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Asemanseudun palvelu- ja 
pysäköintilaitos Pööli, Hämeenlinna

Asemanseudun palvelu- ja pysäköintilai-
tos on uuden asuinalueen ja Hämeenlinnan 
rautatieaseman näkyvä julkinen maamerkki. 
Kansallinen kaupunkipuisto, suojeltu tiili-
nen rautatieasema sekä Vanajaveden takana 
häämöttävä Hämeen linna antavat vahvan 
historiallisen perspektiivin suunnittelun 
lähtökohdaksi. Suunnittelun aikana purettu 
viereinen Mensan tehdas oli osaltaan ehtinyt 
luomaan inspiraatiota rouhean tiilisestä ra-
kennuksesta. 

Rakennus sai nimekseen ytimekkään 
uudissanan: Pööli. Kekseliään nimen taka-
na ovat naapuripäiväkodin lapset. Lapsille ei 
paljastettu rakennuksen toimintaa etukäteen, 
joten nimi kuvastaa sitä, miten lapset ovat 
kokeneet rakennuksen piirustusten ja ha-
vainnekuvien kautta.

Pööli jatkaa alueen tiilirakentamisen pe-
rinnettä uudella tavalla. Yksinkertainen ja 
juureva rakennus sopeutuu historialliseen 

ympäristöönsä materiaalien ja massoitte-
lun kautta. Suunnittelutehtävänä 600-paik-
kainen pysäköintilaitos on haastava, sillä 
se ei kokonsa vuoksi helposti katoa silmis-
tä. Rakennus kuitenkin muodostuu neljäs-
tä toisiinsa kiinnittyvästä massasta, minkä 
ansiosta suuri pysäköintilaitos saadaan vai-
kuttamaan kokoaan inhimillisemmältä. Ra-
kennus jakautuu kaupunkikuvallisesti myös 
korkeussuunnassa, kun teräsjulkisivu lepää 
paikalla muuratun tiilijalustan päällä. Tiilija-
lustassa on lisäksi rakennuksen liiketilat sekä 
muut palvelutilat kuten autopesula, rengas-
hotelli ja polkupyöräparkki. Ratkaisulla elä-
vöitetään katutasoa erityisesti jalankulkijan 
näkökulmasta.   

Neljä siivutettua pysäköintikampaa yh-
distyy toisiinsa jatkuvina ylöspäin aina vii-
denteen kerrokseen asti kiertyvinä pysä-
köintitasoina. Koska pysäköintilaitoksessa on 
kaksi sisäänkäyntiä, hallin voi kiertää ylös, 

alas ja ympäri joutumatta peruuttamaan 
pussinperissä. Eri koordinaatiossa olevien 
rakennusmassojen väliin jää luontevasti va-
lokuiluja, jotka tuovat läpinäkyvän julkisi-
vun ohella pysäköintitiloihin luonnonvaloa. 
Luonnonvalon avulla on mahdollista paran-
taa käyttäjän orientaatiota tilassa sekä käyt-
täjäkokemusta. 

Arkkitehtuurissa valoilla ja varjoilla on 
suuri merkitys sille, miten ihmiset kokevat 
rakennuksen. Suunniteltujen yksityiskohtien 
avulla on rakennukseen luotu kolmiulottei-
nen pinta, joka haastaa katsojan tarkastele-
maan näkemäänsä uudelleen ja uudelleen. 
Julkisivun teräskasetit, ikkunoita kiertävät 
tiilikehykset ja tiilijalustan kirjotiilimuuraus 
tuovat ohikulkijoille vaihtelevaa katsottavaa. 

Perforoidut Corten-kasetit muodosta-
vat hengittävän ja kevyen julkisivun, joka on 
vuorovaikutuksessa ympäröivien suojeltu-
jen tiilirakennusten kanssa. Julkisivu on elävä 

Projektit

1.

2.
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3. 4.
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7.

Kuvat 1,3,7: Rakennukseen on luotu kolmiulotteinen 
pinta, joka haastaa katsojan tarkastelemaan näke-
määnsä uudelleen ja uudelleen.

Kuva 2: Rakennus jakautuu kaupunkikuvallises-
ti myös korkeussuunnassa, kun teräsjulkisivu lepää 
paikalla muuratun tiilijalustan päällä. 

Kuvat 4: Julkisivua elävöittää punainen Kartio-teos, 
jonka tekijä on virolainen taitelija Neeme Külm.

Kuva 5. Julkisivut lounaaseen ja koilliseen.

Kuva 6: Pohjapiirrokset, peruskerros ja 1. kerros.

6.
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Rakennesuunnittelu
Teräsrakenteista kohteessa varmasti mainit-
tavimmat ovat julkisivu, osa kattoa, tekniset 
tilat, IVKH ja taideteos ”Kartio”. Näiden li-
säksi myös sisäänkäyntien katokset, törmä-
yskaiteet, verkkoseinät ja muurauksen kan-
nakoinnit ovat teräsrakenteisia. 

Julkisivua lukuun ottamatta kaikki teräs-
rakenteet mallinnettiin Tekla Structures-oh-
jelmistolla. Teklamalli luovutettiin edelleen 
konepajoille, jotka tekivät pääosin mallin pe-
rusteella konepajasuunnittelun ja toteutuk-
sen. Mielestäni yhteistyö konepajojen kanssa 
toimi erityisen hyvin joka heijastui myös hy-
vään ja näyttävään lopputulokseen. 

Suunnittelun kannalta teräsrakenteis-
sa haastavinta oli katon suhteellisen pitkät 
jännevälit,  katon jakautuminen useampaan 
liikuntasaumalohkoon sekä rakenteiden liik-
keiden hallinta lämpöliikkeiden osalta. Oman 
haasteensa suunnitteluun toi myös katolta 
teräsvaijereilla ripustettu taideteos ”Kartio”. 

Antti Haapasalmi, kehityspäällikkö,
Vahanen Suunnittelupalvelut Oy

Asemanseudun palvelu-   
ja pysäköintilaitos Pööli,   
Hämeenlinna

Laajuus
Kokonaiskerrosala 20 200 k-m2

Tilaaja
Hämeenlinnan Pysäköinti Oy
Arkkitehtisuunnittelu
INARO Oy
Vesa Humalisto (pääsuunnittelija), 
Nik Davies (projektiarkkitehti, luonnosvai-
he), Timo Arjanko (projektiarkkitehti, toteu-
tusvaihe), Anni-Mari Anttola (pihasuunnit-
telu), Valtteri Hautsalo, Antti Haataja, Timo 
Paananen, Daniel Reini
Rakennesuunnittelu
Vahanen Suunnittelupalvelut Oy
Rakennusurakoitsija
Jatke Oy
Julkisivun teräsrakenteet
Metek Oü
Törmäyssuojat, kaiteet
Teräskompanjon Oü
Täydentävät teräsosat
JTR Rakennus Oy

sekä ulko- että sisäarkkitehtuuriltaan ja an-
taa katsojalleen vaihtelevia elämyksiä valojen 
ja varjojen muuttuessa päivän- ja vuodenai-
kojen mukaan. 

Paikallamuurattu tiilijalusta tiilipalk-
keineen ja tiilikehystettyine ikkunoineen luo 
arvokkaan ja kestävän vaikutelman. Toi-
mistomme kehittämä kirjotiilimuuraus sekä 
pääsisäänkäynnillä käytetty pystyvotsiladon-
ta luovat myös tiilipinnalle vaihtelevuutta ja 
käsityön tuntua.

Julkisivua elävöittävä virolaisen kuvan-
veistäjän Neeme Külmin punainen Kartio-
teos tuo rakennukseen oman jännittävän ak-
senttinsa. Taiteilijan mukaan liikennekartio 
on este loputtoman kiihdytyksen tiellä ja es-
tää meitä yliarvioimasta itseämme.

Vaativan hankkeen onnistuminen oli eri 
osapuolten ennakkoluulottoman yhteistyön 
tulosta. Rakennuttaja, rakennesuunnittelija ja 
suunnittelutiimit, vastaava mestari sekä ura-
koitsijat ymmärsivät arkkitehtuurin punaisen 
langan ja hanketta vietiin eteenpäin hyvässä 
yhteishengessä ennakoivasti ja ratkaisukes-
keisesti. 

Vesa Humalisto, arkkitehti Safa,
pääsuunnittelija, INARO

Kuvat 8-10: Läpinäkyvä julkisivu tuo pysäköintiti-
loihin luonnonvaloa. 

Kuva 11: Rakennuksen tiilijalustan kirjotiili-
muurausta.

Kuva 12: Katoksen teräsrunko.

Valokuvat: 1,2,4,7,10,11 Mika Huisman, 
3,8,9 Daniel Reini

8. 9.

10. 11.

12.


