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 Taustalla pääpiirustus 01 04 2. krs 1:100, Arkkitehtitoimisto Jokela & Kareoja, v. 1990
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säänkäynti ensimmäiseen kerrokseen. Muita sisäänkäyntejä on 

kaakkoisnurkan sisäänvedetyssä syvennyksessä, rakennuksen 

sisäpihalla käynti 1. kerroksen eri osien väliselle sillalle ja lisäksi 

Kanavakadulla toinen pienempi sisäänkäynti. Yhteys Meripajan 

ja Vanhan Rahapajan alapuoliseen pysäköintihalliin on meren 

puolelta monumentaaliportaaseen liittyvässä graniittimuuris-

sa. Kilpailuohjelmaan sisältynyt vaatimus jalankulkuyhteydestä 

meren puolelta Kanavakadulle on toteutettu Vanhan Rahapa-

jan ja Meripajan välissä kulkevan porraskujanteen kautta.

1. KATUTILA MEREN PUOLELLA
Katajanokanlaiturin puolella rakennus ulottuu jalkakäytävään 

saakka muurimaisena, samassa linjassa Enso-Gutzeitin pää-

konttorin kanssa. Rakennuksen pääsisäänkäynti on hyvin vä-

häeleinen ja Olli Pekka Jokelan mukaan diskreetti ulkomuoto oli 

ulkoministeriön toimitalolta jopa toivottavaa.1 Pääsisäänkäyn-

nillä oleva rakennuksen käytöstä kertova kyltti onkin hyvin huo-

maamattomasti sisäänvedon lasipinnan sisäpuolella.  

Ulko-ovien päällä olevat katokset ovat kauempaa katsottu-

na samassa linjassa ikkunoiden vaakajakojen kanssa. Vasta lä-

hellä ilmenee niiden muoto, joka vaikuttaa siltä, kuin julkisivus-

ta avautuisi luukkuja, joiden takaa paljastuvat pääsisäänkäyn-

nin ovet.

2. ITÄPÄÄDYN PIENOISAUKIO
Virastorakennuksen itäpuolella oleva pieni aukio sisältyy jo 

vuonna 1977 vahvistettuun Katajanokan uuteen asemakaa-

vaan. Kilpailuehdotuksessa aukiolle oli esitetty vesiallas, mutta 

tämä jäi toteuttamatta. Pienellä aukiolla ei ole voimakasta tilal-

lista luonnetta ja vilkkaasti liikennöidyt kadut rajaavat aukiota 

kolmelta muulta sivulta. 

Meripajan kaakkoiskulmassa on kahden kerroksen korkui-

nen sisäänveto, jossa on sisäänkäynti, mutta tämä yhteys ra-
1 O.P. Jokela 24.4.2018.

↑ Meripajan julkisivu Katajanokanlaiturille, keskellä 

rakennuksen pääsisäänkäynti. Rakennus on kiinni 

katulinjassa eikä muodosta tilallisesti merkit-

tävää kokemusta jalkakäytävällä kulkijalle, mutta 

julkisivun taitava jäsentely luo mielenkiintoisen 

näkymän kauempaa katsottaessa. amoy 2017

→ Aukio virastorakennuksen itäpäädyssä Satamaka-

dun varressa (ks. nro 3 edellisen sivun ilmakuvassa). 

Alkuperäissuunnitelmassa vesiaiheen sisältänyt 

aukio on virastokäytön aikana ollut vähäisellä 

käytöllä. Vasemmalla näkyvän punatiilisen pump-

paamon tuuletusputki kulkee Meripajan toimistu-

huoneiden nurkassa suorassa linjassa rakennuksen 

katolle, jossa se tuuletetaan katolla olevan piipun 

kautta.  amoy 2017
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MERIPAJA 

RAKENNUSHISTORIASELVITYS JA ARKKITEHTUURIANALYYSI
Meripaja on vuonna 1993 ulkoministeriön käyttöön valmistunut 
rakennus, joka kuuluu samaan kokonaisuuteen viereisen van-
han rahapajarakennuksen kanssa. Rakennus oli selvityksen teko-
hetkellä Suomen valtion omistuksessa ja sitä hallinnoi Senaatti- 
kiinteistöt. Arkkitehdit Mustonen Oy laatinut vuonna 2018 raken-
nushistoriaselvityksen ja arkkitehtuurianalyysin, tulevan suunnit-
telun ja viranomaisohjauksen tarpeisiin.
 Meripaja on vuonna 1987 järjestetyn arkkitehtuurikilpailun tu-
los. Kilpailussa etsittiin ratkaisua viereisen Vanhan Rahapajan 
huomioon ottavaa ratkaisua uudeksi valtion virastorakennukseksi 
Katajanokalle. Kilpailun voittivat nuoret arkkitehdit Jokela ja Ka-
reoja, ja syntynyt rakennus on aikansa toimisto- ja virastoraken-
nusten joukossa poikkeuksellisen edustava kohde.
 Selvityksessä tarkastellaan rakennuksen sisä- ja ulkoarkkiteh-
tuuria tarkastellen niitä eri mittakaavaisten lähestymistapojen 
kautta massoittelusta ja tilaratkaisuista materiaaleihin ja detaljie-
hin. Painotus on keskeisten tekijöiden ja elementtien löytämises-
sä ja esittelyssä. Selvitykseen sisältyy rakennuksen sisäarkkiteh- YLLÄ: RAKENNUKSEN SISÄTILOJEN ARKKI-

TEHTUURIA ON ANALYSOITU KAAVIOIDEN 
AVULLA.

ALLA: MERIPAJAN KESKUSAULA ON ERITYISEN 
ONNISTUNUT ESIMERKKI KATETUSTA KESKUS-
PIHASTA.
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SISÄTILOJEN VÄRI- JA  
MATERIAALIPALETTI

Meripajan sisätiloissa on käytössä pitkälti sama materiaalipa-

letti kuin ulkonakin: valkeat betoni- tai rappauspinnat, teräsra-

kenteet, puu ja luonnonkivi. Sisällä on kuitenkin käytetty enem-

män erilaisia sävyjä kuin julkisivuarkkitehtuurissa.

Toimistohuoneiden lasiseinien ja parven lasikaiteen teräso-

sien musta ja tumman harmaa ovat selvän kontrastin valkeiksi 

maalatuille pinnoille. Lämmintä puupintaa on käytetty ikkunoi-

den lisäksi toimistohuoneiden lasiseiniin liittyvissä ovissa.9 Ak-

sentteina toimivat Vanhan Rahapajan puolelta tuttu reikälevy 

sekä kilpailuvaiheessa julkisivussakin käytetty lasitiili, joita on 

muutamin paikoin käytetty sisätiloissa.

9 Parviosan kaiteet tehtiin ensin puunvärisinä, mutta maalattiin samantien 

harmaiksi, koska vaikutelma oli väärä. (O.P. Jokela 24.4.2018)

Olli Pekka Jokela on kuvannut Meripajan keskusaulan väri-

maailmaa vuonna 2011 tähän tapaan: ” Aulan värimaailma on 

väripaletin sektorilta valkoinen - tummanharmaa. Varsinaista vä-

riä luovat toimistohuoneiden puuovet. Ulkoministeriön virkamie-

het valkoisissa paidoissa ja harmaissa puvuissa sulautuvat tähän 

ympäristöön. Ihmiskasvotkin ovat ikään kuin heijastumia ovien 

eri sävyisistä pyökkipinnoista.”10

Teräsrakenteet on maalattu harmaiksi lähes kaikkialla, mut-

ta sävyjä on useita. Valkoinen ja harmaan eri sävyt yhdistetty-

nä lämpimään puuhun luovat harmonisen vaikutelman. Ainoan 

poikkeuksen hillitystä väripaletista tekevät kombitilat, joissa on 

käytetty symbolivärejä erottamaan kolme eri kombitilaa toisis-

10 Jokela, 2011. s. 26

↓ Valopihalla on hyvin esillä Meripajan väripaletti: valkea ja harmaan eri sävyt 

vaaleasta lähes mustaan. Kokonaisuudesta nousevat esiin lämpimät puupin-

nat, joiden ansiosta lopputulos ei jää kolkoksi. amoy 2018

taan. Värit ovat ilmeisesti alkuperäisissä sävyissään: vaalea har-

mahtava sininen, vaalea keltainen ja vihreänharmaa. Jokela on 

käyttänyt tätä vihreänharmaata sävyä myös muissa rakennuk-

sissaan ja on todennut siitä seuraavaa: ”Kyse on yksinkertaises-

ti siitä, että satun pitämään tästä vihertävänharmaasta, joka on 

värinä hyvin suvaitsevainen ja joustava. Sen vierellä korostuvat 

niin muut värit kuin aidot materiaalitkin -- Olen tullut siihen tulok-

seen, että elämä itsessään tuo omat värinsä rakennuksiin.”11

11 Jokela, 2011. s. 58
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tuuria laajemmin esittelevä kuvaosio, joka toimii samalla rakennuk-
sen nykytilanteen dokumentointina.
 Koska tutkimusta 1990-luvun rakennuksista on toistaiseksi tehty 
melko vähän, on ajan muuhun virasto- ja toimistoarkkitehtuuriin se-
kä arkkitehdin muuhun tuotantoon on luotu lyhyt katsaus kohteen si-
joittamiseksi kontekstiinsa. 
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↓ Rationaalisuudessaan ja valkoisuudessaan Enso-Gutzeitin pääkonttoriin tukeutuva 
Meripaja saa mittakaavansa vanhasta rahapajarakennuksesta. Ote asemapiirus-

tusluonnoksesta , joka on päivätty 15.9.1989, allekirjoittanut Olli Pekka Jokela. SKA

↑ Valokuva hyvin pian Meripa-
jan valmistumisen jälkeen. 
OPJ

→ Valokuva kilpailuvaiheen 
pienoismallista Kanavaka-
dun suunnasta. Vasemmalla 
Meripaja, keskellä Vanha 
Rahapaja ja oikealla Enso 
Gutzeit. OPJ

hapajan aikaisempia vaiheita ja rahapajarakennuksen 1990-lu-

vun alun muutosta on käsitelty tarkemmin sitä koskevassa eril-

lisessä selvityksessä.16 

Rakennuksen merenpuolisen alueen kehittyminen

Meripajan valmistumisen aikoihin sen edustalla sijaitsi vain 

1950-luvulla rakennettu matala makasiinirakennus. 2000-lu-

vun alussa Meripajan edustalle suunniteltiin arkkitehtuurin, ra-

kentamisen ja muotoilun informaatiokeskusta, jonka suunnit-

telusta järjestetyn arkkitehtikilpailun voitti JKMM OY. Projek-

ti jäi toteuttamatta taloudellisista syistä. Vuonna 2007 arkkiteh-

titoimisto Herzog & de Meuron suunnitteli samalle paikalle ris-

tin muotoisen lasisen hotellin tontin potentiaalisen ostajan toi-

meksiantona. Hotellihanke herätti tunteita ja pitkällisen pro-

sessin seurauksena hylättiin täpärästi Helsingin kaupunginval-

tuustossa. 

Vuonna 2015 Helsingin rakennusvalvonta myönsi luvan me-

riuimalan rakentamiselle Katajanokan edustalle, ja tämän jäl-

keen alue on vuosien tuloksettomien suunnitelmien jälkeen 

muuttunut nopeasti. Meriuimala Allas avautui vuonna 2016 ja 

sitä laajennettiin heti seuraavana vuonna. Vuonna 2016 raken-

nettiin merikylpylän viereen, Enso Gutzeitin talon edustalle pie-

16 Arkkitehdit Mustonen Oy, 2017. Vanha Rahapaja - suppea rakennushistoria-

selvitys. Helsinki: Senaatti-kiinteistöt.
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