispaantuneet ja ne istuvat epäsiististi.

Itäisen julkisivun tiilimuuraus on uusittu 2016-2018. Sokkeli ja 
räystäsrakenne ovat vuodelta 1986.

Ikkunoiden yläpuolella on asennettu 2016-2018 metallisäleikkö. Eteläisellä julkisivulla olevat sisäänkäynnit laboratoriopuolelle 
sekä ravintolaan on sijoitettu sisäänvetoon. Sisäänkäyntien 
vieressä kasvaa vanha pyökki.

Julkisivun ikkunat on yhdistetty nauhaksi metalliritilöillä ja ensimmäisen kerroksen ikkunat on peitetty ritilällä kokonaan. Sokkelin 
alareunan pellitykset ovat osittain huonossa kunnossa.



78 79

Läntinen julkisivu

Rakennuksen eleettömin julkisivu. Julkisivulla on yksi 
metallinen, kaksilehtinen ulko-ovi, joka johtaa 
jäte-, liete- ja maalaboratorioon. Julkisivulla on 
toisessa kerroksessa neljä ikkunaa, ensimmäisessä 
kerroksessa yksi ikkuna ja IV-konehuoneen 
ulkoseinässä rivi pystyikkunoita. Ensimmäisen ja 
toisen kerroksen ikkunat on peitetty teräsritilällä 
sisäänkäynnin yläpuolista ikkunaa lukuun ottamatta. 
Kaikissa ikkunoissa on harmaat metallipuitteet.

Vesikatolla olevan savunpoistoikkunaulokkeen 
pinnassa on profiilipelti. Julkisivun betonisokkeli on 
piirustuksista ja poiketen tasainen.

Eteläisen julkisivun kaksi ikkunaa on muurattu umpeen 2016-2018 (osoitettu nuolilla). Metalliritilän takaa umpeen muurattuja ikkunoita 
on hankala erottaa.

Eteläisen julkisivun eteen on rakennettu 2016-2018 varastorakennus. Läntisen julkisivun betonisokkelissa ei ole vaakauritusta. Pohjoisen ja itäisen julkisivun ikkunanauhat ’taittuvat’ jatkumaan tällä 
julkisivulla. Sisäänkäynnin yläpuolella olevaa pystyikkunaa ei ole merkitty vuoden 2000 julkisivupiirroksiin.
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5.1.4. Vesikatto
Rakennuksessa on bitumikermikatto ja laajennusosan 
bitumikermin päällä on suojakiveys. I- ja II-osien 
vesikatot on erotettu toisistaan pellitetyllä kynnyksellä.
Vesikaton päälle on tehty taloteknisiä muutoksia 2016-
2018 sekä 2019.

5.2. Sisätilat

5.2.1. Ensimmäinen kerros, vesilaboratorio
Vesitalon ensimmäisessä kerroksessa on pääasiassa 
laboratoriotiloja sekä pilot-halli. Ensimmäisen 
kerroksen tilat on sijoitettu yhden keskikäytävän 
varrelle, johon kuljetaan sisäänkäynneiltä 
porrashuoneiden kautta.

Tämä kerros on rakennettu kokonaan vuosien 2000-
2001 laajennustöiden yhteydessä, eikä siihen ole tehty 
valmistumisen jälkeen muutoksia huonetta 1011 lukuun 
ottamatta.

Porrashuoneet

Rakennuksessa on kaksi porrashuonetta. Näistä 
itäisempi sijaitsee vesilaboratorion pääsisäänkäynnin 
yhteydessä, rakennuksen keskivaiheilla. Tästä 
porrashuoneesta on kulku talotekniisiin tiloihin sekä 
ravintolan sosiaalitiloihin, ensimmäisen kerroksen 
keskikäytävälle sekä toisen kerroksen käytävälle. Lisäksi 
porrashuoneen toisen kerroksen tasanteelta on ovi 
parvekkeelle ja  kierreportaat IV-konehuoneeseen. 
Tässä porrashuoneessa on hissi.

Toinen, läntinen, porrashuone on Vesitalon 
länsipäädyssä. Tässä porrashuoneessa on ensimmäisessä 
kerroksessa uloskäynti ja ovi keskikäytävälle. 
Porrashuoneen toisen kerroksen tasanteelta on 
kulku kerroksen keskikäytävälle. Porrashuoneessa 
on ikkunallinen savunpoistoluukku, joka tuo tilaan 
juhlavasti luonnonvaloa. Savunpoistoluukku on 
viallinen ja se vuotaa vettä porrashuoneeseen.

1 Muutokset esitelty sivulla 61.

Vesikatolla I-vaiheen ja laajennusosan välillä on kynnys. 
Laajennusosan vesikaton bitumikermin päällä on suojakiveys. 

Vesikatolla olevan IV-konehuoneen itä- ja länsipäädyssä on pystyikkunarivi, jonka läpi toisen kerroksen seminaarihuoneisiin tulee 
luonnonvaloa.

Itäinen porrashuone sijaitsee laboratorion sisäänkäynnin 
yhteydessä. Porrashuoneesta on kulku mm. ravintolan 
työntekijöiden käytössä olevaan sosiaalitilaan.

Itäisen porrashuoneen toisen kerroksen tasanteelta lähtee 
kierreportaat IV-konehuoneeseen.

Itäinen porrashuone

Läntinen porrashuone
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Keskikäytävä

Ensimmäisen kerroksen kaikki tilat teknisiä tiloja sekä 
ravintolan sosiaalitilaa lukuun ottamatta sijaitsevat 
keskikäytävän varrella. Keskikäytävän akustoiva alakatto 
jättää osan talotekniikasta näkyviin.  Keskikäytävä 
on valmistunut 2001, eikä siihen ole tehty muutoksia 
laajennuksen jälkeen.

Laboratoriotilat

Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on kuusi 
laboratoriotilaa: mikrobiologian laboratorio, 
kromatografia, oppilaslaboratorio, jätevesilaboratorio, 
vesilaboratorio, sekä jäte-, liete- ja maalaboratorio. 
Laboratoriotilat ovat alkuperäiset vuosilta 2000-2002.

Läntisen porrashuoneen sisäänkäynti. Ulko-oven vieressä on 
vesipiste.

Läntisen porrashuoneen välitasanteen yläpuolella on ikkunalla 
varustettu savunpoistoluukku.

Keskikäytävältä on kulku laboratoriotiloihin. Alakatto jättää osan 
talotekniikasta näkyviin (merkitty nuolella).

Itäisellä julkisivulla olevassa jäte-, liete- ja maalaboratoriossa on oma sisäänkäynti.

Keskikäytävä

Laboratoriotilat
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Kuva jätevesilaboratoriosta. Laboratoriotilojen ikkunoiden puitteet 
ovat harmaat.

Kuva vesilaboratoriosta. Laboratoriotiloissa ei ole alakattoa ja 
talotekniikka on näkyvissä.

Kuva oppilaslaboratoriosta.

Pilot-halli

Pilot-halli on korkea tila, jossa on parvi sekä parvelle 
johtavat kierreportaat. Hallissa on nosturi suurten 
esineiden siirtelyä varten sekä kaksilehtinen huolto-ovi, 
jotta tilaan pääsee ajamaan pakettiautolla. Pilot-hallin 
yhteydessä on kaksi vakiolämpöhuonetta.

Varastotilat

Ensimmäisessä kerroksessa on laitevarasto ja 
-korjaamotila, tarvikevarasto ja kemikaalivarasto, jonka 
yhteydessä erillinen happovarasto.

Muut tilat

Edellä mainittujen tilojen lisäksi ensimmäisessä 
kerroksessa on miesten ja naisten pukuhuoneet, 
lämmönjakohuone, siivouskomero, kylmähuone, 
pakkashuone, sähköpääkeskus, ravintolan 
sosiaalitila,  tele-huone, suihkuhuoneet ja wc-tiloja. 
Ravintolan sosiaalitila on entinen ATK-tila, joka on 
jaettu väliseinillä kolmeen huoneeseen 2016-2018 
muutostöiden aikana.

Pilot-halli ja vakiolämpohuoneet

Varastotilat

Wc- ja suihkutilat

Laboratorion pukuhuoneet

Muut tilat

Kuva pilot-hallin parvelta. Kuva kemikaalivarastosta.
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5.2.2. Toinen kerros, Aalto-yliopiston tilat
Vesitalon toinen kerros on jaettu kahteen osaan. 
Kerroksen läntinen osa on Aalto-yliopiston käytössä 
ja siellä on pääasiassa toimisto- ja työskentelytiloja. 
Itäisessä päädyssä sijaitseva I-rakennusvaihe sekä osa 
laajennusosasta on puolestaan ravintola Fat Lizardin 
käytössä ja osaan on tehty muutoksia 2016-2018. Fat 
Lizard -ravintolan tilat käsitellään osiossa 5.2.3..

Käytävätilat

Toisessa kerroksessa on kaksi keskikäytävää, joista on 
kulku kerroksessa oleviin toimisto- ja seminaaritiloihin 
sekä wc-tiloihin. Keskikäytävät on yhdistetty toisiinsa 
lyhyellä käytävällä itäisen porrashuoneen itäpuolella 
sekä aulatilalla itäisen porrashuoneen länsipuolella. 
Eteläisen keskikäytävän länsipäädyssä on pieni 
taukotila, jossa on keittiökalusteet. 

Keskikäytävien alakatossa oleva akustiikkalevy 
jättää osan katon talotekniikasta näkyviin. Käytävien 
toimistotilojen väliseinät ovat puulasiseiniä ja ne tuovat 
sälekaihtimineen kotoista tunnelmaa käytävätiloihin.

Keskikäytävät ovat aikaisemmin jatkuneet 
I-rakennusvaiheen entiseen julkisivuun asti, mutta 
vuosien 2016-2018 muutostöiden aikana alue käytävien 
itäisestä päädystä muutettiin ravintolan tiloiksi. Ennen 
muutostöitä laajennusosan itäpäädyssä on ollut kaksi 
käytävää yhdistävä aulatila. Aula on muutostöiden 
yhteydessä on muutettu ravintolan olutvarastoksi ja 
sosiaalitilaksi.

Käytävä

Pukuhuone. Hone 101, jonne on 2016-2018 rakennettu ravintolan työntekijöiden 
pukuhuone. 

Sähköpääkeskus.

Pohjoinen keskikäytävä on aikaisemmin jatkunut pidemmälle, kaksi 
käytävää yhdistävään aulatilaan. Käytävien alakatto jättää osan 
talotekniikasta näkyviin.

Lämpimän sävyiset puupinnat tekevät käytävistä kotoisat. Myös taukotilan keittiökalusteissa on käytetty paljon puuta.

Pääosin Aalto-yliopiston käytössäRavintolan käytössä

Taukotila
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Toimistot

Toisessa kerroksessa on yhteensä 28 toimistotilaa, joista 
kaksi on suurempia työskentelytiloja. Näistä toinen 
toimii nykyään ryhmätyötilana. Laajennusosassa on 
ollut alun perin 30 toimistoa, mutta kaksi toimistoa on 
purettu 2016-2018.

 Toimistotilojen ikkunoiden sisäpuolen puitteet 
ovat maalaamatonta puuta. Tilat ovat 3850mm 
korkeita, mikä saa neliömäärältään pienet toimistot 
tuntumaan avarilta. Toimistotilat on erotettu käytävistä 
puulasiseinillä ja niiden yksityisyyttä voi lisätä puisten 
sälekaihtimien avulla. Puulasiseinissä on ikkunoilla 
varustetut, kynnyksettömät, puiset liukuovet, joissa on 
myös sälekaihtimet. Puulasiseinät ja puuliukuovet sekä 
ikkunoiden puupuitteet tuovat toimistoihin erityistä, 
kotoisaa tunnelmaa.  

Läntisellä julkisivulla oleva toimistotila on merkitty 
vuoden 2000 pääpiirustuksiin alun perin korkeaksi 
suunnitellun jäte-, liete- ja maalaboratorion ylätilaksi. 
Laboratorio kuitenkin toteutettiin yksikerroksisena, 
jolloin sen yläpuolelle saatiin sijoitettua lisää 
työskentelytiloja.

Toimistot

Ryhmätyötila

Seminaarihuoneet

Toisessa kerroksessa on kaksi seminaarihuonetta. 
Seminaarihuoneissa on liikuteltavat väliseinät, joten ne 
voidaan tarvittaessa jakaa kahteen tilaan. 
Seminaarihuoneiden huonekorkeus on toimistotilojen 
korkeutta hieman matalampi. Molemmat huoneet 
saavat luonnonvaloa ylhäältä, IV-konehuoneen 
yhteydessä olevista ikkunoista. Valokuilut voidaan 
sulkea verhon avulla.

Idempi seminaarihuone siirtyi Aalto-yliopiston 
käyttöön ravintolan muutostöiden yhteydessä ja tuolloin 
huoneen itäseinälle rakennettiin keittiökalusteet. 
Nykyään seminaarihuone toimii taukotilana. 

Wc-tilat

Edellä mainittujen tilojen lisäksi kerroksessa on 
aulatilan yhteydessä olevat wc-tilat. Wc-tilojen 
väliseiniin on tullut muutoksia vuonna 2016 ja tiloja on 
laajennettu entiseen varastoon.

Seminaarihuoneet

Wc-tilat

Läntinen työskentelytila on merkitty pääpiirustuksiin jäte-, liete- ja 
maalaboratoriohallin ylätilaksi. 

Huonekorkeus tekee pienistä toimistotiloista avaran tuntuiset. Puu-lasiväliseinissä on kynnyksettömät liukuovet ja toimistotilojen 
yksityisyyttä voi säädellä puisten sälekaihtimien avulla.

Itäiseen seminaarihuoneeseen lisättiin keittiökalusto 2016-2018 muutostöiden aikana. Kuvassa valokuilun verho (osoitettu nuolella) 
on suljettu.

Seminaarihuoneisiin tulee valoa IV-konehuoneiden yhteydessä 
olevien valokuilujen kautta.
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5.2.3. Toinen kerros, ravintola
Ravintolan tilat kattavat koko I-rakennusvaiheen sekä 
osan laajennusosan itäpäädystä. Kaikki ravintolan 
väliseinät, I-rakennusvaiheen entistä länsijulkisivua 
lukuunottamatta, on rakennettu 2016-2018 
muutostöiden aikana. 

Ravintolasali

Ravintolasali vie selkeästi suurimman osan 
I-rakennusvaiheesta. Saliin saavutaan itäisellä 
julkisivulla olevasta sisäänkäynstä tuulikaapin 
kautta. Itäisellä, pyöristetyllä julkisivulla on suuret 
metalli-ikkunat ja vanha diagonaalirakenne on jätetty 
yhden ikkunan eteen. Salin pohjoisella seinällä on 
kaksi pienempää ikkunaa ja itäisellä julkisivulla on 
kaksilehtinen, metallinen huolto-ovi. Ravintolasali 
on kahdessa tasossa ja tasojen välillä kulkee kahdet 
portaat. Pohjapiirroksiin merkitty tasojen välinen luiska 
puuttuu. Ylemmällä tasolla, ravintolasalin eteläpäädyssä 
on muusta ravintolasalista matalalla seinällä ja tiskillä 
erotettu henkilökunnan alue, josta on myös oma 
uloskäyntinsä. 

Ravintolasalin molemmissa tasoissa on betonilattia 
ja alemman tason betonilattiassa on nähtävissä 
simulaattorin puretun komentosillan paikka. Salissa 
on kolme pylvästä, joissa on rouhepinnoite. Seinät on 
maalattu mustalla, valkoisella ja tummansinisellä ja 
myös osassa seinistä on rouhepinnoite. Alakattoa ei 
ole ja mustaksi käsitelty talotekniikka on näkyvissä. 
Alkuperäiset kattoristikot on koteloitu piiloon. Salista 
on kaksi oviaukkoa keittiöön. Salin läntisessä reunassa 
olevasta käytävästä on kulku wc-tiloihin, olutvarastoon 
sekä sosiaalitilaan.

Diagonaalirakenne on jätetty ravintolasalin ikkunan eteen.

Wc-tiloihin, olutvarastoon, sosiaalitioihin sekä siivouskomeroon 
vievä lyhyt käytävä on I-rakennusvaiheen puretun tuulikaapin 
tienoilla.

Ravintolasali on kahdessa tasossa ja matalat väliseinät jakavat tilaa. Pylväissä on rouhepinnoite.

Puretun komentosillan paikka on nähtävissä alemman tason betonilattiassa.

Ravintolasali
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Kabinetti

Kabinetti sijaitsee ravintolasalin länsipuolella, 
pohjoisella julkisivulla ja sinne kuljetaan ravintolasalista 
I-rakennusvaiheen entisen länsijulkisivun läpi. Kabinetti 
on rakennettu kahden toimistotilan ja taukotilan 
paikalle ja tilojen ikkunat on säilytetty. Kabinetissa on 
ravintolan sähköpääkeskus.

Keittiön tilat ja olutvarasto

Keittiö sijaitsee ruokasalin länsipuolella, eteläisellä 
julkisivulla. Keittiöstä on eteisen läpi uloskäynti ja sen 
itäpäädyssä on toimisto ja wc. Keittiössä yksi ikkuna, 
jonka vieressä olleet kaksi ikkunaa on muurattu umpeen 
2016-2018. Keittiön länsipuolella on olutvarasto, 
jolle on myös oma sisäänkäynti eteläisen julkisivun 
ovisyvennyksessä.

Muut tilat

Keittiön itäisessä päädyssä on pieni toimistotila, jossa 
oma wc. Laajennusosan puolella käytävä varrella on 
siivouskomero, sosiaalitilat, esteetön wc sekä naisten ja 
miesten wc-tilat. 

Kabinetti

Keittiö ja toimisto

Olutvarasto

Wc-tilat

Sosiaalitila

Olutvaraston itäseinä (osoitettu nuolella) on 
I-rakennusvaiheen entinen länsijulkisivu.

Kabinetti on rakennettu purettujen toimistotilojen ja taukotilan paikalle Vesitalon laajennusosan puolelle.

Keittiö sijaitsee ruokasalin länsipuolella, eteläisellä julkisivulla.

Wc-tilat on sijoitettu laajennusosaan.
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5.2.4. Talotekniikka
IV-konehuone on sijoitettu rakennuksen vesikatolle ja 
lämmönjakohuone sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa.
2016-2018 rakennuksen katolle sijoitettiin hiiligrillin 
sekä pizzauunin piippu, retermia ja ravintolan tulo- ja 
poistoilmakanavat. 

Ravintolatoiminnan alettua 2018 puulla lämmitettävä 
pizzauuni aiheutti sisäilmaongelmia rakennuksen 
laboratorio- ja toimistotiloissa. Pizzauunin savupiippu 
oli 2016-2018 muutostöiden aikana rakennettu siten, 
että sen sijainti täytti suunnittelumääräykset. Tästä 
huolimatta erityisesti matalapaineella pizzauunin savu 
kulkeutui raitisilmakammion kautta IV-kanavistoon 
ja sitä kautta Aalto-yliopiston käytössä oleviin tiloihin. 
Ongelma saatiin ratkaistua rakentamalla pizzauunille 
korkeampi savupiippu 20191. 

1 Lassi Soininen 6.12.2022

5.3. Yhteenveto

Rakennus on pääosin erinomaisessa kunnossa. Suurin 
osa laajennusosasta on säilynyt alkuperäisenä ja 
käyttäjät kuvailivat inventoinnin yhteydessä Aalto-
yliopiston käytössä olevaa osaa hyvin toimivaksi. 
Laajennusosan huolellisesti suunnitelluissa tiloissa 
on paljon potentiaalia, joka voitaisiin saada pintoja ja 
valaistusta kunnostamalla esiin. 

Ravintolan puoli on muuttunut 2016-2018 
paljon ja muutostyöt ovat lisänneet rakennuksen 
vetovoimaa ja käyttöarvoa. Toisaalta muutostyöt 
ovat kajonneet rakennuksen integriteettiin ja 
historialliseen todistusarvoon. Ravintolaosuus 
poikkeaa muusta rakennuksesta tyylillisesti ja 
aluksenkäsittelysimulaattorien historiallinen 
kerrostuma on poistettu ravintolasalin tieltä.

Korkeampi pizzauunin savupiippu, taustalla IV-konehuone. Kuva IV-konehuoneesta.



96 97

1986 valmistuneet seinät

2002 valmistuneet seinät

2018 valmistuneet seinät

1986 valmistuneet seinät, purettu 2000-2002

1986 valmistuneet seinät, purettu 2016-2018

2002 valmistuneet seinät, purettu 2016-2018

Pohjapiirrosten muutoskaaviot

I-rakennusvaiheesta on purettu sekä 
vuoden 1986 väliseinät että vuoden 2001 
väliseinät. Alkuperäisistä, vuoden 1986 
seinistä on jäljellä vain ulkoseinät, jotka 
on aukotettu muutostöiden yhteydessä 
2016-2018.

Vuosina 2000-2001 rakennettuja väliseinä 
on purettu ravintolan wc- ja sosiaalitilojen 
sekä kabinetin tieltä.

2. kerros

Tiloihin tehty muutoksia ja lisätty väliseiniä 2016.

Huone 101 on jaettu väliseinillä kolmeen 
osaan 2016-2018.

1. kerros

Ikkunat muurattu umpeen 2016-2018.
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Julkisivujen säilyneisyyskaaviot

Lisätty ritilä 2000-2002,
kunnostettu 2016-2018.

Piippu rakennettu 2019

Ovi uusittu 2016-2018

Terassi rakennettu 2016-2018

Piippu purettu 2019

Uusi tiilimuuraus tehty 2016-2018

I-vaihe

II-vaihe

Ikkunat muurattu umpeen 2016-2018Muutokset sisäänkäynneissä 2016-2018

Uusi piippu rakennettu 2019

Lisätty ritilä 2000-2002,
kunnostettu 2016-2018.

Uusi tiilimuuraus tehty 2016-2018

II-vaihe

I-vaihe

1985-1986

2000-2002

2016-2018

2019

Julkisivu pohjoiseen

Julkisivu etelään
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Julkisivujen säilyneisyyskaaviot

Piippu rakennettu 2019

Piippu rakennettu 2019

Tiilimuuraus ja otsapelti vuosilta 
2016-2018.

Terassi rakennettu 2016-2018.

Alkuperäinen betonisokkeli

Varasto rakennettu 2016-2018.

1985-1986

2000-2002

2016-2018

2019

Julkisivu länteen

Julkisivu itään
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Käyttötarkoituskaaviot

Aalto-yliopisto

Ravintola Fat Lizard

Aikaisemmin Meriturvan/Aboa 
Maren käytössä olleita tiloja

Ravintolan sosiaalitila

1986-2000

2002-2016

2018-

VTT ja Helsingin 
merenkulkuoppilaitos

TKK, 2002-2010
Aalto-yliopisto 2010-2016

Meriturva 2002-2009,
Aboa Mare 2010-2016

2. krs

1. krs

2. krs

1. krs
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6. Yhteenveto ja arvotus

Vesitalo sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä 
Otaniemen kampusalueella (RKY 2009). Otaniemen 
kampusalue on Suomen vanhimmalle teknilliselle 
yliopistolle rakennettu opiskelu- tutkimus- ja asuinalue 
ja se on Suomessa aikakautensa laajin. Kampusalueen 
maankäyttösuunnitelma on Alvar Aallon laatima ja 
se hyödyntää olemassa olevia maastomuotoja. Laajat 
viheralueet sekä väljästi ja monipuolisesti ryhmitellyt 
punatiiliset rakennukset ovat kaavan erityispiirre. 

Vesitalo on yksi kampusalueen puikkomaisista 
laboratoriorakennuksista, jotka on sijoitettu rykelmiksi 
kampusalueen reunamille. Rakennus muodostaa 
yhdessä muurimaisen Laivalaboratorion rakennuksen 
kanssa oman tutkimussolunsa. Vesitalo edustaa 
Otaniemen kampusalueen tyypillistä, punatiilistä ja 
pitkulaista laboratoriorakennusta ja on siten autenttinen 
osa arvokasta kampusaluetta. 

Vesitalo on rakennettu kahdessa osassa. 
Rakennuksen alkuperäin osa, niin kutsuttu VTT 
Aluksenkäsittelysimulaattori valmistui vuonna 1986. 
Seppo Kasasen suunnittelema punatiilirakennus 
edustaa käytännönläheistä rakentamista ja se on 
ilmeeltään nöyrä ja hillitty. Rakennuksen vuonna 
2001 valmistunut, Nurmela. Raimoranta, Tasa 
arkkitehtitoimiston suunnittelema laajennusosa on 
toteutettu rakennuksen autenttisuutta ja integriteettiä 
kunnioittaen. Laajennusosan uudempaa aikakautta 
edustavat julkisivut on sovitettu alkuperäiseen 
rakennusosaan siten, että sen alkuperäinen ilme on 
palautettavissa. Laajennus on säilynyt suurelta osin 
alkuperäisenä ja se edustaa Otaniemen kampusalueella 
omaa ajallista kerrostaan nuoresta iästä huolimatta. 
Lisäksi se koetaan toimivaksi ja käyttötarkoitustaan 
erinomaisesti palvelevaksi. 

Alkuperäiseen rakennusosaan puolestaan on 

tehty runsaasti muutoksia. Vuosien 2000-2002 
laajennustöiden yhteydessä alkuperäisen rakennusosan 
tilanjakoon on tehty pieniä muutoksia. Tuolloin 
I-rakennusvaiheen alkuperäinen käyttötarkoitus 
kuitenkin säilyi. Sittemmin ravintolan muutostyöt 
vuosina 2016-2018 ovat kajonneet alkuperäisen 
rakennusosaan laajemmin. Muutostöiden yhteydessä 
simulaattorin kaikki väliseinät sekä simulaattorin 
kiinteät kalusteet on poistettu ja alkuperäinen 
julkisivumuuraus on korvattu kokonaan uudella. 
Samalla julkisivuun on tehty runsaasti uusia aukotuksia 
ja kaksi vanhaa ikkunaa on muurattu umpeen. 

Otaniemen Tietokorttelin kaavoituksen 
viitesuunnitelmassa vain Vesitalon alkuperäinen 
vuonna 1986 valmistunut rakennusosa on säilytetty. 
Tämä on rakennuksen arvon kannalta ristiriitaista, 
sillä huomattava osa alkuperäisen rakennusvaiheen 
historiallisesta arvosta on tuhoutunut muutostöiden 
myötä. Osan eheyteen ja todistusvoimaan on kajottu, 
eikä sen alkuperäinen ilme ole enää palautettavissa. 
Voidaan kuitenkin ajatella, että uuden käytön myötä 
rakennusosalle on tullut uutta paikallista merkitystä. 

Purettavaksi suunniteltu laajennusosa puolestaan 
edustaa 2000-luvun alun ajallista kerrostumaa 
Otaniemessä. Laajennus on pääosin alkuperäisessä 
kunnossa ja käytössä ja se edustaa Otaniemen 
kampusalueen tyypillistä laboratoriorakentamista. 
Laajennusosa on suunniteltu herkkyydellä ja se 
kunnioittaa alkuperäistä rakennusosaa. Lisäksi 
laajennuksella on käyttöarvoa. Vasta 20 vuotta käytössä 
ollut laajennusosa palvelee hyvin käyttötarkoitusta 
ja näin nuoren ja hyväkuntoisen rakennusosan 
purkaminen on tuhlailevaa ja ympäristön kannalta 
kestämätöntä. 
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Piirustusluettelo

Pvm Piirustusnumero Sisältö Piirustuslaji Suunnittelija

3/21/1984 ARK 188 001 Asemapiirustus Pääpiirustus Arkkitehtitoimisto Seppo Kasanen

3/21/1984 ARK 188 002 Pohjapiirros, 1. krs Pääpiirustus Arkkitehtitoimisto Seppo Kasanen

3/21/1984 ARK 188 004 Vesikatto Pääpiirustus Arkkitehtitoimisto Seppo Kasanen

3/21/1984 ARK 188 005 Leikkaus A-A Pääpiirustus Arkkitehtitoimisto Seppo Kasanen

3/21/1984 ARK 188 006 Julkisivut Pääpiirustus Arkkitehtitoimisto Seppo Kasanen

12/22/2000 ARK 0601 Asemapiirustus Pääpiirustus Nurmela Raimoranta Tasa

12/22/2000 ARK 0602 Pohjapiirros, 1. ja 2. kerros Pääpiirustus Nurmela Raimoranta Tasa

12/22/2000 ARK 0603 Pohjapiirros. IV-konehuone ja 

vesikatto

Pääpiirustus Nurmela Raimoranta Tasa

12/22/2000 ARK 0604 Leikkaukset Pääpiirustus Nurmela Raimoranta Tasa

12/22/2000 ARK 0605 Julkisivut Pääpiirustus Nurmela Raimoranta Tasa

12/22/2000 ARK 0606 Jätekatos, pohjat, julkisivut ja 

leikkaus 

Pääpiirustus Nurmela Raimoranta Tasa

12/22/2000 ARK 1702 Pihasuunnitelma Pääpiirustus Nurmela Raimoranta Tasa/

Ympäristötoimisto Oy

12/22/2000 ARK 0601 Asemapiirustus Pääpiirustus Nurmela Raimoranta Tasa

12/22/2000 ARK 0602 Pohjapiirros, 1. ja 2. kerros Pääpiirustus Nurmela Raimoranta Tasa

12/22/2000 ARK 0604 Leikkaukset Pääpiirustus Nurmela Raimoranta Tasa

12/22/2000 ARK 0605 Julkisivut Pääpiirustus Nurmela Raimoranta Tasa

1/20/2001 ARK 1701 Asemapiirustus Työpiirustus Nurmela Raimoranta Tasa

1/20/2001 ARK 1170 Purkupiirustus, pohjapiirros Työpiirustus Nurmela Raimoranta Tasa

1/20/2001 ARK 3101 Pohjapiirustus, 1. krs Työpiirustus Nurmela Raimoranta Tasa

1/20/2001 ARK 3102 2. Kerros pohjapiirustus Työpiirustus Nurmela Raimoranta Tasa

1/20/2001 ARK 3103 IV-Konehuone pohjapiirustus Työpiirustus Nurmela Raimoranta Tasa

1/20/2001 ARK 3104 Vesikattokuva Työpiirustus Nurmela Raimoranta Tasa

5/30/2006 ARK 01 Asemapiirustus Pääpiirustus Studio Ilkka Paajanen

5/30/2006 ARK 02 Pohjapiirros, 2. krs Pääpiirustus Studio Ilkka Paajanen

5/30/2006 ARK 03 Leikkaus, huonetila 201 Pääpiirustus Studio Ilkka Paajanen

11/4/2016 ARK 001 Asemapiirustus Pääpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

11/4/2016 ARK 002 Pohjapiirros, 2. krs Pääpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

2/17/2017 ARK 001 Asemapiirustus Pääpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

2/17/2017 ARK 001 Asemapiirustus Pääpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

2/17/2017 ARK 002 Pohjapiirros, 2. krs Pääpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

2/17/2017 ARK 003 Pohjapiirros, IV-konehuone Pääpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

2/17/2017 ARK 004 Julkisivut Pääpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

2/17/2017 ARK 005 Leikkaus A-A, B-B Pääpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

2/17/2017 ARK 006 Jätekatos, pohjat, julkisivut, 

leikkaus A-A

Pääpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

2/17/2017 ARK 002 Pohjapiirustus, 2. kerros Pääpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

2/17/2017 ARK 040 Julkisivut Pääpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

2/24/2017 ARK 102 Pohjapiirros, 2. krs Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

2/24/2017 ARK 103 IV-Konehuone pohjapiirustus Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

2/24/2017 ARK 104 Julkisivut Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

2/24/2017 ARK 105 Leikkaukset A-A ja B-B Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

3/21/2017 ARK 109 Pohjapiirros, 1. krs Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

3/24/2017 ARK 106 Varasto-jätekatos, pohja, 

julkisivut, leikkaus A-A

Pääpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

3/24/2017 ARK 130 Purkupiirustus, 2. krs, 

pohjapiirros

Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

3/25/2017 ARK 107 Pihasuunnitelma Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

4/13/2017 ARK 112 Puuväliovikaavio Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

4/13/2017 ARK 118 205 TSTO, 206 WC Kalustekaavio Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

4/13/2017 ARK 120 209 Siivouskomero 

kalustekaavio

Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

4/13/2017 ARK 121 212 Le-wc kalustekaavio Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

4/13/2017 ARK 122 Kalustekaavio 2.krs Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

4/13/2017 ARK 123 210 Wc/naiset kalustekaavio Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

4/13/2017 ARK 124 211 Wc/miehet kalustekaavio Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

4/13/2017 ARK 125 101C Sos.tila kalustekaavio Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

4/18/2017 ARK 110 Ulkoikkunakaaviot ja -detaljit Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

4/18/2017 ARK 111 Ulko-ovikaaviot ja -detaljit Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

4/18/2017 ARK 114 Ulkoterassin kaide, ulkoportaat Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

4/18/2017 ARK 117 Keittiö seinäkaaviot Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

4/20/2017 ARK 127 2. Kerros alakattokaavio Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

4/21/2017 ARK-115 Tuulikaappien ikkuna- ja 

ovikaaviot

Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

4/28/2017 ARK 113 Lasiseinäkaavio Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

5/2/2017 ARK 119 Olutvarasto seinäkaaviot Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy
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5/2/2017 ARK 126 Ravintolasalin sisäportaat 1 ja 

2, luiska

Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

5/19/2017 ARK 128 Säleikkö-ulkoseinä ja 

ulkoterassi, periaatepiirros

Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

6/6/2017 ARK 131 Oviluettelo, ulko-ovet ja 

tuulikaapit

Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

7/3/2017 ARK 132 Lattiakaavio, 2.krs Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

7/5/2017 ARK 116 Ulkoterassin istutuslaatikot Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

7/5/2017 ARK 133 Julkisivujen muurauskaaviot 1-4 Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

7/5/2017 ARK 134 Julkisivujen muurauskaaviot 5-8 Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

11/16/2017 ARK 150 Ikkunapenkit Työpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

8/7/2019 ARK 001 Ravintolan uusi piippu, 

asemapiirros

Pääpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

8/7/2019 ARK 002 Ravintolan uusi piippu, leikkaus 

A-A, B-B

Pääpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

8/7/2019 ARK 003 Ravintolan uusi piippu, 

pohjapiirros, IV-konehuone

Pääpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy

8/7/2019 ARK 004 Ravintolan uusi piippu, julkisivut Pääpiirustus Arkkitehdit Q4 Oy


