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3

Lahden liikekeskustasta vuonna 2015 purettu Suomen Yhdyspankin (SYP) Lahden
konttorirakennus kertoo oman tarinansa kaupunkikeskustan rakentumisen historiasta. Monet alueen kortteleiden rakennuksista ovat uusiutuneet kerran, useat kolmeenkin kertaan.1 Myös Yhdyspankin talon tontilla on ollut useita rakennuskerrostumia.
Ennen pankkitaloa
Korttelin 11 ensimmäiset rakennukset valmistuivat 1870-luvulla. Korttelin itäosan, jonne Yhdyspankin talo
sittemmin valmistui, ensimmäiset rakennukset rakennettiin 1880-luvulla. Korttelin itäosasta tuli nahkureiden
asuin- ja työskentelyaluetta. Alueen pohjoisosaan asettui nahkuri Joel Koskinen ja etelään Alfred Forsberg.
1800-luvun lopulla korttelin 11 itäosa edusti melko tyypillistä puu-Lahden aikaista rakennuskantaa.2
Korttelin itäosa kertoo omaa tarinaansa myös Lahden teollisuushistoriasta. Vuonna 1907 korttelin sisäosaan toteutettiin kaksikerroksinen teollisuusrakennus. Aluksi rakennuksessa toimi nahkojen kuivaushuone
ja sitten kirjapainotila. Rakennukseen sijoittui myös Lahden Uusi Kirjapaino ja Lahden Sanomien toimitus.
Hetken aikaa teollisuusrakennuksessa toimi soodatehdas, kunnes 1930-luvun puolivälissä kohteeseen tuli
jälleen uusi toimija. Jalkineita valmistanut Lahden Saapas- ja Lapikasteollisuus Oy laajensi rakennusta ja korotti sitä yhdellä kerroksella. Myöhemmin jalkineteollisuutta rakennuksessa alkoi harjoittaa Mono Oy.3

Lahden keskusta-aluetta vuodelta 1933. Punaisella on merkitty alue, johon valmistui vuonna 1977 Suomen
Yhdyspankin Lahden konttori. Korttelin 11 itäosa säilyi 1930-luvulle saakka puutalojen alueena. Kuva Lahden
kaupunginmuseo.
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Esim. Tuomi 1992, 106.
Tupala 1995, 171 - 178.
3
Tupala 1995, 177.
2
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Kuvassa korttelin rakennuskantaa 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Vaaleanruskeat kohteet ovat asuinrakennuksia ja vaaleanvihreät ulko- ja työtilarakennuksia. Yhdyspankin talo sijoittui korttelin itäosaan (punaisella
rajattu alue), jossa sijaisi vuosisatojen taitteessa seuraavat rakennukset:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nahkuri Joel Koskisen vuonna 1898 rakennuttama puinen asuinrakennus.
Vuonna 1891 valmistunut puinen asuintupa.
Vuonna 1880 valmistunut puinen ulkorakennus, jossa sijaitsi muun muassa nahkurin työhuone.
Kivirakenteinen nahkurin työhuone valmistui vuonna 1907.
Vuonna 1887 valmistunut ulkorakennus.
Nahkuri Alfred Forsbergin rakennuttama asuinrakennus vuodelta 1898.
Nahkurin hirsirakenteinen työhuone, joka valmistui vuonna 1897.
Vuonna 1897 valmistuneessa rakennuksessa oli kaksi nahkurin työhuonetta, keittiö, puuliiterit ja
makkihuoneet (käymälä).

Kartta Pekka Piiparinen, tiedot Unto Tupala: Lahti rakennettiin: Lahden ydinkeskustan rakentuminen kauppalan ajoista nykypäivään. Lahden kaupunki. Esan Kirjapaino Oy. Lahti 1995.
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Aleksanterinkadun ja Rauhankadun kulmaukseen valmistui puutalo vuonna 1898. Nahkuri Joel Koskisen rakennuttama talo on kuvattu 1970-luvun alussa. Kuva Lahden kaupunginmuseo.

Osoitteessa Hämeenkatu 6 toimi Mono Oy:n kenkätehdas. Kuva on otettu 1950-luvun lopulla. Kuva Lahden
kaupunginmuseo.

6

Samalla tontilla Mono Oy:n kenkätehtaan kanssa sijaitsi vuonna 1898 valmistunut asuinrakennus. Kuva on
otettu vuonna 1965. Kuva Lahden kaupunginmuseo.

Yhdyspankin talon valmistuminen
Korttelin 11 itäosan 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuoliskolla valmistuneiden rakennusten loppu häämötti
1970-luvun alussa. Vuonna 1972 korttelin itäosan kaksi tonttia yhdistettiin ja niiden haltijaksi tuli As Oy Monokulma. 4 Kaksi vuotta myöhemmin asemakaavan muutoksessa tontti määrättiin yhdistettyjen liike- ja asuinhuoneistojen korttelialueeksi. Käyttötarkoituksen lisäksi kaavan myötä alueen rakentamisen tapa muuttui
radikaalisti. Kaava muun muassa määräsi, että uudisrakennuksen rakenteet tuli tehdä pääasiassa pilarirakenteina.5
As Oy Monokulma toteutti SYP:n liikerakennuksen vuosina 1975 - 1977.6 Tähän mennessä Yhdyspankilla
oli Lahden keskustassa kaksi konttoria: konserttitalon konttori ja Aleksanterinkatu 17 konttori. Kuitenkin
1970-luvun alussa pankki poti tilanahtautta paikallisissa konttoreissaan. SYP:n tavoitteena oli myös saada
sellaiset pankkitilat, joihin oli mahdollista toteuttaa modernia pankkitekniikkaa.7 SYP:n Lahden konttoritalon
suunnitteli Arkkitehtitoimisto Castrén-Jauhiainen-Nuuttila.8 Rakennuksen pääurakoitsijana toimi Rakennustoimisto Ruola Oy.9
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Tupala 1995, 177.
Esim. Monokulma Lahti, rakennuspiirustukset 15.12.1975. Rakennusvalvonnan arkisto.
6
Juhani Pajamäen haastattelu 14.7.2015.
7
Etelä-Suomen Sanomat 10.5.1977.
8
Tupala 1995, 134.
9
Juhani Pajamäen haastattelu 14.7.2015.
5
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Pääasiassa Suomen Yhdyspankin Lahden pääkonttorin tarpeisiin valmistunut rakennus valmistui lopullisesti vuonna 1977.10 Uusi rakennusmassa vei kolmasosan Aleksanterinkadun, Rauhankadun, Hämeenkadun
ja Erkonkadun rajaaman kortteli 11:sta pinta-alasta. Näin laaja uudismassa ei ollut kuitenkaan Lahden liikekeskustassa ensimmäinen, sillä esimerkiksi vuonna 1968 valmistunut Keskustalo Aleksanterinkadun ja Rautatienkadun kulmauksessa vei korttelin alasta puolet.11
Pinta-alan lisäksi Yhdyspankin rakennuksesta tuli suuri myös massaltaan. Rakennukseen toteutettiin yhdeksän kerrosta, joista kaksi valmistui maan alle. Jos mukaan lasketaan autotaso ja rakennuksen päällä ollut
huoltorakennus, oli kohteessa tiloja 11 kerroksessa. Rakennuksen kaksi maanpäällistä kerrosta täytti kokonaan korttelin itäosan ja näiden päällä oli Hämeenkadun ja Rauhankadun kulmauksessa nelikerroksinen yläosa.12 Tämä rakennusosa vedettiin hieman sisään katulinjoista.

Massiivisimmillaan Suomen Yhdyspankin rakennus näyttäytyi Rauhankadun ja Hämeenkadun kulmauksessa. Kuva on otettu vuonna 1993. Kuva Unto Tupala / Lahden kaupunginmuseo.

SYP:n rakennusta voidaan luonnehtia arkkitehtuuriltaan strukturalistiseksi. Tätä arkkitehtuurisuuntausta
on kuvattu muun muassa järkiperäiseksi sekä materiaaleja ja rakenteita korostavaksi. Strukturalismiin liittyy
myös ajatus sarjallisuudesta ja mittajärjestelmistä. Suomalaiseen arkkitehtuuriin strukturalismi tuli 1960-luvulla jatkuen vahvana myös seuraavalla vuosikymmenellä.13
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Tupala 1995, 177; Etelä-Suomen Sanomat 10.5.1977.
Niskanen 2012, 25 - 26.
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Tupala 1995, 173.
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Mm. Standertskjöld 2011, 18 ja 70.
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Uusi rakennusmassa tuli suurelta osin Yhdyspankin tarpeisiin. 14 1970-luvun lopulla rakennuksen toinen
suuri toimija oli Pukinetalo Niku Oy.15 Sen liiketiloihin sisäänkäynti tapahtui Rauhankadun puolelta.16 Pankin
lisäksi toimistotiloihin sijoittui muun muassa kotiaputoimisto ja sosiaalitoimisto.17 Rakennukseen valmistui
myös kaksi asuinhuoneistoa.18
Maan alle valmistui kaksi kellarikerrosta. Näistä alimmainen tila, nk. alakellari, muodostui lähinnä suuresta
varastosta, mutta sinne sijoitettiin myös teknisiä tiloja, kuten kaksi pumppuhuonetta.19 Rakennuksen alkuaikoina alakellarissa järjestettiin eläkeläisten tansseja, kunnes palotarkastaja keskeytti toiminnan turvallisuusnäkökohtiin vedoten.20 Toiseen maan alla olevaan kerrokseen, yläkellariin, sijoitettiin muun muassa autopaikkoja, varasto- ja lastaustiloja, kylmiöt, sosiaalitiloja, lämmönjakohuone sekä tallelokeroholvi.21 Pankissa oli kaksi holvia ja yläkellarissa sijaitseva oli pankin pitkäaikaissäilytyksiä varten.22
Ensimmäinen maanpäällinen kerros jakautui kahteen osaan. Aleksanterinkadun päähän tuli kahden kerroksen korkuinen pankkisali ja toimistohuoneita. Ensimmäisen kerroksen toiseen päähän tuli myymälätila
sekä varastot ja huoltohuoneet.23 Toiseen kerrokseen sijoittui pankkitoimintojen lisäksi myymälä-, toimistoja varastotiloja. Lisäksi kerroksessa oli tilat holville, pankin omalle ruokalalle ja keittiölle sekä sosiaalitiloille ja
neuvotteluhuoneelle. Toisessa kerroksessa oli myös rakennuksen huoltotoimintaan liittyviä tiloja.24

Ensimmäinen kerros jakautui kahteen päätilaan: pankkisaliin ja Pukinetalo Niku Oy:n myymälätilaan. Piirustus rakennusvalvonnan arkisto.
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Tupala 1995, 177.
Monokulma Lahti, muutospiirustus, päiväys 13.1.1977, 20.1.1977, 17.11.1976 ja 5.11.1976. Rakennusvalvonnan arkisto.
16
Monokulma Lahti, muutospiirustukset 20.3.1978 ja 9.5.1978. Rakennusvalvonnan arkisto.
15
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Kiinteistö Oy Monokulma, muutospiirustukset 22.8.1979 ja 28.5.1979. Rakennusvalvonnan arkisto.
Tupala 1995, 177.
19
Monokulma Lahti, rakennuspiirustukset 23.5.1975. Rakennusvalvonnan arkisto.
18
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Juhani Pajamäen haastattelu 14.7.2015.
Monokulma Lahti, rakennuspiirustukset 23.5.1975. Rakennusvalvonnan arkisto.

Juhani Pajamäen haastattelu 14.7.2015.
Monokulma Lahti, rakennuspiirustukset 23.5.1975. Rakennusvalvonnan arkisto.
24
Juhani Pajamäen haastattelu 14.7.2015; Monokulma Lahti, rakennuspiirustukset 23.5.1975. Rakennusvalvonnan
arkisto.
23
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Toisen kerroksen kattotasanteella oli paikoitustilat 85:lle autolle, joista kolmisenkymmentä autopaikkaa
varattiin asiakaspaikoitukseen. Autojen kulku tasanteelle tapahtui Hämeenkadulta ramppia pitkin. Kattotasanteella oli myös kaksi huoltotoimintoihin liittynyttä rakennetta. Näistä suurempi oli ovaalinmuotoinen ja
siinä sijaitsi ilmastointi- ja hissikonehuone. Osa tästä alumiinilla päällystetystä tilasta oli kaksikerroksinen. Sen
toisessa kerroksessa sijaitsi ilmastointikonehuoneen lisäksi jäähdytyskonehuone ja valvomo. Autokannella
sijaitsi myös toinen, pienempi tekninen tila. Tässä suorakaiteenmuotoisessa rakennuksen osassa oli hissikonehuone.25

Toisen kerroksen kattotasanteella oli autopaikat
85:lle autolle. Lisäksi tasanteella oli kaksi huoltotoimintoihin liittyvää tilaa. Piirustus rakennusvalvonnan arkisto.

25

Monokulma Lahti, rakennuspiirustukset 23.5.1975. Rakennusvalvonnan arkisto; Juhani Pajamäen haastattelu
14.7.2015.
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Pankin pääsisäänkäynti ja –julkisivu oli Aleksanterinkadulle päin. Rakennuksen korkeampi massa oli Rauhankadun ja Hämeenkadun kulmauksessa. Kuva Lahden kaupunginmuseo.

Kolmannen kerroksen päädyssä oli kaksi identtistä asuinhuoneistoa. Yksi asuinhuoneisto (90,5 m2) käsitti
kaksi makuuhuonetta, olohuoneen, jonka yhteydessä oli ruokailutila, keittokomeron, vaatehuoneen sekä wctilat. Suurin osa kolmannesta kerroksesta oli kuitenkin toimistotiloina. Neljäs, viides ja kuudes kerros suunniteltiin toimistotyöskentelyä varten. Alkuperäisissä suunnitelmissa nämä kerrokset suunniteltiin avoimiksi tiloiksi.26 Kun tulevien käyttäjien tilatarpeet selkiytyivät, näiden kolmen konttorikerroksen tilat jaettiin seinämillä pääosin toimistohuoneiksi.27
Rakennuksen valmistuttua kerroksiin 3 - 6 sijoittui kaupungin sosiaalivirasto.28 Kun Etelä-Suomen Sanomat
uutisoi kaupungin sosiaaliviraston muutosta uuteen ja moderniin liiketaloon, keskittyi se lehtijutussa tilojen
käyttäjänäkökulmaan. Artikkelissa sosiaalijohtaja Pekka Wirta pohdiskeli, että viraston asiakkaille hissin käyttäminen saattaisi tuottaa alkuvaiheessa vaikeuksia. Wirta kertoi myös työntekijöiden ensivaikutelmista. Virasto oli aikaisemmin toiminut vanhoissa ja epäkäytännöllisiksi koetuissa tiloissa, joten henkilökunta oli ”miltei hämmentynyt” uusista ja moderneista työskentelytiloista.29
Rakennuksen ylimmässä eli seitsemännessä kerroksessa sijaitsivat saunatilat, takkahuone ja terassi. Lisäksi
kerroksen pohjoispäässä oli ilmastointikonehuone. Seitsemännen kerroksen yläpuolella oli vielä ovaalinmuotoinen hissikonehuone.30

26

Monokulma Lahti, rakennuspiirustukset 23.5.1975. Rakennusvalvonnan arkisto.
Kiinteistö Oy Monokulma, muutospiirustukset 22.8.1979 ja 28.5.1979. Rakennusvalvonnan arkisto.
28
Sinikka Rauhaniemen suullinen tieto 8.9.2015; Kiinteistö Oy Monokulma, muutospiirustukset 22.8.1979 ja
28.5.1979. Rakennusvalvonnan arkisto. Kuudenteen kerrokseen sijoittui sosiaaliviraston hallinto-osasto, muissa kerroksissa oli enemmän sosiaaliviraston palveluja, kuten kolmannen kerroksen kotiaputoimisto ja viidennen kerroksen
lastensuojeluosasto (Sinikka Rauhamäki 8.9.2015).
29
Etelä-Suomen Sanomat 9.7.1977.
30
Monokulma Lahti, rakennuspiirustukset 23.5.1975. Rakennusvalvonnan arkisto.
27
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Seitsemännen kerroksen eteläpäässä sijaitsi takkahuone, sauna ja terassi. Piirustus rakennusvalvonnan arkisto.

Moderneja rakenteita
Yhdyspankin kaksi alinta maanpäällistä kerrosta vuorattiin punaisin graniittilaatoin ja rakennusmassa neljännestä kuudenteen kerrokseen sai julkisivuksi alumiinikasetit. Pankin pääjulkisivussa Aleksanterinkadulle päin
oli suuri lasiseinä. 31 Alumiini keskustan liikerakennuksen julkisivumateriaalina oli harvinainen, sillä 1970-luvulla alumiinia käytettiin lähinnä teollisuusrakennuksien julkisivuihin.32 Sen sijaan luonnonkiven käyttö 1970ja 1980-lukujen pankkirakennuksien julkisivuissa oli tavallista. Kuten muuallakin Suomessa, myös Lahdessa
Yhdyspankin talon julkisivumateriaalit korostivat rakennuksen käyttötarkoituksen, pankkitoiminnan arvoa.33
Ensimmäisen ja toisen kerroksen ikkunat olivat suuremmat kuin alumiinilla vuoratun rakennusmassan. Tämän alumiinilla vuoratun rakennusmassan pitkillä julkisivuilla ikkunat kulkivat pitkinä nauhoina. Sen sijaan
päädyissä olleita ikkunoita ei korostettu. Neljän ikkunan pienet nauhamuodostelmat olivat jokaisen kerroksen keskiosan julkisivupinnassa, joka oli vedetty hieman sisään rakennuksen pääjulkisivusta.34 Näin metallinen julkisivupinta korostui ennen kaikkea rakennusmassan päädyissä. Rakennuksen katemateriaalina oli singeli eli pienikokoinen kiviaines. Sen alla oli huopavuoraus. Singeli-huopa-katemateriaali oli 1970-luvulla tyypillinen. Toisen kerroksen kattotasanne päällystettiin kovabetonilla.35
Rakennus toteutettiin maaperään, joka oli hiekkaa ja soramoreenia. Rakennukseen valmistettiin anturaperustus.36 Kohteen kaksi kerrosta sijaitsi maan alla ja näistä matalampi kerros rakennettiin 120 cm Vesijär-

31

Monokulma Lahti, rakennuspiirustukset 23.5.1975. Rakennusvalvonnan arkisto.
Standertskjöld 2011, 89.
33
Lahden kaupunginmuseon lausunto Aleksanterinkatu 5:n asemakaavanmuutosluonnoksesta 5.8.2014.
34
Monokulma Lahti, rakennuspiirustukset 23.5.1975. Rakennusvalvonnan arkisto.
35
Monokulma Lahti, rakennuspiirustukset 23.5.1975. Rakennusvalvonnan arkisto; Standertskjöld 2011, 89.
32

36

Asunto Oy Monokulma. Rakenneselvitys 11.4.1975. Rakennusvalvonnan arkisto.
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ven pinnan alapuolelle. Rakennusvaiheessa sähkömiehenä olleen Juhani Pajamäen mukaan alueen pohjavesiä jouduttiin laskemaan rakennustyövaiheessa, kunnes alimmaisen kerroksen painelaatat saatiin valettua
paikoilleen.37
SYP:n rakennuksen kantavina rakenteina olivat betonipilarit. Osa ulkoseinistä oli 10 cm ja 25 cm paksuista
betoniseinää.38 Kahden ensimmäisen kerroksen sisäseinät olivat joko tiili- tai teräsbetoniseiniä, kun taas
ylemmissä kerroksissa ne olivat kevytrakenteisia puurunkoseiniä.39 Sisäseinät oli vuorattu pääasiassa kipsilevyin.40 Kantavien rakenteiden ja ulkoseinien lisäksi betonia olivat myös välipohjat.41
Betonia jätettiin näkyviin myös interiööriin. Tästä näyttävin elementti oli pankkisalin suuri 35 metrinen
kaariaihe.42 Suullisen tiedon mukaan Arkkitehtitoimisto Castrén-Jauhiainen-Nuuttila pyrki toteuttamaan betonikaaren ensivaiheessa osaksi pankin Aleksanterinkadun julkisivua, mutta kaupungin rakennusvalvonta ei
pitänyt ajatuksesta. Näin betonikaari sijoitettiin sisälle pankkisaliin.43

SYP:n talon pääjulkisivua Aleksanterinkadulle päin vuodelta 1978. Rakennuksen kahden alimman maanpäällisen kerroksen julkisivumateriaalina olivat graniittilaatat, joskin pankin pääjulkisivua Aleksanterinkadulle hallitsi lasiseinä. Kuva Lahden kaupunginmuseo.

37

Juhani Pajamäen haastattelu 14.7.2015.
Monokulma Lahti, rakennuspiirustukset 23.5.1975. Rakennusvalvonnan arkisto.
39
Rakenneselvitys 11.4.1975. Rakennusvalvonnan arkisto.
40
Esim. muutospiirustukset 16.6.1977. Rakennusvalvonnan arkisto.
41
Asunto Oy Monokulma. Rakenneselvitys 11.4.1975. Rakennusvalvonnan arkisto.
42
Etelä-Suomen Sanomat 10.5.1977.
43
Juhani Pajamäen haastattelu 14.7.2015.
38
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Suomen Yhdyspankin Lahden konttorirakennuksessa oli paljon modernia tekniikkaa. Rakennus varustettiin
sähköisellä palohälytinjärjestelmällä ja koneellisella ilmanvaihdolla.44 Hissejä rakennukseen asennettiin yhteensä viisi.45 Modernia pankkitoimintaa edusti muun muassa se, että rakennukseen asennettiin Lahden ensimmäinen pankkiautomaatti.46 Vuonna 1990 se sai seurakseen laskunmaksuautomaatin.47 Rakennuksessa
ollut sähkögeneraattori takasi sen, että pankkitoiminta pystyi jatkumaan esimerkiksi sähkökatkojen aikana.
Talossa huoltomiehenä vuosina 1977 - 2000 työskennellyt Juhani Pajamäki muistaa, että generaattorin ansiosta SYP:n Lahden konttorin toiminta ei keskeytynyt sähkömiesten lakon aikana, toisin kuin monissa muissa
lahtelaisissa pankeissa.48
SYP:n rakennuksessa oli myös pienimuotoisempaa ja kokeilevampaa modernia tekniikkaa. Pajamäki muistaa, kuinka SYP:n rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen toteutettiin valaisimet, joista lämpöä otettiin talteen. Valaisimista saatu lämpö suodatettiin ja palautettiin takaisin liiketiloihin. Pajamäki kertoo, että ”se oli
niin uutta, että Ruotsista asti kävi miehiä katsomassa”. Valaisimien tuottama lämpöhyöty ei ollut kuitenkaan
merkittävä.49 Lämpöä tarvittiin myös rakennuksen ulkoilmatiloissa, sillä autopaikoitustasanteelle johtanut
ramppi lämmitettiin talviaikoina. Näin sen ajopinta ei päässyt jäätymään. Itse kattotasanne oli pitkään kattamaton, minkä vuoksi se oli aurattava talvisin. Huoltomiehet hoitivat työn traktorilla.50

Rakennuksen huoltajat
Suomen Yhdyspankki palkkasi rakennuksen päätoimisiksi huoltajiksi kaksi henkilöä. Talonmieheksi tuli
Mikko Rousku, joka vastasi pääasiassa rakennuksen ulkotöistä. Sisätyöt olivat huoltomies Juhani Pajamäen
vastuulla. Huoltomiesten tukikohtana oli rakennuksen väestösuoja alemmassa kellarikerroksessa.51 Aluksi talonmies ja huoltomies olivat suoraan Suomen Yhdyspankin palkkalistoilla, mutta myöhemmin heidän työnantajakseen tuli Yhdyshuolto, joka tosin kuului pankkikonserniin. Yhdyshuollon päätoimipaikka sijaitsi Helsingissä, josta tuli työmääräyksiä Lahden konttoriin. Lahden Yhdyspankin huoltomiehet hyväksyttivät etukäteen
Helsingin konttorissa suurimmat huoltotoimenpiteensä.52
1990-luvulla Yhdyspankki ulkoisti kiinteistöhuollon lopullisesti ja Rouskun ja Pajamäen työnantajaksi tuli
IS Kiinteistöt Oy. Samoihin aikoihin syntyi pankkikriisi, joskaan sillä ei ollut suurta vaikutusta huoltomiesten
töihin. Rakennus oli pidettävä joka tapauksessa kunnossa. Tiukat taloudelliset ajat näkyivät ennen kaikkea
siinä, että suurimpia huoltoja pyrittiin viivyttämään. 1990-luvulla merkittävä muutos huoltotoimissa oli talonmies Mikko Rouskun siirtyminen eläkkeelle. Tämän jälkeen koko Lahden Yhdyspankin talon huolto jäi Pajamäen vastuulle. Tuolloin huoltotöissä alettiin käyttää yhä enemmän ulkopuolisia palvelujentarjoajia.53
Talonmiehen ja huoltomiehen etuihin kuului asuinhuoneistot rakennuksen eteläpäädyssä. Mikko Rousku
ja Juhani Pajamäki valitsivat asunnot heittämällä kolikkoa. Pajamäki voitti arvonnan ja hän valitsi perheelleen
asunnon Rauhankadun ja Hämeenkadun kulmauksesta siitä avautuvien näkymien vuoksi. Huoneistoon tuli

44

Esim. muutospiirustukset 16.6.1977. Rakennusvalvonnan arkisto.
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kuitenkin kesäisin liikenteen meluhaittoja, kun asunnon ikkunoita pidettiin auki. Asuinhuoneistot olivat tietynlaista työpaikkaetua, joskin Pajamäki halusi maksaa siitä täyttä vuokraa. Mikäli Pajamäki olisi valinnut
työnantajalta tulleen täyden vuokraedun, olisi hänen palkkansa ollut pienempi ja samalla eläkekertymä vähäisempi. Asumiseen työnantajan asunnossa kuuluivat kuitenkin esimerkiksi perjantaiset saunavuorot pankin saunatilassa. Rouskut muuttivat asunnostaan pois ennen Pajamäkiä, joiden 23-vuotinen asuinhistoria
SYP:n liikerakennuksessa päättyi vuonna 2000.54

Muutokset ja myöhempiä toimijoita
Suomen Yhdyspankin Lahden konttorirakennus säilytti historian aikana pitkälti alkuperäisen ulkoisen olemuksensa. Sen sijaan sisätiloissa muutoksia tapahtui enemmän, sillä tiloja muokattiin jonkin verran aina uusien
toimijoiden tarpeiden mukaan.55 Merkittävin rakennuksen ulkoista ilmettä koskeva muutos toteutettiin
1990-luvun puolivälissä. Sitä edelsi Arkkitehtitoimisto Jauhiainen CJN Oy:n suunnitelmat vuosina 1993 ja
1994. Niiden perusteella autokansi katettiin ja katteen alle tuli lasijulkisivupintoja. Uutta katetta kannattelevia teräsrakenteita jätettiin näkyviin. Tämä oli tyypillistä aikansa arkkitehtuurisuunnittelua. Seitsenkerroksisen rakennusmassan eteläpäätyyn suunniteltiin korkeaa teräsrakenteista mainostornia,56 mutta tätä ei koskaan toteutettu.

Arkkitehtitoimisto Jauhiainen Oy:n laatima havainnekuva rakennuksen muutoksista vuodelta 1993. Merkittävin uudistus oli paikoituskannen päälle suunniteltu katos. Sen sijaan korkeaa mainostornia ei toteutettu.
Havainnekuva rakennusvalvonnan arkisto.

Rakennuksen suurimmat alkuperäiset toimijat olivat Suomen Yhdyspankin Lahden konttori, Pukinetalo
Niku Oy ja Lahden kaupunki. Uusia toimijoita rakennus sai seuraavalla vuosikymmenellä, jolloin siihen sijoittui
muun muassa Rank Xerox.57 Sen toimitilat tulivat rakennuksen toiseen kerrokseen sekä kellariin, jossa tapahtuivat koneiden huoltotoimet.58 Pankkikriisi toi muutoksia rakennuksen käyttäjiin. Suomen Yhdyspankki Oy:n
54
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Monokulma Lahti, mainospiirustukset 18.2.1980. Rakennusvalvonnan arkisto.
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emoyhtiö Unitas Oy fuusioitui vuonna 1995 Kansallis-Osake-Pankin (KOP) kanssa, jolloin syntyi Merita-pankki.
Tuolloin myös Lahden Yhdyspankin taloon sijoittui Merita-pankin paikalliskonttori. Uuden vuosituhannen
alussa rakennuksessa pankkitoimintaa alkoi harjoittaa Nordea.
Uusien pankkien lisäksi rakennukseen tuli muitakin toimijoita. Hämeen kauppakamari sijoittui rakennuksen kolmanteen kerrokseen. Aluksi kauppakamari sijoittui Rouskun perheen entiseen asuinhuoneistoon ja
kun Pajamäet muuttivat omasta asunnostaan pois, kauppakamari laajensi toimitilojaan myös sinne.59 1990luvun lopulla rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tuli Hämeen Te-keskus.60 Viimeisiä toimijoita oli rakennusliike Varte Oy.61

Suunnittelijat
Yhdyspankin talon suunnitteli Arkkitehtitoimisto Castrén-Jauhiainen-Nuuttila. Toimiston pääsuunnittelijat
olivat Heikki Castrén (1929 - 1980), Juhani Jauhiainen (s. 1934) ja Marja Nuuttila (s. 1932). Arkkitehtitoimisto
Castrén-Jauhiainen-Nuuttilan suunnittelemia kohteita ovat muun muassa Pasilan rautatieasema (1990) ja Espoon kaupungintalo (1971).
Castrén, Jauhiainen ja Nuuttila työskentelivät työuransa alku-aikoina Viljo Revellin (1910 - 1964) toimistossa,62 josta kolmikko lienee saanut vahvoja vaikutteita myöhemmin suunnittelemiinsa rakennuksiin.63 Revell tuli tunnetuksi muun muassa Helsingin Etelärantaan vuonna 1952 valmistuneen Teollisuuskeskuksen
(tunnetaan EK:n pääkonttorina) suunnittelijana yhdessä Keijo Petäjän kanssa sekä Helsingin keskustaan
vuonna 1936 valmistuneen Lasipalatsin suunnittelijana yhdessä Niilo Kokon ja Heimo Riihimäen kanssa.64 Lisäksi Viljo Revellin suunnittelutoimisto piirsi muun muassa Vaasan Keskuskorttelin (1963), Turun KansallisOsake-Pankin (1962) rakennuksen ja Helsingin City-korttelin (1967). Kaupunkikeskustoissa Revellin arkkitehtuuri tuli usein tunnetuksi siitä, että se ei pyrkinyt sopeutumaan olemassa olleeseen rakennuskantaan.65
Tämä voidaan nähdä myös Revellin Lahden keskustaan suunnittelemasta Kansallis-Osake-Pankin rakennuksesta (1964),66 joskin Revell sopeutti pankin laajennusosaa räystäslinjan, massan ja värimaailman osalta vanhempaan rakennuksen osaan (1913).
Revellin toimistossa työskennelleistä ja Lahden SYP:n konttorin suunnittelijoista tunnetuin on Heikki
Castrén. Ennen Yhdyspankin taloa hän suunnitteli Lahteen Keskustalon rakennuksen. Se valmistui vuonna
1968 Aleksanterinkadun ja Rautatienkadun kulmaukseen peittäen korttelista puolet.67
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Liite 1: Suomen Yhdyskuntapankin Lahden konttorirakennuksen perustiedot

Sijainti
Valmistumisaika
Käyttötarkoitus
Suunnittelija(t)
Pääurakoitsija
Kerrokset
Pääjulkisivut
Kantavat rakenteet
Katto

Kortteli 11, tontti 5 (Aleksanterinkatu 5)
toukokuu 1977
pääosin liiketalo
Arkkitehtitoimisto Castrén-Jauhiainen-Nuuttila
Rakennustoimisto Ruola Oy
7 (2 + 6)
pääosin alumiini ja punainen graniitti
betonipilarit
huopa ja singeli sekä autokatoksessa pelti

Liite 2: Valokuvia

SYP:n rakennuksen purkamista 9.7.2015. Kuva Pekka Piiparinen.

Rakennuksen kantavat rakenteet toteutettiin betonipilareilla. Kuva heinäkuulta 2015. Kuva Pekka Piiparinen.
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Yhdyspankin purettavaa rakennusta 3.7.2015 Rauhankadun ja Hämeenkadun kulmauksessa. Kuva Pekka
Piiparinen.

Vuonna 1898 valmistunut asuinrakennus Rauhankadun varrella vuonna 1973. Kuva Lahden kaupunginmuseo.
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Kenkätehtaan rakennusta vuonna 1974. kuva Lahden kaupunginmuseo.

Liite 3: Rakennuspiirustuksia

Kellareiden, huoltotilojen ja autokansien kanssa rakennuksessa oli toimintoja yhteensä 11 kerroksessa. Piirustus rakennusvalvonnan arkisto.

