
 
 
 
 
 
 

 
 
Keskitetty lämmöntuotanto Helsingissä – Lämpökeskusinventointi 
 
Helsingin kaupunginmuseo 2018 
Kulttuuriympäristötiimi 
Edith Lignell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 
 

Sisällysluettelo 

Johdanto - Lämpökeskusinventointi......................................................................................................... 2 

Kaukolämpötoiminta Helsingissä ............................................................................................................. 3 

Helen Oy ja kunnallinen kaukolämpötoiminta .......................................................................................... 5 

Huippulämpökeskukset ........................................................................................................................... 5 

Alppilan huippulämpökeskus ............................................................................................................... 7 

Myllypuron huippulämpökeskus .......................................................................................................... 7 

Jakomäen huippulämpökeskus ............................................................................................................ 9 

Munkkisaaren huippulämpökeskus .................................................................................................... 10 

Ruskeasuon huippulämpökeskus ....................................................................................................... 12 

Lassilan huippulämpökeskus .............................................................................................................. 14 

Patolan huippulämpökeskus .............................................................................................................. 15 

Alueelliset lämpökeskukset osana kaukolämmön kehitystä ................................................................... 16 

Alueelliset lämpökeskukset ................................................................................................................... 18 

Olympiakylän lämpökeskus ................................................................................................................ 19 

Maunulan Kansanasuntojen lämpökeskus ......................................................................................... 20 

Ruskeasuon Raisiontien lämpökeskus ................................................................................................ 21 

Kisakylän lämpökeskus ...................................................................................................................... 23 

Lauttasaaren Ekonomitalojen lämpökeskus ....................................................................................... 25 

Pohjois-Haagan Pistetalot I:n lämpökeskus ........................................................................................ 26 

Munkkivuoren lämpökeskukset ......................................................................................................... 27 

Konalanvuoren lämpökeskus ............................................................................................................. 30 

Puotilan ostoskeskuksen lämpökeskus ............................................................................................... 31 

Vuosaaren alueelliset lämpökeskukset............................................................................................... 32 

Laajasalon Gunillanpolun lämpökeskus .............................................................................................. 33 

Siltamäen lämpökeskus ..................................................................................................................... 35 

Lähteet .................................................................................................................................................. 36 



2 
 

Johdanto - Lämpökeskusinventointi 
 
Helsingin kunnallinen energiantuotanto on ollut tärkeä osatekijä kaupungin kasvaessa 1800-luvun 
lopulta nykypäivään. Varhaisvaiheessa kunnallinen sähkön- ja kaasuntuotanto tuki teollisuuden kasvua 
ja näkyi myös kotitalouksien elämässä. Varhaisin kunnallinen sähkön- ja kaasuntuotannon 
laitoskokonaisuus toteutettiin Suvilahteen vuosina 1908–13, arkkitehtonisesti korkeatasoisin ja 
modernein muodoin.  
 
Uusi suunta energiantuotannossa avautui 1950-luvun alussa, jolloin energiantuotannon kokonaisuuteen 
kytkettiin myös kaukolämpö. Kaukolämmön myötä uudistettiin kantakaupungin olemassa olevan 
kiinteistöjen lämmitysratkaisut, kiinteistökohtaisten pannuhuoneiden koneistus keveni, puu- ja 
hiilivarastot jäivät käytöstä ja huoneistojen puu-uuneja ryhdyttiin purkamaan tarpeettomina. 
Kaukolämpö loi pohjan myös esikaupunkeihin laajentuvan kaupunkirakenteen energiaratkaisuille. Suuret 
kaukolämpövoimalat Hanasaaressa ja Salmisaaressa ovat mittasuhteiltaan ympäristöään hallitsevia ja 
myös arkkitehtonisesti korkeatasoisia teollisuuslaitoksia. Näiden laitosten rakennushistoriallista taustaa 
on selvitetty 2010-luvulla, kaupungin energiakysymysten ratkaisujen hakiessa jälleen uusia suuntia. Tänä 
päivänä kaupunkirakenne tiivistyy sisäänpäin, jolloin myös kunnallistekniikan tehostaminen on ollut eräs 
tavoite. Tämä osoittaa miten kunnallistekniikan merkitys on edelleen säilynyt kaupunkirakenteen 
muutosten taustavoimana. 
 
Käsillä oleva selvitys täydentää kunnallisen energiantuotannon tuottaman rakennusperinnön 
kokonaiskuvaa. Suurten kaukolämpövoimaloiden lisäksi kaukolämpöjärjestelmään kuuluvat alueellisesti 
sijoittuvat huippulämpökeskukset, joilla lämmityksen kulutushuippuja talvisin tasoitetaan. Kunnallista 
kaukolämpöverkkoa ovat edeltäneet alueelliset lämpökeskukset, jotka liittyvät asumalähiöiden 
palveluihin ja rakennuskantaan ennen lähiöiden liittämistä laajempiin kunnallisiin 
kaukolämpöjärjestelmiin. Alueellisten lämpökeskusten rakentaminen alkoi funktionalistisen 
kaavoituksen myötä 1930-luvun lopulla, ja viimeiset laitoksista rakennettiin 1960-luvulla. 
 
Selvityksessä tarkastellaan Helenin huippulämpökeskusten rakennustaiteellisia ominaispiirteitä, 
rakennushistoriaa ja niiden luomaa kaupunkikuvaa. Huippulämpökeskusten luettelo kattaa Helen Oy:n 
vuonna 2018 käytössä olleet laitokset. Alueellisten lämpökeskusten osalta selvitys käsittää valikoiman 
rakennuskohteista. Nämä alueelliset lämpökeskukset ovat menettäneet alkuperäisen 
käyttötarkoituksensa, ja niiden osalta muutokset ovat olleet usein kokonaisvaltaisia. Alueellisia 
lämpökeskuksia on myös purettu niiden käytön lakattua. Lämpökeskusten kattavaa valikoimaa 
muutoksineen ja purettuine kohteineen ei ole selvityksessä, vaan pyrkimyksenä on ollut löytää 
tyyppipiirteitä ja esimerkkejä kohteista. 
 
Selvityksen on laatinut FK Edith Lignell työssään Helsingin kaupunginmuseon kulttuuriympäristötiimin 
harjoittelijana, ja hänelle kuuluu kiitos aiheeseen perehtymisestä ja selvitystyön laatimisesta. Työtä on 
ohjannut kulttuuriympäristötiimin arkkitehti Mikko Lindqvist. 
 
 
 
Helsingissä 9.11.2018 
Mikko Lindqvist 
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Kaukolämpötoiminta Helsingissä 
 
Kaukolämmöllä tarkoitetaan laajojen alueiden keskitettyä lämmöntuotanto- ja 
lämmönjakelujärjestelmää. Lämpöenergian keskitetty tuotanto toteutuu lämmitysvoimalaitoksissa ja 
lämpökeskuksissa, ja jakelu toteutetaan kaukolämpöverkoston välityksellä asiakkaille, eli verkkoon 
liitettyihin kiinteistöihin.1 Helsingissä kaukolämpötoimintaan ryhdyttiin energiansäästösyistä, ratkaisuna 
kaupunkien hygieniaongelmiin ja nykyaikaisen kaupunkimaisen palvelutason turvaamiseksi kaikilla 
kaupunkialueilla.2 
 
Nykyisin kaukolämpötuotanto ja -jakelu Helsingissä toteutuu kaupungin omistaman sähköyhtiön Helen 
Oy:n voimalaitosten ja kaukolämpöverkoston välityksellä. Ennen kaukolämpötuotantoa kaupungin 
keskustassa sijaitsevia kiinteistöjä lämmitettiin lähinnä kiinteistökohtaisissa kattilahuoneissa. Joissakin 
suuremmissa kiinteistöissä oli kuitenkin jo 1900-luvun vaihteessa käytössä lämmityskeskuksia. 
Yksittäisten suurempien kortteleiden, tai sairaala-alueiden, käyttöön tarkoitettuja 
lämmöntuotantolaitoksia kutsuttiin blokkiasemiksi eikä niitä ole pidetty varsinaisina lämpökeskuksina 
rajallisen jakelunsa vuoksi. Blokkiasemia rakennettiin kuitenkin Helsingissäkin ulkomaalaista esimerkkiä 
noudattaen jo vuosisadan vaihteessa ja esimerkiksi sairaala-alueilla, kuten Kirurgisen sairaalan ja 
Meilahden sairaala-alueilla, ja korttelirakenteissa Stockmann-tavaratalossa oli omat blokkiasemansa.3 

 
Stockmann-tavaratalon valotorni on aiemmin toiminut myös tavaratalon lämpökeskuksen piippuna. Kuva: HKM / 
Pietinen Aarne Oy n. 1940 

                                                             
1 Suomi Rakentaa 1965–1970 
2 Mäkelä & Tuunanen 2015, 11 
3 Schönach 2008, 129; Pirvola 2016, 51; Ihatsu 2014, 24; Museovirasto, http://www.rky.fi  

http://www.rky.fi/


4 
 

 
Meilahden sairaala-alue, blokkiaseman piippu näkyy rakennusten takaa. Kuva: HKM / Eino Heinonen 1950 

 
Lasipalatsin entisen lämpökeskuksen piippu, tai ns. kellotorni, on merkittävä kaupunkikuvallinen maamerkki 
Helsingin keskustassa. Nykyisin laajennetuissa kellaritiloissa toimii taidemuseo Amos Rex. Kuva: HKM / Toivari Esko 
2007 
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Helen Oy ja kunnallinen kaukolämpötoiminta 

 
Helsingin yksityiset sähköyhtiöt siirrettiin vuonna 1909 kaupungin omistukseen, jolloin Helsingin 
kaupungin kunnallinen sähkölaitos perustettiin. Vuonna 1977 perustettiin Helsingin kaupungin 
energialaitos, kun kaupunginvaltuuston päätöksestä sähkölaitos ja kaasulaitos yhdistettiin. Helsingin 
Energia syntyi vuonna 1995, kun kaupungin energialaitoksesta tuli kunnallinen liikelaitos ja myöhemmin 
vuonna 2015 osakeyhtiömuotoinen Helen Oy.4 
 
Helsingin kaupungin sähkölaitoksen kaukolämmitystoiminnan alkaminen Helsingissä lasketaan alkaneeksi 
vuonna 1952, kun Suvilahden sähkölaitos aloitti höyrylämmön toimittamisen Sörnäisten teurastamolle.  
Periaatepäätös kaukolämmitystoiminnan aloittamisesta keskusta-alueella asuin- ja liikerakennuksiin 
tehtiin marraskuussa 1953. Kaukolämmöllä ryhdyttiin korvaamaan rakennusten omia lämpökeskuksia ja 
siten varmistamaan lämmönsaanti ja vähentämään erinäisten savupiippujen luomia savuhaittoja. Yksi 
kaukolämmitystoiminnan aloittamisen syy oli sodan jälkeinen nopea kysynnän kasvu. Myöhemmin myös 
vuoden 1974 energiakriisi lisäsi kaukolämmön kysyntää kun polttoaineiden saanti vaikeutui. 
Energiakriisin, ja sitä seuranneiden säästötoimenpiteiden johdosta kaukolämmitys päätettiin laajentaa 
keskustan lisäksi koko kaupungin kerrostalokantaan.5 
 
Keskitetyn lämmöntuotannon vaikutukset ovat olleet myös kaupunkikuvallisesti näkyvä, tai pikemminkin 
näkymätön tekijä. 1900-luvun alun Helsingin ilmanlaatua heikensivät savu, katupöly ja hajut. Etenkin 
teollisuuden savupiippujen vaikutus koettiin hygieenisyyden mutta myös esteettisyyden kannalta 
haitalliseksi. Keskitetyn lämmöntuotannon lisäetuna oli, että ainakin erillisten asuinrakennusten piiput ja 
niiden aiheuttamat savuhaitat katosivat katukuvasta.6 
 
Suomen Sähköinsinööriliiton tuottama kaukolämpötutkimus oli julkaistu vuonna 1938 ja siinä oli 
suositeltu keskitettyä lämmöntuotantoa edullisena hankkeena. Kuitenkin kaukolämpöön suhtauduttiin 
varauksella sodanjälkeiseen aikaan asti, jolloin polttoaineiden saanti vaikeutui ja tarvittiin edullisempi ja 
varmempi lämmöntuotanto. Vuonna 1953 julkaistiin toinen kaukolämpötutkimus, jossa todettiin, että 
kaukolämpö kaupunginlaajuisena lämmitysjakeluna olisi sekä taloudellisesti että kaupunkiympäristön 
kannalta kannattavaa. Ensimmäinen kaupungin lämminvesijohto vedettiin uudesta Salmisaaren 
voimalaitoksesta Hotelli- ja Ravintolakoulu Perhoon vuonna 1957, jolloin vesikaukolämmitys kaupungissa 
sai virallisen alkunsa.7 Kaukolämpöverkkoa rakennettaessa, ja uusia alueita verkkoon liitettäessä, 
käytettiin siirrettäviä lämpökeskuksia etenkin 1980-luvun vaihteessa. Näitä siirrettäviä lämpökeskuksia oli 
parhaimmillaan käytössä jopa 50.8 
 

Huippulämpökeskukset 

 
Helen Oy:n kaukolämmöntuotannon osana toimivat huippulämpökeskukset sijoittuvat eri puolille 
kaupunkia omine jakelualueineen. Lämpöenergia tuotetaan sähköntuotannon oheistuotteena niin 
kutsuttuna yhteistuotantona kaupungin omistamissa voimalaitoksissa Vuosaaressa, Hanasaaressa, 
Salmisaaressa ja varavoimalaitoksessa Kellosaaressa. Helen Oy:n lämpökeskukset rakennettiin vuosina 

                                                             
4 Helen Oy, www.helen.fi/ 30.10.2018 
5 Mäki 2012, 15–16 
6 Laakkonen, Laurila, Rahikainen & Kallio 1999, 174; Schönach 2008, 135; Suomi Rakentaa 1965–1970 
7 Schönach 2008, 129–133; Mäki 2012, 15–17 
8 Mäki 2012, 24 

http://www.helen.fi/
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1965–1982 ja ne sijaitsevat Alppilassa, Jakomäessä, Munkkisaaressa, Ruskeasuolla, Lassilassa, Patolassa 
ja Myllypurossa. Lisäksi Hanasaaren, Salmisaaren ja Vuosaaren voimalaitosalueilla on omat 
lämpökeskukset. Huippu- ja varalämpökeskukset otetaan käyttöön häiriötilanteissa tai silloin kun 
voimalaitosten lämpöteho ei riittävissä määrin vastaa huipussaan olevaa kysyntää, mikä käytännössä 
tarkoittaa kaikkein kylmimpiä piikkejä. Huippulämpökeskusten käyttöaste riippuu siis talvikausien 
kylmyydestä.9  
 

 
Alppilan huippulämpökeskuksen veistoksellinen piippu. Kuva: HKM / Tiainen Pauli 1975. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
9 Helen Oy, www.helen.fi/ 5.11.2018 

http://www.helen.fi/
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Alppilan huippulämpökeskus 
 
Tivolitie 12 
12-357-10 
Suunnitteluvuosi 1963 
Rakennusvuosi 1964 
Ark. Matti Lieto 
 
Alppilan lämpökeskus valmistui vuonna 1965 ja on Helsingin ensimmäinen käyttöönotettu huippu- ja 
varalämpökeskus. Arkkitehti Matti Liedon vuonna 1963 suunnittelema voimalarakennus sijaitsee 
osoitteessa Tivolitie 12 Alppiharjussa. Lämpökeskus on maanalainen Tivolitien puoleista sisäänkäyntiä ja 
piippua lukuun ottamatta. Maan alla sijaitsevat kahdessa tasossa lämpökeskuksen tilat: kytkinlaitos, 
pääkojekeskus, akusto, huolto- ja varastotilaa, esilämmitysasema, pumppuasema, valvomo, muuntamo, 
konemestarin tilat sekä kattilahuone ja kaksi öljysäiliötä. Linnanmäen kupeessa sijaitseva 35 metrinen 
betonipiippu on veistoksellinen ja kaupunkikuvallisesti näkyvä.  
 
Lämpökeskus on modernisoitu kahdessa vaiheessa 2000-luvulla jolloin tehtiin muutoksia polttoaineen 
käytössä, käyttöjärjestelmä uusittiin ja piippu kunnostettiin (Virkkunen & Co.). 
 
 

Myllypuron huippulämpökeskus 
 
Vuokkiniemenkatu 30 
45-583-1 
Suunnitteluvuosi: lämpövoimalaitos 1963–1966, huippulämpökeskus 1977 
Rakennusvuosi: lämpövoimalaitos 1964–1966, huippulämpökeskus 1977 
Lämpövoimalaitos ark. Aarne Ervi, lämpövoimalaitos ark. Jouni Ijäs 
 
Myllypuron huippulämpökeskustontilla sijaitsee kaksi voimalarakennusta, joista aikaisempi, ja sittemmin 
käytöstä poistettu, lämmitysvoimalaitos on 1960-luvulta, ja toinen tontin rakennus on 1970-luvun lopulla 
rakennettu huippulämpökeskus. Rakennukset sijaitsivat teollisuusalueella, joka on sittemmin muutettu 
asuinalueeksi. Ervin suunnitteleman aikaisemman rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut 1990-
luvulla, minkä jälkeen se ei enää ole toiminut voimalaitoksena. Uudemman huippulämpökeskuksen, sekä 
aikaisemman voimalaitoksen yhteistä käyttöä varten rakennettu n. 100-metrinen betonipiippu on 
korvannut vanhemman rakennuksen osana toimineet betonipiipun ja matalamman teräspiipun, jotka 
purettiin huippulämpökeskusta rakennettaessa.  
 
Myllypuron lämmitysvoimalaitoksen suunnitteli arkkitehti Aarne Ervi vuosina 1963–1966. Ervi on tunnettu 
monista voimalasuunnitelmistaan. Ervin funktionalistinen suhtautuminen voimalaitosrakentamiseen 
näkyy myös myöhemmissä voimalaitossuunnitelmissa, ja esimerkiksi palkitun Hanasaari B voimalaitoksen 
1970-luvulla suunnitellut arkkitehti Timo Penttilä työskenteli jonkin aikaa Ervin arkkitehtitoimistossa.10  
Myllypuron voimalaitos suunniteltiin rakennettavaksi kahdessa rakennusvaiheessa. Rakennuksen 
pohjoispuolen osat rakennettiin ensin, ja myöhemmin etelän- ja idänpuoleiset. Aikaisemmassa 
rakennusvaiheessa rakennettiin pääasiassa toimisto- ja henkilöstötilat. Rakennuksen julkisivut ovat 
tummaksi poltettua julkisivutiiltä. Varhaisemmassa rakennusvaiheessa rakennettiin musta teräspiippu. 
Toisen rakennusvaiheen suunnittelutyö ja rakentaminen tapahtui vuosina 1964–1966. Myöhemmässä 
                                                             
10 Okulus Oy & H-L-P Oy 2015, 12 
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rakennusvaiheessa toteutettiin kattilahalli sekä jo olemassa olevien rakennusosien laajennukset ja 
lisärakennukset. Uudemmissa rakennusosissa julkisivut ovat tummaksi poltettua julkisivutiiltä ja harjattua 
betonielementtiä. Länsi- ja itäjulkisivuissa on vaaleat lasinauhat. Betonielementtiä olevissa 
rakennusosissa on ruskeaksi maalattu, kulmasinkitty peltinen räystäslista. Lämmitysvoimalaitokseen 
lisättiin myös korkeampi betonipiippu.  
 
Vuonna 1977 lämpövoimalaitoksen viereen rakennettiin huippulämpökeskus, jonka suunnitteli arkkitehti 
Jouni Ijäs. Kahden voimalarakennuksen väliin rakennettiin yhdyskäytävä, ja tässä vaiheessa vanhemman 
rakennuksen savupiippu on myös purettu ja savu ohjattu uuteen piippuun savukanavilla, jotka ovat 
tummanruskeaa teräslevyä. Uusi huippulämpökeskus on kuten aikaisempi lämpövoimalaitos useasta 
erikorkuisesta rakennusosasta massoittelun keinoin luotu kokonaisuus. Huippulämpökeskus on kuitenkin 
huomattavasti pienempi kuin viereinen voimalaitosrakennus. Korkein rakennusosa on lämpökeskuksen 
porrastorni, itäpäädyssä sijaitseva kattilahalli on korkeustasossa seuraava. Länsipuolelle jäävässä 
matalammassa rakennusosassa on lämpökeskuksen toimisto- ym. tiloja. Rakennuksen julkisivuissa 
materiaaleina on tummaksi poltettua julkisivutiiltä sekä muovipinnoitettua tummanharmaata teräspeltiä. 
100 m korkea betonipiippu sijaitsee huippulämpökeskuksen itäpuolella, ja piippu on yhdistetty molempiin 
rakennuksiin savukanavilla. Vuonna 2012 lämpökeskuksen kattilat on muutettu maakaasukäyttöisiksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myllypuron huippulämpökeskus. Rakennuksen takana on aikaisempi lämpövoimalaitos. Kuva: Edith 
Lignell / HKM 2018 
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Jakomäen huippulämpökeskus 
 
Kankaretie 6 
418-3-341 
Suunnitteluvuosi 1967 
Rakennusvuosi 1968 
Esko Hyvärinen & Reima Harlo Arkkitehdit 
 
Arkkitehdit Esko Hyvärinen ja Reima Harlo suunnittelivat vuonna 1967 Jakomäkeen 
huippulämpökeskuksen. Lämpökeskus valmistui vuonna 1968. Luoteeseen viettävään rinteeseen 
rakennettu huippulämpökeskus koostuu kahdesta erikorkuisesta rakennusmassasta, joista matalampi 
sijaitsee Kankaretien puolella. Korkeampi rakennusosa on kolmekerroksinen ja matalammassa 
rakennusosassa on yksi maanpäällinen kerros ja kaksi kellarikerrosta. Lämpökeskuksen öljysäiliöt 
sijaitsevat maan alla kellaritilojen yhteydessä. Huippulämpökeskuksen kattilahuoneen käsittävässä 
korkeammassa rakennusosassa on kaksi harmaata teräspiippua, jotka ovat korotuksen jälkeen 30 m 
korkeat (maan pinnasta n. 55 m). Matalammassa rakennusosassa sijaitsevat laitoksen kytkinlaitos, 
akkuhuone, varasto, valvomo, pääjakokeskus ja henkilöstötilat.  
 
Rakennuksen julkisivu on vaaleaa kiviainespintaista pesubetonia tummanharmaaksi maalatun 
betonisokkelin päällä. Rakennuksen luoteispuolella matalamman rakennusosan sisäänkäynti on verhoiltu 
vihertävän harmaalla puupaneloinnilla. Korkeamman rakennusosan kaakkoispuolella on 
teräsprofiilikehysteinen lasiseinä tummanharmailla ikkunaprofiileilla, joka vuonna 2010 tehdyssä 
muutostyössä on peitetty teräsverkolla. Ikkunoiden yläreunassa on säleiköt.  
 
Lämpökeskuksen piiput korotettiin 15 metrillä, ja alue aidattiin vuonna 1986 (Esko Hyvärinen). Vuoden 
2010 muutostyössä toteutettiin kattilahuoneen äänenvaimennus kaakkoispuoleisella seinällä, jolloin 
ikkunaseinän eteen asennettiin metalliverkko (Virkkunen & Co.).  

 

 
Jakomäen huippulämpökeskus Somerikkopolulta kuvattuna. Kuva: Edith Lignell / HKM 2018 
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Jakomäen ja Munkkisaaren huippulämpökeskukset. Kuvat: Edith Lignell / HKM 2018  

 
 

Munkkisaaren huippulämpökeskus  
 
Hylkeenpyytäjänkatu 1b 
20-34-1 
Suunnitteluvuosi 1968 
Rakennusvuosi 1969 
Ark. Erkko Virkkunen  
 
Munkkisaaren vara- ja huippulämpökeskuksen suunnitteli arkkitehti Erkko Virkkunen vuonna 1968. 
Lämpökeskus sijaitsee osoitteessa Hylkeenpyytäjänkatu 1 ja on osa Munkkisaaren puhdistamoaluetta, 
sittemmin rakennuksen ympäristöön on noussut asuinrakennuksia. Huippulämpökeskus valmistui vuonna 
1969. Suorakaiteen muotoinen rakennus sijaitsee lähes katurajassa ja koostuu yhdestä kolmikerroksisesta 
rakennusosasta, minkä lisäksi lämpökeskuksella on laajemmat maanalaiset kellaritilat. Katolla on kuusi 
avattavaa kattoikkunaa. Rakennuksen pohjoispäädyssä sijaitsevat kahdessa tasossa keskuksen huoltotilat, 
henkilöstötilat, valvomo ja relehuone. Huippulämpökeskuksen neljän kerroksen korkuinen kattilahuone 
käsittää rakennuksen eteläpäädyn ja keskiosan. Kattilahuoneesta savu johdetaan rakennuksen vieressä 
itäpuolella sijaitsevaan n. 80 metriseen betonipiippuun. Kellarissa sijaitsevat pumppuhuone, 
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puhallinhuoneet, muuntajat sekä piipun tuhkasäiliö. Maanalaisen öljysäiliön maanpäällisiä 
kattorakenteita ympäröivät puhdasvalubetoniset tukimuurit.   
 
Lämpökeskusrakennuksen julkisivut ovat puhtaaksimuurattua punaista julkisivutiiltä 
puhdasvalubetonisen sokkelin päällä. Savupiippu on liukuvalutettua betonia. Vesikaton yläpuolisten 
palkkien verhous on alumiinipeltiä. Länsi- ja itäjulkisivuissa on nauhaikkunat. Rakennuksen 
kadunpuoleinen julkisivussa on teräsprofiilikehysteinen lasiseinä. 
 
Vuonna 1999 rakennukseen lisättiin vaaleanharmaa teräksinen sisäänkäyntikatos ja lämpökeskuksen 
pihalle toteutettiin aitaus ja pihalaatoitus (Arkkitehtitoimisto Arktila Oy, Tapio Heijari). Vuosina 2004 – 
2005 lämpökeskukseen lisättiin uudet savunpoistoluukut, tontille rakennettiin tiili- ja teräsaita, 
itäpuoliseen seinään lisättiin uusi säleikkö ja länsijulkisivun lasiseinä peitettiin julkisivuverkolla 
(Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co.). Vuonna 2012 uusi viemäritunnelin teräksinen tuuletusputki lisättiin 
olemassa olevan piipun yhteyteen (ark. Mattiveikko Salo). Huippulämpökeskuksen tehtiin muutos 
raskaasta polttoöljystä kevyelle polttoöljylle vuosien 2015 ja 2016 välisenä aikana toteutetussa 
muutostyössä. Vuonna 2015 rakennettiin myös erillinen sammutusvesipumppaamo 
Hylkeenpyytäjänkadun varteen, öljysäiliöiden kattorakenteiden yhteyteen (Virkkunen & CO, Nina 
Rusanen). Pumppaamorakennuksen julkisivussa on taideseinä, jonka kuviointi perustuu Energiateollisuus 
ry:n ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisesti toteuttaman Lämpöä liikkeellä-ideakilpailuun ja 
kilpailun voittaneen Matti Mikkilän kaupunkimaalaukseen Urban Energy 1. Taideseinä on pimeällä valaistu 
LED-valonauhalla.  
 

Munkkisaaren huippulämpökeskuksen pumppaamorakennusta kiertävä Urban Energy-taideteos. Kuva: Lauri 
Eriksson, Helen Oy 
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Ruskeasuon huippulämpökeskuksen tekniikka on jätetty näkyviin. Kuva: Edith Lignell / HKM 2018 
 
 

Ruskeasuon huippulämpökeskus  
 
Hakamäenkuja 2 
16-743-3 
Suunnitteluvuosi 1971 
Rakennusvuosi 1973 
Arkkitehtitoimisto Erkko Virkkunen Ky  
 
Ruskeasuon vara- ja huippulämpökeskuksen suunnitteli voimalarakennuksiin erikoistunut arkkitehti Erkko 
Virkkunen vuosina 1971–1973. Lämpökeskus sijaitsee osoitteessa Hakamäenkuja 2, Ruskeasuon varikon 
vieressä katu-, liikenne- ja suojaviheralueella. Rakennuksessa on kaksi maanpäällistä kerrosta sekä kaksi 
kellarikerrosta. Ensimmäisessä kerroksessa on lämpökeskuksen huoltotiloja sekä kattilahuone. 
Rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsee toimistotiloja, henkilökuntatiloja ja valvomo. Kellarissa 
sijaitsee akusto, kytkinlaitos, pumppuhuone, pääkojelaitos ja muuntamo. Yli 100-metrinen piippu sijaitsee 
rakennuksen koillispuolella.  
 
Lämpökeskuksen julkisivut ovat pesubetonipintaisista teräsbetonielementeistä, sokkeli ja piippu ovat 
puhdasvalubetonia. Lämpökeskuksen Hakamäenkujan puoleisessa julkisivussa on teräslasiseinä. 
Lasiseinän takana on kattilahalli, jonka tekniikka on jätetty lämpökeskuksille tyypillisesti näkyviin. Vuonna 
1986 rakennukseen lisättiin teräsrakenteinen katos piipun yhteyteen (Arkkitehtitoimisto Pekka Salminen 
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Ky). Alue aidattiin vuonna 1994 (Arkkitehtitoimisto Arknova Oy). Vuonna 2015 lämpökeskuksessa uusittiin 
sosiaalitiloja ja tehtiin LVI-saneeraus (Virkkunen & Co.) 
 
 
 
                    

Ruskeasuon huippulämpökeskus. Kuva: Edith Lignell / HKM 2018 
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Lassilan huippulämpökeskus 
 
Kaupintie 1 
28-52-6 
Suunnitteluvuosi 1976 
Rakennusvuosi 1978 
Ark. Matti Lieto 
 
Lassilan osoitteessa Kaupintie 1 sijaitsevan vara- ja huippulämpökeskuksen on suunnitellut arkkitehti 
Matti Lieto vuonna 1976. Rakennus valmistui vuonna 1977. Lämpökeskus käsittää suorakaiteenmuotoisen 
kaksikerroksisen rakennuksen ja kaksi osittain maanpäällistä öljysäiliötä, joiden välistä nousee voimalan 
piippu. Lämpökeskuksen ylemmässä kerroksessa sijaitsevat valvomo, sosiaalitilat ja kytkinlaitos. 
Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee kattilahuoneen lisäksi pääjakokeskus, akkuhuone, huoltotiloja ja 
muuntamot. Kellaritiloissa sijaitsevat kattila- ja pumppuhalli. 
 
Rakennuksen betonielementtijulkisivut on hiekkapuhallettu. Idänpuoleisessa julkisivussa 
betonielementtejä rytmittävät tummanruskeat alumiinisäleiköt. Eteläjulkisivussa on suurikokoinen 
teräslasiseinä. 100 metriä korkea savupiippu on sileävalettua betonia.  
 
Alue aidattiin vuonna 1997 (Arkkitehtuuritoimisto Arktila Oy). Vuonna 1991 tontille rakennettiin erillinen 
paineenvähennysaseman suojarakennus (Kimmo Setkänen, Arkkitehtitoimisto Innovark). 
Suojarakennuksen julkisivuissa on vaalea kalkkikivirouhepinnoite ja katto on katettu ruskealla pellillä.  

 

 
Lassilan huippulämpökeskus. Kuva: Edith Lignell / HKM 2018 
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Patolan lämpökeskus. Kuva: Edith Lignell / HKM 2018 

 

Patolan huippulämpökeskus 
 
Lämpökuja 6 
28-52-6 
Suunnitteluvuosi 1980 
Rakennusvuosi 1982 
Ark. Matti Lieto 
 
Arkkitehti Matti Liedon vuonna 1980 suunnittelema Patolan huippu- ja varalämpökeskus sijaitsee 
osoitteessa Lämpökuja 6. Rakennuksessa on kolme maanpäällistä ja kaksi maanalaista kerrosta. 
Ensimmäisessä kerroksessa on toimisto- ja huoltotiloja ja pumppausasema. Toisessa kerroksessa 
sijaitsevat sosiaalitilat. Kolmannessa kerroksessa sijaitsee toimistotiloja sekä valvomo. Kellarissa 
sijaitsevat kattila- ja pumppuhalli, varastotiloja ja väestönsuoja. Osittain maanpäälliset öljysäiliöt 
sijaitsevat rakennuksen itäpäädyssä. 
 
Rakennuksen julkisivut on rakennettu harmaavalkoisista betonielementeistä. Yli 100 m korkea piippu on 
sileävalettua betonia. Betonielementtijulkisivun yksityiskohdissa, kuten listoituksissa, on käytetty 
alumiinilevyä ja profiloitua alumiinipeltiä. Öljysäiliöiden sylinterinmuotoista rakennusosaa kiertää 
autokatos. Alue aidattiin vuonna 1982 (Matti Lieto). 
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Alueelliset lämpökeskukset osana kaukolämmön kehitystä 
 
Ennen Helsingin kaupungin sähkölaitoksen lämpö- ja sähköenergian yhteistuotantoa, ja sen 
mahdollistamaa kaukolämpöä, Helsingin eri kaupunginosissa tuotettiin lämpöä kiinteistökohtaisten 
lämpökeskusten lisäksi alueellisissa lämpökeskuksissa. Useimmiten yhtiömuotoisina toimivat alueelliset 
lämpökeskukset vastasivat joko korttelin tai suuremman aluekokonaisuuden lämmöntuotannosta. 
Myöhemmin, kunnallisen kaukolämpöverkoston laajentuessa, alueelliset lämpökeskukset poistuivat 
vähitellen käytöstä ja kiinteistöt otettiin muuhun käyttöön tai purettiin. Nykyisin osa 
lämpökeskusrakennuksista on asemakaavassa suojeltuja rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita. 
Rakennuksille tunnusomaiset korkeat tiili- tai betonipiiput on joissakin kohteissa purettu.  
 
Koska kaukolämpötoiminta aloitettiin Helsingissä kantakaupungin alueella, tuli uusien kaupungin laidoille 
sijoittuvien alueiden lämmönjakelu taata muilla keinoin ennen kunnallisen verkoston laajenemista. Sodan 
jälkeisen ajan pakottava asuntopula ja keskusta-alueen ahtaus sekä ajan lähiörakentamista suosivat 
kaupunkisuunnitteluihanteet loivat pohjan ns. lähiöiden rakentamiselle.11 Helsingin kaupunkiin liitettyjen 
alueiden lähiöt muodostuivat yleiskaavan määräämiin sijanteihin lähinnä raide- ja autoliikenneväylien 
yhteyteen.12 Vuoden 1968 yleiskaavan pääperiaatteena oli kaupunkimaisen palvelutason saavuttaminen 
uusilla rakennettavilla alueilla, ja tähän liittyi läheisesti myös kunnallistekniikka.13 Pihlajamäen noin 10 000 
asukkaalle suunniteltu lähiö on esimerkki kaupungin aluerakentamisesta, johon sisältyi myös alueen oma, 
sittemmin purettu, lämpökeskus Graniittitiellä.14  
 
Suomen ensimmäisenä asemakaavaopin professorina 1940-luvulla toiminutta Otto-I Meurmania pidetään 
lähiöperiaatteen kotimaisena oppi-isänä.15 Meurman mainitsee keskuslämmityslaitokset osana 
lähiöoppinsa soluperiaatetta merkittävässä Asemakaavaoppi-teoksessaan vuodelta 1947.16 Meurmanin 
soluperiaatteinen asumakunta perustuu ajatukseen keskusta-alueen ulkopuolisista, erillisistä ja jossain 
määrin itsenäisistä kaupunkialueista, jotka jakautuvat eri lähiöihin. Lähiöt puolestaan jakautuvat 
pienempiin asumasoluihin, ja jokaisessa solussa on asukkaille yhteisiä laitoksia kuten kouluja, pesutupia 
ja keskuslämmityslaitoksia. Lähiöperiaatteen tavoitteena oli luoda parhaat mahdolliset elin- ja 
toimintaedellytykset kaupungille ja kaupunkilaisille.17 Meurmanin suunnittelemien yleiskaavojen, aihetta 
käsittelevien tekstien ja opetustyön ansiosta hänen asemakaavaopillaan on ollut pysyvä vaikutus 
kotimaiseen aluesuunnitteluun.18 
 
Osa alueellisista lämpökeskuksista on rakennettu väliaikaisiksi, sillä Helsingin kaupungin 
kaukolämpöverkostoja oltiin laajentamassa koko kaupungin kattavaksi. Vuoteen 1970 mennessä 
kaukolämmöllä tyydytettiin jo 40 % kaupungin lämmöntarpeesta ja 160 km pitkä kaukolämpöverkko 
ulottui kantakaupungin lisäksi jo Myllypuroon, Kontulaan, Jakomäkeen ja Mellunmäkeen.19 Verkoston 
rakentaminen oli kuitenkin vielä kesken, ja esimerkiksi vuonna 2007 Helsingin kaukolämpöverkon pituus 

                                                             
11 Hurme 1991, 174 
12 Hurme 1991, 141–143; Hankonen 1994, 292 
13 Suomi Rakentaa 1965–1970 
14 Salastie 2003, 19 
15 Hurme 1991, 174 
16 Meurman 1982 (1947), 78–79 
17 Ibid, 77 
18 Hurme 1991, 174 
19 Suomi Rakentaa 1965–1970  
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oli jo 1200 km.20 Useimpien alueellisten lämpökeskusten toiminta on lopetettu viimeistään 1980- ja 90-
luvulla, kun kunnallinen kaukolämpöverkoston rakentaminen eteni ja korvasi paikallisten lämpökeskusten 
toiminnan. Alueellisten lämpökeskusten rakentaminen uusille alueille liittyi myös ajatukseen rakennusten 
ja alueiden hoidon rationalisoimisesta ja palveluiden tehostamisesta. Kiinteistöjen ja piha-alueiden hoito 
haluttiin keskittää velvoittamalla taloyhtiöt liittymään alueellisten huoltoyhtiöiden piiriin, joilla korvattiin 
taloyhtiökohtainen talonmiesjärjestelmä. Lämmitys oli osa keskitettyä alueellista hoitoa, ja esimerkiksi 
Tapiolassa – varhaisen lähiörakentamisen esimerkkinä – taloyhtiöt velvoitettiin liittymään 
kaukolämpöverkkoon jo kauppakirjoissa.21 
 
Edelläkävijä lämpökeskusten ja kaukolämmön tuotannon suhteen on Käpylässä sijaitseva Olympiakylä, 
joka suunniteltiin vuoden 1940 Olympialaisten kisojen kilpailijoiden majoittamista varten. Olympiakylän 
suunnitelmiin kuului alueen oma lämpökeskus, ja alueella oli lämpökeskuksen valmistuessa vuonna 1939 
Suomen ensimmäinen käyttöönotettu kaukolämpöverkko.22 Keskitetty lämmitys ja alueelliset 
lämpökeskukset ovat siitä lähtien liittyneet läheisesti uusien korttelien ja asuinalueiden suunnitteluun ja 
rakentamiseen.23 Alueellisten lämpökeskusten tehokkuudesta ei vielä vuoteen 1948 mennessä 
Olympiakylän esimerkin perusteella kuitenkaan oltu täysin vakuuttuneita, johtuen lähinnä korkeista 
kustannuksista, koska sodan jälkeen jouduttiin käyttämään puuta kivihiilen sijaan ja tästä aiheutuvat 
kustannukset olivat korkeat.24  

Pihlajamäen aluetta palvellut lämpökeskus. Kuva: HKM / Foto Roos 1963 

                                                             
20 Mäki 2012, 26 
21 Hankonen 1994, 203–204 
22 Nurmi 2010, 94; Schönach 2008, 130, Hankonen 1994, 203; Salastie, Karisto, Ahvenainen & Lähteenmäki 2015, 6 
23 Schönach 2008, 133 
24 Arkkitehti 1948, 70 
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Alueelliset lämpökeskukset 
 
Tunnusomaista lämpökeskusrakennuksille on niiden arkkitehtuuri. Korkean piipun, 
suorakaiteenmuotoisen rakennusmassan ja lasipintojen muodostama kokonaisuus on lämpökeskuksille 
tyypillinen. Etenkin 1960-luvun lämpökeskusrakennukset edustavat oman aikansa konstruktivistisen 
arkkitehtuurin ihanteita. Rakennuksissa näkyvät konstruktivismin tyylisuuntauksen ihanteet 
moduulimaisissa pinnoissa ja lasiseinien taakse näkyviin jätetyissä konehuoneissa. Funktionalismille 
tyypillinen toiminnan ja rakenteen korostaminen ovat lämpökeskusrakennuksista löytyviä piirteitä. Selkeä 
esimerkki konstruktivistisesta lämpökeskusarkkitehtuurista on Tuusulassa sijainnut ja vuonna 2017 
purettu Hyrylän varuskunnan lämpökeskus, jonka suunnittelivat Erkki Kairamo ja Jorma Pankakoski 
vuonna 1968.25  
 
Kuitenkaan kaikki lämpökeskukset eivät edusta tätä konstruktivistista tyylisuuntausta, ja etenkin 1950-
luvun korttelialueilla sijaitsevat lämpökeskukset ovat tyylillisesti lähempänä ympäröivää rakennuskantaa 
kuin tehdasmaista, toimintoa korostavaa arkkitehtuuria. Myöhemmin esikaupunkialueiden rakentamisen 
yhteydessä toteutetut lähiöiden lämpökeskukset on sijoitettu joko ostoskeskusten tai teollisten 
rakennusten yhteyteen ja myös tällöin suunniteltu osaksi ympäristöään. Kunnalliset 
huippulämpökeskukset puolestaan, usein alueellisia lämpökeskuksia suurempina rakennusmassoina, 
sijoitettiin 1960–70-luvuilla kauemmas asutuksesta, asuinalueiden laidoille tai teollisuusalueille. Nämä 
huippulämpökeskukset eroavat aiemmista alueellisista lämpökeskuksista myös sen suhteen, että niihin ei 
suunniteltu muuta toimintaa. Tyypillistä kaupunginosien ja lähiöiden lämpökeskuksille oli esimerkiksi 
pesulan ja talonmiehen asuinhuoneiston sijoittaminen lämpökeskusrakennuksen yläkertaan. 
Lämpökeskukset toimivat siis usein myös taloyhtiön huoltorakennuksena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Olympiakylä ja alueellisen lämpökeskuksen piippu. Kuva: HKM / Heinonen E., 1940-luvun loppu. 
 
 
 
 
 

                                                             
25 Standertskjöld 2011, 18–20; Kolhonen & Mälkki 2017, 12 
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Olympiakylän lämpökeskus 
 
Untamontie 11 
25-850-11 
Suunnitteluvuosi 1939 
Rakennusvuosi 1939 
Ark. Hilding Ekelund & Martti Välikangas 
Suojelukaava 2015, rakennus sr-2, piha-alue s-2  
 
Suomen ensimmäinen kaukolämpöverkko ja lämpökeskus rakennettiin Helsingin Olympiakylään vuonna 
1939. Lämpökeskuksen, joka sijaitsee osoitteessa Untamontie 11, rakennuttajana toimi alueen 
rakentamista varten perustettu Helsingin Asuntokeskuskunta (HAKA) ja suunnittelijoina toimivat 
arkkitehdit Hilding Ekelund sekä Martti Välikangas. Ekelundin ja Välikankaan suunnitelmat perustuivat 
vuonna 1938 tehtyyn selvitystyöhön, johon osallistuivat arkkitehdit Alvar Aalto, Hilding Ekelund, Kaj 
Englund, Georg Jägerros ja Martti Välikangas. Välikangas ja Ekelund suunnittelivat Olympiakylän 
rakennukset vuoteen 1941 asti, minkä jälkeen Ekelund toimi alueen ainoana suunnittelijana. Alun perin 
Olympiakylän Lämpökeskus Oy:n omistamalla rakennuksella on keskeinen sijainti alueella, ja yhtiö vastasi 
alueen lämmön toimittamisesta kaikkiin Olympiakylän rakennuksiin. 26 
 
Kaksikerroksinen rakennus koostuu kahdesta rakennusosasta, savupiipusta ja vuonna 1955 lisätystä 
ympäröivästä tiilimuurista (Ekelund). Korkeammassa kuutiomaisessa rakennusosassa on pannuhuone, ja 
pienemmässä suorakaiteenmuotoisessa lännenpuoleisessa rakennusosassa sijaitsevat lämpökeskuksen 
konehuone, muuntaja-asema, vastavirtakoje ja pumppuhuone. Porrashuone sijaitsee rakennuksen 
eteläpäädyssä. Julkisivut ovat harmaan valkoiseksi rapatut ja sokkeli on tummanharmaata betonia. 
Ikkunapuitteet ovat valkoiset ja ulko-ovet on kuultokäsitelty ruskeiksi, vesikourut ja pellit ovat alumiiniset. 
Piipussa on puhdas tiilipinta. Kattilahallin rakennusosassa on pulpettikatto. Hiilikenttä sijaitsi 
Untamontien puolella ja piippu puolestaan Koskelantien puolella. 
 
Arkkitehti-lehdessä vuodelta 1948 mainitaan, että lämpökeskukseen on vuonna 1944 saanut 
”täysosuman”, minkä johdosta lämmönvälitys on keskeytynyt useaksi viikoksi. Keskitetyllä 
lämmöntuotannolla todettiin olevan riskinsä sota-aikoina.27  
 
Vuonna 1955 Ekelund suunnitteli tontin itä- ja pohjoispuolta kiertävän muurin ja Untamontien reunaan 
tulevan muurin sisäpuolelle jäävän katoksen. Muurissa on portti Untamontielle. Uritetun betonimuurin 
sokkeli on liuskekiveä ja pihan katos on maalattua peltiä. Vuonna 1967 muurien sisäpuolelle suunniteltiin 
purettava kalustovaja Untamonkadun puolelle rakennusta (Ilpo Hälvä). Vuoden 1980 piirustuksissa piippu 
on purettu ja kellariin suunniteltu väestönsuojatilat, oletettavasti alue on tällöin liitetty kunnallisen 
kaukolämmöntuotannon piiriin (Helsingin kaupungin rakennusviraston talosuunnitteluviraston 
arkkitehtitoimisto). Vuonna 2004 rakennus muutettiin kehitysvammaisten toimintakeskus Cäpsä:ksi. 
Untamontien puolelle tehtiin uudet ovet rakennuksen suurempaan rakennusosaan sekä katos yhden 
sisäänkäynnin yhteyteen. Katolle sijoitettiin ilmastoinnin poistolaitteet. Osa ikkunoista peitettiin 
puupaneloinnein ja itäjulkisivuun lisättiin uusi ikkuna ja säleikkö (Keiski Arkkitehdit Oy). Vuonna 2017 
rakennuksen julkisivut ja piha-alue kunnostettiin, vesikatto uusittiin rakennuksen peruskorjauksessa 
(Valtteri Suontausta, Innovarch Oy). 

                                                             
26 Salastie, Karisto, Ahvenainen & Lähteenmäki 2015, 6; Arkkitehti 1948, 68–70; Tuomi, Paatero & Rauske 1997, 
201 
27 Arkkitehti 1948, 70. Aiheutuneista vahingoista tai korjaustöistä ei ole löytynyt tietoa. 
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Olympiakylän lämpökeskus. Kuva: Edith Lignell / HKM 2018 

 

Maunulan Kansanasuntojen lämpökeskus 
 
Koivikkotie 37 
28-236-1 
Suunnitteluvuosi 1949 
Rakennusvuosi 1950 
Ark. Viljo Rewell ja Keijo Petäjä   
Suojelukaava 2012, sr-2  

 
Arkkitehtien Viljo Rewellin ja Keijo Petäjän suunnittelema huoltorakennus ja siinä toimivan Maunulan 
Lämpö Oy:n lämpökeskus suunniteltiin vuonna 1949 osaksi Maunulan Kansanasunnot-kokonaisuutta. 
Lämpökeskusrakennus rajautuu Sorsapuistoon, jonka yhteydessä sijaitsevat myös Kansanasunnot-
kokonaisuuteen kuuluvat saunarakennus ja päiväkoti. Rakennus valmistui alueen ensimmäisten joukossa 
vuonna 1950. Huoltorakennus on yksikerroksinen suorakaide, jonka pitkissä julkisivuissa on 
punatiiliverhoilu ja lyhyissä päädyissä on tummaksi käsitelty lautapinta. Korkeassa harjakatossa on 
sementtikattotiilikate. Sokkeli on betoninen. Lämpökeskuksen vuonna 1977 puretussa tiilimuuratussa 
piipussa oli vesisäiliö. Lämpökeskuksen yhdessä päädyssä sijaitsi autotalli ja toisessa päädyssä 
halkovarasto. Maanalaiset öljysäiliöt sijaitsivat rakennuksen vieressä luoteispuolella. 
 
Vuonna 1970 halkovarasto muutettiin traktoritalliksi ja lämpökeskuksen tiloissa tehtiin sisäisiä muutoksia 
(arkkitehti Toivo Korhonen). Vuonna 1977 traktoritallin yhteyteen rakennettiin ajoluiska ja liukuovi, ja 
lämpökeskuksen piippu purettiin muutostyön yhteydessä (Helsingin Rakennusviraston 
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talosuunnitteluosasto). Vuonna 1988 osa traktoritallista muutettiin sosiaalitiloiksi (Arkkitehtitoimisto 
Esko Hyvärinen). Vuonna 2005 luoteisseinään lisättiin uusi ovi ja ikkuna kaukolämmön valvontatilojen 
rakentamisen yhteydessä (Ville Niiranen, Niiranen Arkkitehdit). 
 

Maunulan Kansanasunnot II:n lämpökeskus näkyy kuvan oikeassa reunassa. Piippu on purettu myöhemmässä 
vaiheessa. Kuva: Aaltonen Albin 1960, HKM 

 
 
 
 

Ruskeasuon Raisiontien lämpökeskus 
 
Raisiontie 2 
16-714-2 
Suunnitteluvuosi 1949 
Rakennusvuosi 1951 
Arkkitehtitoimisto Woldemar Baeckmann 
 
Woldemar Baeckmannin arkkitehtitoimisto suunnitteli vuonna 1949 Raisiontielle lämpökeskuksen 
asuntokerrostalojen korttelialueelle. Tontti rajautuu etelä- ja länsipuolella Kurkipuistoon. Oy Raisiontien 
Lämpö Ab:n lämpökeskus vastasi eteläisen Raisiontien lämmityksestä. Rakennusmassa koostuu kahdesta 
siivestä sekä tiilipiipusta. Rakennuksessa on kaksi kerrosta, kellari ja ullakko. Matalammassa 
huoltosiivessä sijaitsevat pesula ja autotalli. Lämpökeskuksen tilat sijaitsivat kellarissa. Lämpökeskuksella 
oli maanalainen öljysäiliö. Huoltosiiven päätyyn puiston puolelle sijoittuvassa korkeammassa 
huoneistosiivessä on kolme asuinhuoneistoa ja toimisto. Ylemmän kerroksen asunnoissa on sisäänvedetyt 
parvekkeet puiston puolella. Rakennusosien välissä on porrashuone. Rakennuksessa on valkeaksi 
roiskerapatut julkisivut ja punaruskealla klinkkerilaatalla verhoiltu sokkeli. Harjakatossa on tiilikate ja 
tiilipiipussa on uritettu betoninen vesisäiliö. Ikkunoissa on maalatut puupuitteet. Huoltosiiven 
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suurikokoisissa ikkunoissa ikkuna-aukko on jaettu pysty- ja vaakapuittein neljään ruutuun. 
Huoneistosiiven neliömäisten ikkunoiden vieressä on kapeammat avautuvat tuuletusikkunat. 
Rakennuksen lyhyissä päädyissä on katon muotoa noudattavat moniruutuiset ikkunat, joista 
pihanpuoleinen on melko suurikokoinen. Rakennuksen sisäänkäynnissä on lakattu mäntykehysovi ja 
kadunpuoleisissa autotallinovissa on maalattu pystypanelointi.   
 
Pesulan tiloja huoltosiivessä laajennettiin vuonna 1971, ja uudet tilat käsittivät myös ullakon ja osan 
autotalleista (Tyyppitalo Oy). Vuonna 1976 pesula muutettiin toimisto- ja varastotilaksi 
(Arkkitehtuuritoimisto Jorma Aho Ky). Vuonna 1989 lämpökeskuksen tilat kellarissa muutettiin 
varastotiloiksi (Konsultti- ja rakennuspalvelu Raimo Kostiainen Oy). Vuonna 1991 rakennukseen lisättiin 
hissi ja kerrostenväliset kierreportaat (Insinööritoimisto Tapaninen). Ikkunat ja ulko-ovet uusittiin vuonna 
1995 (Insinööritoimisto Korjausrakennustekniikka Oy). Vuonna 2008 rakennuksessa tehtiin 
asuinhuoneistojen ja liikekiinteistön peruskorjaus (Kiinteistöliiton insinööritoimisto Suomen Talokeskus 
Oy). 
 

 
 

 
Rasiontien lämpökeskus toimii kadun porttirakennuksena. Kuva: HKM / Pesonen Ahti 
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Kisakylän lämpökeskus. Kuva: Edith Lignell / HKM 2018 

 

Kisakylän lämpökeskus 

 
Koskelantie 21 
25-952-3 
Suunnitteluvuosi 1950 
Rakennusvuosi 1952 
Ark. Pauli Salomaa 
Suojelukaava 2014, sr-2 

 

Pauli Salomaan vuonna 1950 suunnittelema lämpökeskus Oy Kisalämpö Ab vuoden 1952 olympialaisia 
varten rakennetussa Kisakylässä sijaitsee osoitteessa Koskelantie 21. Rakennus koostuu kahdesta 
suorakaiteenmuotoisesta rakennusosasta. Julkisivut ovat puhtaaksi muurattua punatiiltä ja sokkeli on 
pesubetonia. Ruutuikkunoissa on valkoiset puitteet. Rakennuksen tasakattoa kiertää teräskaide. 
Lämpökeskuksen lisäksi rakennuksessa toimi alun perin pesula, jonka tilat sijaitsivat rakennuksen 
kolmannessa kerroksessa. Pesulan alapuolella, rakennuksen toisessa kerroksessa, sijaitsivat huoltotiloja 
ja halkovarasto. Kahden kerroksen korkuinen kattilahalli sijaitsi kellarissa ja ensimmäisessä kerroksessa. 
Vuonna 1959 aiemmin lämpökeskuksen yläkerroksessa toiminut pesula laajensi tilansa alakertaan ja 
piirustuksissa vuodelta 1961 kattilahuone muutettiin varastoksi (Pauli Salomaa). Vuonna 1968 
rakennuksessa tehtiin sisäisiä muutoksia (Pauli Salomaa). Vuonna 2001 ensimmäisen kerroksen tilat 
muutettiin puutyöverstaaksi ja studiotiloiksi ja kellariin tehtiin toimistotiloja (Anitta Tuhkanen, Arkkitehti- 
ja Insinööriosuuskunta Kaari). 
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Kisakylän rakentamista, taustalla lämpökeskus piippuineen. Rakennusten takaa näkyy Koskelantien toisella puolella 
sijaitsevan Olympiakylän lämpökeskuksen piippu. Kuva: Bonin von Volker 1952 / HKM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

Lauttasaaren Ekonomitalojen lämpökeskus 
 
Taivaanvuohentie 14 
31-23-1 
Suunnitteluvuosi 1951 
Rakennusvuosi 1952 
Ark. Ahti Korhonen 
Asemakaavassa (1995) merkintä AR/s, rivitalokorttelialue jonka ympäristö säilytetään 
 

Ahti Korhosen vuonna 1951 suunnittelema lämpökeskus sijaitsee osoitteessa Taivaanvuohentie 14. 
Rakennus valmistui käyttöön vuonna 1952.  Niin sanottu Ekonomikorttelin kokonaisuus käsittää 
lämpökeskuksen lisäksi Ahti Korhosen suunnittelemat kolme rivitalorakennusta. Taloyhtiöön kuuluu myös 
kaksi rapattua kerrostaloa osoitteessa Taivaanvuohentie 12. Rakennus, jossa lämpökeskus toimi, on 
taloyhtiö As Oy Ekonomitalo:n huoltorakennus, jossa sijaitsee myös taloyhtiön saunatilat ja talonmiehen 
asuinhuoneisto.  

Lämpökeskus on rinteeseen rakennettu kolmikerroksinen rakennus, jossa on yksi kellarikerros. 
Tiilirunkoisen rakennuksen julkisivut on verhoiltu punaisella julkisivutiilellä ja taitekatossa on 
sementtitiilikate. Sokkeli on betoninen. Suorakulmionmuotoisen rakennuksen päädyssä sijaitseva piippu 
on tiilipintainen. Rakennuksen tienpuoleisella sivustalla on neljä autotallinovea ja niiden yläpuolella on 
neljä pientä ikkunaa, joissa on valkoiset puitteet. Piipun yhteydessä on asuntoon kuuluva parveke. 
Rakennuksen toisessa lyhyessä päädyssä on betoniporrastasanne ja sisäänkäynti toiseen kerrokseen. 
Tontin länsipuoli on aidattu (Ahti Korhonen, 1958).  

Lämpökeskuksen maanalainen polttoainevarasto sijaitsee tien puolella rakennusta. Kattilahuone on 
polttoainevaraston kanssa samassa tasossa, pihapuoleisessa pohjakerroksessa. Kellarissa on pesulan tilat. 
Autotallit käsittävät ensimmäisen kerroksen ja toisessa kerroksessa saunatilat, joihin sisäänpääsy 
rakennuksen ulkopuolella sijaitsevalta porrastasanteelta. Saunatilojen vieressä on talonmiehen 
asuinhuoneisto. Vuonna 2009 taloyhtiössä tehtiin linjasaneeraus (Profil-Bau Consulting).  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lauttasaaren As. 
Oy Ekonomitalo:n 
huoltorakennus ja 
lämpökeskus. 
Kuva: Hilla 
Tarjanne 
Lauttasaaren 
rakennusinventoint
i 2001–2002, HKM  
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Pohjois-Haagan Pistetalot I:n lämpökeskus 
 
Näyttelijäntie 8 
29-135-3 
Suunnittelu ja rakennusvuosi 1953 
Ark. Eliel Muoniovaara 

 
Asunto Oy Pohjois-Haagan Pistetalot I:n lämpökeskus sijaitsee osoitteessa Näyttelijäntie 8. Rakennus on 
Eliel Muoniovaaran vuonna 1953 suunnittelema, ja rakennus valmistui ja otettiin käyttöön jo samana 
vuonna. Lämpökeskus muodostaa yhdessä viiden korkean kerrostalon kanssa kokonaisuuden. 
Lämpökeskus sijaitsee asuntokerrostalojen takana Ida Aalbergin puiston laidalla. Rakennus on 
yksikerroksinen ja sen julkisivut ovat keltaiseksi rapatut ja taitekatossa on sementtitiilikate. Myöhemmin 
purettu tiilipiippu sijaitsi kahden rakennusosan muodostaman L-muotoisen rakennuksen taitoskohdassa. 
Lyhemmässä rakennusosassa sijaitsevat lämpökeskuksen tilat, ja pidemmässä rakennusosassa sekä 
pesulatilat että autotalli. Lämpökeskuksen yläpuolella on korotettu ullakkokerros, jonka seinässä on 
ikkunoita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Näyttelijäntien Pistetalot I:n lämpökeskus. Piippu on purettu. Kuva: Hilla Tarjanne, Pohjois-Haagan 

rakennusinventointi 2006, HKM. 
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1950-luvulla rakennettu lämpökeskus Haaga III Lämpö Oy 
toimitti lämpöä 18 taloyhtiölle Näyttelijäntien, Adolf  
Lindforsin tien ja Ida Aalbergin tien varrella. Alue liitettiin 
kaukolämmön piiriin vuoteen 1993 mennessä, jolloin 
huonokuntoinen lämpökeskusrakennus ja piippu purettiin.  
Lämpökeskuksen tontille rakennettiin vuonna 1994 
asuntokerrostalo. Kuva: HKM / Halme Heikki 1960 -luku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Munkkivuoren lämpökeskukset 
Ulvilantien lämpökeskus 
 
Ulvilantie 19  
30-114-1 
Suunnittelu ja rakennusvuosi 1953 
Ark. Eliel Muoniovaara 
 

Eliel Muoniovaaran vuonna 1956 suunnittelema lämpökeskus As Oy Munkkivuori sijaitsee osoitteessa 
Ulvilantie 19. Lämpökeskusrakennus on osa Muoniovaaran suunnittelemaa seitsemän asuntokerrostalon, 
kolmen rivitalon ja talouskeskuksen kokonaisuutta. Taloyhtiön talouskeskuksessa sijaitsevat 
lämpökeskuksen lisäksi pesulatilat ja autotalli. Talouskeskus sijaitsee tontin itäisessä päädyssä. 
Rakennukset valmistuivat vuosina 1956–1957. Ulvilantien lämpökeskus on kaksikerroksinen 
kalkkihiekkatiilirakennus, jossa on peltikatettu pulpettikatto. Rakennuksen runko ja sokkeli on betoninen. 
Kellaritasossa on polttoainesäiliöt ja väestönsuojat. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat pesulatilat ja 
polttosäiliöiden yläpuolella on kaksitasoinen pannuhuone. Nykyisin rakennuksessa on taloyhtiön 
pyykkitupa ja saunatilat. Piippu on purettu myöhemmässä vaiheessa.   

Vuonna 2001 rakennuksen eteläpuolella sijaitsevat ulkoportaat muutettiin suoraportaaksi, kaiteiden väri 
on murrettu valkoinen (rakennusmestari Raimo Kirjavainen). Talousrakennuksessa sijaitsevien 
saunatilojen ja pyykkitupatilojen perusparannus tehtiin vuonna 2006 (Arkkitehtitoimisto Topi Tuominen). 
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Vuonna 2017 rakennuksen ikkunoita ja ovia kunnostettiin ja uusittiin. Ulko-ovet uusittiin puisina 
(IdeaStructura Oy).   

Ulvilantie 19, huoltorakennus ja lämpökeskus. Kuva: Hilla Tarjanne, Munkkiniemen rakennusinventointi 2003–2005 
/ HKM. 

 

Porintien lämpökeskus 

Porintie 7 
30-105-3 
Suunnitteluvuosi 1956 
Rakennusvuosi 1957 
Ark. Markus Tavio & Teuvo Lindfors  
 
Vuonna 1956 arkkitehdit Markus Tavio ja Teuvo Lindfors suunnittelivat huoltorakennuksen osana 
yhdeksän kerrostalon kokonaisuutta. Huoltorakennuksessa sijaitseva Porintien Lämpökeskus Oy sijaitsee 
osoitteessa Porintie 7. Rakennus valmistui vuonna 1957. Lämpökeskus on yksikerroksinen 
betonirunkoinen rakennus. Rakennuksen pulpettikatossa on peltikate. Julkisivuissa on roiskerappaus ja 
kellertävä kalkkimaalaus. Rakennuksen länsipäädyssä on kapea ikkunanauha. Betonisessa sokkelissa on 
voimakas profilointi. Lämpökeskuksen piippu on säilynyt ja se on muurattu kalkkihiekkatiilestä. Piipun 
yhteydessä oli alun perin roskanpolttouuni, joka purettiin vuonna 1994. Piippu sijaitsee rakennuksen 
pohjoispuolella ja sisäänkäynti eteläpuolella. Vuonna 1958 etelänpuoleiseen seinään lisättiin toinen 
sisäänkäynti (Tavio & Lindfors). Vuonna 1994 pohjoispuoleiseen seinään asennettiin harmaa nosto-ovi 
(Terho Kylli).  

Rakennuksessa toimiva Porintien Lämpökeskus Oy vastaa osoitteissa Ulvilantie 17 ja Porintie 9 sijaitsevien 
asuinrakennusten lämmityksestä ja lämpimän veden tuottamisesta jakeluineen. 
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Porintien lämpökeskus. Kuva: Hilla Tarjanne, Munkkiniemen 
rakennusinventointi 2003–2005 / HKM. 

 

Munkkivuoren Ostoskeskuksen lämpökeskus 

Raumantie 1 
30-112-3 
Suunnittelu ja rakennusvuosi 1957–1959 
Ark. Antero Pernaja, Juhani Kivikoski, N-H. Sandell & Pertti Pernaja 
Asemakaavassa (2011) Liikerakennusten korttelialue joka säilytetään 
 
Osoitteessa Raumantie 1 sijaitsee vuonna 1959 valmistunut ostoskeskus ja siihen liittyvä lämpökeskus. 
Arkkitehdit Antero Pernaja, Juhani Kivikoski, N-H. Sandell, Pertti Pernaja suunnittelivat ostoskeskuksen 
vuonna 1959, ja se on ensimmäisiä ostoskeskuksia Helsingissä. Suunnitelma pohjautui vuonna 1957 
järjestetyn suunnittelukilpailun ehdotukseen tyypiltään ”modulimallisesta” ostoskeskuksesta. 
Yksikerroksinen ostoskeskus koostuu eteläpuolella kolmesta noppamaisesta rakennusosasta, joiden 
pohjoispuolelle, piha-alueen toiselle puolelle, sijoittui suorakaiteenmuotoinen rakennusosa, jonka 
länsipuolella sijaitsi erillinen lämpökeskuksen kaksikerroksinen rakennus. Ostoskeskuksen 
pohjoispuoleista rakennusosaa yhdistää lämpökeskukseen sen tasakatto sekä otsalista, joka jatkuu 
lämpökeskusrakennuksen julkisivussa. Ostoskeskuksen ja erillisen lämpökeskuksen väliin muodostuu 
katettu käytävä. Lämpökeskuksen kuutiomaisen rakennuksen yläkerrassa on kaksi asuinhuoneistoa. 
Vuonna 1962 ostoskeskusta laajennettiin, ja uusi kaksikerroksinen rakennusosa toteutettiin 
lämpökeskuksen laajennuksena. Ostoskeskusaukiolla sijainnut valkoinen piippu on myöhemmässä 
vaiheessa purettu. Munkkivuoren ostoskeskus on kaupunginmuseon rakennushistoriallisen selvityksen 
luokituksessa osoitettu kuuluvaksi ylimpään arvoluokkaan 1, joka sisältää arkkitehtuuriltaan erittäin 
harkittuja ja viimeisteltyjä, hyvin säilyneitä tai ympäristöarvoiltaan merkittäviä ostoskeskuksia.28 
Munkkivuoren alue on Yleiskaava 2002:ssa merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 

                                                             
28 Saresto, S., Salminen, A. & Vierto, M. 2004, 50, 71 
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maisemakulttuurin kannalta arvokkaaksi alueeksi, jota tulee kehittää siten, että alueen arvot ja 
ominaisuudet säilyvät. 
 

Ilmakuva Munkkivuoresta. Ostoskeskuksessa sijainneen lämpökeskuksen piippu näkyy kuvassa ostoskeskuksen 
aukiolla. Kuva: HKM / SKY-FOTO Möller 1965  

 

Konalanvuoren lämpökeskus 
 
Riihipellontie 1 
32-30-1 
Suunnitteluvuosi 1961 
Rakennusvuosi 1962 
Ark. Erkki Karvinen  
 
Osoitteessa Riihipellontie 1 sijaitsevassa As Oy Konalanvuoren rakennuksessa sijaitsee autotalli, 
lämpökeskus Konalanvuoren Lämpö Oy, pesula ja kaksi asuinhuoneistoa. Rakennuksen suunnitteli 
arkkitehti Erkki Karvinen vuonna 1961 osana Konalan aluetta. Karvisen suunnittelemaan alueeseen 
kuuluivat myös pieni ostoskeskus ja 13 asuntokerrostaloa. 

Betonirakenteinen kaksikerroksinen lämpökeskusrakennus on suorakaiteenmuotoinen ja siinä on 
peltikatteinen matala taitekatto. Pohjoisjulkisivuissa ja rakennuksen päädyissä on betonielementit ja 
eteläjulkisivu on verhoiltu pystypaneeleilla. Ikkunoiden yläpuolisissa osissa on vaaleaa minerit-levyä. 
Rakennuksen pohjois- ja itäjulkisivuissa on kapeat ikkunanauhat, ja asuinhuoneistojen kohdalla etelä- ja 
pohjoisjulkisivuissa suuremmat ikkunat. Toisessa kerroksessa sijaitsivat pesula, roskahuone, autotalli, 
asuinhuoneistot ja kattilahuoneen yläosa. Pohjakerroksessa sijaitsivat autotallit ja kattilahuoneen 
alaosa. Maanalaiset öljysäiliöt sijaitsivat kattilahuoneen edustalla rakennuksen pohjoispuolella.  

Vuonna 1989 lämpökeskuksen kattilahallin ylätaso ja toisen kerroksen autotalli muutettiin 
toimistohuoneiksi ja pesula muutettiin hoitolaitokseksi jolloin julkisivuihin on lisätty ulko-ovia ja 
ikkunoita (Insinööritoimisto Vanharakenne Oy). 1990-luvun alussa julkisivuihin tehtiin lisälämmöneristys 
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ja panelointi, päädyt verhoiltiin kivirouhe-pintaisilla levyillä. Vuonna 2007 hoitolaitos muutettiin kahvila 
konditoriaksi (Heikki Schroderus). 

Ilmakuva Konalasta. Konalanvuoren lämpökeskus näkyy keskellä. Kuva: HKM / Rista, Simo SER 1970 

Puotilan ostoskeskuksen lämpökeskus 
 
Klaavuntie 11 
45-205-5 
Suunnitteluvuosi 1961 
Rakennusvuosi 1961 
Ark. Erkki Karvinen 
 
Osoitteessa Klaavuntie 11 sijaitsevan lämpökeskuksen on suunnitellut arkkitehti Erkki Karvinen vuonna 
1961. Ostoskeskuksen yhteydessä sijaitseva erillinen lämpökeskusrakennus on yksikerroksinen 
kuutiomainen rakennus, jonka tiloissa sijaitsee myös talonmiehen asuinhuoneisto. Rakennuksen 
kellarikerroksessa on väestönsuoja. Rakennuksen julkisivut sekä piippu ovat puhtaaksi valettua betonia ja 
tasakaton otsalista on verhoiltu valkoisella Minerit-levyllä. Katossa on peltikate. 
Rakennusvalvontaviraston arkiston tietojen mukaan rakennuksen arkkitehtuuria ei ole muutettu. 
Lämpökeskus on rakennuspiirustuksista päätellen vastannut ainoastaan ostoskeskuksen 
lämmöntuotannosta. Puotilan ostoskeskus on kaupunginmuseon rakennushistoriallisen selvityksen 
luokituksessa osoitettu kuuluvaksi ylimpään arvoluokkaan 1, joka sisältää arkkitehtuuriltaan erittäin 
harkittuja ja viimeisteltyjä, hyvin säilyneitä tai ympäristöarvoiltaan merkittäviä ostoskeskuksia.29 

                                                             
29 Saresto, Salminen & Vierto 2004, 51, 81 

Puotilan ostoskeskuksen 
lämpökeskus. Kuvattuna 
takaapäin, ostoskeskus näkyy 
rakennuksen takana. Kuva: 
Edith Lignell / HKM 2018 
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Vuosaaren alueelliset lämpökeskukset 
 
Satamasaarentien lämpökeskus 
 
Satamasaarentie 3 
54-84-4 
Suunnitteluvuosi 1965 
Rakennusvuosi 1973 
Ark. Touko Neronen & Antti Miettinen (ARAS) 
Asemakaavassa (2009) suojelumerkintä sr-2a  
 
Touko Neronen ja Antti Miettinen suunnittelivat vuonna 1965 lämpökeskuksen osoitteeseen 
Satamasaarentie 3. Lämpökeskusrakennus on osa Nerosen suunnittelemaa Ulappasaarentien 
terassitalojen korttelikokonaisuutta. Rakennus on suppilon muotoinen betonirakennus. Pyöreässä 
rakennuksessa on kaksi kerrosta ja sen keskeltä nousee piippu. Tontilla sijaitseva, ja rakennuksen 
yhteydessä oleva, autokansi käsittää puolet tontista ja se suunniteltiin kattamaan myös viereisten 
terassitalojen autopaikkatarpeita. Rakennuksen ylempi kerros sijaitsee autokannella ja alempi kannen 
alapuolella. Lämpökeskuksen hiukan autokannesta ulkonevassa itäjulkisivussa on rakennuksen pyöreää 
muotoa myötäilevä lasiseinä. Rakennuksen esikuvana voidaan pitää Göteborgissa sijaitsevaa Sven Brolidin 
suunnittelemaa lämpökeskusta Panncentralen ”Tratten” vuodelta 1964.30 Lämpökeskuksen toiminta 
lopetettiin vuonna 1990.  

Vuonna 2015 on laadittu suunnitelmat rakennuksen muuttamisesta asunnoiksi (arkkitehti Petteri Neva). 
Suunnitelmiin sisältyy uuden korttelin aikaisempaan arkkitehtuuriin sopeutuvan terassitalon 
rakentaminen, lämpökeskuksen muuttaminen asunnoiksi sekä kaksikerroksisen rivitalon rakentaminen 
öljysäiliöiden tilalle. Työ on tätä selvitystä kirjoittaessa kesken.  

Satamasaarentien lämpökeskus. Kuva: Edith Lignell / HKM 2018 

                                                             
30 Weckman, Susi-Wolff  & Rönkä 2006, 42 



33 
 

Purjetien lämpökeskus 

Purjetie 8 
54-50-1 
Suunnittelu- ja rakennusvuosi 1973 
Ark. Pentti Syväoja 
 
Pentti Syväoja suunnitteli Vuosaareen toisen lämpökeskuksen osoitteeseen Purjetie 8 vuonna 1973. 
Lämpökeskuksella haluttiin korvata tontin rakennusten erillisiä kellaritiloissa sijaitsevia lämpökeskuksia. 
Yksikerroksisen lämpökeskusrakennuksen julkisivuissa on puupanelointi ja Siporex elementit 
tummanharmaan betonisokkelin päällä. Piippu on verhoiltu vaalean harmaalla metallilevyllä. 
Maanalainen polttoainesäiliö sijaitsi rakennuksen vieressä. Piippu on purettu myöhemmässä vaiheessa. 

 

Laajasalon Gunillanpolun lämpökeskus 
 
Gunillanpolku 2 
49-77-1 
Suunnitteluvuosi 1968 
Rakennusvuosi 1969 
Ark. Kalevi Ruokosuo 
 
Kalevi Ruokosuon vuonna 1968 suunnittelema lämpökeskus Laajasalon Lämpö Oy sijaitsee osoitteessa 
Gunillanpolku 2 etelään viettävällä rinnetontilla Aake Pesosen puiston yhteydessä. Lämpökeskus 
rakennettiin vuonna 1969. Rakennus koostuu kahdesta suorakaiteen muotoisesta rakennusosasta, joista 
suurempi on vaakasuuntainen ja pienempi pystysuuntainen. Suuremman rakennusosan julkisivu on 
luonnonsorapintaista betonia ja kadunpuoleisessa itäjulkisivussa on rakennuksen puoliväliin yltävä teräs-
lasiseinä ja katon rajassa kapea ikkunanauha. Vaakasuuntaisen rakennusosan päädyssä sijaitsevan 
pystysuuntaisen korkeamman rakennusosan nurkat ovat pyöristetyt. Julkisivun betonipintaan on jätetty 
pystylaudoitetun betonimuotin pinta näkyviin. Suurempi rakennusosa on tasakattoinen, ja korkeamman 
rakennusosan katossa on kiilamainen korotus. Betoninen piippu sijaitsee korkeamman rakennusosan 
vieressä, jossa sijaitsi roskanpolttolaitos. Lämpökeskus käsitti suuremman rakennusosan, jonka toisessa 
kerroksessa sijaitsivat henkilökunta- ja toimistotilat ja pohjakerroksessa kattilahuone. Maanalaiset 
öljysäiliöt sijaitsivat sisäpihalla. Tonttia kiertää etelä-, länsi- ja pohjoispuolilla rakennuksen korkuinen 
betonimuuri, johon on jätetty vaakasuuntaisen betonimuotin pinta näkyviin, pyöristetyissä kulmissa on 
pystysuuntaisen muotin jäljet. Tontin länsireunustalla on peltikatteinen varastorakennus.   

Vuonna 1970 tontin kaakkoisosaan lisättiin tuhkahuone (Kalevi Ruokosuo). Savupiippu korotettiin vuonna 
1971. Kaukolämpöön siirtymisen johdosta lämpökeskustilat muutettiin alueen asukkaiden 
monikäyttötilaksi vuonna 1983, jolloin roskanpolttolaitos muutettiin autonpesuhalliksi, tuhkahuoneesta 
tuli varasto, öljysäiliöt poistettiin ja varastokatoksesta tehtiin traktorihalli (Kalevi Ruokosuo). Vuonna 1998 
osa traktorihallin tiloista muutettiin puuverstaaksi ja rakennettiin uusi katos (Arkkitehtitoimisto Mikko 
Honkanen Ky). Selvitystä kirjoittaessa tontilla on käynnissä asemakaavan muutos, jossa lämpökeskuksen 
tilalle suunnitellaan uusien asuntokerrostalojen rakentamista.31 

                                                             
31 Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/oas/1155-01.pdf 19.11.2018 

https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/oas/1155-01.pdf
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Ilmakuva Laajasalosta. Keskellä näkyy Gunillantien lämpökeskus. Kuva: Rista Simo SER 1970, HKM 

Gunillanpolun alueellinen lämpökeskus. Kuva: Edith Lignell / Helsingin Kaupunginmuseo 2018 
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Siltamäen lämpökeskus 
 
Kauriintie 2 
40-1-3 
Suunnitteluvuosi 1968 
Ark. Pentti Ahola 

 

Siltamäen lämpökeskus sijaitsee osoitteessa Kauriintie 2 huoltorakennusten tontilla 40001/3. Alueen ja 
sen rakennusten suunnittelijana toimi arkkitehti Pentti Ahola. Lämpökeskus on vuonna 1968 suunniteltu 
kuutionmuotoinen valkoinen betonirakennus, jonka eteläjulkisivussa on lähes koko seinän kattava teräs-
lasiseinä. Lämpökeskuksen tontti kuului Siltamäen ensimmäisenä kaavoitettuun ja suunniteltuun osaan, 
myöhemmät asemakaavat vahvistettiin vuosina 1970 ja -71. Lämpökeskuksessa oli kolme teräspiippua, 
joita korotettiin vuonna 1971, kun siirryttiin raskaspolttoöljyn käyttöön. Vuonna 1986 sekä 
lämpökeskuksen piiput että kattilat purettiin alueen liittyessä kaukolämpöverkkoon, minkä jälkeen 
rakennus on toiminut autoliikkeenä ja peltikorjaamona. Rakennus on nykyisin ränsistyneessä kunnossa. 
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