RAKENNUSHISTORIASELVITYS
SOK:n entinen konttori- ja varastorakennus Mikkelissä
Pekka Piiparinen 4.4.2012

2

Selvityksen laatija Pekka Piiparinen
Selvityksen tilaaja Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu

3

Sisällys
1. Johdanto

4

2. Kohteen perustiedot

5

3. Rakennuksen tekniset tiedot 1950-luvun alussa

8

4. Ympärilläoleva rakennettu ympäristö

15

5. Rakennuksen historia ja muutosvaiheet
5.1. Rakennuksen ja tontin toimintahistoriaa
5.2. Suunnittelijat
5.3. Talon rakenne ja sen muutokset

21
21
28
30

6. Kohteen nykytila

34

7. Yhteenveto

36

8. Lähdeluettelo

37

LIITE 1: Kohteesta otetuttuja valokuvia
LIITE 2: Rakennuspiirustuksia

4

1. JOHDANTO
Rakennushistoriaselvitystä Mikkelissä sijaitsevasta Mannerheimintie 10:stä eli SOK:n
entisestä konttori- ja varastorakennuksesta lähdettiin tekemään asemakaavamuutoksen
vuoksi (1. kaupunginosa, kortteli 8 ja tontin 1025). Kesäkuussa 2011 Museovirasto esitti
lausunnossaan, että muun muassa rakennussuojelutarpeiden vuoksi kohteesta olisi tehtävä
rakennushistoriaselvitys. Omalta osaltani selvitys lähti liikenteeseen kaavan laatijan
Ramboll Finland Oy:n tiedustellessa minua tekemään selvitystä. Lopulta laadin tässä
esitettävän työn Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelulle.

Olemassaolevaa tutkittua tietoa SOK:n entisestä konttori- ja varastorakennuksesta ei
käytännössä ole. Mikkelin rakennusinventointitilanne näyttää vaatimattomalta.
Maakuntamuseolla ei ole hallussaan tehtyjä inventointeja, kuten ei myöskään
kaavoituksella. Paras kohdettani koskeva tutkittu lähde on Petri Enqvistin tekemä selvitys
Mikkelin satama-alueen, Mannerheimintien ja rautatiealueen rakennushistoriaa (2007).

SOK:n historiasta tehty teos Yhdessä eteenpäin – SOK 100-vuotta (2004) antaa laajan
yleiskäsityksen keskusliikkeen kehityksestä 2000-luvulle saakka. Teoksessa kuvataan
hieman myös piirikonttorien toimintaa, josta voi saada käsitystä myös Mikkelin konttori- ja
varastorakennuksen toiminnasta.

Tärkeimmäksi lähteeksi muodostui Matkahuolto Oy:n arkisto. Sieltä löytyi huomattava
määrä rakennuspiirustuksia ja –selostuksia, karttoja ja muita asiakirjoja, jotka liittyivät
SOK:n entiseen konttori- ja varastorakennukseen. Alkuperäiset rakennuspiirustukset
löytyivät Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnasta. Huomattava apu oli myös Mikkelin
kaavoitukselta saamani tiedot kohteen ympärillä olleista asemakaavojen muutoksista.
Kaavoituksesta sain myös edellä mainitun Petri Enqvistin selvityksen sekä viistoilmakuvia.
SOK:n entisestä konttori- ja varastorakennuksesta sain kattavat sisäkuvat Rejlersin
henkilökunnan ystävällisen opastuksen avustuksella.
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2. KOHTEEN PERUSTIEDOT
Kohteen nimi:

SOK:n entinen konttori- ja varastorakennus /
Rejlersin talo

Kohteen osoite:

Mannerheimintie 10, Mikkeli

Kohteen sijainti:

1. kaupunginosa, kortteli 8 ja tontti 1025
(kohteen rakentamisvaiheessa tontin
numerotunnus oli 25 – 27)

Kohteen lyhyt kuvaus:

Kohde on kuusikerroksinen aumakattoinen
rakennus. Mannerheimintien varressa se
muodostaa pitkän – noin 50 metrin pituisen –
yhtenäisen julkisivun. Pääjulkisivu
Mannerheimintielle sekä läntinen julkisivu
muodostuu korkeista valkoisiksi maalatuista
rapatuista pilastereista sekä niiden välissä
olevista beigenvärisistä rapatuista
seinäpinnoista. Kuudennen kerroksen ikkunat
ovat suuret konttori-ikkunat, kun taas muiden
kerrosten ikkunat ovat pieniä ja kapeita.
Porraskäytävien ikkunat ovat suuret ja valoisat.
Rakennuksen pohjois- ja eteläpäädyissä on
aavistuksenomaiset torniosat, jotka liittyvät
rakenteellisesti kohteen hissi- ja porraskäytäviin

Rakennusluvan myöntämisajankohta:

14.12.1950

Kohteen valmistumisvuosi:

1952

Lopputarkastuksen ajankohta:

14.2.1952

Suunnittelijat:

Armas Lehtinen ja Matti Haapala

Urakoitsija:

Rakennusteknikot Oy

Kohteen rakennuttaja:

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r.l. (SOK)

Kohteen alkuperäinen käyttötarkoitus:

Toimi SOK:n konttori- ja varastorakennuksena,
josta käsin mm. toimitettiin tavaraa piirin
osuusliikkeisiin
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Kohteen nykyinen omistaja:

Kiinteistö Oy Mannerheimintie 10

Kohteen isännöitsijä:

Mikkelin Asuntokeskus Oy

Kaavatilanne:

Voimassa olevassa asemakaavassa (vahvistettu
2004) kohteen ympäristö on asuin- ja
liikehuoneistojen korttelialuetta.
Tonttitehokkuuslukuna on 2.17.

Meneillään on asemakaavan muutos, jonka
tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia kiinteistön
täydennysrakentamiselle kaupunkirakenteeseen
sopivalla tavalla, maanalaisen autopaikoituksen
toteuttamiseksi sekä korttelin sisäpihan
yhtenäistämiseksi

Inventointitilanne:

Tunnistekuva:

Kohdetta ei ole inventoitu
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Sijainti kartalla:
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3. RAKENNUKSEN TEKNISET TIEDOT 1950-LUVUN ALUSSA1

Kokonaistilavuus:

20 500 m3

Lattiapinta-ala:

5 860 m2, joka jakautuu seuraavasti:
-

lämmittämättömät varastotilat 3 000 m2
lämmitetyt varastotilat 1 900 m2
jäähdytetyt varastotilat 90 m2
konttoritilat 612 m2
huoltotilat 620 m2

Kerroslukumäärä:

Kuusi kerrosta, joista kellari ja ensimmäinen
kerros jatkuvat maan alle. Kuudes kerros on
suunniteltu toimisto- ja myyntitilaksi, kun taas
muissa kerroksissa suurin lattiapinta-ala on
suunniteltu varastotiloiksi

Runkojärjestelmä:

palkki-pilarijärjestelmä

Välikattorakenteita kannattavat
pilarit ja palkit:

Teräsbetonia

Julkisivumateriaali:

Rapattu tiiliverhous.
Joissakin kohdissa esim. luonnonkivimateriaalia,
kuten lastauskatoksen alla oleva seinäpinta
(liuskekivestä)

Ulkoseinien muuraus:

1

Punaisesta tiilestä. Pitkät julkisivut muurattu
yhden kiven vahvuisiksi

Kohteen rakennusselitys 1.12.1950 sekä päiväämätön asiakirja, jossa kerrotaan vastavalmistuneen
SOK:n konttori- ja varastorakennuksesta. Oy Matkahuolto Ab:n arkisto
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Ulkoseinien eristys:

Ulkoseinillä olevat betonipilarit, leuka- ja
tasoituspalkit eristetty tiilen muurausta vastaan
korkilla.
Konttorikerroksen ja porrashuoneisen
patterisyvennykset eristetty korkkilevyillä

Kivijalka:

Rakennuksen kaikkien sivujen kivijalka
luonnonkivestä (liuskekivi).
Kivijalan päällys, sisäpuoli sekä perusmuurin
yläpuoli eristetty kahteen kertaan tehdyllä
bitumisivelyllä kellarikerroksen osalta.
Muurauksesta kivijalka eristetty lastuvillalevyillä

Katot ja välipohjat:

Vesikatto ja muut katokset kuparipeltiä.
Kellarikerroksessa tuhkahuoneen katto valettu
massiivisena betonilaattana.
Kellarikerroksen, kolmannen ja viidennen
kerroksen katot kaksoisontelolaattoja, samoin
ensimmäisen kerroksen katto entisen
asuinhuoneiston kohdalla ja toisen kerroksen
katto pesu- ja ruokailutilojen osalta. Muualla
varastojen välipohjat on valettu ylälaattaisena
pukkiholvina.
Ensimmäisen kerroksen yläpohja, joka
muodostaa pihatason, on tehty
kaksoisontelolaattaisena. Tämän päälle
lämpöeristyksenä veturin polttotuhkaa,
vesieristyksenä bitumihuopaa, 5 cm:n paksuinen
tasausbetonikerros ja lopuksi 3 cm:n
asfalttikerros.
Toisen kerroksen varastonhoitajan huoneen
katto eristetty rakennusrungon sisällä korkkimateriaalilla.
Kaikissa välipohjissa on käytetty täytteenä
veturin polttotuhkaa
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Kattotuolit:

Puuta

Sisäseinien pinnat:

Konttorikerroksen, porrashuoneiden, entisen
asuinhuoneiston, entisen pesu- ja
ruokailuhuoneiden seinät rapattu (mikäli ei ole
tullut seinälaattoja). Myös entisen
varastonhoitajan huone lastauslaiturin vieressä
sekä wc-tilat rapattu

Sisäpuolen muuraus:

lämpimissä tiloissa lapetiilivuoraus 5 cm:n
ilmaraolla (kuudennessa kerroksessa ilmarakoon
vielä yhden tuuman lasivillamatto).
Osa sisäseinistä muurattu sahajauhotiilestä

Ikkunat:

Varaston pitkien sivujen varastojen,
porrashuoneiden yläpuolella sekä
varastonhoitajan huoneen ulkoikkunoiden
rakenteet raudasta.
Pohjoisen julkisivun ikkunat muurattu lasitiilestä,
samoin kuin kattilahuoneen ikkunat.
Lämpimiin tiloihin asennettiin kaksinkertaiset
ikkunat

Ikkunoiden päällykset:

Yleensä ottaen raudoitettuja tiiliholveja.
Toisarvoisissa tiloissa ikkuna- ja oviaukkojen
päälle teräsbetonipalkit, jotka konstruoitu ja
eristetty lämmön johtumisen estämiseksi

Lämmitysmuoto:

Lämmitykseen voitu käyttää halkoja, koksia tai
öljyä
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Ilmanvaihtorakenteet:

Kuudennessa kerroksessa koneellinen tuuletus.
Muissa kerroksissa painovoimainen ilmanvaihto.
Ilmanvaihtohormien päät muurattu punaisesta
normaalitiilestä vesikaton yläpuolelle.
Ilmanvaihtohormien yläpäät varustettu
kuparisella piipunhatulla.
Kuudennen kerroksen vaakasuorat kanavat
teräsbetonista ullakkotilaan. Kerroksen entisen
myyntihallin ilmanvaihtokanavat tehty
kattolaatan ja peiterakenteen väliin. Suuren
myyntihallin ilmanvaihtokanavat tehty
kattolaatan ja peiterakenteen väliin

Lastaussilta:

Lastaussillan kansi ja portaat teräsbetonista.
Lastaussillan katoksen ulokepalkit ja niitä sitova
juoksupalkki teräsbetonista. Katoksen päällys
ponttilankkua. Lastaussillan katto kuparipeltiä

Pääsisäänkäynti:

Pääsisäänkäynnin lippa valettu teräsbetonista ja
katto kuparipeltiä

Hissit:

Valmistuessaan asennettu kolme tavarahissiä (2
kpl. 2 000 kg ja 1 kpl. 100 kg) sekä yksi
henkilöhissi

Jäähdytyshuoneet:

Seinät tehty sahajauhotiilestä. Lämpöeristys
kattoihin ja lattiaan korkkilevystä bitumilla
kiinnitettynä. Katto rapattu. Lattia tehty 4 cm:n
paksuisesta raudoitetusta suojabetonista, jonka
päälle lattialaatat

Räystäät:

Teräsbetonia

Räystäskourut ja syöksytorvet:

Räystäskourut betonista ja syöksytorvet
kuparista. Betoniset räystäskourut vuorattu
sisältä laudalla ja päällystetty kuparipellillä
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Ikkunapenkit:

Konttoritilojen ja entisen asuinhuoneiston
ikkunapenkit valettu marmorimosaiikista.
Konttoritiloissa käytetty myös valkoista
sementtiä. Varastojen ikkunapenkit betonista

Portaat ja porraskaiteet:

Pääporras lattioineen ja tasoineen
marmorimosaiikista. Sivuporras teräsbetonista.
Ulkopuoliset portaat graniitista.
Porraskaiteet raudasta, jotka varustettu
kiillotetuilla ja koivuisilla käsijohteilla. Myös
porrashuoneiden ikkunoidensuojukset tehty
raudasta

Ovet:

Yleisesti ottaen ovet vaneriovia. Poikkeuksena
kuudennen kerroksen konttorin ovet, jotka
jalopuupintaisia vaneriovia. Ovien karmit
samasta materiaalista kuin ovetkin.
Raudasta tehty varastosta ulos ja portaisiin
johtavat ovet, lastausillan ovet, varaston väliovet
sekä porrashuoneiden ulko-ovet.
Palo-ovet karmeineen päällystetty galvanoiduilla
levyillä, jonka alle vähintään 2 cm:n asbestikerros

Lattiat:

Kellarin ja ensimmäisen kerroksen maapohjaiset
lattiat on valettu 6 cm:n paksuiseksi
teräsbetonilaataksi, jonka päälle laitettu eritys
(voima- tai tervapaperi). Tämä pinta eristetty.
Eristyksen suojaksi valettu 6 cm:n paksuinen
hiekkabetoni, jonka päällä betonilaatat.
WC-, pesu- ja ruokailutilat päällystetty alun perin
lattialaatoilla.
Jäähdytys- WC- ja pesuhuoneiden lattiat
vesieristetty bitumihuovalla.
Konttoritilat sekä entisen asunnon lattiat
päällystetty linoleummatolla (korkkimatto).
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Eteis- ja myyntihalli sekä käytävä ja kahvihuone
päällystettiin kumimatolla.
Kylmien varastojen lattiat betonista
teräshierrettynä

Lyijylevyeristys:

2 mm:n lyijylevyllä eristetty seuraavat kohdat:
savupiipun, kattiloiden, kantavien pilareiden ja
kantavien sisäseinien alustat.
Myös vesieristys liikuntasaumojen kohdalla
lyijylevystä

Leikkauspiirros vuoden 1950 piirustuksissa.
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Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsivat mm. jäähdyttämötilat.
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4. YMPÄRILLÄOLEVA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Korttelin 8 rakennuskantaa. Vasemmalla Mannerheimintien varressa SOK:n entinen konttori- ja
varastorakennus, mylly ja siilo. Oikealla korttelin länsilaidassa sijaitsevat asuin- ja liikehuoneistot,
jotka ovat valmistuneet vuosina 1949, 1965 ja 1975. Kuva Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu

Kortteli 8 on muodostunut kaksijakoiseksi, sillä sen itäosa Mannerheimintien varrella on
rakentunut aikoinaan etupäässä teollisuuden tarpeisiin, kun taas Porrassalmenkadun
rakennukset liittyvät suoraan kaupungin liikekeskustan toimintoihin ja keskusta-asumiseen.
Porrassalmenkadun varrella korttelissa 8 ovat seuraavat rakennukset: Kiinteistö Oy
Sammonkulma (1965), As Oy Porrastalo (1949) ja Asunto Oy Porraskartano (1975).2

Korttelin 8 koillisosassa Mannerheimintien varressa on punatiilinen myllyrakennus, jonka
ensimmäiset osat valmistuivat vuonna 1921 ja jota laajennettiin vuonna 1941. Tuolloin
myllyrakennus siirtyi SOK:n omistukseen. Myllyn vieressä on massiivinen
teräsbetonirakenteinen siilorakennus, joka valmistui 1960-luvun alkupuoliskolla.3

2

Asemakaavan selostus; 1. kaupunginosassa kortteleiden 6 ja 8 osia. Lainvoimainen 17.3.2011. Mikkelin kaupungin
kaupunkisuunnittelu
3
Enqvist 2007, s. 6 sekä asemakaavan selostus; 1. kaupunginosassa kortteleiden 6 ja 8 osia. Lainvoimainen 17.3.2011.
Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu
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SOK:n entisen konttori- ja varastorakennuksen kanssa samalla tontilla on vanha
autotallirakennus, joka valmistui vuonna 1927 ja joka on edelleen olemassa. Alun perin
tämä vinkkelin muotoinen rakennus valmistui Mikkelin Puutavaraosakeyhtiön
tynnyriliimaverstaaksi, jossa oli myös laskuhuone, vaja ja autotalli.4

SOK:n konttori- ja varastorakennuksesta etelään toisella puolella Vilhonkatua sijaitsee
Sokos Hotel Vaakuna Mikkeli, joka kuuluu osana Osuuskauppa Suur-Savon toimintaa. Sen
päärakennusmassa Vilhonkadun ja Porrassalmenkadun kulmauksessa on valmistunut
vuonna 1985. Vilhonkadun ja Mannerheimintie kulmauksessa sijaitsee Sokos-hotellin
uudempi rakennusmassa, joka on valmistunut vuonna 2006.5

Oikealla korkea teräsbetoninen siilorakennus ja vasemmalla valssimylly. Myllyrakennuksen
vanhimmat osat ovat Savon Valssimylly Oy:n rakennuttamia. Teräsbetonisen siilorakennuksen
rakennuttajana toimi Osuuskauppa Suur-Savo. Kuva Pekka Piiparinen

4
5

Enqvist 2007, s. 5
Heikki Vauhkosen sähköposti 27.3.2012
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Kiinteistö Oy Sammonkulma on valmistunut vuonna 1965 ja sen on suunnitellut Eero Jokilehto.6
Kuva Pekka Piiparinen

As Oy Porrastalon (1949) on suunnitellut Eero Jokilehto.7 Rakennus sijaitsee Porrassalmenkadun ja
Vilhonkadun kulmauksessa korttelissa 8. Kuva Pekka Piiparinen

6

Asemakaavan selostus; 1. kaupunginosassa kortteleiden 6 ja 8 osia. Lainvoimainen 17.3.2011. Mikkelin kaupungin
kaupunkisuunnittelu
7
Asemakaavan selostus; 1. kaupunginosassa kortteleiden 6 ja 8 osia. Lainvoimainen 17.3.2011. Mikkelin kaupungin
kaupunkisuunnittelu
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Asunto Oy Porraskartano (1975) on vedetty hieman sisään viereisten rakennusten katulinjasta.
Rakennuksen on suunnitellut Unto Kärkkäinen.8 Kuva Pekka Piiparinen

Vanha autotallirakennus sijaitsee keskellä korttelia 8. Se on valmistunut vuonna 1927. Kuva Pekka
Piiparinen

8

Asemakaavan selostus; 1. kaupunginosassa kortteleiden 6 ja 8 osia. Lainvoimainen 17.3.2011. Mikkelin kaupungin
kaupunkisuunnittelu
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Näkymä Vilhonkadulta länteen. SOK:n entisen konttori- ja varastorakennuksen vieressä kadun
toisella puolella on Sokos-hotellin laajennus (2006). Kuva Pekka Piiparinen

Sokos Hotel Vaakuna Mikkelin päärakennusmassa Vilhonkadun ja Porrassalmenkadun
kulmauksessa on valmistunut vuonna 1985. Kuva Pekka Piiparinen
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Korttelin 8 ja sen lähiympäristön rakennukset ja niiden valmistumisvuodet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SOK:n entinen konttori- ja varastorakennus (1952)
Vanha autotallirakennus (1927)
Valssimylly (1921 ja laajennus 1941)
Siilo (1960-luvun alkupuolisko)
As Oy Porrastalo (1949)
Asunto Oy Porraskartano (1975)
Kiinteistö Oy Sammonkulma (1965)
SYP:n talo (1954)
Matkakeskus (2007)
Sokos Hotel Vaakuna Mikkeli (1985)
Sokos Hotel Vaakuna Mikkelin laajennus (2006)

Kartta Pekka Piiparinen
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5. KOHTEEN HISTORIA JA MUUTOSVAIHTEET
5.1.

Rakennuksen ja tontin toimintahistoriaa

Nykyisen Mannerheimintie 10 sekä koko korttelin 8 historia kertoo osaltaan niin Mikkelin
satama- ja rautatiealueen teollisuudesta kuin SOK:n alueellisesta toiminnasta. Teollisuuden
ja elinkeinoelämän lisäksi korttelin 8 historia liittyy vahvasti myös kaupungin liikekeskustan
kehittymiseen. Rakennuksena entinen SOK:n konttori- ja varastorakennus kertoo niin
Mikkelin kuin ennen kaikkea SOK:n elinkeinoelämän historiallisesta kehityksestä.

Ennen vuonna 1952 valmistunutta SOK:n konttori- ja varastorakennusta korttelin 8 tontti
1025 oli Mikkelin puutavaraosakeyhtiön hallinnassa (vuodesta 1922 lähtien). Jo aiemmin
puutavaraosakeyhtiö oli hankkinut kaksi muuta korttelin tonttia omistukseensa. Entisen
SOK:n konttori- ja varastorakennuksen paikalla Mannerheimintien ja Vilhonkadun
kulmauksessa sijaitsi asuinrakennus, joka purettiin 1930-luvun lopulla.9

Vuodelta 1947 olevasta kartasta huomataan, että nykyisen tontin 1025 länsireunassa sijaitsee
tynnyriliimaverstas, jossa oli myös laskuhuone, vaja ja autotalli. Rakennus valmistui vuonna 1927 ja
se on yhä olemassa. Sen sijaan tontin kaksi puurakennusta on purettu. Kartta Oy Matkahuolto Ab:n
arkisto

9

Enqvist 2007, s. 5
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6.5.1940 päivätty rakennuksen muutospiirustus esittänee väliaikaiseksi tarkoitettua mutta
toteutettua SOK:n Mikkelin piirin konttorirakennusta, joka korvattiin uudella konttori- ja
varastorakennuksella vuonna 1952. Puurakennus sijaitsi korttelin 8 kesiosassa. Vuonna 1952 puinen
konttorirakennus muutettiin asuinrakennukseksi.10 Kuva Matkahuolto Oy:n arkisto

SOK:n Mikkelin konttori- ja varastorakennus valmistui vuonna 1952.11 Varastot muuttivat
rakennukseen heinäkuussa ja konttoritilat otettiin käyttöön elokuussa.12 Lopputarkastus
rakennuksessa suoritettiin 21.2.1952.13 Rakennuksen pääurakoitsijana toimi
Rakennusteknikot Oy ja tärkeimmät aliurakoitsijat olivat lämpö- ja vesiurakoinnista
vastannut Mikkeli Vesi ja Lämpö Oy ja sähköurakoinnista Itäsuomalainen Sähkö Oy. Kone
Oy toimitti rakennukseen hissit. Puiset ikkunanpokat ja ovet tulivat SOK:n Vaajakosken
tehtailta, kun taas rautaovet toimitettiin Ovila Oy:n toimesta. Jäähdyttämön koneet

10

Entisen SOK:n konttorirakennuksen muutospiirustukset (konttorirakennuksesta asuinrakennukseksi). Mikkelin
kaupungin rakennusvalvonta
11
Mm. Kuujo, Väänänen, Lakio ja Hassinen 1988, s. 304. Kuitenkin esim. isännöitsijätoimisto Mikkelin Asuntokeskus
Oy:n mukaan rakennus on valmistunut vuonna 1956 (Heikki Millerin haastattelu 23.3.2012)
12
Päiväämätön asiakirja, jossa kerrotaan vastavalmistuneen SOK:n konttori- ja varastorakennuksesta. Oy Matkahuolto
Ab:n arkisto
13
Lopputarkastuksesta suoritettu pöytäkirja 21.2.1952. Oy Matkahuolto Ab:n arkisto
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toimitti Morus Oy.14 Rakennuksen suunnittelivat SOK:n rakennusosaston arkkitehdit Armas
Lehtinen ja Matti Haapala.
SOK:n ja Osuuskauppa Suur-Savon suhde SOK:n varastorakennusten tilojen käyttäjänä on
epäselvä, sillä Suur-Savon keskusvarasto siirtyi vuonna 1952 SOK:lta vuokrattuihin
tiloihin.15 Herää kysymys, siirtyikö myös Osuuskappa Suur-Savon varastotoimintaa juuri
valmistuneeseen kuusikerroksiseen rakennukseen vai johonkin jo olemassa olleeseen
SOK:n tilaan. Osuusliike Suur-Savon toimintakertomuksessa vuodelta 1953 todetaan, että
eräänä toimipaikkana sillä oli konttori- ja keskusvarasto,16 mikä viittaa itsenäisesti
hallittuun tilaan. Uunituoreen keskusvarastonsa Osuuskauppa Suur-Savo sai vuonna
1960.17
Ensimmäiset osuuskaupat syntyivät Suomeen 1800- ja 1900-lukujen taitteessa ja Suomen
Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) perustettiin Tampereella vuonna 1904. SOK:n
perustaminen liittyi siihen, että toimintaansa aloittelevat osuuskaupat tarvitsivat yhteisen
elimen avustamaan liiketoimintansa suunnittelussa, osuuskaupan johtamisessa ja
hallinnoinnissa, tavaranhankinnassa ja osuuskauppa-aatteen edistämisessä.18 Pian
perustamisensa jälkeen SOK alkoi harjoittaa myös itse liiketoimintaa välittämällä tavaroita
jäsenistön osuuskaupoille. Osuuskauppojen tavaranhankintaa varten SOK perusti
ensimmäiset aluekonttorinsa vuonna 1906. Samalla SOK laajentui oikeaksi tukkukaupaksi.
Omaa teollista tuotantoaan se alkoi harjoittaa vuodesta 1917 lähtien.19
SOK:lle ajanjakso 1920-luvulta 1960-luvulle oli jatkuvaa toiminnan laajentumisen ja
monipuolistumisen kautta. Esimerkiksi 1930-luvulla SOK rakennutti eri puolille Suomea
aluekonttori- ja varastorakennuksia.20 SOK:n varastorakennuksista tuotteet kuljetettiin
suoraan myymälöihin ilman välivarastointia osuuskauppojen varastoissa. SOK:n
keskusvarastot taas sijaitsivat pääkaupunkiseudulla.21

14

Irtolehti konttori- ja varastorakennuksen pinta-alatiedoista sekä urakoitsijoista sekä päiväämätön asiakirja, jossa
kerrotaan vastavalmistuneen SOK:n konttori- ja varastorakennuksesta. Oy Matkahuolto Ab:n arkisto
15
Osuuskauppa Suur-Savo 1916-1966, s. 63
16
Osuuskauppa Suur-Savon toimintakertomus vuodelta 1953, s. 7
17
Osuuskauppa Suur-Savo 1916-1966, s. 69
18
Herranen 2004, s. 5
19
Herranen 2004, s. 65 ja 67
20
Herranen 2004, s. 94
21
Herranen 2004, s. 125
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SOK:n Mikkelin konttori nykyisessä Mannerheimintie 10:ssä oli aikoinaan yksi
kolmestatoista piirikonttorista, joista käsin SOK hoiti osuuskauppojen palvelua tavaran
toimituksin, tarkistuksin sekä valistus- ja opetustoimin. Muuttuvaa Mikkeliä –teoksen
mukaan piirikonttori oli perustettu Mikkeliin vuonna 1946,22 mutta konttori- ja
varastorakennuksen rakentamisen yhteydessä tehty asiakirja kertoo, että piirikonttori
perustettiin Mikkeliin jo vuonna 1940. Perustaminen tapahtui sen jälkeen, kun Viipuri oli
menetetty. Tilapäiseksi aiotun piirikonttorin ja varaston toiminta saatiin käynnistettyä
Savon Valssimylly Oy:n omistamalla tontilla nykyisessä korttelissa nro. 8.23 Samaan
kortteliin valmistui vuonna 1952 pysyväisluonteiseksi tarkoitettu konttori- ja
varastorakennus. 1940- ja 1950-lukujen taitteessa Mikkelin konttoripiiri käsitti lähinnä
Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan talousalueilla yhteensä 32 kuntaa.24

Muuttuvaa Mikkeliä –teoksen mukaan SOK:n Mikkelin konttori lakkautettiin vuonna 1974
ja toiminnot siirrettiin Kouvolaan. Herrasen (2004) mielestä konttori- ja varasto
lakkautettiin kuitenkin vasta vuonna 1979.25 Kouvolaan perustettiin vuonna 1979 myös
aluevarasto.26 Tutkimani asiakirjat eivät kerro, mitä Mikkelissä sijainneessa SOK:n entisessä
konttori- ja varastorakennuksessa tapahtui 1970-luvun jälkipuoliskon ja vuoden 1983
välisenä aikana. Jälkimmäisenä vuotena SOK luopui lopullisesti kiinteistöstä.

Herrasen teoksesta saadaan käsitystä SOK:n konttori- ja varastorakennusten toiminnasta.
Sodanjälkeiset aluekonttorit saivat toimia melko itsenäisinä alueillaan ja konttorien johtajat
toimivat laajoin valtuuksin varustettuina keskusliikkeen aluejohtajina. Konttorien
tavaraosastojen päälliköt olivat suoraan johtajien alaisia, eivätkä siis toimineet
pääkonttorin asianomaisen tavaraosaston alaisuudessa. Konttorin tarkastaja valvoi
osuuskauppojen taloudellista asemaa antaen tarvittaessa liikkeenhoidollista neuvontaa.
Samalla tarkastaja oli konttorinjohtajan oikea käsi.27
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Kuujo, Väänänen, Lakio ja Hassinen 1988, s. 306
Päiväämätön asiakirja, jossa kerrotaan vastavalmistuneen SOK:n konttori- ja varastorakennuksesta. Oy Matkahuolto
Ab:n arkisto
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Kuujo, Väänänen, Lakio ja Hassinen 1988, s. 306
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Kuujo, Väänänen, Lakio ja Hassinen 1988, s. 305 – 306 sekä Herranen 2004 s. 124
26
Herranen 2004, s. 208
27
Herranen 2004, s. 214 - 215
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Matkahuolto Oy:n arkistossa olevasta päiväämättömästä asiakirjasta, joka voidaan
kuitenkin ajoittaa rakennuksen valmistumisen ajoille, todetaan, että Mikkelin konttori- ja
varastorakennuksessa tavaroiden saapuminen ja vieminen ensimmäisen kerroksen
varastotiloissa tapahtui rautateitse. Sen sijaan autoilla tapahtunut varastointiliikenne
hoidettiin toisen kerroksen varastosta käsin.28

SOK:n aluekonttorien kaupallinen toiminta oli tukkumyyntiä eli tavaroiden hankintaa,
varastointia, hinnoittelua ja myyntiä osuuskaupoille. Lisäksi konttorit harjoittivat nk.
suurkuluttajamyyntiä teollisuudelle, rakennusliikkeille ja kunnille. Ulkomaiset tuotteet
saapuivat aluekonttoreihin SOK:n pääkaupunkiseudulla olevista varastoista, kun taas
kotimaisten tuotteiden osalta konttorit sopivat itse teollisuusyritysten kanssa. Tosin SOK:n
pääkonttori kävi alustavia neuvotteluja toimitusehdoista.29 SOK:n Mikkelin konttorissa
työskenteli 1950-luvun lopulla 56 henkilöä.30

Vuonna 1961 laaditusta kartasta voidaan nähdä, miten SOK:n konttori- ja varastorakennuksen
eteen aina siilolle saakka kulki pistoraide. Kartta Oy Matkahuolto Ab:n arkisto

28

Päiväämätön asiakirja, jossa kerrotaan vastavalmistuneen SOK:n konttori- ja varastorakennuksesta. Oy Matkahuolto
Ab:n arkisto
29
Herranen 2004. s, 216
30
Kuujo, Väänänen, Lakio ja Hassinen 1988, s. 306
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Entinen SOK:n Mikkelin konttori- ja varastorakennus edusti aikoinaan melko tyypillistä
SOK:n toiminnallista konseptia kyseisestä rakennustyypistä. Itäsuomalaisittain esimerkiksi
Kuopion SOK:n konttori- ja varastorakennus (1941) suunniteltiin Mikkelin tapaan hyvien
liikenneyhteyksien varrelle satama-alueelle. Myös Kuopion rakennuksessa ylimpään
kerrokseen sijoitettiin toimisto-osa sekä tuotteiden esittelytilat, kun taas alemmat
kerrokset nelikerroksisesta rakennuksesta varattiin pääasiassa varastokäyttöön.31

Kun SOK luopui Mikkelissä 1970-luvulla konttori- ja varastorakennuksen toiminnastaan,
tontille pyrittiin ideoimaan uutta toimintaa. Erilaisten selvitysten ja mm.
arkkitehtikutsukilpailun avulla pyrittiin 1970- ja 1980-luvuilla löytämään tontille ja koko
korttelin itäosaan sopivaa käyttötarkoitusta.32 1970-luvun lopulta lähtien kortteliin 8 ja sen
lähialueille on tehty myös lukuisia asemakaavan muutoksia, joiden avulla on pyritty
järjestämään alueen uutta käyttöä. Asemakaavan muutokset ovat tietyllä tavalla
vahvistaneet korttelin 8 kaksijakoisuutta. Esimerkiksi vuonna 1979 tehdyssä asemakaavan
muutoksessa korttelin länsiosat Porrassalmenkadun varrella osoitettiin edelleen
yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen alueeksi, kun taas korttelin itäosa jätettiin
käytettäväksi jatkossakin teollisuudelle, mutta lisäksi sinne oli mahdollista rakentaa
liikerakennuksia.33

SOK:n vetäytymisen seurauksena tulleiden uusien maankäyttösuunnitelmien johdosta
maanomistusolot muuttuivat 1980-luvulla. Vuonna 1983 SOK möi konttori- ja
varastorakennuksen sekä siinä olevan tontin Oy Matkahuolto Ab:lle ja Savonlinja Oy:lle,
jotka muodostivat hallinnointia varten uuden kiinteistöyhtiön Kiinteistö Oy
Mannerheimintie 10.34 SOK:n vetäytyessä pois rakennuksesta sen suurimmiksi
tilanhaltijoiksi tulivat vuokralaisina Rejlers Oy ja vuoteen 2011 saakka Kaluste Vehviläinen,
joka harjoitti huonekalukauppaa. Ylimpiin kerroksiin sijoittui Rejlers Oy ja toiseen,
kolmanteen ja osittain neljänteen kerrokseen Vehviläinen.35
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Riekki 2005, s. 88
Mikkelin matkakeskus, toteuttamisedellytykset 1997, s. 2
33
Asemakaavan muutos 9.5.1979. 1. kaupunginosa, korttelit 8 ja 11. Oy Matkahuolto Ab:n arkisto
34
Mm. Kiinteistö Oy Mannerheimintie 10:n suostumus Mikkelin kaupungille 17.4.1985 viemäröintitoimia varten. Oy
Matkahuolto Ab:n arkisto
35
Heikki Millerin haastattelu 23.3.2012
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Maan- ja kiinteistönomistusolojen uudelleenjärjestelyjen jälkeen korttelin 8 kehittämistä
pyrittiin jatkamaan. 1980-luvun lopulla Mikkelin kaupunki ja Matkahuolto Oy ostivat linjaautoasemaa varten tarvittavan maa-alueen Mannerheimintien varrelta ja osapuolet
perustivat Mikkelin Liikennetalo Oy:n hankkeen toteuttajaksi. Vuonna 1991 alueelle
vahvistettiin uusi asemakaava, jossa linja-autoasema sijaitsi pysäköintikansien päällä lähellä
keskustan korkeustasoa. Hankkeeseen liittyi myös hotelliprojekti.36 Lopulta 1990-luvun
alun lama kaatoi suunnitelmat.37 Laman helpottaessa tutkittiin vielä linja-autoaseman
toimintojen sijoittamista kortteliin 8 ja sen lähialueelle, mutta lopulta vuonna 1997
tehdyssä selvityksessä linja-autoasemaa alettiin suunnitella lähemmäksi rautatieasemaa.38
Linja-autoaseman kohtalo saatiin ratkaistua matkakeskushankkeen myötä. Matkakeskus
valmistui lopulta vuonna 2007.

1980-luvulla käydyn arkkitehtikilpailun teos ”Vivace”, jossa SOK:n konttori- ja varastorakennus olisi
säilytetty, mutta rakennusta olisi laajennettu lisäsiivellä. Suunnitelman suurimpana tavoitteena oli
sijoittaa Linja-auto-asema kortteliin 8, mutta alueelle suunniteltiin myös mm. kulttuuriin ja
matkailuun liittyviä toimintoja.39 Kuva Oy Matkahuolto Ab:n arkisto, väritys Pekka Piiparinen
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Mikkelin matkakeskus, toteuttamisedellytykset 1997, s. 2
Kalevi Mäkisen haastattelu 29.3.2012
38
Mikkelin matkakeskus, toteuttamisedellytykset 1997, s. 5
39
Arkkitehtuurikutsukilpailu Mikkelin linja-autoasemasta. Päiväämätön asiakirja. Oy Matkahuolto Ab:n arkisto
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Suunnittelukeskus Oy:n tekemä havaintokuva vuodelta 1998 Mikkelin matkakeskusalueeksi.
Suunnitelmissa säilytettiin SOK:n entinen konttori- ja varastorakennus, mutta myös tässä
suunnitelmassa siihen liitettiin lisärakennusmassa Vilhonkadun puolelle. Kuva Oy Matkahuolto Ab:n
arkisto

5.2.

Suunnittelijat

SOK suunnitteli itse rakennuksensa, mutta samalla sen rakennusosasto ohjasi myös
osuuskauppojen myymäläkiinteistöjen arkkitehtuuria.40 Näin SOK:n rakennusosastolla on
ollut huomattava rooli suomalaisen elinkeinoelämään liittyvien rakennusten
suunnittelussa. SOK:n Mikkelin konttori- ja varastorakennuksen pääsuunnittelijana toimi
arkkitehti Armas Lehtinen, jota avustivat arkkitehti Matti Haapala, rakennusmestari Niilo
Koivisto sekä taiteilija Arvi Nihtilä.41 Rakennuksen pääpiirustukset ovat signeeranneet
Lehtinen ja Haapala yhdessä.

40
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Herranen 2004, s. 102
Päiväämätön asiakirja, jossa kerrotaan vastavalmistuneen SOK:n konttori- ja varastorakennuksesta. Oy Matkahuolto
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Arkkitehti Armas Lehtisen urasta on tietoja niukalti. Lehtinen syntyi Turussa vuonna 1905 ja
valmistui Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin osastolta vuonna 1935.42 SOK:lle
suunnittelemiensa rakennusten perusteella hän teki pitkähkön uran SOK:n
rakennusosaston palveluksessa. SOK:n rakennusten lisäksi hän on suunnitellut mm.
Vaajakosken kirkon (1954),43 Helsingin Punavuoressa Uudenmaankatu 30:n (1961) yhdessä
Pauli Lehtisen kanssa44 ja Helsingin Munkkiniemeen kuusikerroksisen asuinrakennuksen As
Oy Laajakulma (1963) osoitteessa Laajalahdentie 9.45

Arkkitehti Matti Haapala syntyi Oulussa vuonna 1923 ja hän valmistui Teknillisen
korkeakoulun arkkitehtuurin osastolta vuonna 1949. Samana vuonna hän aloitti työuransa
SOK:n rakennusosastolla, josta hän jäi pois vuonna 1964. Tämän jälkeen Haapala siirtyi
Maaseudun Keskusrakennustoimiston arkkitehtiosaston päälliköksi.46 Haapalan
suunnittelupöydältä ovat tulleet SOK:n töiden lisäksi mm. Helsingin Maunulan
kaupunginosaan ajalleen hyvin tyypillinen kolmikerroksinen asuinkerrostalo Koivikkotie 30,
joka valmistui vuonna 1957.47

Yhdessä Lehtinen ja Haapala suunnittelivat mm. SOK:n Joensuun konttori- ja
varastorakennuksen laajennuksen 1950-luvun alussa.48
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Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 1965
Jyväskylän seurakunnan internetsivut osoitteessa http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/vaajakoski/
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5.3.

Talon rakenne ja sen muutokset

SOK:n vuonna 1920 perustetulla rakennusosastolla hahmottui seuraavalla
vuosikymmenellä nk. osuuskauppafunkkis, jonka merkittävimpänä suunnittelijana oli
arkkitehti Erkki Huttunen.49 Mikkeliin valmistunut SOK:n konttori- ja varastorakennus
edustaa tätä SOK:n suunnitteluperinteen sodanjälkeistä jatkumoa.

SOK:n Mikkelin konttori- ja varastorakennus valmistui kuusikerroksiseksi, joista ylimpään
kerrokseen sijoitettiin konttoritilat. Muiden kerrosten suurimmat kerrosneliöt
muodostuivat suurista lämmitetyistä ja lämmittämättömistä varastotiloista. Kellarikerros ja
ensimmäinen kerros jatkuivat osin pihan alle. Kellarikerrokseen oli sijoitettu suuren
varastotilan lisäksi myös kattilahuone ja tuhkahuone. Kellarikerroksen eteläpäätyyn tuli
myös rakennuksen pääsisäänkäynti. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsi mm. talonmiehelle
suunniteltu asunto (2 huonetta ja keittiö), polttoainehuone, kattilahuone ja neljä
jäähdyttämöhuonetta. Kuivien hedelmien varastointiin suunniteltiin oma tilansa.
Ensimmäisen kerroksen suurimmat tilat olivat kuitenkin lämmitetty ja lämmittämätön
varasto.50

Toiseen kerrokseen sijoittui sosiaalitiloja, kuten ruokailutila ja pesuhuone. Myös pakkaamo,
lähettämö sekä suuri lämmittämätön varastotila yhdessä hieman pienemmän lämpimän
varastotilan kanssa sijaitsivat toisessa kerroksessa. Rakennuksen kolmas kerros
suunniteltiin pelkästään lämmitetylle ja lämmittämättömälle varastotilalle. Neljäs ja viides
kerros olivat yhtenäistä lämmintä varastotilaa lukuun ottamatta portaikkoja ja hissikuiluja.
Yhteensä rakennuksessa oli neljä hissiä, joista yksi henkilöliikennettä varten.51

Kuten todettua, sijoitettiin rakennuksen ylimpään kerrokseen konttorihuoneet, joita
valmistui yhteensä 10 kpl. Kuudennen kerroksen konttoritilan korkeus oli muita suurempi,
3.70 metriä. Muiden tilojen korkeudet olivat välillä 2.15 – 3.15 metriä. Konttoritilojen
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Mannerheimintie 10:n rakennuspiirustukset 16.10.1950. Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta sekä Päiväämätön
asiakirja, jossa kerrotaan vastavalmistuneen SOK:n konttori- ja varastorakennuksesta. Oy Matkahuolto Ab:n arkisto
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Mannerheimintie 10:n rakennuspiirustukset 16.10.1950. Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta sekä SOK:n Mikkelin
konttori- ja varastorakennuksen rakennusselvitys 1.12.1950. Oy Matkahuolto Ab:n arkisto
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lisäksi kuudenteen kerrokseen tulivat mm. kahvihuone, postitushuone ja toisen
tavarahissin konehuone. Tilallisesti suurin alue oli kuitenkin suunniteltu myyntihallia
varten. Myyntihallin seinät rapattiin ja katto vuorattiin insuliittilevyillä. Ullakolla sijaitsivat
henkilöhissin sekä toisen tavarahissin konehuone.52

Kuudennen kerroksen konttoritiloissa on edelleen huomattava määrä alkuperäisiä 1950-luvun
elementtejä, kuten sisäovia. Rakennussuunnitelmissa ovien pintamateriaaliksi määriteltiin jalava.
Kuva Pekka Piiparinen

52

Mannerheimintie 10:n rakennuspiirustukset 16.10.1950. Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta sekä myyntihallin
katon rakennuspiirustukset 25.8.1951. Oy Matkahuolto Ab
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Kuudennen kerroksen tilasuunnittelussa huomiota herättävät mm. epäsymmetriset
konttorihuoneet. Rakennuspiirustuksista voidaan päätellä, että jo suunnitteluvaiheessa oli pitkälti
tiedossa konttorihenkilökunnan määrä ja heidän tehtävänsä. Ote alkuperäisistä
rakennuspiirustuksista. Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta

Talon pääjulkisivumateriaaliksi valittiin rappaus. Sokkeli vuorattiin luonnonkivillä ja katon
materiaaliksi valittiin kuparipelti. Porraskäytävät suunniteltiin valoisiksi suurin
ikkunapinnoin.53 Arkkitehti Petri Enqvist toteaa rakennuksen ulkonäöstä, että
”Mannerheimintien puoleisessa julkisivussa ei ole kuitenkaan osattu päättää korostetaanko
vaaka vai pystysuuntaa – on valittu molemmat.” Rakennuksen pitkittäisissä julkisivuissa
onkin korkeat pilasterit, kun taas horisontaalisuutta korostavat pienien nauhaikkunoiden
sarjat. Vain ylimmän konttorikerroksen ikkunat ovat muita suurempia.
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Mannerheimintie 10:n rakennuspiirustukset 16.10.1950. Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta
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Rakennuksen länsisivulle rakennettiin lastauslaituri, joka katettiin kuparipellillä. Tästä
Enqvist toteaa, että ”rakennuksen mittainen katos antaa vahvan vaakasuunnan
korostuksen 1930-luvun hengessä.”54

Lastauslaituri sijaitsee rakennuksen länsipuolella. Taustalla siilo ja valssimyllyn rakennus. Kuva
Pekka Piiparinen

Julkisivujen lisäsi rapattiin myös sisätiloja. Siellä mm. konttoritilat, lämpimät varastotilat,
asuinhuoneisto, komerot, käytävät, ruokailu- ja muut sosiaalitilat sekä porrashuoneet
saivat rappauksen. Sen sijaan kylmävarastojen sisäseinät slammattiin.55

Vuosikymmenten saatossa rakennuksen sisäosiin on tehty lukuisia muutoksia, mutta näistä
on tullut vastaan vain vähän dokumentoitua materiaalia. Neljästä muutoksesta olen
löytänyt kirjalliset – melko puutteelliset - dokumentit. Vuonna 1969 tehtiin muutoksia
ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen. Tuolloin ensimmäiseen kerrokseen tehtiin mittavia
muutostöitä, kuten lämmittämättömän varastotilan muuttaminen lämmitetyksi.56 Jossakin
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Enqvist 2007, s. 7

SOK:n Mikkelin konttori- ja varastorakennuksen rakennusselvitys 1.12.1950. Oy Matkahuolto Ab:n arkisto
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vaiheessa myös toinen kerros koki lämpimän varastotilan laajennuksen,57 ja neljänteen
kerrokseen – kuitenkin ennen vuotta 1982 – rakennettiin rakennuksen henkilökunnalle
ruokala.58 Matkahuolto Oy:n arkistossa on rakennusselvitysasiakirja, jossa ohjeistetaan
laajasti urakoitsijoita rakennuksen ensimmäisen kerroksen melko mittavista korjaustöistä.
Asiakirjaa ei ole päivätty eikä sen sisällöstä voida päätellä korjaustöiden tarkkaa
ajankohtaa.59 On mahdollista, että tämän asiakirjan korjaus- ja muutostyöt liittyvät vuoden
1969 suunnitelmiin ja toteutuksiin. Vuonna 1979 on kirjattu muutokset
rakennuspiirustuksiin toisen, neljännen ja kuudennen kerroksen osalta. Epäselvistä
rakennuspiirustuksista on vaikea hahmottaa, mitä muutoksia kerroksissa on tehty. Myös
rakennustapaselostus puuttuu.60

Ainoat purkutoimenpiteet ovat kohdistuneet rakennuksen Vilhonkadun puoleiseen aitaan.
Se oli valettu betonista ja vuorattu luonnonkivillä. Aita oli päällystetty kuparipellillä.61

6. KOHTEEN NYKYTILA
Nykyisin Mannerheimintie 10:ssä toimii vuokralaisina lukuisia yrityksiä, joista suurin on
pohjoismainen insinööritoimisto Rejlers Oy. Yhtiön Suomen pääkonttori toimii juuri
Mannerheimintie 10:ssä. Rakennuksessa sillä on etupäässä toimistotilaa neljännessä,
viidennessä ja kuudennessa kerroksessa. Kellarikerroksessa toimii Kimmo Kuokkanen Oy:n
ja ensimmäisessä kerroksessa Platom Oy:n, Saimaan Kodinkonehuollon, Blackgroup Oy:n,
Deltaline Oy:n ja Stuntman Postimyynti Oy:n toimitilat. Piharakennuksessa on
Pyöräkeskus.62 Rakennuksen omistava Kiinteistö Oy Mannerheimintie 10 on keskittynyt
vuokraamaan tiloja ulkopuolisille toimijoille.63
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Päiväämätön rakennusselitys SOK:n Mikkelin konttorin varaston muutostyötä varten. Oy Matkahuolto Ab:n arkisto.
Kuitenkin vuonna 1979 päivätyissä piirustuksissa varastotila oli edelleen jaettu lämmitetyksi ja lämmittämättömäksi.
58
SOK:n kiinteistöosaston ja R.Linnakosken selvitys rakennuksesta 17.11.1982. Oy Matkahuolto Ab:n arkisto
59
Päiväämätön rakennusselvitys Mikkelin konttori- ja varastorakennuksen muutostyötä varten. Oy Matkahuolto Ab:n
arkisto
60
Moniste, jossa on SOK:n Mikkelin konttori- ja varastorakennusten piirustukset. Kolmeen kerrokseen on suunniteltu
muutostyöt. Oy Matkahuolto Ab:n arkisto
61
Rakennuspiirustus tukimuurista ja sen aidasta Vilhonkadun puolella. Päivätty 25.9.1950. Oy Matkahuolto Ab:n
arkisto
62
Vuokralaistilanne Kiinteistö Oy Mannerheimintie 10:ssä 1.1.2011 sekä Heikki Millerin haastattelu 23.3.2012
63
Heikki Millerin haastattelu 23.3.2012
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Rakennus on säilyttänyt huomattavan määrän alkuperäistä ilmettään, ennen kaikkea
julkisivujen osalta. Siellä täällä julkisivuissa esiintyy kuitenkin vaurioita.
Myös sisätiloista löytyy paljon 1950-luvun alussa suunniteltuja ja rakennettuja elementtejä,
kuten toimistokerrosten ovet ja puiset seinäpaneelit, henkilöhissi, porraskäytävät,
varastotilojen ikkunoiden rautaiset kehykset, tuuletusluukut, varastotilojen valaisimia jne.
Näistä lisää kuvaliitteessä.

Eräs alkuperäisimmässä asussaan oleva tila on pääporraskäytävä. Siellä ovat mm. rautaiset
porraskaiteet koivuisine käsijohteineen sekä suurten ikkunoiden edessä olevat rautaiset
ikkunasuojukset. Seinät ovat rapatut ja portaat on tehty marmorimosaiikista.64

Henkilöhissiä sisältä. Hissin alkuperäiset elementit ovat säilyneet. Kuva Pekka Piiparinen

64

Mm. SOK:n Mikkelin konttori- ja varastorakennuksen rakennusselvitys 1.12.1950. Oy Matkahuolto Ab:n arkisto
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7. YHTEENVETO
SOK:n entisen konttori- ja varastorakennuksesta olevia dokumentteja tarkastelemalla
voidaan saada käsitystä SOK:n konttorityön ja elintarvikejakelun historiasta. Rakennukseen
kätkeytyy myös SOK:n piiritoiminnan historiaa.

Rakennuksen suunnittelu ja toteutus kertovat SOK:n oman rakennustoiminnan historiasta,
joka oli vuosikymmenten ajan sangen laajaa. Mikkelin konttori- ja varastorakennuksen
rakentamiseen liittyi valtakunnallisia toimijoita, kuten hissit toimittaneen Kone Oy sekä
monia paikallisia ja alueellisia rakennusalan yrityksiä. Myös SOK:n oma ikkuna- ja ovitehdas
osallistui kohteen rakentamistoimiin. Konttori- ja varastorakennuksen suunnittelu tapahtui
sen sijaan valtakunnan tasolla, SOK:n omalla suunnitteluosastolla. Suunnittelu pohjautui jo
totuttuun SOK:n konttori- ja varastorakennusten suunnittelutapaan, jossa ylimpään
kerrokseen sijoitettiin konttori- ja myyntitilat ja alempiin etupäässä varastotoimintoja.
Mikkelin SOK:n konttori- ja varastokohde antaa tässä mielessä hyvän kuvan oman aikansa
SOK:n alueellisen konttori- ja varastorakennuksen suunnittelusta.

SOK:n entisen konttori- ja varastorakennuksen rakennettu ympäristö on ajallisesti hyvin
kerroksellinen ja toiminnallisesti monipuolinen. Kortteli 8, jossa SOK:n entinen konttori- ja
varastorakennus sijaitsee, antaa omalta osaltaan hyvää käsitystä niin Mikkelin liike- ja
elinkeinoelämän kuin teollisuuden, liikennöinnin ja asumisenkin historiasta. Korttelin
toiminnot ovat liittyneet samanaikaisesti ja vahvasti sekä kaupungin liikekeskustaan että
rautatiealueeseen ja satamaan.
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LIITE 1: kohteesta otetuttuja valokuvia

Viistoilmakuvan etualalla kortteli 8 ja Mannerheimintie 10. Kuva Mikkelin kaupungin
kaupunkisuunnittelu

42

Itäistä ja pohjoista julkisivua. Edessä kulkee Mannerheimintie. Kuva Pekka Piiparinen

SOK:n entisen konttori- ja varastorakennuksen itäistä julkisivua, jota voidaan pitää kohteen
paraatijulkisivuna . Kuva Pekka Piiparinen

43

Paikka paikoin julkisvuissa on vaurioita, kuten kuvassa itäisen julkisivun rapatussa tiilipilasterissa. Kuva
Pekka Piiparinen

Mannerheimintie 10:n eteläpääty, jonka kellaritasossa on henkilöstön pääsisäänkäynti. Kuva Pekka
Piiparinen

44

Läntistä julkisivua, joka on huomattavasti monivivahteisempi itäiseen nähden. Kuva Pekka Piiparinen

Vilhonkadun toisella puolella Mannerheimintie 10:ntä sijaitsee Sokos-hotellin laajennus vuodelta 2006.
Kuva Pekka Piiparinen

45

Pääsisäänkäynti. Kuva Pekka Piiparinen

Lastauslaiturin palkit on tehty teräsbetonista, kun taas palkkien päällys on 2 ½ tuuman ponttilankusta.
Katto on päällystetty kuparipellillä. Kuva Pekka Piiparinen

46

Rakennus pohjoisesta kuvattuna. Tästä kuvakulmasta katsottuna näkyvät selkeänä rakennuksen
päädyissä olevat pienet torniaiheet. Kuva Pekka Piiparinen

Yksityiskohta kohteen pohjoisen ja läntisen julkisivun yhtymäkohdasta. Sokkeli on vuorattu
luonnonkivillä. Kuva Pekka Piiparinen

47

Kuudennen kerroksen avointa toimistotilaa, jossa mittavimmin alkuperäistä edustaa takaseinän
puupaneeliseinäkkeet. Kuva Pekka Piiparinen

Kuudennen kerroksen konttorihuoneet ovat uusittu käytännössä täysin. Kuva Pekka Piiparinen

48

Toimistokerrosten väliin on rakennettu puiset porraskaiteet mitä todennäköisimmin 1980-luvulla. Kuva
Pekka Piiparinen

Hissin ulkopuolella olevaa seinustaa, jossa on mm. alkuperäinen kerroslukumittari ja hissin
kutsupainike. Kuva Pekka Piiparinen

49

Varasto-osastoissa näkyy vahvasti talon rakenteellisia elementtejä. Kohteen runkojärjestelmänä on
paikallaan valettu pilari-palkkijärjestelmä. Kuva Pekka Piiparinen

Edelleen varastokäytössä olevien huoneiden ikkunoiden karmit ovat alkuperäistä materiaalia eli rautaa.
Kuva Pekka Piiparinen

50

Varastotiloissa on vielä jäljellä 1950-luvun valaisimia. Kuva Pekka Piiparinen

Pääporraskäytävässä ovat säilyneet mm. alkuperäiset rautaiset porraskaiteet ja ikkunansuojukset.
Näiden lisäksi alkuperäistä ilmettä tuovat myös marmorimosaiikista valetut portaat ja lattiat. Kuva
Pekka Piiparinen
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Pääporraskäytävän rautaovia, jotka lienevät alkuperäisiä. Kuva Pekka Piiparinen
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LIITE 2: Rakennuspiirustuksia

Kellarikerros vuoden 1950 piirustuksissa. Suuret varastotilat oli jaettu siten, että piirustuksen
yläpuolinen osa oli lämmittämätön ja alaosa lämmitetty varasto.

Alun perin ensimmäisessä kerroksessa sijaitsivat varastotilojen lisäksi mm. jäähdyttämötilat.
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Ensimmäinen kerros 1970-luvulla. Jossakin vaiheessa suurta varastotilaa on laajennettu ja
jäähdyttämöt on poistettu.

Toinen kerros vuoden 1979 muutospiirustuksessa. Alkuperäisiin piirustuksiin nähden mm.
pesuhuonetilaa oli pienennetty.
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Kolmas kerros vuoden 1950 piirustuksissa.

Neljäs kerros vuoden 1950 piirustuksissa.
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Neljäs kerros vuoden 1979 muutospiirustuksissa. Alun perin kerroksen varastotila oli suuri
yhtenäinen lämmitetty tila. Tilaa jaettiin ennen kaikkea ruokalatilan ja kabinettitilan vuoksi.

Viides kerros vuoden 1950 piirustuksissa. Nykyisin tila on mm. toimistoina.
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Kuudes kerros vuoden 1950 piirustuksissa.

Kuudes kerros vuoden 1979 muutospiirustuksissa.

