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Perustiedot 
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Merkittävim-

mät muutos-
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Alkuperäinen 
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Rakennus 1: Palanderin 

talo 

Lukiokatu 4 

Kapteeni Kons-

tantin Anselm 

Grahn 

Ei tiedossa. 1861 1875, 1929, 

1979 ja 1993 

Asuintalo Kotimuseo Palan-

derin talo 

Suojeltu asemakaa-

vassa/vireillä olevassa 

kaavassa (s/sr). 

Rakennus 2: pakari 

Lukiokatu 4 

Kapt. Grahn/ 

lehtori Johan 

Magnus Gadd 

Ei tiedossa. 1861 / laajen-

nus 1874 

1874, 1929, 

1937 ja 1990-

luku 

Pakari / asuin-

talo 

Willa Vaski Suojeltu asemakaa-

vassa/vireillä olevassa 

kaavassa (s/sr). 
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Lukiokatu 4 

Etelä-Hämeen 

suojeluskunta-

piirin esikunta 

Rakennus-

mestari Vih-

tori Lonka 

1937 1940, 1995 Toimisto, va-

rasto ja ase-

paja 

Hämeenlinnan 

kaupunginmu-

seon varastotila 

Suojeltu vireillä olevassa 

asemakaavassa (sr). 

Rakennus 4: museon 

konservointitilat 

Linnankatu 16 

Sk. -piirin esi-

kunta 

Rakennus-

mestari Vih-

tori Lonka 

1929 1942, 1973, 

1991 

Toimisto ja va-

rasto 

Museon konser-

vointitilat 

Suojeltu vireillä olevassa 

asemakaavassa (sr). 

Rakennus 5: hirsinen pi-

harakennus 

Kapt. Grahn Ei tiedossa. 1861 1937 Talousraken-

nus 

Museon varasto-

tila 

Ei suojeltu. 

Rakennus 6: tiilinen piha-

rakennus 

Sk. -piirin esi-

kunta 

Kaupunginin-

sinööri Paavo 

A. Ahomaa. 

1925 1937 Varasto ja ase-

paja 

Museon varasto-

tila 

Suojeltu vireillä olevassa 

asemakaavassa (sr). 
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Johdanto 

Rakennushistoriaselvityksen tarkoituksena on kokonaiskuvan luomi-

nen Palanderin talon tontista, sen historiallisten ja maisemallisten 

ominaispiirteiden määritteleminen sekä kuvata sen nykytilaa. Raken-

nushistoriaselvityksen on laatinut HuK Sini Väisänen osana Kanta-Hä-

meen alueellisessa vastuumuseossa suoritettua museologian har-

joittelua. Selvitys ja valokuvadokumentointi on laadittu kesällä 2021. 

Selvityksessä syntynyttä digitaalista aineistoa säilytetään Hämeen-

linnan kaupunginmuseolla. Tontin rakennukset ovat Hämeenlinnan 

kaupungin omistuksessa ja niissä sijaitsee kaupunginmuseon työti-

loja sekä käsityötalo Willa Vaski. Tontin päärakennuksessa toimii Hä-

meenlinnan kaupunginmuseolle kuuluva kotimuseo Palanderin talo. 

Kesällä 2021 oli käynnissä kaupunginmuseon varasto- ja konservoin-

titilojen muutto pihapiirin rakennuksista uuden kokoelmakeskuksen 

tiloihin.  

Tontista on vireillä asemakaavamuutos. Asemakaavamuutosten jäl-

keen kaava-alueeseen kuuluvat Keskuskoulun kiinteistö rakennuksi-

                                                      
1 Asemakaavan selostus. Keskuskoulu ja Palanderin talo 2021, 40. 

neen sekä Palanderin talon muut rakennukset itse kotimuseota lu-

kuun ottamatta on tarkoitus myydä. Samalla rakennuksien käyttö-

tarkoitus myös todennäköisesti muuttuu.1 

Museoviraston Talon tarinat -selvitysoppaan mukaan ”rakennushis-

toriaselvityksen tehtävänä on luoda rakennuksesta tai rakennusryh-

mästä hyvä yleiskuva korjausrakentamisen tai yksityiskohtaisen kaa-

voituksen tarpeisiin.” Selvityksessä tarkastellaan rakennusta selvi-

tyksentekohetkellä ja tutkimuksen kohteena ovat kohteen historia, 

suunnittelu ja muutosvaiheet sekä nykytila. Arvioita tehdään arkisto- 

ja kenttätöiden pohjalta.2 Rakennushistoriaselvitys tarjoaa tietoa ra-

kennuksen ylläpitoa ja korjausta varten. Palanderin talon pihapiirin 

rakennusten kohdalla tiedot ovat tarpeellisia etenkin alueen tulevai-

suutta arvioidessa sekä tulevien omistajien käytössä. 

Palanderin talon pihapiiri sijaitsee Lukiokadun ja Linnankadun kul-

mauksessa, joka on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 

2 Sahlberg 2010, 9. 
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kulttuuriympäristöä (valtioneuvoston päätös 22.12.2009)3. Tontilla 

sijaitsee Hämeenlinnan kaupunginmuseon kotimuseo Palanderin 

talo. Tämä selvitys käsittelee tontin muita rakennuksia ja piha-alu-

etta. Tontilla sijaitsee Palanderin talon lisäksi toinen Lukiokadun 

puoleinen, pienempi puutalo, kolme tiilistä 1920- ja 1930-lukujen 

uudisrakennusta sekä 1860-luvulla rakennettu talousrakennus. Ton-

tin rakennukset sekä aidat muodostavat keskelleen umpipihan, joka 

on tällä hetkellä yleisölle avoin museon ja Willa Vaskin aukioloai-

koina. 

Aiemmat selvitykset 

Tontin rakennuksista ei ole aiemmin tehty kattavaa selvitystä. Niistä 

on kuitenkin kerrottu osana aiempia selvityksiä, jotka ovat käsitelleet 

pääasiassa Palanderin taloa. 

Palanderin talon rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja on tutkittu 

ja arvioitu osana Hämeenlinnan Koilliskulman aluetta jo 1960-luvulla 

                                                      
3 RKY, Hämeenlinnan Koilliskulman puutalokorttelit ja koulut, 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=2058. Luettu 
22.6.2021. 

Museoviraston inventoinnissa. Kirsti Pietilä on tehnyt 1980 raken-

nusinventoinnit Palanderin talosta ja Lukiokatu 4:n pienemmästä 

asuinrakennuksesta. 

Rakennuksista tehtiin selvityksiä ja rakennustapaselostuksia, kun 

museo muutti konservointitiloihin, Palanderin taloon ja Kivipiirin va-

rastoon 1991 alkaen. Esimerkiksi Riitta Uotila on tehnyt selvityksen 

tontin omistuksen ja asukkaiden vaiheista. Lisäksi Inka-Maria Laitila 

on kirjoittanut Palanderin talon kirjan, jossa käsitellään myös raken-

nuksen historiaa. 

Palanderin talosta on tehty rakennushistoriaselvitys (Kulttuuriympä-

ristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy:n FM Jari Heiskanen ja ARK SAFA, 

TaT Laura Uimonen) sekä väritystutkimus (Konservointi- ja restau-

rointiosuuskunta Rotundan Katja Luoma (YAMK) ja Kati Auvinen) ke-

väällä 2021. Molempien tilaajana toimi Hämeenlinnan tilapalvelut. 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=2058


 

6 
 

Lähteet ja kirjallisuus 

Selvityksen lähteinä on käytetty Lukiokatu 4:n tontin asiakirjoja Hä-

meenlinnan kaupunginmuseon (HKM) ja Hämeenlinnan (HML) tila-

palveluiden arkistoista. Ne muodostavat keskeisimmän tutkimuksen 

lähderyhmän piirustuksien osalta. 

Piirustuksia löytyi myös Kansallisarkistosta (KA) Etelä-Hämeen suoje-

luskuntapiirin esikunnan kirjeenvaihdon joukosta. Suojeluskuntien 

arkistoaineisto on ollut keskeinen lähderyhmä myös kulttuurihisto-

rian tutkimuksen kannalta. Muita lähteitä ovat olleet mm. palova-

kuutusasiakirjat, palotarkastuspäiväkirjat sekä Lukiokatu 4:n tonttiin 

liittynyt uutisointi Hämeenlinnan paikallislehdistössä vuosien 1861-

1939 välillä. 

Lähdemateriaalissa on kuitenkin aukkoja etenkin piirustusten osalta. 

Kaikista rakennuksista ei ollut saatavilla alkuperäisiä tai myöhempiä 

piirustuksia ja esimerkiksi pakarirakennuksesta ei ole tehty ajanta-

saista pohjapiirustusta. Myös käytön historian tuntemuksessa on 

aukkoja, ja sotilaspiirin ajan käsittely jää lähteiden puutteen vuoksi 

ohueksi. 

Tämän selvityksen lähteiden ulkopuolelle on voinut jäädä rajallisen 

ajankäytön vuoksi Hämeenlinnan kaupunginarkiston aineistoja. Tu-

levaisuutta ajatellen tietoja kannattaa kysellä myös viereisistä kort-

teleista, sillä nyt käydyt korttelin 5 tontin 19 aineistot osoittautuivat 

niukoiksi ja tieto muiden kansioiden tiedoista tuli selvityksen kan-

nalta myöhään. 

Kirjallisuudella on ollut suuri merkitys selvityksen teossa osana niin 

rakennusosien arviointia kuin kulttuurihistoriallisessa tutkimuk-

sessa. Rakennushistorian tarkastelussa merkittäviä kirjallisuusläh-

teitä ovat olleen muun muassa Henrik Liliuksen Hämeenlinnan ase-

makaavaa ja suomalaista puutalorakentamista käsittelevät kirjat, 

Anne Mäkinen teos valkoisen Suomen sotilasarkkitehtuurista sekä 

Elina Standertskjöldin yleisteokset 1900-luvun alkupuolen arkkiteh-

tuurin historiasta. 

Aiempien selvitysten painopiste on nojautunut kohti tontin porva-

rishistoriaa. Vastapainoksi tämä selvitys ottaa kantaa myös tontin 

historiaan osana suojeluskunta- ja sotilaspiirin toimintaa. Myös näi-

den piirteiden tarkastelussa kirjallisuudella on ollut suuri rooli.  
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Kaavatilanne 

Maakunta- ja yleiskaava 

Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavassa keskustatoimintojen 

alueelle C. C-alueen suunnittelussa on otettava huomioon yhdyskun-

tarakenteen eheys, kaupunkikuvan omaleimaisuus, asuinympäristön 

laatu ja monipuolisuus, yhteydet seudullisille virkistysalueille, jouk-

koliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn liikenneverkkojen kattavuus, suju-

vuus ja turvallisuus sekä liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen vaih-

topaikkojen kehittäminen. Alueen suunnittelussa on turvattava kult-

tuuriympäristöjen arvojen säilyminen. Suunnittelualue on valtakun-

nallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). 

Kantakaupungin yleiskaavassa 2035 korttelilla on merkintä CP (Pal-

velu- ja hallintopainotteinen keskustatoimintojen alue). Lisäksi kort-

telissa vaikuttaa merkintä, jossa alueen suunnittelun lähtökohdaksi 

on otettava kulttuurihistoriallisesti merkittävä ympäristö, jonka ar-

vot säilytetään. Asemakaavoitettavilla alueilla suojelu ratkaistaan 

tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä. Alueella tapahtuva uu-

dis- ja korjausrakentaminen sekä muut suoritettavat toimenpiteet 

on sopeutettava rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin, 

taajamakuvallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja/tai maisemallisiin arvoi-

hin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakennusten sijoitteluun, mit-

takaavaan, mittasuhteisiin ja materiaalivalintoihin. Palanderin talo 

on erillismerkinnällä suojeltava rakennus.  

Yleiskaava: Hämeenlinnan karttapalvelut 



 

8 
 

Asemakaava 

Palanderin talon tontin numerointi on kaavoituksessa 2/5/19.4 Kort-

telista 5 oli kesällä 2021 vireillä oleva asemakaavaehdotus, joka on 

osa Keskuskoulun ja Palanderin talon vireillä olevaa asemakaavaa 

no. 2582. Tätä selvitystä tehdessä asemakaavaehdotus oli vasta näh-

tävillä eikä tämä selvitys täten ota kantaa viimeiseen kaavaversioon. 

Palanderin talon korttelin tasolla asemakaavamuutoksella päivite-

                                                      
4 Kaupunginosa 2, kortteli 5, tontti 19. 

tään käyttötarkoituksia ja suojelumääräyksiä sekä annetaan mahdol-

lisesti valtuuksia täydennysrakentamiselle korttelin alueella. Tämä 

koskisi erityisesti tyhjää tonttia tontin 19 pohjoispuolella.5 

Kesäkuussa 2021 nähtävillä ollut ehdotus esittää kaikille tontin ra-

kennuksille suojelua asemakaavalla (sr-merkintä) lukuun ottamatta 

5 Asemakaavan selostus. Keskuskoulu ja Palanderin talo 2021, 33, 39-40. 

Ote Keskuskoulun ja Palan-
derin talon asemakaavasta 
2582 (ehdotusvaihe 
19.2.2021). Kuvassa kortteli 
5. Tonttia 19 koskevat kaa-
vamerkinnät sr-23, sr-24, sr-
26, sr-28, s-17 ja t 90. Tont-
tia koskeva kaavamääräys: 
YKA/s (Yhdistettyjen yleisten 
rakennusten, liike- ja toi-
misto- sekä asuinrakennus-
ten korttelialue. Alue, jolla 
ympäristö säilytetään.) 
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1861 rakennettua hirsistä talousrakennusta. Kaavan suojelumerkin-

nät on räätälöity rakennuskohtaisesti. Myös piha-alueelle esitetään 

suojelumerkintää, jolla määrättäisiin pihan ominaispiirteiden säilyt-

täminen sekä pihalle mahdollisesti sijoitettavien rakennelmien sovit-

taminen jo olemassa olevaan rakennuskantaan.6 

Asemakaavamuutosten jälkeen kaava-alueeseen kuuluvat Keskus-

koulun kiinteistö rakennuksineen sekä Palanderin talon muut raken-

nukset itse kotimuseota lukuun ottamatta on tarkoitus myydä.7 

Korttelin kaavahistoria 

Korttelin asemakaavan kehitystä on tarkasteltu perusteellisesti jo 

Palanderin talon rakennushistoriaselvityksessä. Tontti on näkynyt 

ensimmäisen kerran Carl Albert Edelfeltin vuoden 1858 asemakaa-

vassa. Kaava laajensi ja muokkasi Carl Ludvig Engelin vuonna 1832 

suunnittelemaa asemakaavaa, joka oli laadittu vuoden 1831 tuhoi-

san kaupunkipalon jälkeen. Palanderin talon tontilla aloitettiin ra-

                                                      
6 Asemakaavamuutos, Keskuskoulu ja Palanderin talo, ehdotus, AKM 2582, 
19.2.2021. 
7 Asemakaavan selostus. Keskuskoulu ja Palanderin talo 2021, 40. 

kentaminen vuonna 1859, vaikka Edelfeltin kaava ei koskaan toteu-

tunutkaan käytössä sellaisenaan. Tontin ympäristö muuttui nykyi-

senlaisekseen viimeistään Caweenin 1887 asemakaavan myötä, kun 

viereiselle tontille kaavoitettiin puisto. Kaava olikin voimassa kes-

kusta-alueella vuoteen 1961 saakka.8  

Kuten Heiskasen ja Uimosenkin selvityksessä todetaan, on korttelin 

ja tontin historiassa huomioitava niiden numeroinnin muuttuminen 

useaan kertaan. Edelfeltin toteutumattomassa suunnitelmassa kort-

telinumero oli XXXII ja tontin 107. Georg Wileniuksen vuonna 1872 

hyväksytyssä kaavassa korttelin ja tontin numeroinnit ovat XXXIII ja 

143. 1927 otettiin käyttöön nykyinen numerointi: kaupunginosa II, 

kortteli 5 ja tontti 19.9 

8 Lilius 1989, 27-29. Heiskanen & Uimonen 2021, 15. Lydia.hameenlinna.fi, Cawee-
nin asemakaava 1887. https://lydia.hameenlinna.fi/items/show/306. Luettu 
8.7.2021. 
9 Heiskanen & Uimonen 2021, 11-14. 

https://lydia.hameenlinna.fi/items/show/306
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Kulttuurihistoria 

  

Tontin omistajuuden ja rakennusten aikajana. Huomioitavaa: Kaaviossa mainittu Suojeluskunta-aika pitää sisällään myös sotilaspiirin, joka korvasi suojeluskuntapiirin 
rakennusten käyttäjänä 1944. 

Kaavio: Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy. Mustavalkoiset valokuvat HKM. 
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Puutalokaupunki 

Suurin osa Suomen säilyneistä puutaloista tai suuremmista puutalo-

kokonaisuuksista on peräisin 1800-luvulta. Tätä aiemmat rakennuk-

set ovat yleensä palaneet kaupunkipaloissa ennen 1800-lukua, jol-

loin tulipalot kaupungeissa saatiin paremmin hallintaan ja loppu-

maan. Hämeenlinnaan laadittiin Carl Ludvig Engelin toimesta 1832 

empiretyylinen asemakaava kaupungin tuhouduttua laajalti vuoden 

1831 tulipalossa. Hämeenlinnasta tuli asemakaavan seurauksena 

yksi maan yhtenäisimmistä empirekaupungeista. Uusissa asemakaa-

voissa kiellettiin yhtä kerrosta korkeampien puutalojen rakentami-

nen, mikä vaikutti keskeisesti puutalokaupunkien ulkonäköön.10 

                                                      
10 Lilius 1985, 9, 33, 37. 
11 Lilius 1985, 34, 216. 

Empirekaupungeissa siis kiellettiin kaksikerroksisten puutalojen ra-

kentaminen. Henrik Lilius on tutkinut suomalaisen puukaupungin 

tyypillisimpiä rakennusmalleja, joista selvityksen tontin päärakennus 

edustaa yksikerroksista aumakattorakennusta. Pakari on sen sijaan 

harjakattoinen.11 

Suomalaisissa puutalokaupungeissa oli jo 1600-luvun puolivälistä 

lähtien vakiintunut rakennusten sijoittelutapa, jossa puurakennuk-

set sijoitettiin niiden pitkä sivu kadulle päin. Talot rakennettiin aivan 

tontin reunaan ja katuun kiinni. 12 Myös Lukiokatu 4:n puurakennuk-

set on sijoitettu näin. 

Selvityksen tontin puutalojen rakennusajan aikainen yleinen raken-

nusjärjestys vuodelta 1856 noudatti vielä osittain empiren mukaista 

rakentamista. Julkisivujen ulkovuoraukset ilmensivät yleensä raken-

nushetken vallitsevaa tyylisuuntaa.13 

12 Lilius 1985, 9. 
13 Lilius 1985, 9, 35. 

Henrik Liliuksen määrittelemät puutalojen tyypilliset rakennusmallit. Pakari 1:a ja pää-
rakennus 1:c. Alkuperäinen kaavio Lilius 1985, 216. 
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Lukiokatu 4:n tontille rakennettiin ensimmäiset rakennukset vuonna 

1861. Tontin päärakennuksessa on havaittavissa merkkejä empirestä 

etenkin pihan puolen julkisivussa. Empireen viittaisi myös au-

makatto. On kuitenkin epäselvää, onko rakennuksella ollut kadun 

puoleinen empirejulkisivu ennen vuotta 1875 tehtyä uusrenessans-

sijulkisivua. Tätä on arvioitu tarkemmin vuoden 2021 Palanderin ta-

lon rakennushistoriaselvityksessä.14 

Pakari laajeni asuinrakennukseksi 1874.15 Sen julkisivu on todennä-

köisesti pysynyt samanlaisena ja toteutettu päärakennuksen tyyliä 

mukaillen uusrenessanssiseksi jo tuolloin. Rakennus on kuvattu pie-

nempänä vielä vuoden 1875 päärakennuksen julkisivumuutospiir-

roksen yhteydessä, mutta vuoden 1877 palovakuutusaineiston yh-

teydessä olleessa kartassa rakennus on jo nykyisen kokoinen.16 

Palanderin talon kortteli on harvoja Hämeenlinnan jäljellä olevia 

puutalokortteleita. Muu puukaupunki koki suurilta osin purkukohta-

lon 1960- ja 1970-lukujen aikana. Purkamiseen vaikuttivat erityisesti 

vuonna 1959 voimaan tullut rakennuslaki, 1961 avoimempia kort-

                                                      
14 Heiskanen & Uimonen 2021, 21, 48, 50, 95. 
15 Heiskanen & Uimonen 2021, 18. 

16 Heiskanen & Uimonen 2021, 18. KA, KvyT, Hämeenlinna 4644 ja 9689. Lydia, 
Palanderin talo. https://lydia.hameenlinna.fi/items/show/360 Luettu 4.6.2021. 

Palanderin talon vanhin säilynyt julkisivupiirros vuodelta 1875. Kuvassa näkyy myös muiden 
rakennusten sijoittelu tontille. Pakari esitetään vielä laajentamattomana. Alkuperäinen 
HKA. Digitoitu Lydia. 

Vuoden 1877 palovakuutuksen tonttikartta, 
jossa on jo asuinrakennukseksi laajennettu 
pakarirakennus. KA. 

https://lydia.hameenlinna.fi/items/show/360
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teleita suosinut asemakaava sekä 1960-1980-lukujen yleinen raken-

nussuojelunvastainen ilmapiiri, jota on nimitetty myös Turun tau-

diksi. Tällä viitataan laajaan purkamisaaltoon, jonka myötä kaupun-

geista hävisi paljon vanhaa rakennuskantaa ennen kuin suojelu tai 

säilyttävä saneeraus vakiintui osaksi kaupunkisuunnittelua.17 

Porvarissuvut 

Palanderin talolla on sen rakentamisen jälkeen ollut neljä omistajaa. 

Omistajuuden ja talon asukkaiden historiaa on käsitelty aiemmin 

Riitta Uotilan selvityksessä Tietoja Lukiokatu 4:n rakennushistoriasta 

ja asukkaista sekä Heiskasen ja Uimosen tekemässä Palanderin talon 

rakennushistoriaselvityksessä. Tämän selvityksen yhteydessä ei löy-

tynyt merkittävästi uutta tietoa tontin porvarissukujen ajan histori-

asta ja sitä käsitellään tässä ainoastaan kursorisesti. 

Tontin osti alun perin Hämeenlinnan kaupunginlääkäri Karl Otto Jo-

han Karlsson Blåfield vuonna 1858. Vuotta myöhemmin 1859 sen 

osti tarkka-ampujapataljoonan kapteeni Konstantin Anselm Grahn, 

joka rakennutti myös tontin kolme hirsirakennusta 1861. 1873 tontin 

                                                      
17 Lilius 1989, 30. Mäkelä & Enbom 2015, 37-39. 

rakennuksineen osti lehtori Johan Magnus Gadd, jonka aikana raken-

nukset saivat nykyisen uusrenessanssivuorauksensa. 

Vuosina 1884-1904 rakennuksen omisti lehtori Edvard Vilhelm Pa-

lander, jonka mukaan nykyinen kotimuseokin on saanut nimensä. 

Palanderien jo muutettua päärakennuksesta jäi pakarirakennukseen 

kuitenkin asumaan lehtorin poika Ernesti, joka oli muuttanut raken-

nukseen jo 1898. Viimeinen porvarissukuinen omistaja oli piirilääkäri 

Karl Johan von Fieandt, jonka kuoleman jälkeen 1925 tontin raken-

nuksista muodostettiin asunto-osakeyhtiö. 

Tontilla on kaikkien porvarissukujen aikana Grahnista lähtien sijain-

nut kolme rakennusta, joiden käytöstä on kuitenkin Palanderin taloa 

lukuun ottamatta vähän tietoa. Grahnin tai Gaddin ajalta tontista ei 

ole paljon tietoja. Vuodelta 1881 löytyy maininta vanhasta rakennuk-

sesta, jolla viitataan todennäköisesti talousrakennukseen. Tontilla si-

jainnutta ulkorakennusta ja käymälää on korjattu vuoden 1882 ai-

kana, mutta muita arkistolähteitä käyttöön liittyen ei ole.18 

Palanderin aikana tontin talousrakennuksella on ollut jo monia käyt-

tötarkoituksia. Palovakuutusasiakirjojen mukaan siinä on ollut 

18 KA/Hml, Palotarkastuspäiväkirjat (1728-1934), 1881 ja 1882. 
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vuonna 1902 aitta, kaksi makasiinia, kaksi puuvajaa, talli ja navetta. 

Vastaavia käyttötarkoituksia on voinut olla rakennuksessa jo aiem-

min. Vuonna 1884 talli on ollut vuokralla ja 1887myynnissä tai vuok-

ralla olivat huone, liiteri sekä talli.19 Huonetta on kaupiteltu joko pää- 

tai sivurakennuksesta. 

                                                      
19 Hämeen Sanomat 08.02.1884. Hämäläinen 05.02.1887. KA, KvyT, Lakkautettu-

jen ainaispalovakuutusten vakuutuskirjat, Hämeenlinna 22879. 

Porvarisperheiden historia on tärkeä osa tontinkin historiaa, sillä hei-

dän aikainen hirsirakennusten ulkoasu määrittelee pitkälti niiden ra-

kennustaiteellisia- ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Tontin muoto ja 

kaupunkikuvalliset piirteet ovat myös muotoutuneet 1800-luvun 

puolivälin ja 1900-luvun alun välisenä aikana, ja Palanderin talon ko-

timuseon ajoitus määrittelee myös pihan nykyistä ulkonäköä.  

  

Lukiokatu 4. Kuva Rauni Heinänen 13.9.1993, A16671 / X:2, HKM. 
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Suojeluskuntatoiminnan aika 

Suojeluskuntatoiminta on tärkeä osa rakennuksen ja alueen kulttuu-

rihistoriaa ja se pohjusti aikanaan myös tontin myöhempää siirty-

mistä sotilaspiirin käyttöön. Pihapiiriin rakentui suojeluskuntapiirin 

esikunnan aikana kaksi uutta tiilirakennusta ja tontilla on tärkeä rooli 

osana Kanta-Hämeen historiaa sotien välisenä aikana sekä talvi- ja 

jatkosodissa. 

                                                      
20 Suojeluskunnat ja Lotta Svärd, Perinne.fi, Suojeluskuntajärjestö. https://pe-
rinne.fi/suojeluskuntajaerjestoe/. Luettu 14.6.2021. 

Suojeluskuntajärjestö perustettiin ensimmäisen maailmansodan ja 

Suomen sisällissodan jälkimainingeissa kesällä 1918. Suojeluskunnat 

toimivat armeijan reservinä ja sotaministeriön alaisuudessa. Niiden 

ensisijaisia tehtäviä olivat sisäisen uhan torjuminen sekä sotilaallisen 

kasvatuksen ja muun muassa kansalaiskunnon edistäminen. Suoje-

luskunnat jakautuivat yleensä kuntakohtaisiin paikallisjärjestöihin, 

jotka kuuluivat suojeluskuntapiirien ja niiden esikuntien alaisuu-

teen.20 

Palanderin talon tontti rakennuksineen siirtyi Karl Johan von Fie-

andtin kuoltua pääasiassa Etelä-Hämeen Suojeluskuntapiirin piiri-

esikunnan käyttöön. Päärakennuksesta ja pakarista muodostettiin 

Asunto-osakeyhtiö Lukiokatu 4, jonka osakkeita omistivat von Fie-

andtin perilliset, piiriesikunta sekä Ernesti Suolahti (entinen nimi Karl 

Edvard Ernst Palander vuoteen 1906), joka asui perheineen pakari-

rakennuksessa vuodesta 1898 vuoteen 1936 asti. Piiriesikunta ra-

hoitti kaupan vuoden 1921 arpajaisilla, lahjoituksilla ja korkovaroilla 

sekä lottien ja piiriesikunnan varoilla. Päärakennuksen länsipäähän Suojeluskuntalaisia ja lottia “tupaantuliaisissa” 30.9.1925. Ernesti Suolahti ensim-
mäisen rivin kolmas oikealta ja Valborg von Fieandt toisen rivin keskimmäisenä. 
Kuva Enok Rytkönen, A10762 / XII:2, HKM. 

https://perinne.fi/suojeluskuntajaerjestoe/
https://perinne.fi/suojeluskuntajaerjestoe/
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jäivät asumaan opettajat Valborg von Fieandt ja Siiri Dahlström. Pii-

rilääkäri von Fieandtin tytär Valborg kuului myös Hämeenlinnan 

Lotta Svärdin johtokuntaan.21 

Suojeluskuntapiirin esikunta muutti uuteen huoneistoonsa 1.6.1925. 

Esikunnan siirtymiseen Palanderin taloon on todennäköisesti vaikut-

tanut keskeisesti juuri everstiluutnantti Suolahden historia talon ja 

tontin kanssa. Suolahden isä oli talossa aiemmin perheineen asunut 

lehtori Palander ja Suolahti oli ollut vuokralla omassa talossaan eli 

pakarissa jo yli 20 vuotta. Tämän lisäksi Suolahti oli mukana Hämeen-

linnan suojeluskunnan toiminnassa ja Etelä-Hämeen Suojeluskunta-

piirin päällikkö 1919-1932.22 

Alun perin myös Hämeenlinnan suojeluskunnalle oli tarkoitus raken-

taa huoneisto Lukiokatu 4:n tontille, mutta suunnitelmasta luovut-

tiin. Myöhemmin samana vuonna Etelä-Hämeen suojeluskuntapiirin 

piiriesikunta tarjosi 30.9.1925 pidetyn kokouksen mukaan Lukiokatu 

                                                      
21 Heiskanen & Uimonen 2021, 15-16. Uotila 1993, 13-14. Myllyniemi 1994, 128, 
191. Von Fieandt kuului johtokuntaan ainakin vuonna 1923.  
22 Suojeluskunnat ja Lotta Svärd, Perinne.fi, Suojeluskuntien piiripäälliköt 1919–
1939. http://perinne.fi/suojeluskuntajaerjestoe/organisaatio-ja-jasenet/suojelus-
kuntien-piiripaallikot-1919-1939/ . Luettu 20.5.2021. Hämeen ilves, Etelä-Hämeen 
suojeluskuntain äänenkannattaja, 1.6.1925. 

4:n ulkorakennusta ja sen tonttia suojeluskunnalle. Samana päivänä 

oli vasta vietetty piiriesikunnan talon vihkiäisiä. Suojeluskunta ei kui-

tenkaan katsonut voivansa hyväksyä piiriesikunnan tarjousta.23 

Suojeluskuntapiirin toiminta tontilla jatkoi luontevasti myös porva-

rillisen ja sotilaallisen käytön historiaa, sillä erityisesti suojeluskun-

nan juhlatapahtumat edustivat myös ajan porvarillista elämäntapaa. 

Suojeluskunnat vetosivat usein keskiluokkaiseen väestöön, joten 

porvarillisena pidetyn Hämeenlinnan entinen porvariskoti oli täten-

kin luonteva paikka piiriesikunnalle. Tontin toiminta oli kuitenkin his-

toriastaan huolimatta kiinteästi yhteydessä suojeluskuntatoimin-

taan ja sen rakennuksissa muun muassa majoitettiin lottia kesällä 

1938 piirin 20-vuotisjuhlien yhteydessä.24  

Vaikka Lukiokatu 4:n pienempi rakennus oli aikanaan ensisijaisesti 

Suolahtien koti, ei sitä voi pitää ainoastaan piiripäällikön yksityisenä 

23 Mäkinen 2000, 187. Korjus 1998, 98. Häme, 01.10.1925. 
24 Myllyniemi 1994, 112. 

http://perinne.fi/suojeluskuntajaerjestoe/organisaatio-ja-jasenet/suojeluskuntien-piiripaallikot-1919-1939/
http://perinne.fi/suojeluskuntajaerjestoe/organisaatio-ja-jasenet/suojeluskuntien-piiripaallikot-1919-1939/
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asuntona. Suojeluskunnan väkeä kävi everstiluutnantin kotona vie-

raina ja kotitalon eteen kokoontui ainakin kerran suuri joukko ihmi-

siä Suolahden vapaudutta vankeudesta 23.5.1932. Ernesti Suolahti 

oli tuomittu vankeuteen Mäntsälän kapinan jälkeen tämän autettua 

vangittavaksi määrättyjä henkilöitä pakenemaan. Tämän jälkeen hä-

net myös erotettiin tehtävästään suojeluskunnan piiripäällikkönä. 

                                                      
25 Korjus 1998, 189. 
26 KA/Hml, Etelä-Hämeen Suojeluskuntapiirin Kannatusyhdistys ry:n arkisto, Vuo-
sikokousten pöytäkirjat liitteineen (1925-1944), 27.2.1934. 
27 Hämeen Sanomat 20.10.1939 ja 10.12.1939. 

Suolahti oli erityisesti suojeluskunnan piirissä arvostettu ja pidetty 

henkilö, jonka kotitalon eteen kokoonnuttiin tässä tapauksessa 

osoittamaan tukea.25 Talon luonne on siis todennäköisesti ollut Suo-

lahtien ja suojeluskuntapiirin aikana vähemmän yksityinen kuin ta-

vallisen asuinrakennuksen. Ernesti Suolahti asui talossaan vuoteen 

1936 saakka. Ennen tätä hän myi omistamiaan pakarin osakkeita 

Etelä-Hämeen Suojeluskuntapiirin kannatusyhdistykselle vuonna 

1934.26 

Tontilla oli toimintaa myös sotavuosina, jolloin sinne kerättiin muun 

muassa tavaralahjoituksia ja joululahjoja sotilaita varten.27 Etelä-Hä-

meen suojeluskuntapiirin piiriesikunta toimi talossa vuoteen 1941 

asti, jolloin taloon muutti vuokralaiseksi Kanta-Hämeen suojeluskun-

tapiiri.28 Talon omistusoikeus ja vastuu kiinteistöistä siirtyi osakkei-

den mukana Etelä-Hämeen Suojeluskuntapiirin Kannatusyhdistys 

ry:lle.29 

28 1941 suojeluskuntien piirijako muuttui. 
29 KA/Hml, Etelä-Hämeen Suojeluskuntapiirin Kannatusyhdistys ry:n arkisto, Vuo-
sikokousten pöytäkirjat liitteineen (1925-1944), 1941. 

Ernesti Suolahden vaimo Aino Suolahti talonsa edessä. 1903, A1692 / X:2, HKM. 
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Suojeluskunnat lakkautettiin marraskuussa 1944. Etelä-Hämeen 

Suojeluskuntapiirin Kannatusyhdistys ry lahjoitti 26.9.1944 omista-

mansa Asunto-osakeyhtiö Lukiokatu 4:n osakkeet Etelä-Hämeen 

Maataloustuottajain liitolle. Osakkeiden myötä liitolle siirtyi oikeus 

esikunnan ja varastotilojen hallintaan.30 

Suojeluskuntahistoria näkyi museossa vielä 2000-luvulla talon kul-

mahuoneessa olleessa suojeluskuntatoimistoa mukailleessa näytte-

lyhuoneessa. Näyttelyhuone muutettiin 2010-luvun lopulla toimisto-

tilaksi, jossa työskentelee nykyisin Kanta-Hämeen alueellisen vastuu-

museon kulttuuriympäristöyksikkö. 

  

                                                      
30 Korjus 1998, 435. KA/Hml, Etelä-Hämeen Suojeluskuntapiirin Kannatusyhdistys 
ry:n arkisto, Vuosikokousten pöytäkirjat liitteineen (1925-1944). 

Suojeluskuntalaisia Lukiokatu 4 portilla. Kuva Enok Rytkönen 24.10.1933, R16132 
/ Xii:2, HKM. 
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Suojeluskunta-ajan rakennukset ja niiden tyyli 

Lukiokatu 4:n tontille rakennettiin suojeluskuntapiirin aikana kolme 

kivistä uudisrakennusta. Jo syksyllä 1925 rakennettiin vanhan hirsi-

rakennuksen päätyyn tiilisen laajennusosa, johon haluttiin sijoittaa 

asepaja, varasto ja vahtimestarin asunto. Piirustukset laati kaupun-

gininsinööri Paavo A. Ahomaa.31  

Suurempien rakennusten suunnittelijoina toimivat Vihtori ja Sulo 

Lonka. Molempien rakennusten alkuperäinen suunnittelija oli raken-

nusmestari Vihtori Lonka, joka oli muutenkin mukana suojeluskun-

nan rakennusprojekteissa ja teki muutospiirustuksen Hämeen Suo-

jaan sen saneerauksen yhteydessä 1938.32 

                                                      
31 KA/Hml, Etelä-Hämeen Suojeluskuntapiirin Piiriesikunnan arkisto, Pöytäkirjat 
18.5.1925 ja 30.9.1925. 

32 Korjus 1998, 109. KA, Etel-Hmeen suojeluskuntapiiri. Esikunta. 7 Yleinen kirjeen-
vaihto (1937-1939), Pääpiirustukset tontti 19, Lukiokatu 4, Vihtori Lonka 1937. 

Vasen: 1925 valmistunut asepaja.  

Oikea ylhäällä: 1937 valmistunut 
toimisto ja varastorakennus Kivi-
piiri. 

Oikea alhaalla: 1929 valmistu-
neet toimistotilat. 
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Vihtorin poika Sulo Lonka valmistui rakennusinsinööriksi 1937 ja teki 

samana vuonna muutospiirustukset pakarirakennukselle. 1940 hän 

teki muutoksia Kivipiiriin, joka sai nykyäänkin käytetyn nimensä soti-

laspiirin aikana. Molemmat suunnittelijat olivat töissä rakennusliike 

Kummilassa, joka urakoi useita myös Lonkien valvomia rakennuspro-

jekteja Hämeenlinnassa.33 

Tammikuussa 1929 käytiin jälleen keskustelua tarpeesta rakentaa 

tontille uusi varastorakennus. Projektia varten haettiin ja saatiin ra-

kennusavustusta Suojeluskuntien Yliesikunnalta ja työt valmistuivat 

ilmeisesti jo lokakuuhun mennessä. Samana vuonna toteutettiin 

myös muutostöitä Suolahtien kotitaloon. Molemmista rakennus-

töistä vastasi rakennusmestari Vihtori Lonka.34 

Alkuvuodesta 1937 ehdotettiin jälleen uuden rakennuksen rakenta-

mista toimisto- ja varastokäyttöä varten. Suojeluskuntapiirin esikun-

nalle myönnettiin 200 000 mk:n suuruinen rakennuslaina projektia 

                                                      
33 Maunula 1984, 45. Putkonen 2003, 120. Uotila 1993, 6. HML, Tilapalveluiden 
arkisto, 2/5/19 Rakennus 3 Kivipiiri, Sulo Lonka, Ullakkokerroksen muutospiirros, 
1940. 

34 KA/Hml, Etelä-Hämeen suojeluskuntapiirin Piiriesikunnan arkisto, Pöytäkirjat 
11.1.1929, 13.5.1929 ja 11.10.1929. KA, Etel-Hmeen suojeluskuntapiiri, Esikunta. 
18 Yleinen kirjeenvaihto (1929-1930), kirje piiripäällikölle koskien rakennusavus-
tusta, 2359.30.II a, 1929. 

Linnankatu 16 
kuvattuna 1930-
luvulla. Kuva Enok 
Rytkönen. 

 

Kuva rakenteilla 
olevasta 
funkkisrakennuksesta 
1937.  

Kuvat R11180 / X:2 ja 
B 756:13 / I:8, HKM. 
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varten.35 Samana vuonna valmistui tontin koillisnurkkaan funktiona-

lismia ilmentävä kivirakennus, jota kutsuttiin Kivipiiriksi. Esikunta 

koki nykyiset tilansa päärakennuksessa epätyydyttäviksi ja riittämät-

tömiksi. Myös pakarin muuttamisesta varastokäyttöön keskusteltiin, 

mutta se päätettiin sen sijaan vuokrata piiripäällikkö Viljaselle. Pää-

tös uudisrakennuksesta tehtiin maaliskuussa.36 Rakennukseen tuli 

lopulta toimisto- ja arkistotiloja, varastoja, asepaja sekä piiriesikun-

nan kauppa. Kaupassa on myyty ainakin ampumatarvikkeita ja suun-

nistamisvälineitä sekä esimerkiksi Suojeluskuntalaisen al-

keisopasta.37 

Suojeluskuntatalot edustivat suojeluskuntien toimintaa ja arvoja pai-

kallisesti, ja myös kaupungeissa, joissa ei ollut muuta sotilastoimin-

taa.38 Lukiokatu 4:n päärakennus ei uusiokäyttöön otettuna raken-

nuksena edustanut sotilasarkkitehtuuria, vaikka sen ilmettä sotilaal-

                                                      
35  KA/Hml, Etelä-Hämeen Suojeluskuntapiirin Kannatusyhdistys ry:n arkisto, Vuo-
sikokousten pöytäkirjat liitteineen (1925-1944), 1937. 
36 KA/Hml, Etelä-Hämeen suojeluskuntapiirin piiriesikunnan arkisto, pöytäkirja 
4.2.1937.  KA, Etelä-Hämeen suojeluskuntapiirin esikunnan yleinen kirjeenvaihto, 
As.os. yhtiö Lukiokatu 4:n vuosikokouksen pöytäkirja 31.3.1937. 

listettiinkin uuden betonisen portin myötä 1938. Hämeenlinnan var-

sinainen suojeluskuntarakennus oli vuonna 1930 valmistunut Hä-

meen Suoja.  

Suojeluskuntarakennuksia hallitsi klassinen muotokieli 1930-luvun 

loppupuolelle saakka. Linnankatu 16:ssa sijaitseva kivirakennus 

(1929) on hyvä esimerkki 1920-luvun klassismista ja sen tyyli sopii 

linjaan ajan muun suojeluskuntarakentamisen kanssa.39 Myös suoje-

luskuntatalo Hämeen suoja edustaa tyylillisesti 1920-luvun klassis-

mia. 

37 KA/Hml, Etelä-Hämeen Suojeluskuntapiirin Piiriesikunnan arkisto, Pöytäkirjat 
1918-1944. Hämeen Ilves, 1.5.1939. 
38 Mäkinen 2000, 184. 
39 Mäkinen 2000, 185. 

Hämeen Suoja, noin 1930. Lydia. 
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Pohjoismaiseksikin klassismiksi kutsuttu tyylisuuntaus ammensi ko-

risteaiheensa klassisista tyyleistä, mutta käytti niitä aiempaa va-

paammin ja pelkistetymmin. Erityisesti 1920-luvun loppua kohden 

koristeaiheet vähenivät. Linnankadun rakennus on piharakennuk-

sena melko koristeeton. Siinä on kuitenkin tyylille tyypilliset keskelle 

sijoitetut leveillä listoilla kehystetyt ovet sisäpihan puolella sekä ko-

risteaiheita räystään alapuolella. Myös rappauksen väritys on toden-

näköisesti ollut alusta saakka tyylille ominaisesti vaalea. 1920-luvun 

klassismissa julkisivuissa suosittiin vaaleita värejä, kuitenkin myös 

                                                      
40 Standertskjöld 2006, 98-100, 112. 

muutakin kuin valkoista. Koristeiden värit olivat usein muita värejä 

vaaleampia. Räystäslistan alle sijoitettiin usein rakennuksen voimak-

kaimmat värit.40 Nykyisin rakennus on keltainen. 

Klassistisen rakennuksen 
muutospiirros 1942. 
Alkuperäisiä piirustuksia 
ei löytynyt tätä selvitystä 
tehdessä. HML, 
Tilapalveluiden arkisto. 
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Vuonna 1937 tontille valmistunut Kivipiiri edustaa sen sijaan funktio-

nalismia, joka ei saanut samanlaista suosiota suojeluskuntarakenta-

misessa, kuin esimerkiksi puolustusvoimien rakennuksissa. Suojelus-

kuntarakentamisessa ei kuitenkaan ollut samanlaista järjestelmälli-

syyttä kuin ajan puolustusvoimien rakennussuunnittelussa, sillä jär-

jestöllä ei ollut omaa suunnitteluorganisaatiota. Suunnittelussa käy-

tettiin paikallisia arkkitehteja ja rakennusmestareita.41 Myös molem-

mat Lukiokadun uudisrakennuksista suunnitteli paikallinen raken-

nusmestari. Toisaalta myöskään puolustusvoimissa tyylistä ei käy-

tetty sen nykyistä nimitystä vaan puhuttiin ”uusasiallisuudesta” ja 

historiallisista tyyleistä vapaasta arkkitehtuurista.42 

Tyylisuuntana funktionalismi jatkoi klassismin pelkistettyä linjaa. 

Suomessa tyyliä alkoi esiintyä rakentamisessa 1920- ja 1930-lukujen 

taitteessa. 1920-luvun klassismi ei kuitenkaan kadonnut seuraavalla 

vuosikymmenellä, vaan tyylit elivät rinnakkain, joskaan eivät ehkä 

täydessä sovussa. Koristeet hävisivät julkisivuista lähes kokonaan ja 

                                                      
41 Mäkinen 2000, 185-187. 42 Mäkinen 2000, 32. 

Kuvassa näkyy Palanderin talon tontti uusine rakennuksineen sekä etu-
alalla funktionalistinen keskuskansakoulu. Kuva otettu 1938-1950. 
A4146/ I:3, HKM. 

Kivipiiri kuvattuna kirjaston vierestä. 
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rakennuksen käyttötarkoitus ja toiminnallisuus nousivat suunnitte-

lun keskiöön. Toimivien eli funktionalististen rakennusten ajateltiin 

muodostuvan itsestään kauniiksi.43 

Kivipiirin tontin rajojen puoleiset julkisivut ovat rappaamatonta pu-

natiiltä, tontin puoleiset julkisivut ovat valkoisiksi rapattuja. Raken-

nuksessa yhdistyivät siis niin porvarilliseksi mielletty valkoinen julki-

sivurappaus sekä vasemmistoon yhdistetty punatiili. Valkoinen oli 

funktionalistisille rakennuksille tyypillisin julkisivuväri. Yksityiskoh-

dat saatettiin jättää värillisiksi. 44 Nykyisin eteläjulkisivun tikkaat ja 

parvekkeen kaiteet ovat ruosteenpunaiset. 

Funktionalismin ihanteisiin kuuluivat aikakauden merkkiarkkitehdin 

Le Corbusierin mukaan kantava betoninen pilari-laattajärjestelmä, 

joka mahdollisti vapaan julkisivusuunnittelun, tasakatto, sekä nau-

haikkunat.45 Kivipiirin kantavina rakenteina ovat kuitenkin tiilestä 

muuratut ulkoseinät yhdistettynä betonilaattoihin. Tasakattoakaan 

rakennukseen ei tehty, mutta ideaaliin pyrittiin luomalla valetasa-

katto korkeilla päätyseinillä. Nauhaikkunatkaan eivät toteutuneet lu-

                                                      
43 Mäkinen 2000, 33. Standertskjöld 2008, 20. 
44 Standertskjöld 2008, 34. 

kuun ottamatta matalaa ikkunasarjaa lännen ja etelän puoleisilla jul-

kisivuilla. Etelän suuntaan sijoitettiin myös funktionalistiseen tyyliin 

sopinut parveke.  

Funkkisrakennuksen pihaa on pengerretty, ja kaltevalle pihalle on 

tehty kaarevalinjainen luiska, joka johtaa kellarikerroksen leveälle 

ovelle. Luiskan muoto viittaisi autojen kääntösäteeseen, jota on käy-

tetty mittana esimerkiksi funktionalistisen Helsingin autokomppa-

45 Standertskjöld 2008, 22.  

Kellarikerroksen pohjakuva, jossa näkyy luiska. Vihtori Lonka 1937, 
KA. 
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nian kasarmien suunnittelussa. Taustalla oli funktionalistisen suun-

nittelun rationaalinen tarkastelukulma, joka otti huomioon niin ih-

misten kuin autojenkin liikeradat.46 

Uudet rakennukset ilmensivät modernismin ihanteita ja vanhoilla ra-

kennuksilla ei nähty olevan samanlaista arvoa verrattuna uusiin, mo-

derneihin rakennuksiin.47 Kivipiirinkin paikalta purettiin vinkkelin 

muotoisen piharakennuksen toinen siipi. Jäljelle jäänyt osa 1860-lu-

vun hirsirakennuksesta on edelleen paikallaan ja yhdistyy päätysei-

nästään funkkisrakennukseen. 

Funktionalistinen tyyli yhdistettiin mielikuvissa usein vasemmistolai-

suuteen, samoin kuin punatiilirakentaminen. Toisaalta funktiona-

lismi omaksuttiin hiljalleen 1930-luvun aikana myös porvarilliseen ja 

sotilaalliseen rakentamiseen, jolloin erityisesti valkoisella värillä näh-

tiin symbolista merkitystä. Valkoinen väri symboloi porvarillista Suo-

mea ja sisällissodan voittanutta Valkoista armeijaa. Lisäksi moderni 

ja funktionalistinen arkkitehtuuri yhdistettiin terveellisyyteen, mikä 

sopi hyvin sotilaalliselle organisaatiolle.48 

                                                      
46 Mäkinen 2000, 98. 
47 Standertskjöld 2008, 20. 

Lukiokadun kaksi suojeluskuntapiirin aikana rakennettua rakennusta 

eivät edusta vahvasti ideologista arkkitehtuuria ja eroavat samasta 

suunnittelijasta huolimatta tyylillisesti hyvin paljon toisistaan. Soti-

lasarkkitehtuuria tutkinut Mäkinen on väitöskirjassaan lainannut 

Esko Nummelinia, jonka mukaan suojeluskunnat tiedostivat huo-

nosti arkkitehtuurin ideologiset mahdollisuudet. Toisaalta toimiti-

loilla nähtiin olevan symbolisia merkityksiä. 49 Piiriesikunnan sijoittu-

minen entiseen porvarisperheen kotiin edustaa tällaista suojelus-

kunnille sopivaa symboliikkaa. Lukiokatu 4:n rakennukset eivät 

myöskään olleet varsinaisia suojeluskuntataloja, joten arkkitehtuu-

rin mahdollinen ideologinen tehtävä Hämeenlinnassa kuului Hä-

meen Suojalle. 

Sotilaspiirin ja kaupungin käytössä 

Tontille ja Palanderin taloon muutti 1944 Hämeenlinnan sotilaspiirin 

esikunta. Kaupunki osti tontin taloineen 1969. Sotilaspiiri jatkoi tä-

mänkin jälkeen toimintaansa vuokralaisena rakennuksessa 1 ja piha-

rakennuksissa. 

48 Mäkinen 2000, 188-190, 218. 
49 Mäkinen 2000, 187. Myllyniemi 1994, 153. 
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Linnankadun tiilirakennuksessa oli 1960-luvulla komendantin toi-

misto. Rakennuksissa on käynyt myös varusmiehiä kutsunnoissa ja 

muilla asioilla. Viimeinen talonmies perheineen asui talossa 1970-lu-

vullle asti. 1970-luvulla rakennuksessa oli puolustusministeriön met-

sätoimisto.50 

Suolahtien jälkeen pieneen puurakennukseen muutti 1936 eversti-

luutnantti Kaarlo Viljanen perheineen. Viljanen oli toiminut piiripääl-

likön viransijaisena vuodesta 1932. Viljaset asuivat talossa vuoteen 

                                                      
50 Uotila 1993, 6-7. 
51 Uotila 1993, 5-6, 22. 

1941. Heidän jälkeen taloon muutti eversti Yrjö Tuompo, joka toimi 

myös piiripäällikkönä 1943-1946. Tuompot asuivat talossa vuoteen 

1963. Vuosien 1963-1964 sotilaspiirin piiripäällikkö Hannes Karttu-

nen asui talossa perheineen vuoteen 1966. Tämän jälkeen talossa 

asui ylivääpeli Listemaa, joka asui rakennuksessa vuoteen 1991.51 

1989 selvityksen mukaan Lukiokadun kiinteistöissä on ollut yhteensä 

2692 m2 kerrosalaa.52 Selvityksessä kaupunki tarkasteli Koilliskul-

maksi kutsutun alueen tulevaa käyttöä. Koilliskulman alue muodos-

tuu Vanajaveden, Lukiokadun, Sibeliuksenkadun ja Linnanpuistojen 

rajaamalle alueelle. Alueelle haluttiin tuolloin sijoittaa kaikille kau-

punkilaisille saavutettavissa olevia, julkisia sosiaali- ja kulttuuripalve-

luita. 

Tällöin on ollut tarkoituksena sijoittaa sotilaspiiriltä vapautuviin Lu-

kiokatu 4 puurakennuksiin sekä isompaan kivirakennukseen (Kivi-

piiri) A-klinikka, katkaisuhoitoasema, päiväkeskus ja asuntola. Päih-

dekeskuksen oli tarkoitus aloittaa toimintansa vuoteen 1991 men-

nessä. Rakennuksien todettiin sopivan myös kulttuuri- ja vapaa-aika-

toimen käyttöön, jolloin puurakennuksiin olisi tullut virastotiloja ja 

52 HML, Tilapalveluiden arkisto, Koilliskulma, Lukiokatu 4, Koilliskulman yleiskaa-
van suunnitelma. 

Linnankatu 16:n rakennus sotilaspiirin aikana. Kuva Risto Laakko-
nen, A20587 / X:2, HKM. 
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Kivipiiriin musiikin työtiloja ja nukketeatteritilat. Linnankatu 16:n ra-

kennukseen suunniteltiin kotitalouden neuvonta-asemaa.  

Selvityksen tekijät eivät tunnustaneet Kivipiirin kulttuurihistoriallisia 

arvoja, sillä se ei sopinut muuhun miljööseen. Täten ehdotettiin sen 

korvaamista toisella rakennuksella ja varastosiiven purkamista. Sel-

vitys tunnusti hirsirakennusten julkisivujen ja ulkomuotojen histori-

alliset arvot, mutta sen mukaan kaikkiin rakennuksiin olisi tehty pe-

rusteellisia korjaustöitä niin rakenteisiin kuin sisätiloihinkin.53 

1990 Koilliskulman työryhmän kanta muuttui. Tämän jälkeen Lukio-

katu 4:n päärakennukseen oltiin sijoittamassa kriminaalihuoltoyh-

distys ja sosiaalihuollon kehittämiskeskus. Pieneen kivitaloon tulisi 

nukketeatterin varastot ja työpajatiloja ja Kivipiiriin nuorisotiloja 

sekä musiikkiharjoittelutiloja yläkertaan. Ilmeisesti ainakin Kivipii-

rissä toimi jonkun aikaa nuorisotiloja, sillä tilojen remontoinnista on 

dokumentti marraskuulta 1990.54 Ulkorakennuksiin kaavailtiin tuki-

                                                      
53 HML, Tilapalveluiden arkisto, Koilliskulma, Lukiokatu 4, Koilliskulman yleiskaa-
van suunnitelma. 
54 HML, Tilapalveluiden arkisto, Lukiokatu 4 digitoidut aineistot, Lukiokatu 4, ra-
kennus 3, Nuorisotilojen muutostöiden listaus, 7.11.1990. 

tila- tai kesätoimintaa, mutta myös purkaminen oli mukana vaihto-

ehdoissa. Suunnitelmat koko Koilliskulmalle olivat suuret ja rantaan 

päin kuljettaessa seuraavalle tontille suunniteltiin amfiteatterityy-

listä rakennelmaa.55 

Historiallinen museo ja nykykäyttö 

Lopulta tontin suurempaan puutaloon päätettiin perustaa Hämeen-

linnan historiallisen museon alaisuuteen Palanderin talon kotimu-

seo, jossa esitellään hämeenlinnalaisen porvariston elämäntapaa 

1800-luvun puolivälistä 1900-luvun alkuun. Rakennuksen kunnosta-

minen aloitettiin 1993. Näitä korjaus- ja restaurointitöitä on käyty 

tarkemmin läpi Palanderin talon rakennushistoriaselvityksessä. Li-

säksi korjaustöiden dokumentoituja tietoja, muun muassa työmaa-

päiväkirjoja, on kerätty kahteen Palanderin taloa käsittelevään kan-

sioon Hämeenlinnan kaupunginmuseon arkistoon. 

55 HML, Tilapalveluiden arkisto, Koilliskulma, Lukiokatu 4, Koilliskulman rakennus-
ten tulevan käytön yleissuunnitelma ja tilatarveluonnostelma. 
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Linnankatu 16:n sijoitettiin Historiallisen museon konservointitiloja 

ja puistopiirin varasto 1990. Hämeenlinnan historiallinen museo tuli 

Kivipiiriin vuokralaiseksi 1.7.1995, jolloin rakennukseen sijoitettiin 

museon varastotiloja.56 2021 tilat olivat kokonaan Hämeenlinnan 

kaupunginmuseon konservointi, varasto- ja työtilakäytössä, ja raken-

nuksista tehtiin muuttoa uusiin tiloihin. 

Pakarille ei löydetty sotilaspiirin jälkeen toimintaa kaupungin taholta 

ja rakennus siirtyi yksityiseen käyttöön. Kun viimeiset yksityisasuk-

kaat olivat muuttaneet pois, rakennukselle haluttiin museon toimin-

taa tukeva ja siihen sopiva vuokralainen. Tiloihin muutti heinäkuussa 

2018 Vanajaveden Seudun Kisällit, Vaski ry. Selvityksen teon aikaan 

yhdistys piti rakennuksessa pienkäsityöläisten, yhdistyksen jäsenten, 

tuotteiden myyntiin erikoistunutta käsityömyymälää, taidenäyttely-

tilaa sekä kahvilaa nimellä Willa Vaski.  

                                                      
56 HML, Tilapalveluiden arkisto, 2/5/19 Rakennus 4, Historiallinen museo, Histori-
allisen museon työtilat (piirustus), 7.11.1990.HML, Tilapalveluiden arkisto, 2/5/19 

Rakennus 3 Kivipiiri, Teknisen viraston ja museon suunnitelmat rakennuksen käy-
töstä, 21.3.1995. 

Palanderin talon kulmaus, portti ja pakari Lukiokadulta kuvattuna. 
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Rakennuskohtaiset tiedot ja muutoshistoria 

Rakennus 2, Pakari: 

Rakennusaika: 

1861 / laajennus asuinrakennukseksi 1874 

Nykyinen käyttö: 

Talossa on vuokralla Vaski ry:n Willa Vaski -niminen käsityöpuoti ja 

kahvila.  

  

Länsipuolen julkisivu Palanderin talon pihalta kuvattuna. 

Pakari pihan puolelta. Pakari Lukiokadulta. 
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Pohjakuva: 

  

Pohjapiirrokset ensimmäisestä kerroksesta ja ullakolta sekä leikkaus Lukiokatu 4, pakari. Lisätty vuoden 2021 tilanteen mukainen huonejako. 

Vuoden 1937 muutospiirustusta mukaillen 1969. HKM / HML, Tilapalveluiden arkisto. Rakennuksesta ei ole olemassa ajantasaista pohjakuvaa 
(Katso tarkemmin säilyneisyys ja säilyneisyys kaavio s. 56 alkaen). 



 

31 
 

Sisätiloihin tullaan kuistin kautta. Eteisestä on käynti kahvilan istu-

matiloihin ja käsityöpuodin myyntitilaan, joka sijaitsee entisen salin 

paikalla. Tilassa on säilynyt alkuperäinen kaakeliuuni. Isosta huo-

neesta on käynti näyttelytilana toimivaan huoneeseen, jonka voi tar-

vittaessa erottaa myyntipuolesta liukuovella. Näyttelyhuoneesta on 

käynti kahteen huoneeseen, jotka toimivat varastona ja henkilökun-

nan tiloina. Toisessa on myös kylpyhuonekalusteita. 

Eteisestä pääsee myös ullakolle ja keittiöön. Keittiön yhteydessä on 

vanhoja komeroita, joista yhdestä on aiemmin ollut kulku portaiden 

kautta ullakolle. Nykyinen keittiö on ollut aiemmin pakarihuone ja 

entinen keittiö on nykyisin varastotilana. Keittiöstä on käynti ulos be-

toniselle porrastasanteelle. 

Ullakolle on rakennettu 1937 asuinhuone, joka sijaitsee rakennuksen 

länsipäädyssä. Muu ullakko on kylmää varastotilaa.  

  

Willa Vaskin kyltti Lukiokadun julkisivulla. 
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Runko: 

Rakennus on hirsirunkoinen. Rungon muoto on suorakaiteen muo-

toinen. Rakennuksessa on pihan puoleinen kuisti sekä kattamaton 

betoninen porrastasanne, josta on kulku keittiöön. 

Katto: 

Harjakatto. Katemateriaalina konesaumattu musta peltikate. Katolla 

kaksi savupiippua ja antenni. 

 

 

  

Leikkaus vuoden 1937 muutospiirroksesta. Sulo Lonka 1937, KA. 

Julkisivua ja kattoa Lukiokadulta kuvattuna. 

Kantavat hirsirakenteet. HML, Tilapalveluiden 
arkisto. 

Räystään aluslaudoitusta. 
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Perustus ja sokkeli: 

Perustus on epäsäännöllistä kiveä. Kadun puolella sokkeliin on tehty 

rappaus ja harkkokuviointi samaan tyyliin kuin päärakennuksessa, 

jossa työ tehtiin vuosien 1920-1930 välillä. Itäpäädyn sokkelissa on 

matala ovi kellariin. Kellariin ei ollut pääsyä kenttätutkimuksen teon 

aikana.  

Itäpäädyn ovi kellariin. Lukiokadun julkisivun rapattua ja harkkokuvioitua sokkelia. 

Ote leikkauksesta, perustus. Sulo Lonka 1937, KA. 
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Julkisivut: 

Pääjulkisivu on alkuperäisessä asussa. Pääasiallinen julkisivumateri-

aali on vaakasuuntainen puolipontattu lautavuoraus. Lautavuoraus 

on tehty 1870-luvun puolivälin tienoilla, todennäköisesti rakennuk-

sen laajentamisen yhteydessä.57 

Sekä vaakalaudoitus että seinän ala-

osan pystylaudoitus edustavat 1800-

luvun loppupuolen tyypillisiä lauta-

vuoraustyyppejä. Erityisesti kaikissa 

julkisivuissa käytetty leveä vaakavuo-

raus on ajan rakentamiselle tyypilli-

nen.58  

Kadun puolen julkisivussa on kulmissa 

ja keskiakselin molemmin pilasterit. 

Kertaustyylisen julkisivun pylväsaiheet 

muistuttavat toscanalaisia pylväitä, 

                                                      
57 Pietilä 1980a. KA, KvyT, Lakkautettujen ainaispalovakuutusten vakuutuskirjat, 
Hämeenlinna 9689. 

58 Korjauskortti: Ulkolaudoituksen korjaus 2000, 10, kuvio 12. 

Julkisivu Lukiokadulle. Piirros todennäköisesti 1969, HKM. 

Vuoraustyypit (1850 ja 1880). Kaavio Museoviraston 
korjauskortti 3 Ulkolaudoituksen korjaus. 

Lukiokadun julkisivua. 
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kun taas Palanderin talon julkisivun koristeiden esikuvat ovat doori-

laisessa järjestelmässä. Julkisivua jakaa vaakasuunnassa vesi- ja sei-

nälista, joiden välissä on pystysuuntaista laudoitusta, jonka sauma-

kohdissa on peiterimat. Ikkunoiden alla on listojen välissä kapeareu-

nainen peiliaihe, joiden keskellä on suorakaiteenmallinen, viistopin-

tainen koriste. Vastaavaa kohokoristetta löytyy myös pilastereista. 

Päätyjen ja pihanpuolen julkisivut ovat yksinkertaisempia. Koko ra-

kennusta kiertää matala vesilista pääjulkisivua lukuun ottamatta, 

jossa se on koristeellisempi ja paksumpi. Itäpäädyn nurkissa on pilas-

teriaiheet. Länsipäädyssä vain katua lähempänä olevassa nurkassa 

on pilasteri ja toisessa nurkassa yksinkertainen lista. Pihanpuolen jul-

kisivussa ja kuistissa on ohuet vaaleat nurkkalistat.  

Väritys: 

Julkisivulaudoituksen väri on vaalean rusehtava (Teho 6361). Ikku-

nankarmit, vuorilaudat ja listoitukset ovat vaaleampia ja kerman vä-

risiä (Teho G106), puitteet myös vaaleita (Teho V108). Pääoven väri 

on listoituksia hieman tummempi sävy (Teho G105).59 

                                                      
59 HML, Tilapalveluiden arkisto, 2/5/19 Rakennus 2, Pienemmän rakennuksen 
maalausohjelma, 19.3.1993.  

Ikkunat ja ulko-ovet: 

Ikkunoiden kulmaraudat ovat 1800-luvun lopusta, joten ikkunapuit-

teet ovat todennäköisesti alkuperäiset.60  

60 Korjauskortti: Ikkunoiden korjaus 2000, 2, kuvio 2. 

Ikkunoiden kulmarautoja, pakarin kulmarautamalli merkitty kaavioon. 
Alkuperäinen kaavio Museoviraston korjauskortti 8 Ikkunoiden korjaus. 

Lähikuva länsijulkisivun ikkunasta. 
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Katujulkisivun ja länsipäädyn ikkunat ovat neliruutuisia ristikarmi-ik-

kunoita. Kadun puolen ikkunoiden vuorilaudat ovat kapeat ja niiden 

alareunoissa on pienet levennykset, joiden sisällä on neliönmallinen, 

viistopintainen koriste. Yläpalkkia kannattelevat vuorilautojen ulko-

puolella voluuttamaiset konsolit. Palkin päällä on akroterion eli pää-

tykolmion koriste,61 ja palkin alla kahdeksan neliökoristetta. 

 

  

                                                      
61 Castrén & Pietilä-Castrén 2000, 24. 

Lähikuva Lukiokadun julkisivun ikkunoista. 

Länsijulkisivun ikkunat. Lähikuva länsijulkisivulta. Lukiokadun ikkuna sisätiloista kuvat-
tuna. 



 

37 
 

Pihanpuolen ja itäpäädyn ikkunat ovat kuusiruutuisia ja tasasuhtai-

sia. Jäljellä olevat ikkunat ovat todennäköisesti alkuperäisiä, ja etei-

sen ikkuna on todennäköisesti siirretty vuoden 1937 muutostöiden 

yhteydessä nykyiselle paikalleen. Kuistissa on kaksi kahdeksanruu-

tuista vaakasuuntaista ikkunaa. Ikkunoissa on kapeat vuorilaudat il-

man koristeita. 

Pakarirakennuksessa on kaksi ulko-ovea, joista pääovi on kolmipeili-

nen pariovi kuistin länsipuolen sivulla ja toinen kaksi-ikkunainen lau-

taovi on pihan puolella ja vie keittiöön. 

  

Pihan puolen ikkunat ja keittiön ovi. 

Kuisti ja rakennuksen pääsisäänkäynti. 

Kuistin ikkunat 
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 Länsipuolen ullakkoikkuna on 1937 vuodelta oleva, neliruutuinen ja 

vaakasuuntainen ikkuna.  Itäpäädyssä on puolestaan päätykolmiolli-

nen yhdeksänruutuinen ikkuna, joka kuuluu ilmeisesti alkuperäiseen 

julkisivuun ja olisi siten vuodelta 1861 tai 1874.  Ikkuna on uusgotiik-

kaa ja poikkeaa tyylillisesti muusta rakennuksesta. Aiemmin myös ta-

lon länsipäädyssä oli vastaavanlainen ikkuna. 

 

  Lännen ullakkoikkuna sisältäpäin. 

Itäjulkisivun ikkunat. Itäpäädyn ullakkoikkuna sisältä kuvattuna.   
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Talotekniikka: 

Talossa on ollut vesijohto jo vuonna 1921 ja sähkövalaistus vuodesta 

1925. Veljekset Helander vesi- ja lämpöjohtoliike tehnyt lämpöjoh-

tosuunnitelmia päätaloon ja pakariin 20.4.1929. Pakarista löytyy yhä 

alkuperäisiä vuoden 1929 pattereita termostaatteineen.62  

 

  

                                                      
62 KA, KvyT, Lakkautettujen ainaispalovakuutusten vakuutuskirjat, Hämeenlinna 
32333.  

Ehdotus keskuslämmityslaitokseksi Lukiokatu 4 ra-
kennuksille. Muuten vanhentuneesta pohjakuvasta 
selviävät pattereiden paikat. Veljekset Helander 
1929, HML, Tilapalveluiden arkisto. 

Alkuperäinen patteri näyttelyhuo-
neessa. Lähikuva termostaatista. 
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Sisätilat:  

Kuisti ja eteinen 
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Käsityöpuoti, entinen sali. Kaakeliuuni on todennäköisesti Suolah-

tien aikainen ja alkuperäinen. 
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Kahvilan asiakaspaikat, osa puotia. 
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Näyttelytila vaihtuville taidenäyttelyille. 
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Henkilökunnan tilat ja märkätilat. Märkätilat tuntuivat olevan enem-

minkin varastokäytössä. Kummankin huoneen valokuvainventointi 

jäi puutteelliseksi, sillä huoneissa oli runsaasti työntekijöiden ja yh-

distyksen irtaimistoa ja huonekaluja. 
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Keittiö 
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Keittiön viereinen huone, henkilökunnan tiloja. Myös tämän huo-

neen valokuvainventointi jäi puutteelliseksi suuren tavaramäärän 

vuoksi. 
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Ullakko ja ullakkohuone 

  



 

48 
 

Pintamateriaaleja: 

Lattiamateriaaleja: Puu, muovimatto, linoleumi.  

Kuistin porras 

Kuistin lautalattia ja eteisen muovimatto 

Eteisen muovimatto ja puodin/salin linoleumi 

Märkätilan lattia Keittiön muovimatto ja komeron lattiaa 

Portaiden alla olevan komeron linoleumi 
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Osa huoneista tapetoituja ja osassa seinät maalattu, usein tapetin 

päälle.  

Kadun puoleisen henkilökunnan tilan seinää. Osassa seinissä tapetit näkyvissä, 
osan päälle maalattu. 

Kahvilan asiakastilan seinää, jossa keltaisen tapetin päälle liimattu tapettiruutuja. Näyttelytilan maalattua seinää, myös puodin puolen seinät on maalattu val-
koiseksi tapetin päälle. 
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Muutoshistoria 

Sisätiloissa oli ennen asuinrakennukseksi muuttamista kaksi kamaria 

eli asuinhuonetta sekä ilmeisesti keittiö tai muu leipomiseen tarkoi-

tettu tila, jossa oli leivinuuni ja muuripata. Kamareissa oli kaakeliuu-

nit.63 Pakarirakennus on laajennettu nykyisen kokoiseksi 1874 lehtori 

Gaddin aikana. Rakennuksen pituus kasvoi noin 18 kyynärästä eli 10 

metristä 25 metriin.  

1929 Vihtori Lonka on tehnyt piiripäällikön asuntoon sisätilojen muu-

toksia, mm. uusia väliseiniä. Eteisen eteen rakennettiin kuisti, josta 

ei kuitenkaan ole säilynyt kuvia. Ennen tätä oven edessä oli ainoas-

taan portaat ja katos.64 

1937 ullakolle rakennettiin länsipäähän asuinhuone, minkä vuoksi 

portaikkoa siirrettiin keskemmälle taloa. Muutospiirroksen teki Sulo 

Lonka. Näiden lisäksi tehtiin myös isompia muutostöitä alemman 

kerroksen huonejärjestelyyn. Taloon lisättiin kylpyhuone jakamalla 

entinen keittiö kahtia uuden keittiön siirtyessä pakarihuoneen pai-

kalla. Samassa muutosprosessissa eteinen siirtyi ja sisääntulon 

                                                      
63 Laitila 1999, 46. 64 HKA, 24. Lukiokatu (piirustuskansio), Muutos- ja korjaustöiden piirustus tont. no. 

19/II Hämeenlinnan kaupungissa, Vihtori Lonka, 15.4.1929. HKM, valokuva-ar-
kisto, A1692. 

Riitta Uotilan selvityk-
sen liitteenä ollut 
suulliseen tietoon pe-
rustunut pohjapiirros, 
joka esittää pakarin 
tilajakoa 1900-luvun 
alusta 1930-luvulle. 

Piiripäällikön asunnon 
muutospiirros. Vihtori 
Lonka 1929. Alkupe-
räinen HKA, digitoitu 
HKM:n kopiosta. 
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paikka muuttui. Eteisen eteen rakennettiin uusi kuisti ja myös keit-

tiön porrastasanne rakennettiin uudelleen.65 

Talossa on alun perin ollut pärekatto, joka on 1902 korvattu asfaltti-

huovalla. 1925 katteeksi vaihtui peltikate.66 Suolahtien muuton jäl-

keen rakennus oli kymmenisen vuotta suojeluskuntapiirin käytössä. 

1944 kesän alussa ehdotettiin, että rakennusten no. 1 ja 2 vesikatot 

tervattaisiin kesän 1944 kuluessa. Peltikattoisista rakennuksista on 

yritetty pitää huolta myös jatkosodan jälkeen. Tällaisten huoltotöi-

den toteutumisesta ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta. Saman vuo-

den syksyllä rakennusten hoito siirtyi maataloustuottajain liitolle.67 

Ulkoseinien värityksestä on tehty aikaisemmassa rakennushistoria-

selvityksessä jo arviota Palanderin talon osalta. Tietyin varauksin voi-

daan olettaa, että päärakennuksen ja pakarin julkisivujen värimaail-

mat ovat olleet yhtenäiset. 1880-luvulla seiniä on palotarkastuspäi-

väkirjojen mukaan maalattu useasti. Muutostöistä on mainittu Lu-

kiokadun julkisivujen maalaus vuodelta 1886, joka on todennäköi-

sesti tarkoittanut ainakin päärakennusta ja mahdollisesti pakarira-

                                                      
65 Pietilä 1980a. 
66 Uotila 1993, 3. 

67 KA/Hml, Etelä-Hämeen Suojeluskuntapiirin Kannatusyhdistys ry:n arkisto, Vuo-
sikokousten pöytäkirjat liitteineen (1925-1944). 

Muutospiirros Sulo Lonka 1937, KA. 
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kennuksenkin julkisivua. Vuoden 1889 lokakuulta on maininta Palan-

derin talon hiljattain harmaiksi maalatuista seinistä ilkityöuutisen yh-

teydessä.68 

Valokuvien perusteella talon värimaailma on ollut melko vaalea koko 

1900-luvun alun ajan ja listat, räystäät ja vuorilaudat näyttävät ol-

leen väriltään lautavuorausta vaaleammat. 1975 on keskusteltu hir-

sirakennusten kunnostuksesta ja värityksestä osana korttelikartoi-

tusta. Arkistosta löytyy luonnoksia, joissa päärakennukselle on ehdo-

tettu muun muassa vihreää, harmaanruskeaa ja oranssia väritystä. 

Pakarille kaavailtiin ruskeaa julkisivua.69 Vuonna 1975 pakariraken-

nuksen ulkoseinät maalattiin vaalean punaruskealla (kuvailu Pietilän 

inventoinnista). Räystäät ja vuorilaudat maalattiin valkoisella. 1980 

rakennusinventoinnin mukaan rakennus on ollut hyväkuntoinen ja 

kauniisti maalattu.70 Väri pysyi valokuvien perusteella samanlaisena 

ainakin vuoteen 1992. 

Sotilaspiirin viimeisen vuosikymmenen aikana rakennuksen kunto 

pääsi heikkenemään. 1992 tehdyn kuntoarvion mukaan pienemmän 

                                                      
68 KA/Hml, HMA, Palotarkastuspöytäkirjat (1728-1934). Hämeen Sanomat 
08.10.1889 
69 HML, Tilapalveluiden arkisto, Koilliskulma, Lukiokatu 4, Väritysehdotuksia. 

rakennuksen tippalauta on ollut laho, samoin kuin osa ulkoverhouk-

sen laudoista, joiden maalipinta on ollut hilseilevä. Myös koristeissa, 

nurkissa ja räystäissä on ollut lahovaurioita ja ikkunoiden ja ulko-

ovien kunto on ollut heikko. Palanderin talo oli arvioitu samassa ar-

viossa myös heikkokuntoiseksi, mutta arviot ovat silti positiivisempia 

kuin pakarista tehdyt.71 

  

70 Pietilä 1980a. 
71 HKM, Palanderin talon kansio, Arvio Lukiokatu 4:n puurakennusten ulkopuolen 
kunnosta. HML, tekninen virasto, 17.11.1992. 
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Portti ja Palanderin talo hieman ennen 
museon muuttoa. Kuvassa näkyy paka-
rin ja Kivipiirin väritys. 1992, HML, Tila-
palveluiden arkisto. 

 

Värisuunnitelma vuodelta 1975. 
HML, Tilapalveluiden arkisto. 

Pakarin ja Palanderin talon julkisivuvärit lä-
hes valkoiset. 1962, A5712 X:2, HKM. 

Lukiokatua 1932. Tontilla runsaasti puustoa. Enok Rytkö-
nen 1932, A20597/X:2, HKM. 

1933. Pakarin julkisivuväri vaalea, listat ja vuorilaudat 
hieman vaaleammat. Listojen välinen pystylaudoitus 
muuta tummempaa. Enok Rytkönen 24.10.1933, uudel-
leen rajattu R16132 / Xii:2, HKM. 

Pakari sisäpihalta. Päiväämätön, mahdollisesti 
sotilaspiirin aikana ennen 1975. A20602 / X:2, HKM. 

Pakari ennen uutta maalausta, uusi portti. 
Kalevi Ijäs 1994, A16994/ X:2 / IV 4-5, 
HKM. 

Pakari 1903, julkisivuväri vaalea ainakin pihalle 
päin, listat ja vuorilaudat vaaleammat. A1692 / 
X:2, HKM. 
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Maaliskuussa 1993 rakennukselle tehtiin uusi maalausohjelma, jossa 

värit vaihtuivat nykyisiin vaaleampiin sävyihin. Värisävyt perustuivat 

Museovirastolta saatuihin värisävyihin.72 

Kaakeliuunia lukuun ottamatta sisätiloissa on säilynyt hyvin vähän 

1800-luvun lopusta ja 1900-luvun alusta. Myös huonejärjestys sekä 

                                                      
72 HML, Tilapalveluiden arkisto, 2/5/19 Rakennus 2, Historiallinen museo, doku-
mentti julkisivuvärien muutoksesta, 18.6.1975; Pienemmän rakennuksen maa-

niiden käyttötarkoitukset ovat muuttuneet. Nykyisen keittiön, enti-

sen pakarihuoneen käyttötarkoitus on pysynyt lähimpänä alkupe-

räistä. Entisen keittiön puuhella on nykyisin museona toimivan Pa-

landerin talon keittiössä. 

  

lausohjelma, 19.3.1993. HML, Tilapalveluiden arkisto, 2/5/19 Rakennus 1, Palan-
derin talo, valokuva, 1992. HKM, Palanderin talo kansio 1, Lukiokatu 4, rakennus 1 
suunnittelumuistio 7, 30.3.1993. 

Pakarin maalausohjelma 1993. HML, 
Tilapalveluiden arkisto. 

Aino Suolahti kotinsa keittiössä 1900-luvun alussa. Hella on nykyisin museo 
Palanderin talon keittiössä. Kuva on otettu keittiössä, nykyisin huone on 
märkätilaa. A1682 / VIII : 1, HKM. 

Pakari pihalta kuvattuna kesällä 2021 
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Sisätilojen värityksestä tai pinnoista Suolahtien ajalta tai sen jälkeen 

ei ole paljoa tietoa. Tilapalveluiden arkiston rakennusta nro. 2 kos-

kevasta kansiosta löytyi tapettinäytteitä tapeteista, joita on toden-

näköisesti laitettu pakarin seiniin 1990-luvun aikana. Osa näistä ta-

peteista oli kesäkuussa 2021 yhä näkyvissä, osan päälle oli maalattu 

valkoisella maalilla. Esimerkiksi Suolahden aikaisen salina toimineen 

huoneen seinät oli ensin tapetoitu vihertävällä tapetilla ja myöhem-

min maalattu valkoisella. Willa Vaskista ei osattu kertoa maalaustöi-

den ajankohtaa.   

Suolahtien kotona salissa otettu kuva perheenjäsenistä. Kuvassa näkyy 
Suolahtien aikaisia sisätilojen pintamateriaaleja. Kuva Enok Rytkönen, 
1930, R8188 / XI:2, HKM. 

Suojeluskuntien esikunta vierailulla everstiluutnantti Suolahden 
luona. Kuva Enok Rytkönen 1932, R4092/ XII:2, HKM. 

Tapettinäytteitä. HML, Tilapalveluiden arkisto. 
Vieressä maalin alta pilkottava tapetti entisen 
salin patterin putken takana. 
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Säilyneisyys ja arvot 

Rakennuksen Lukiokadun ja kirjaston puoleiset julkisivut ovat säily-

neet alkuperäisessä asussaan. Myös muiden julkisivujen muutokset 

ovat maltillisia ja tukevat kokonaisuutta. Suurimpia rakennusajasta 

poikkeavia osia ovat pihanpuolen kuisti ja betonitasanne. 

Sisätilojen säilyneisyyttä on vaikeampaa arvioida. Parhaiten ovat säi-

lyneet entisen salin kaakeliuuni, sisäovet, ikkunat sekä 1920-/1930-

lukujen muutoksista lämpöpatterit termostaatteineen, kuistin ja ul-

lakon lautalattiat sekä kaksi linoleumilattiaa. Monien rakennusosien 

ja pintojen iästä tai muutoksista ei ole kuitenkaan tarkkaa tietoa ja 

esimerkiksi ulko- ja sisäseinien sekä lattiapintojen kartoitus vaatisi 

tarkempaa tutkimusta. 

Kohde on rakennushistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas ja 

osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. 

Rakennus edustaa 1800-luvun lopun kertaustyylejä ja puutaloraken-

tamista sekä kuuluu Palanderin talon kanssa Hämeenlinnan empire-

kaavoitettuun keskusta-alueeseen. 

Kulttuurihistoriallisesti pakarirakennus liittyy alueen sosiaalihistori-

aan ja edustaa tyypillistä suuremman porvariskodin yhteyteen ra-

kennettua pakari- ja asuinrakennusta. Lisäksi rakennus kytkeytyy 

osaksi Etelä-Hämeen suojeluskuntapiirin ja Palander-Suolahti -suvun 

historiaa. Lisäksi rakennuksen nykyinen ulkonäkö etenkin pihan puo-

lelta on pitkälti seurausta suojeluskunta-ajan muutoksista.  
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Rakennus 3, Kivipiiri 

Rakennusaika: 

1937, suunnittelija Vihtori Lonka.73 

Nykyinen käyttö: 

Rakennus on ollut Hämeenlinnan kaupunginmuseon kokoelmien va-

rastotilana. Kokoelmia muutettiin pois rakennuksesta selvityksen 

teon aikaan kesällä 2021.  

  

                                                      
73 Joissain julkaisuissa, kuten Putkonen, Lauri, Kyliä ja kortteleita (2003) ja osassa 
vanhemmissa selvityksissä suunnittelijaksi on merkitty virheellisesti Sulo Lonka. 
Tämän selvityksen tieto on tarkistettu alkuperäisistä piirustuksista. KA, Etel-

Hmeen suojeluskuntapiiri. Esikunta. 7 Yleinen kirjeenvaihto (1937-1939), Pääpii-
rustukset tontti 19, Lukiokatu 4, Vihtori Lonka 1937. 

Näkymä kellarikerroksen ovelle 

Kivipiiri kuvattuna Palanderin talolta sisäpihalta 

Etelän julkisivu 
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Pohjakuva: 

Pohjakuva on vuodelta 1995, kun rakennuksen tiloihin tehtiin muu-

toksia niitä muutettaessa museon tarpeisiin sopiviksi. 

 

  

Pohjapiirros 1995, HML, Tilapalveluiden arkisto. Digitoitu versio Tilapalvelut 2021. 
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Ullakon ja kellarin kuvat on tehty samaan aikaan ensim-
mäisen kerroksen kuvien kanssa. Niiden piirustukset eivät 
ole rakenteiden osalta ajantasaiset. Korjaukset säilynei-
syyskaavioissa. 
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Runko: 

Kantavat 0,5 m paksuiset tiiliseinät, pilarit ja betonivä-

lipohjat.  

Rakennus on kolmekerroksinen ja suorakulmion muo-

toinen. Varsinaisen kellarikerroksen alla vielä puolikas 

kellaritila. Ovea ei kuitenkaan saatu selvityksen kent-

tätöiden aikana auki, joten tila jäi tarkastamatta. Kel-

laritilaan on kulku hirsirakennuksen takaa. 

Katto: 

Pulpettikatto, joka on naamioitu päädyistä tasakatoksi. Kattotuolit 

5x5 tuuman piiruista.  Katemateriaali on mustaksi maalattu (Kirjo 

202) konesaumattu peltikate. 

Perustus ja sokkeli: 

Osittain maanvarainen alapohja ja anturaperustus. Sokkeli on pihan 

puolelta rapattu ja maalattu, tontin ulkorajoilta pinta on rappaama-

tonta ja sahatavaramuotin kuvioimaa. 

  

Kivipiiri leikkaus, 1970, HML, Tilapalveluiden arkisto. 

Rappaamatonta sokkelia kirjaston puolelta kuvattuna. 

Yläkerran pilaripalkkirakenteita. 
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Julkisivut: 

Ulkoseinärakenteet ovat kahdelta sivulta valkoiseksi rapattua tiiltä. 

Tontin rajojen puoleiset julkisivut ovat rappaamatonta tiiltä. 

Lännenpuoleisen julkisivun ovien yläpuolella on pellillä päällystetyt 

lipat. Kulmissa syöksytorvet ja tikkaat keskellä rakennuksen seinää. 

Etelänpuoleisessa päädyssä on oikean puoleisen ikkunan kohdalla 

pyöröteräksinen parveke sekä tikkaat.  

  

Julkisivu itään. HML, Tilapalveluiden arkisto. Päätyjulkisivu etelään. HML, Tilapalveluiden ar-
kisto. 

Julkisivu pihalle länteen. HML, Tilapalveluiden arkisto. 

Eteläpäädyn tikkaat ja parveke, joita ei 
näy julkisivukuvissa. 
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Väritys: 

Ulkoseinien rappauksen väri on valkoinen (Kivisil 3215), sokkeli on 

maalattu harmaaksi (Kivisil 3665).  Ikkunoiden puitteet ovat sinertä-

vän harmaat (Teho N 164) ja ovet listoineen ja karmeineen punerta-

van ruskeat (Teho Y 164). Metalliset yksityiskohdat, vesipellit ja syök-

sytorvet ovat terrakotan väriset (Kirjo 239).  

 

Ikkunat ja ulko-ovet: 

Suurin osa rakennuksen ikkunoista on yhdeksänruutuisia (21). Kai-

kissa etelän ja lännen isoissa ikkunaruuduissa ja parissa idän puolen 

julkisivun ikkunoissa on kalteritanko ikkunapuitteiden sisällä. Lisäksi 

alemman kellarikerroksen ikkunan ja idän tiilijulkisivun alimmassa ik-

kunarivissä on irrotettavat rautaristikot. Ullakkokerrokset ikkunat 

ovat vaakasuuntaisia ja kolmiruutusia (5) lukuun ottamatta eteläpää-

dyn parvekkeen takana olevaa ikkunaa, jossa on kaksi ruutua. Ikku-

noiden karmit ovat todennäköisesti alkuperäiset. 

Kivipiirin maalausohjelma 1997, HML, Tilapalve-
luiden arkisto. 

Lännen julkisivun ensimmäisen kerrokset ikkunapuitteet ja kulmaraudat. 
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Vasen: Pihajulkisivun ikku-
noita ja ovia kellarin tasolta 
kuvattuna. 

Oikea: Itäjulkisivun yhdeksän-
ruutuisia ikkunoita kalterei-
neen. 

Oikea: Hirsirakennuksen ta-
kaa kuvattuja ikkunoita en-
simmäisessä ja toisessa ker-
roksessa. 

Etelän julkisivun ikkunat. Kirjaston puolen ikkunoita kuvattuna sisältäpäin ensimmäisen kerroksen isossa 
varastohuoneessa. 
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Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on kaksi ulko-

ovea. Leveämmän lautapintaisen ulko-oven yläpuolella 

on neliruutuinen ikkuna. Ovi on rakennuksen pääovi, 

josta pääsee eteiseen. Kapeamman peilioven yläpuolella 

on kaksiruutuinen ikkuna. Kellarin ovi on samanlainen 

kuin pääovi, mutta ilman yläikkunaa. Pääovi ja kellarin ovi 

ovat alun perin olleet pariovia. Alemman kellarihuoneen 

pariovi on alkuperäinen.74 

  

                                                      
74 KA, Etel-Hmeen suojeluskuntapiiri. Esikunta. 7 Yleinen kirjeenvaihto (1937-
1939), Pääpiirustukset tontti 19, Lukiokatu 4, Vihtori Lonka 1937. 

Ylärivi: 1. kerroksen pääovi 
ulkoa ja sisältä ja 1. kerrok-
sen toinen ovi rakennuksen 
nurkalla. 

Alarivi: 1. kerroksen ja kella-
rin ovet. Kellarin ovi on vas-
taava kuin ylempi, mutta il-
man ikkunaa. Kellarin ovi si-
sältäpäin ja kasvillisuuden 
peittämä reitti hirsiraken-
nuksen takana alakellarin 
ovelle. 



 

66 
 

Talotekniikka: 

Sähköt, vesi- ja viemäröinti sekä keskuslämmitys rakennustöiden yh-

teydessä.75 

  

                                                      
75 Etel-Hmeen suojeluskuntapiiri. Esikunta. 7 Yleinen kirjeenvaihto (1937-1939), 
Etelä-Hämeen sk:ain Piiriesikunnan varastorakennuksen työselitys, 14.4.1937. 

Patteri ensimmäisen kerroksen kulmahuoneessa ja toisen kerroksen isossa varastotilassa. 

Ilmanvaihtokanavia sisäti-
loissa 
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Sisätilat: 

Huonejako ja sisätilat ovat pääosin peräisin 1995 tehdystä remon-

tista, eikä aikaisempia pintoja ole tiettävästi näkyvissä. Nykyisin sisä-

tilat ovat museon varastotiloina, joita tyhjennettiin museoesineistä 

osana museon muuttoa kesällä 2021. Rakennuksen wc-tilat sijaitse-

vat kellarikerroksessa ja ensimmäisessä kerroksessa. Ensimmäisen 

kerroksen suurimmassa huoneessa on pohjoisseinällä kassakaapin 

ovella varustettu huone. 

 

  

Kassakaapin ovi nykyisin ja oven vuoden 
1934 tuote-esite, joka löytyi suojeluskun-
nan kirjeenvaihdon joukosta. KA. 
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Eteinen ja porrashuone 
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Alakerran etelänpuoleinen kulmahuone   
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Iso varastohuone ja kassakaappi-

huone 
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Ullakkokerros 
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Kellarikerros  
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Pintamateriaaleja 

Seinäpinnat ja muut pinnat on maalattu ja uu-

sittu museon vuokralaisuuden alettua. 

Lattiamateriaaleja: vinyylilaatat, muovimatto, 

betoni.  

  Kellarikerroksen lattiapintoja 

Ensimmäisen kerroksen ja portaikon lattiapintoja. 

Ullakkokerroksen lattiapintoja 
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Muutoshistoria 

Rakennuksen vuoden 1937 piirustuksien mukaan ensimmäiseen ker-

rokseen oli tarkoitus sijoittaa varastoja, kokoushuone, arkisto sekä 

kauppa. Kellarikerrokseen sijoitettiin lisää varastotiloja sekä asepaja 

ahjoineen. Sulo Lonka toteutti 1940 ullakkokerroksen muutospiir-

roksen, jossa ullakolle lisättiin toimistotiloja. 

                                                      
76 HML, Tilapalveluiden arkisto, 2/5/19 Rakennus 1, Palanderin talo, valokuva. 
HML, Tilapalveluiden arkisto, 2/5/19 Rakennus 3 Kivipiiri, Maalausohjelma. 

Rakennus on rakennettaessa rapattu ja maalattu valkoiseksi kah-

delta sivulta ja kahdelle seinälle on jätetty rappaamaton tiilipinta. 

Vuoden 1992 valokuvissa rapattujen ulkoseinien väri on tiilenpunai-

nen, mutta ulkoseinien maalauksen ajankohdasta tai muista pinta-

väreistä ei ole tarkempaa tietoa. Nykyinen väritys on vuodelta 

1995.76 

Piirrokset Vihtori Lonka 1937. KA. Ovi entiseen suojeluskuntapiirin kauppaan. Kuva otettu Linnankadulta. Etualalla Palanderin talo, takana tii-
lenpunaiseksi maalattu Kivipiiri. Tilapalveluiden arkisto, 1992. 

Betonisen rampin 
seinämässä valkoi-
sen maalin alta pil-
kottavaa mahdollista 
vanhaa väritystä. 
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Eteläpäädyn pyöröteräksistä parveketta ei ole piirretty alkuperäi-

seen tai myöhempiinkään julkisivupiirroksiin, joten ei ole varmaa, 

kuuluuko se rakennuksen alkuperäiseen ulkonäköön. Tyylillisesti se 

istuu hyvin funktionalistiseen rakennukseen, mutta asia pitäisi tar-

kistaa valokuvista, jos sellaisia löytyisi. Myös ikkuna on erilainen kuin 

piirroksessa ja kolmeruutuisen sijaan kaksiruutuinen. 

Rakennukseen tehtiin muutoksia, kun Historiallinen museo vuokrasi 

tilat varastoja varten 1995. Kellarin eteisen (huone 101) väliseinään 

purettiin 2,5m leveä kulkuaukko. Isojen esineiden varaston (huone 

102) murtunut seinä paikattiin samassa kerroksessa. Ulko-ovet ja 

graffiteilla sotketut ulkoseinät ja tukimuuri maalattiin, samoin kuin 

sisäseinät (Tikkurila Nova F 160) ja ensimmäisen kerroksen eteisessä 

paikattiin jälkiä seinissä ja katossa. Myös ullakon lattiaa ja seiniä pai-

kattiin. Ensimmäisestä kerroksesta poistettiin myös kokolattiamatto 

huoneesta 202. Ikkunoita lasitettiin uudelleen. Sisätiloihin tehtiin 

muutoksia ja kunnostusta, muun muassa kellarin suuren varastohuo-

neen seinän oviaukkoa suurennettiin. Ulko- ja sisäpintoja maalattiin 

                                                      
77 HKM, Lukiokatu 4 piirustuksia, Kivipiirin rakennustapaselostus 22.8.1995. HML, 
Tilapalveluiden arkisto, 2/5/19 Rakennus 3 Kivipiiri, Teknisen viraston ja museon 
suunnitelmat rakennuksen käytöstä, 21.3.1995. 

ja samalla peitettiin graffiteilla sotkettuja seiniä. Ulko-ovet on mah-

dollisesti vaihdettu saman remontin aikana tai sitten nykyiset ovet 

ovat vanhemmat ja ne on ainoastaan kunnostettu.77 

  

 

Kolmipuitteiset yläikku-
nat vuoden 1937 (sekä 
myöhemmissä) piirus-
tuksissa, vieressä valo-
kuva oikean puolen 
epäsymmetrisesti kak-
siruutuisesta ikkunasta. 

1937 piirustusten mukaiset ovet, joista nykyisin 
ovat jäljellä puodin ja alakellarin ovet. Vieressä 
muiden pariovien nykyinen ulko-ovimalli. 
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Säilyneisyys ja arvot 

Rakennuksen ulkopuoli on säilynyt lähes alkuperäisenä. Aukotus ja 

ikkunat ovat alkuperäiset samoin kuin samoin kuin ensimmäisen ker-

roksen yksilehtinen ovi ja alakellarin ovi. Nykyinen valkoinen julkisi-

vuväri on alkuperäisen kaltainen, mutta muun värityksen kehityk-

sestä ei ole tietoa. Pintojen väritutkimus kertoisi tarkemmin raken-

nuksen ulkonäön vaiheista etenkin, kun rakennuksesta on säilynyt 

hyvin vähän vanhoja valokuvia. 

Rakennuksen ulkoseiniä ja kattoa pitkin kasvaa runsaasti kasvilli-

suutta. Kasvillisuus voi kuitenkin olla riski rakenteiden elinkaarelle ja 

kosteudeneristykselle. 

Sisätilojen huonejako on pitkälti 1940-luvun alussa, vaikka seinien 

paikkoja ja aukotusta onkin osittain muutettu. Erityisen hyvin ovat 

säilyneet sisäovet, kassaholvin ovi sekä portaiden kaiteet. Sisätilojen 

pintamateriaalit eivät ole alkuperäisiä, mutta lattioiden ajoituksesta 

ei ole suurilta osin tarkempaa tietoa. Seinäpinnat on maalattu mu-

seon muuton yhteydessä 1995. 

                                                      
78 Heiskanen & Uimonen 2018, 5. 

Rakennuksen rakennushistorialliset arvot pohjautuvat sen harvinai-

suuteen ja ulkoasun säilyneisyyteen. Hämeenlinnassa ei ole monia 

funktionalismia edustavia rakennuksia, joten Kivipiiri on kaupungissa 

tyylilajinsa hyvin säilynyt edustaja. Muita funktionalismin edustajia 

Hämeenlinnassa ovat esimerkiksi viereisen tontin keskuskansakou-

lun rakennus (1937), keskustan Wetterhoffin talon kulmaosa (1937), 

Hämeen vakuutus (1938) ja EHO:n liikerakennus (1942) sekä Hotelli 

Aulanko (1938).78 

Rakennuksella on kulttuurihistoriallista arvoa osana Hämeenlinnan 

suojeluskunta- ja sotilastoiminnan historiaa. Kaupunkikuvallisesti se 

kuuluu Koilliskulman ajallisesti monikerroksiseen rakennettuun ym-

päristöön. Lisäksi rakennus on uudisrakennuksenakin osa empire-

kaupunginosalle tyypillistä umpikorttelirakennetta ja tärkeä tekijä 

Palanderin talon pihapiirin säilymiselle nykyisen kaltaisena. 
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Rakennus 4, museon konservointitilat 

Rakennusaika: 

1929, suunnittelija Vihtori Lonka.   

Nykyinen käyttö: 

Rakennus toimii Hämeenlinnan kaupunginmuseon puu- ja metalli-

konservointitiloina sekä varastona. Tiloista muutto oli käynnissä sel-

vityksen teon aikaan kesällä 2021. 

  

Vasen: Rakennuksen idän puolen 
julkisivua alapihalta kuvattuna. 

Oikea ylhäällä: Julkisivu etelään pi-
han puolelle. 

Oikea alhaalla: Linnankadun puo-
leinen julkisivu länteen. 
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Pohjakuva: 

  

Ensimmäisen kerroksen pohjapiirros, 1991, HML, Tilapalveluiden arkisto. Digitoitu versio 2021, Tilapalvelut. 
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Kellarin ja ullakon pohjapiirrokset 1991. Nykyisin huoneessa 010 
on museon varasto-/konservointitila. 
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Runko: 

Rakennus on suorakulmion muotoinen. Kaksi kerrosta ja ullakko. Ra-

kenteet ovat pääasiallisesti tiili- ja betonirakenteita. Välipohjat ovat 

teräsbetonisia kaksoislaattaholveja. Vanhat väliseinät ovat rapat-

tuja tiiliseiniä. Uudet väliseinät sileitä NRT 270 x 130 x 75 mm pol-

tettuja savitiiliä. Myös 100 mm puurankaisia, kipsilevyverhottuja 

väliseiniä.79  

Katto: 

Aumakatto, jonka katemateriaali on mustaksi maalattu (Kirjo 202) 

konesaumattu peltikate. Katolla on kaksi savupiippua, puutikkaat 

sekä ullakkokerroksessa on neljä puolipyöreää ikkunaa. Kattora-

kenteena puiset konttikattotuolit. (leikkauskuva) 

Perustus ja sokkeli: 

Alapohja on maanvarainen teräsbetonilaatta. Sokkelin pinta on te-

rastirappausta. Maalattu sikaattimaalilla (61 Keim Granital Pinta). 

  

                                                      
79 Lukiokatu 4. Historiallisen museon työtilat rakennustapaselostus 1991, 6. 

Leikkauskuva, 1991, HML, Tilapalvelui-
den arkisto. 

Tiilirunkoa kellarin portaiden alla. 

Kattotuoleja ullakolla. Sokkelin rappausta itä-
päädyssä. 
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Julkisivut: 

Kaikki julkisivut ovat rapattua tiiltä ja maalattu keltaiseksi. Rakennuk-

sen pääjulkisivu on tontin pihan puoleinen julkisivu, jossa on myös 

pääsisäänkäynti. Julkisivuaukotus on tasainen ja symmetriaa tavoit-

televa. Ikkuna- ja oviaukotusta on kolmella julkisivulla. 

Väritys: 

Ulkoseinät ovat rapatut ja maalatut keltaiseksi (Keim 370). Ikkunoi-

den puitteet ovat valkoiset (Lem-

minkäisen öljymaali 742). Ulko-

ovet ovat sinivihreät (Teho 2537) ja 

ovilistat terrakotan punaiset (Teho 

2283). Räystäiden alapintojen ko-

ristekuvioinnit on maalattu sinisellä 

ja punaisella. Värit perustuvat esiin 

raaputettujen vanhojen värien 

näytteisiin. 

Julkisivupiirustukset, ajoittamattomat, mutta vuoden 1942 
muutospiirrosten mukaan. HKM. 

Konservointitilojen maalaussuunni-
telma 1991, HML, Tilapalveluien ar-
kisto. 

Räystäänalusen koristemaalausta. 

Pohjoisen julkisivu ton-
tin rajalla. Taka-alalla 
raja-aitaa ja Kivipiiri. 
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Ikkunat ja ulko-ovet: 

Rakennuksen ikkunat ovat kaksinkertaisia ja puurakenteisia. 

Suurin osa ikkunoista (7) on kuusiruutuisia ja todennäköisesti 

alkuperäisiä. Pihan julkisivulla yksi kolmijakoinen ikkuna, 

jossa keskimmäinen ruutu reunimmaisia leveämpi. Ikkunan 

vaihto on tehty 1942 muutosten yhteydessä.  

  

Ylärivi: Linnankadun julkisivun ikkunarivi ja pihan puolen kuusiruutuinen ikkuna. 

Alarivi: Idän puolen julkisivun ensimmäisen kerroksen ikkunat, aidan puoleinen 
alaikkuna kellariin ja pihajulkisivun kolmiruutuinen ikkuna. 
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Katolla on 6 neliruutuista ja puolikaaren muotoista ullakkoikkunaa. 

  

Ullakolta löytyneitä ullakkoikkunoiden karmeja. Ullakkoikkuna Linnankadulta. 

Pihan puolella on kaksi ullakkoikkunaa, toinen kuvassa oksien takana. Ikkuna kuvattuna ullakolta. 
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Ensimmäisessä kerroksessa on kaksi ulko-ovea, joista toi-

nen on pariovi eteiseen ja toinen ovi tuulikaappiin. Ovileh-

dissä on kolme ikkunaa ja kaksi peiliä. Ovet eivät ole alku-

peräiset, mutta niiden iästä ei ole tietoa.80 Kellarikerrok-

sessa on yksi viistokuvioinen ja lautapintainen ovi, jossa on 

salmiakinmallinen ja metalliverkotettu ikkuna. Kadun puo-

lella kolme leveää viistokuvioitua ja lautapintaista pa-

riovea. Ovissa on leveät vuorilaudat. 

  

                                                      
80 HKM, valokuva R11180. 

Pihan puolen ovet ja pariovi kuvat-
tuna sisältä eteisestä. 

Idän puolen julkisivun ovi kellariin ja Linnankadun julkisivun ovet varastoihin. 
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Talotekniikka: 

Keskuslämmitys 1929. Liitetty päärakennuk-

sen kanssa kaukolämpö- ja lämminvesiverk-

koon 1973.81 Koneellinen ilmanvaihto. 

  

                                                      
81 HML, Tilapalveluiden arkisto, 2/5/19, Rakennus 1, Palanderin talo, B, Keskusläm-
mitystä tontin rakennuksiin 1, 2 ja 4 koskeva piirros, Veljekset Helander 20.4.1929 
ja Talojen 1 ja 4 liittyminen lämminvesiverkkoon, 20.1.1973. 

Ote keskuslämmityssuunnitelmasta, joka tehtiin Lukiokatu 4 ja Lin-
nankatu 16 rakennuksille. Kuvan pohjaratkaisut vanhentuneet. 
Veljekset Helander, 20.4.1929, HML, Tilapalveluiden arkisto. 

Piirros talojen 1 ja 4 liittymisestä lämminve-
siverkkoon, P. Helkiö, 20.1.1973. HML, Tilapal-
veluiden arkisto. 

Patterin kellarin portaiden vieressä. 

Poistoilman laitteistoa ullakolla. 
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Sisätilat: 

Rakennuksen nykyinen pohjaratkaisu on vuodelta 1991. Sisätiloissa 

on nykyisin historiallisen museon konservointitiloja, toimisto, sekä 

varastotilaa. Huonejako on säilynyt pitkälti samanlaisena vuoden 

1942 muutoksien jälkeen. Joidenkin seinien paikkaa on kuitenkin siir-

retty ja ullakolle on nykyisin käynti konservointihuoneesta eteisen si-

jaan. 

Huoneissa on kiinteää sisustusta, esimerkiksi keittiö- ja 

pesutasoja ja kaappeja. 

Portaat on tehty teräsbetonilankuista. Kaiteena mus-

taksi maalattu teräskaide. 

  

Rakennuksen huoneiden kiinteästä sisustuksesta on 
olemassa huonekohtaiset kalustekaaviot, joita säily-
tetään kaupunginmuseon arkistossa. Kuvassa metal-
likonservoinnin kaaviot. HKM. 

Portaat ensimmäisestä kerroksesta kellariin. 
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1. kerroksen sosiaalitilat ja 

toimisto/varasto 

  

Ylärivi: Toimisto/sosiaalitila 

Alarivi: Sosiaalitilan tuulikaapin vierei-
sen varastokaapin ovi, kuva käytävään 
eteisestä ja varasto/toimisto. 
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Konservointitilat ja eteinen 
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Ullakko ja portaikko ullakolle 
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Kellarikerros 
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Pintamateriaaleja: 

Sisätiloja varten on tehty sisävärisuunni-

telma. Suunnitelmasta käy ilmi, että esi-

merkiksi seinien väriraita perustuu vanhaan 

seinäraitaan. Kellarin näyttelypajan seinät 

ja katto Monicolor 6067, varaston seinät 

Monicolor 6267, porrashuoneen seinät 

Wintermix 2382 ja katto 6066. Väriraidan 

sävy on sama kuin Kirjo 239.82 

Lattiamateriaaleja: betoni, muovipäällyste, 

klinkkeri, puu. 

  

                                                      
82 HML, Tilapalveluiden arkisto, 2/5/19 Rakennus 4, Historiallisen museon konser-
vointitilojen sisävärit, 22.8.1991. 

Toimiston/varaston lautalattiaa ja porrashuoneen klinkke-
riä. 

Sosiaalitilojen muovilattiaa ja lattialistaa. 

Konservointitilojen muovilattiaa. 
Sosiaalitilan ja porrashuoneen lattiapintoja. 
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Muutoshistoria 

Rakennus on rakennettu vuonna 1929. Nykyinen asu on vuodelta 

1942, jolloin muutospiirrokset laati Onni A. Puranen. Tällöin suljettiin 

pihanpuolen julkisivun vasemmanpuoleisin oviaukko, jonka paikalla 

on nykyisin ikkuna. Samalla on vaihdettu ainakin pariovi. Nykyiset 

ovet eivät ole alkuperäset, mutta niiden iästä ei ole varmuutta.83 

Alun perin rakennus toimi suojeluskuntapiirin tiloina ja talonmiehen 

asuntona, joka sijaitsi ensimmäisessä kerroksessa. Asunto koostui 

                                                      
83 HML, Tilapalveluiden arkisto, 2/5/19 Rakennus 4, Historiallinen museo, Muutos-
piirros Linnankatu 16:n rakennuksesta, 2.5.1942, Onni A. Puranen. 

yhdestä huoneesta ja keittiöstä. 

Huoneiden välinen ovi on nykyisin 

suljettu eikä talossa ole asunut ta-

lonmiestä perheineen 1970-luvun 

jälkeen.84 

  

84 Pietilä 1980b. Uotila 1993, 6. Laitila 1999, 41. 

Kuvassa näkyy alkuperäinen aukotus vanhoine ovineen ja oviauk-
koineen. Enok Rytkönen 1930-luvulla, R11180 / X:2, HKM. 

Vuoden 1929 piirrokset keskuslämmityksen suunnittelua varten näyttävät tilaratkaisut ennen vuoden 
1942 muutoksia. Kellarin ja 1. kerrokset pohjakuvat, Veljekset Helander, 1929, HML, Tilapalveluiden ar-
kisto. 

Vuoden 1942 muutospiirrokset. Onni A. 
Puranen, 1942, HML, Tilapalveluiden ar-
kisto. 
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1973 rakennuksessa on ollut toimistotiloja ensimmäisessä kerrok-

sessa. Lännen puolen kaksi huonetta ovat olleet toimistoja ja puolet 

asunnosta on vielä tällöin ollut asuntona. Kellarikerroksessa on ollut 

kaksi autotallia, pesutupa ja kattilahuone.85 

Ulkopintojen väritys on muuttunut useaan otteeseen. Alkuperäisistä 

väreistä ei ole tarkkaa tietoa, mutta niiden voidaan olettaa ollen tyy-

lille ominaisesti vaaleita.86 Valokuvien perusteella rakennus on ollut 

valkoinen tai muuten vaaleansävyinen 1930-luvulla, jolloin ovet ja ik-

kunankarmi ovat puolestaan olleet tummia. Valokuvaaja Risto Laak-

kosen ottamissa, ajoittamattomissa kuvissa rakennus on edelleen 

vaalea samoin kuin ovet ja ikkunankarmit. Todennäköisesti sotilas-

piirin ajalta peräisin olevissa kuvissa rakennus näyttää huonokuntoi-

selta ja muun muassa rappaus on likainen ja rapistunut. Kunto pysyi 

samanlaisen 1991 korjaustöihin saakka. Räystään alapuolinen kuvi-

ointi on ilmeisesti pysynyt koko ajan samana. Sen nykyiset värit pe-

rustuvat ainakin 1990-luvulla olleisiin väreihin.87 

  

                                                      
85 HML, Tilapalveluiden arkisto, 2/5/19 Rakennus 1, Palanderin talo, Talojen 1 ja 4 
liittyminen lämminvesiverkkoon, 20.1.1973. 
86 Ks. s.22. 

87 HKM, valokuva-arkiston kuvat R11180, A20583, A20584, A20585, A20586. HML, 
Tilapalveluiden arkisto, 2/5/19 Rakennus 4, Historiallinen museo, valokuvat, huh-
tikuu 1991. 

Päiväämätön kuva sotilaspiirin ajoilta. Oven kyltissä lukee ”Varus-
kunta-asiat, Komendantti, Kiinteistönhoito”. Risto Laakkonen, A20583 
/ X:2, HKM. 

Räystään alapuoli todennäköi-
sesti noin vuonna 1990 kuvattuna 
ennen 1991 remonttia. HML, Tila-
palveluiden arkisto. 
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Vasen: Kuva Linnankadulta Lukiokadulle päin 
Linnankatu 18 kohdalta. Valkoiselta vaikuttava 
rappauksen väri, tummat ovet. Valokuvannut 
Hämeenlinnan musiikki ja valokuvausliike. Liike 
toiminut ainakin 1931-1939. B438 / X: 2, HKM. 

Oikea ylhäältä alas: Risto Laakkosen ottama 
päiväämätön kuva sotilaspiirin ajalta. Vaalea, 
1930-lukua tummempi sävy, vaaleat ovet.  
A20585 / X:2, HKM. 

Rakennuksen kulmalta pihan puolelta otettu 
kuva. Rappaus kärsineen näköinen ja likainen. 
Risto Laakkonen, A20586 / X:2, HKM. 

Vaalea ulkoasu myös todennäköisesti noin 
vuonna 1990 otetussa kuvassa. HML, Tilapalve-
luiden arkisto. 

Vasen: Rakennuksen itäjulkisivu yläpihalta kuvattuna toden-
näköisesti noin vuonna 1990. HML, Tilapalveluiden arkisto. 

Alhaalla: Rakennus pihan puolelta. Värit ovat vaaleita ja myös 
peltikatteen väri on nykyistä vaaleampi. 
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Sotilaspiirin käytön loputtua Tekninen lautakunta luovutti rakennuk-

sen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käyttöön. Rakennus suunni-

teltiin historiallisen museon konservointitiloiksi 1991.  Prosessista on 

tehty rakennustapaselostus. Myös nykyinen väritys perustuu 1991 

tehtyyn värisuunnitelmaan.   

Vuoden 1991 rakennustapaselostuksen perusteella ikkunat on maa-

lattu ja huonoja ruutuja on uusittu. Ikkunoiden maalipinta oli ennen 

tätä päässyt valokuvien perusteella rapistumaan. Myös peltikate 

puhdistettiin ja maalattiin.  

Muutostöiden aikana tiloihin sijoitettiin seuraavat huoneet: Kellari-

kerrokseen näyttelypaja, metallikonservointihuone ja WC. Näiden li-

säksi kellarissa autotalli, 2021 pääosin varastokäytössä. Ensimmäi-

seen kerrokseen eteinen, konservointihuone, puutyöhuone, WC ja 

siivouskomero, toimisto/sosiaalitila ja varasto. Sisäseinistä poistet-

tiin korjaustöiden yhteydessä vanhoja tapetti- ja sanomalehtikerrok-

sia. Osasta huoneista poistettu muovimatto puulattian päältä 1990-

luvun saneerauksen yhteydessä. 
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Säilyneisyys ja arvot 

Rakennuksen ulkoiset piirteet ovat säilyneet lähes samanlaisina ra-

kentamisajankohdasta lähtien lukuun ottamatta muutoksia pihajul-

kisivun aukotuksessa. Nykyinen asu on vuodelta 1942. Väritys sopii 

rakennuksen klassistiseen tyyliin ja erityisen hyvin ovat säilyneet en-

tisöidyt räystään alapuoliset maalaukset. 

Sisätilojen huonejako ja pinnat ovat syntyneet usein muutosten tu-

loksena. Tämän hetkinen ulkoasu on seurausta rakennuksen muut-

tamisesta konservointitiloiksi. Alkuperäisiä pintamateriaaleja ei ole 

nähtävissä, mutta sisäväritys pyrkii mukailemaan vanhempaa väri-

tystä. Hyvin säilyneitä ja mahdollisesti alkuperäisiä sisätilojen osia 

ovat puiset listat ja kynnykset, varastohuoneen lattia ensimmäisessä 

kerroksessa sekä alkuperäiset patterit. 

Rakennuksen sisätilojen ovien ja ikkunoiden alkuperäisyydestä ei ole 

tietoa. Alkuperäisiä saattavat olla ainakin ullakon rappukäytävän 

ovet. Monet ovista ovat 4-peilisiä väliovia ja nekin ovat mahdollisesti 

alkuperäiset. Väliseinien ikkunat ovat vuoden 1942 muutostöiden 

peruja. 

Rakennus edustaa tyylihistoriallisesti 1920-luvun klassismia. Raken-

nus edustaa ajanjaksolle tyypillisiä piirteitä ja on kaupunkikuvallisesti 

arvokas. Pihapiiriin päin avautuva pääjulkisivu on keskeinen osa Pa-

landerin talon pihan yleisilmettä ja rakennus tukee tontin umpikort-

telimaisuutta. 

Kulttuurihistoriallisesti rakennuksen historia on kytköksissä etenkin 

tontilla toimineisiin Etelä-Hämeen suojeluskuntapiirin esikuntaan 

sekä Hämeenlinnan sotilaspiiriin. Lisäksi rakennus on ollut keskeinen 

osa Hämeenlinnan kaupunginmuseon toimintaa 1990-luvulta alkaen 

ja siten osa kaupungin kulttuurielämää.  
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Piharakennukset 

Rakennusaika: 

Hirsirakennus 1861 ja tiilirakennus 1925, tiiliosan suunnittelija Paavo 

A. Ahomaa. 

Nykyinen käyttö: 

Museo on käyttänyt rakennuksia varastotiloinaan. Tiloja oli jo tyh-

jennetty kesällä 2021 museon kokoelmien muuton yhteydessä. 

  

Vasen: Näkymä piharakennusten päädystä 
Kivipiirille. 

Oikea ylhäällä: Hirsinen varastorakennus. 

Oikea alhaalla: Tiilinen varastorakennus. 
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Runko: 

Pitkä ja suorakaiteen muotoinen hirsirakennus, jossa on yksi kerros 

sekä ullakko. Rakennus muodostuu kolmesta erillisestä tilasta, joihin 

on omat oviaukot pihan puolelta. Tiilirakennus on kaksikerroksinen. 

Katto: 

Tiiliosan katto on konesaumatulla pellillä päällystetty aumakatto. 

Hirsirakennuksen katto on harjakatto, jonka kattotuolirakenteet 

muistuttavat Palanderin talon kattorakenteita.88 Katemateriaalina 

on huopa. 

  

                                                      
88 Heiskanen & Uimonen 2021, 76.  

Hirsirakennuksen katemateriaalia ja kattotuoleja ullakolta. 

Rakennusten kattojen taitekohtaa ja katemateriaaleja. 
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Perustus ja sokkeli:  

Puurakennus perustettu kivipilareiden ja sokkelin varaan. Rakennuk-

sen alapohjaa tuettu myöhemmin rakennetuilla betonitolpilla. Tiili-

rakennuksen sokkeli on valettu betonista sahatavaramuottiin.  

  

Tiilirakennuksen sokkelia ja kellarikerroksen seinäpintaa. 

Hirsirakennuksen perustuksen kivipilari ja myöhemmin lisätty 
verkko. Alemmassa kuvassa rakennuksen Kivipiirin päädystä ku-
vattua alapohjaa ja perustuksia. 
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Julkisivut: 

Hirsirakennuksen julkisivu on lautavuorattu ja maalattu punamul-

lalla. Tiiliosa on kiinni puisessa rakennuksessa, jolloin kaksi raken-

nusta muodostavat yhtenäisen julkisivun pihan puolelle. 

Ikkunat ja ulko-ovet: 

Hirsiosassa ei ole ikkunoita. Rakennuksessa on kolme ovea, joista 

kaksi on pariovea. Ovissa on paksut valkoiset vuorilaudat. 

Tiiliosassa on kaksi ovea. Pihan puolen ovi on pariovi, jonka molem-

missa lehdissä on kuusi peiliä. Alemman kerroksen ovi on samoin 

kuusipeilinen ovi, jossa on kolmipeilinen le-

vike. Ovet ovat todennäköisesti alkuperäiset. 

Piharakennusten julkisivua pihalle. 

Alarivi vasemmalta oikealle: Tiilirakennuksen kellari-
kerroksen ovi, tiilirakennuksen pääovi auki. Hirsiraken-
nuksen yksilehtinen ovi auki ja toinen pariovista auki. 
Kolmas ovi vastaava pariovi. 
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Tiilirakennuksen ikkunat ovat sen länsipäädyssä. Ylemmässä kerrok-

sessa on yhdeksänruutuinen ikkuna. Alemmassa kerroksessa on sa-

manlainen ja lisäksi matalampi kuusiruutuinen ikkuna. Aidan puolei-

sella julkisivulla on yksi pienempi neliöikkuna. Kaikissa alemmissa ik-

kunoissa on irrotettavat rautaristikot.  

  

Vasen ylhäällä: Lähikuva portaiden 
vieressä olevista kellarikerroksen ik-
kunoista. 

Alhaalla: Pieni ikkuna vanhan paloku-
jan puolella. 

Oikea ylhäällä: Ylemmän kerroksen 
ikkuna. 

Alhaalla: Alemman kerroksen ovi ja 
ikkunat. 
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Talotekniikka: 

Hirsirakennuksessa ollut sähkövalaistus ainakin vuodesta 1925.89  

Sisätilat: 

Kuvia tiilirakennuksen sisätiloista. 

 

  

                                                      
89KA, KvyT, Lakkautettujen ainaispalovakuutusten vakuutuskirjat, Hämeenlinna 
39086. 

Tila tiilirakennuksen ylemmässä kerroksessa. 

Tiloja tiilirakennuksen alemmassa kerroksessa / kellarissa. 
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Kuvia hirsirakennuksen sisätiloista. 

  
Ensimmäisen oven (vasemmalta oikealle) takana oleva tila. Toisen oven takana oleva tila. Tilasta pääsy ullakkohuoneeseen. 
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Kuvia hirsirakennuksen Kivipiirin puoleisen oven takana olevasta ti-

lasta. 

 

  

Ylärivi vasen: Ovessa merkkejä rakennuk-
sen aikaisemman käytön tai käytön puut-
teen ajalta. 

Ylärivi oikea: Rakennuksen ullakolle on 
saattanut johtaa aiemmin portaat myös 
tästä tilasta. 
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Muutoshistoria 

Ulkorakennukset ovat usein olleet ulkomuodoltaan asuinrakennuk-

sia vaatimattomampia. Myös Lukiokatu 4:n ulkorakennus on ollut ai-

nakin vuoteen 1877 vuoraamaton, mutta vuoden 1902 palovakuu-

tuskirjassa sen kerrotaan olevan vuorattu, maalattu ja katettu asfalt-

tihuovalla.90 

Palanderin talon pihalla on ollut alun perin ainoastaan yksi vinkkelin 

muotoinen ulkorakennus, mutta siihen on sisällytetty useita eri toi-

mintoja. 1900-luvun alussa vinkkelin muotoisessa rakennuksessa oli 

                                                      
90Korjauskortti: Puukaupunkien pihat ja aidat 2000, 3. KA, KvyT, Lakkautettujen ai-
naispalovakuutusten vakuutuskirjat, Hämeenlinna 9689 ja 22879. 
91 KA, KvyT, Lakkautettujen ainaispalovakuutusten vakuutuskirjat, Hämeenlinna 
22879, 32333. Uotila 1993, 6. 

ruoka-aitta, kaksi vaunuvajaa, talli, navetta, makasiini. Ennen vuotta 

1921 rakennukseen oli lisätty myös käymälä. Vuonna 1925 raken-

nuksen tiloissa mainittiin olevan enää ainoastaan varastoja, käymälä 

ja heinäparvi. Suojeluskunta piti tallissa vielä hevosia toimintansa al-

kuaikoina.91 

1925 suojeluskuntapiiri rakensi hirsirakennuksen jatkeeksi tiilisen 

osan, joka oli alun perin tarkoitettu asepajaksi ja ammusvarastoksi. 

Asepaja sijaitsi alemmassa kerroksessa. Alakerta muutettiin asun-

noksi 1937. Rakennuksessa ei ilmeisesti ole kuitenkaan koskaan 

asuttu.92 

92 Myllyniemi 1994, 127. Pietilä 1980b. Pöytäkirjassa maininta asepajan ikkunoihin 
lisätyistä rautaristikoista. KA/Hml, Etelä-Hämeen Suojeluskuntapiirin Piiriesikun-
nan arkisto, Pöytäkirja 9.12.1925. 

Palovakuutuskirjat eivät ole ainoastaan nykytutki-
joille hyödyllistä lähdemateriaalia, vaan niiden 
merkitys on ollut omistajilleen suuri aikana, jolloin 
tulipalot olivat vielä tavallinen vaara puukaupun-
geissa. Ilmoitus vain vähän vaurioita aiheutta-
neesta tulipalosta Lukiokatu 4 ulkorakennuksessa, 
Hämeen Sanomat 29.10.1906. 

Uuden varastorakennuksen piirustuksen tonttikartta, josta sel-
viää puretun rakennuksen paikka suhteessa uuteen. 1937, Vih-
tori Lonka, KA. 
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1937 päätettiin purkaa hirsisen ulkorakennuksen toinen siipi ja ra-

kentaa sen paikalle tiilinen uudisrakennus. Vanhasta ulkorakennuk-

sesta luovutettiin puuvaja Valborg von Fieandtin käyttöön. Uudisra-

kennusta tehtäessä hirsirakennuksen toinen pääty suljettiin ja sa-

malla korjattiin ainakin rakennuksen ovia. Tiilirakennuksen vierestä 

rakennettiin kulkemaan portaat ja rakennukseen tehtiin saunatilat ja 

keskuslämmitys.93 1988 sotilaspiirin aikana puurakennus on toiminut 

kylmänä ulkovarastona. Tiiliosa on toiminut huoltamona. 94 

Siiven julkisivut on maalattu ja tiiliosan peltikate uusittu vuonna 

2000. Vajasiiven alustan sulkeva verkko paikattiin. Julkisivuista on sii-

vottu töherryksiä. Samalla on korjattu kattotuoleja ja uusittu katteen 

aluslaudoitus sekä uusittu syöksytorvia ja pystykouruja.95 

 

 

 

                                                      
93 Etel-Hmeen suojeluskuntapiiri. Esikunta. 2 Yleinen ja salainen kirjeenvaihto 
(1936-1938), 31.3.1937, As. Os. Yhtiö Lukiokatu 4:n vuosikokouksen pöytäkirja. 
Etel-Hmeen suojeluskuntapiiri. Esikunta. 7 Yleinen kirjeenvaihto (1937-1939), 
Etelä-Hämeen sk:ain Piiriesikunnan varastorakennuksen työselitys, 14.4.1937. 

Säilyneisyys ja arvot 

Vuonna 1861 rakennettu hirsirakennus on säilynyt nykyisin olemassa 

olevin osin alkuperäisen kaltaisena ja edustaa 1800-luvun puolivälin 

tyypillistä talousrakennusta. Sen kylkeen rakennettu tiiliosa on osa 

ulkorakennuskokonaisuutta ja sen ulkoasu on todennäköisesti säily-

nyt alkuperäisenä. 

Tiiliosan ovet ovat mahdollisesti alkuperäisiä ja alemman kerroksen 

sisätilojen pinnat 1930-luvun lopulta. Hirsirakennuksen sisätiloja ei 

ole vuorattu tai muuten pinnoitettu vaan näkyvissä ovat alkuperäiset 

puurakenteet ja -pinnat. 

Molemmat rakennukset ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Hir-

sirakennus kuuluu oleellisena osana Palanderin talon pihapiiriin ja 

edustaa talousrakennuksena aikansa elämäntapaa sekä arjen histo-

riaa. Tiiliosan tausta liittyy suojeluskunta- ja sotilaspiirien historiaan.  

94 HML, Tilapalveluiden arkisto, Koilliskulma, Lukiokatu 4, Rakennus 3, Runkora-
kenteet, 29.1.1988. 
95 HML, Tilapalveluiden arkisto, Lukiokatu 4 digitoidut aineistot, Kivipiirin sivusiipi 
Julkisivukorjaus, 22.6.2000. 

Hirsirakennuksen ovien kaikkia 
kirjoituksia ei ole peitetty. 
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Piha-alue 

Lukiokatu 4:n piha on tyypillinen 1800-luvun rakennuksilla rajattu yk-

sityinen kaupunkipiha. Piha-alueet rajattiin kaupungeissa yleensä 

korkealla umpinaisella lankkuaidalla. Myös rakennusten väliset aidat 

ja ajoportti kuuluivat rakennusjärjestyksessä säädeltyihin rakennel-

miin. Runsaasti koristellut portit sopivat usein tyylillisesti yhteen ker-

taustyylisten rakennusten kanssa.96 

Pihojen pintamateriaalit ovat alun perin olleet nurmikkoa ja kulke-

misesta kulunutta hiekkapintaa, mutta kulkureittejä on voitu vahvis-

taa hiekalla tai soralla. Uudempien materiaalien kuten asfaltin, ki-

veyksen, kivituhkan tai sepelin käyttöä tulisi nykyisin vanhoilla pi-

hoilla välttää, jotta pihan alkuperäinen ilme säilyisi.97 

Pihan alkuperäisestä ulkonäöstä tai kasvillisuudesta ei ole paljoa tie-

toja. Pihalla on Palanderin talon kirjaan kirjoitetun perimätiedon mu-

kaan kasvanut 1910−1920-luvuilla puita, muun muassa omenapuita. 

Myös vuosien 1913 ja 1925 palovakuutusasiakirjoissa on näkyvissä 

                                                      
96 Korjauskortti: Puukaupunkien pihat ja aidat 2000, 2-3. 
97 Korjauskortti: Puukaupunkien pihat ja aidat 2000, 3. 

runsasta pihan kasvillisuutta, mikä voi antaa viitteitä pihan vehrey-

destä. Pihan pohjoisenpuoleisella reunalla sijaitsi myös sireeni-

maja.98 

  

98 Laitila 1999, 41. KA, KvyT, Lakkautettujen ainaispalovakuutusten vakuutuskirjat, 
Hämeenlinna 32333 ja 39086. 

Vuoden 1875 piirros Lukiokadun por-
tista. HKA. 

Piirros vuoden 1913 palovakuutusasia-
kirjassa. Keskellä tontti 143.KA. 

Palanderin talon portti 
nykyisin pihalta kuvat-
tuna. 
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Mahdollisista piharakennelmista on vain vähän tietoa, mutta ilmei-

sesti nykyisen Linnankadun puoleisen rakennuksen paikalla on sijain-

nut terassirakennelma. 99 1902 tontilla ei ole ollut omaa kaivoa, vaan 

vesi on haettu Linnan salmesta.100 Kaivosta on mainintoja Palanderin 

talon opastuksista kertovissa teksteissä, mutta sen ajoituksesta tai 

paikasta ei ilmeisesti ole tarkempaa tietoa. 

                                                      
99 HKM, A1694 / XI:1. 
100 Vuonna 1902 pihalla ei ole ollut kaivoa, eikä mainintaa löydy myöhemminkään. 
KA, KvyT, Lakkautettujen ainaispalovakuutusten vakuutuskirjat, Hämeenlinna 
22879. 

Vuonna 1937 pihaa kiertänyt puuaita ja vanha portti olivat ilmeisesti 

huonossa kunnossa ja Asunto-osakeyhtiö Lukiokatu 4 sai Hämeenlin-

nan maistraatilta kehotuksen korjata aidat ja portti ajoratojen kun-

nostuksen yhteydessä. Seuraavan vuoden kesällä maistraatille toimi-

tettiin huoltopäällikkö Emil. A. Kurjenrauman tekemät lupapiirustuk-

set uudesta betonisesta portista ja aidoista. 101 Nämä rakenteet oli-

vat paikallaan 1990-luvulle saakka. 

  

101 KA, Etel-Hmeen suojeluskuntapiiri. Esikunta. 7 Yleinen kirjeenvaihto (1937-
1939), As. Os. Yhtiö Lukiokatu 4:n vuosikokouksen pöytäkirja 31.3.1937 ja tie-
donanto maistraatille 1.7.1938. 

Kuva Halvar ja Olof von Fieandtista ja Eino Suolahdesta pihan 
terassilla. HKM, A1694 / XI:1.  

Ajoittamaton kuva 1938 suunnitellusta portista. HKM, 
B369 / X:2. 
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Sisäpiha on ilmeisesti ollut hoidettu ja vehreä ainakin 1920-luvulla, 

jolloin sen väriloistoa on ihailtu muun muassa 1925 suojeluskunta-

piirin “oman kodin vihkiäisissä”. Jossain vaiheessa piha on kuitenkin 

asfaltoitu ja sotilaspiirin aikana asfaltoidulla pihalla oli usein paljon 

autoja. Museon muuttaessa tontille 1993 pihalla oli jäljellä vain kaksi 

vanhaa puuta. Asfaltointi poistettiin samana vuonna.102 

1980 pihaa kiertänyt verkkoaita.103 1994 Linnankadun puolelle suun-

niteltu ja rakennettu nykyinen puuaita, joka jäljittelee 1800-luvun lo-

pun korkeaa kaupunkiaitaa. Aitaa varten tehtiin värityssuunnitelma 

                                                      
102 Pietilä 1980b. Heiskanen & Uimonen 2021, 25. 
103 Pietilä 1980b. 

(värit Monicolor Nova X053, Monicolor Nova F105 ja Monicolor Nova 

K 105). Samalla rakennettiin myös uusi portti ja aita Lukiokadun si-

säänkäynnin yhteyteen. Tontin alasivun aita, joka rajaa vanhaa palo-

kujaa, suunniteltiin 

1995.104  

 

104 Hämeenlinna, Tilapalveluiden arkisto 2/5/19, Rakennus 1, B, Työpiirustus, Lin-
nankadun sivun aita, 12.4.1994. Ibid, Tontin alasivun aita 7.6.1995. HKM, Palande-
rin talo kansio 1, Lukiokatu 4 rakennuksen 1 porttien ja aitojen värityssuunnitelma, 
5.51994. 

Piha 1925. A10762 / XII:2, HKM. Tontinmittauspiirros pihasta 12.3.1991. HML, Tila-
palveluiden arkisto. 

Aitaa Linnankadun puolella. 

Palokujaa ja tonttia rajaava aita. 
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Palanderin talon sisäpihaa varten on tehty pihasuunnitelma vuonna 

1996. Pihasuunnitelman piirustukset on tehnyt hortonomi Laura 

Puolamäki ja se sisältää kirjallisen kuvauksen säilytettävästä ja istu-

tettavasta kasvillisuudesta, suunnitelmat istutustöiden toteutuk-

sesta leikkauskuvineen, istutettavien kasvien historiaa käsittelevän 

                                                      
105 Pihasuunnitelma Palanderin taloon 1996. 

osion, pinta-alalaskelmia, kustannuslaskelmat materiaaleista sekä 

pihapiirroksen selityksineen.105 

Suunnitelman kasvilajeiksi valittiin vanhoja suomalaisia kasvikantoja 

ja -lajikkeita. Sinne istutettiin marjapensaita, ruusuja (papulanruusu, 

suviruusu, juhannusruusu, mustialan ruusu ja neidon ruusu), siperi-

anhernepensasta, myskimalva, tarhapionia ja kurjenmiekkaa. Palan-

derin talon seinustalle sijoitettiin porvarispihalle tyypillinen kukka-

penkki. Lisäksi pihalle istutettiin kolme omenapuuta, mikä mukailee 

perimätiedon mukaista pihan kasvillisuutta. Pihalla jo kasvaneet 

puut haluttiin säilyttää.106 

106 Puolamäki, Pihasuunnitelma Palanderin taloon 1996. Korjauskortti: Puukau-
punkien pihat ja aidat 2000, 5. 

Palanderin talon pihasuunnitelma. Laura Puolamäki 1996, HKM. 
Pihalla vietettiin toukokuussa 2011 Palanderin talon 150-vuotisjuhlia. Kuvissa näkyvä piha on hyvin hoi-
dettua. Kuvissa näkyvät suunnitelmiin merkatut kasvit, kuten kurjenmiekat, pionit ja ruusulajikkeet. HKM. 
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Pihalle tuotavien penkkien toivottiin sopivan Palanderinkin talossa 

nähtävään vuosisadan vaihteen mukaiseen tyyliin. Suunnitelmassa 

mainitaan myös syreenimaja, mutta on epävarmaa, onko uudiste-

tulla pihalla ollut sellaista, sillä se ei saa mainintaa muiden kasvien 

rinnalla vuoden 1999 Palanderin talon kirjassa. Suunnitelman tarkoi-

tus oli suunnitella museolle sisäpiha, joka muistuttaisi vanhoja eng-

lantilaistyyppisiä puutarhoja. Pihan käytävät mitoitettiin mahdollista 

huoltoajoa varten, mutta kivituhkalla päällystettyjä pihoja ei tarkoi-

tettu ajoneuvoliikennettä varten.107 

                                                      
107 Puolamäki, Pihasuunnitelma Palanderin taloon 1996. Laitila 1999, 40-42. 

Piha oli valokuvien perusteella vielä kymmenen vuotta sitten ilmei-

sen siistissä ja hoidetussa kunnossa ja siellä kasvoivat lähes kaikki 

1996 suunnitelmassa mainitut kasvit. Vuoteen 2018 mennessä piha 

oli kuitenkin päässyt ilmeisesti ränsistymään. Pihaa uudistettiin 2018 

ja 2019 ja sille toteutettiin pienimuotoinen istutussuunnitelma opin-

näytetyöhön kuuluneen puutarhakurssin muodossa. Opinnäytteen-

tekijä Taija Kalliola piti kaupunkilaisia osallistavan kurssin, jonka lop-

putyönä toteutettiin Palanderin talon museon ajoitukseen sopiva ta-

pettiryhmä, eli koristeistutus. Aloite työn tekemiselle tuli kaupungin-

museolta ja pihan yhteisöllistä käyttöä ja hoitoa oli tarkoitus jatkaa, 

kunnes koronapandemia muutti museon suunnitelmia.108 

  

108 HKM valokuvat, 2011. Kalliola, 2019. Museolehtori Jyrki Nissi, 2021. 

Palanderin talon pihalle kurssityönä suunniteltu tapettiryhmä. 
Kalliola 2018. 

Tapettiryhmä kesällä 2021. 
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Piha-alueen nykytila 

Pihan polkujen muoto on säilynyt suunnitelman mukaisena. Kasvilli-

suudessa on sen sijaan tapahtunut muutoksia. Pihalla kasvaa nykyi-

sin esimerkiksi tulppaaneja ja narsisseja. Pionit ovat hävinneet keski-

osan istutusosioista. Pihan ilme on vähemmän viimeistelty kuin kym-

menen vuotta sitten. 

 

 

Pienemmän puurakennuksen pihan puoleiselle lyhyelle 

sivulle on tehty reunustamaton kukkapenkki lähelle ra-

kennuksen seinää. Se on istutettu ilmeisesti Willa Vaskin 

vuokralaisuuden aikana. Vuokralainen ei ole kuitenkaan 

museon mukaan konsultoinut heitä istutuksessa, eivätkä 

esimerkiksi sen kasvilajit vastaa historialliselle pihalle so-

pivia lajikkeita. Lisäksi reunustamaton multapenkki luo 

kosteus- ja lahovaurion riskin sen viereiselle seinäraken-

teelle.  

Puolamäen pihasuunnitelma 1996 
ja vireillä oleva asemakaava 2021. 
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Yhteenveto 

Palanderin talon pihapiiri muodostuu useasta eri aikakerrostumasta 

ja pihapiirin rakennukset ovat rakentuneet kahden eri käyttäjäryh-

män, 1860−1920-lukujen porvarisperheiden ja suojeluskuntapiirin, 

aikana. Taloihin liittyy paljon etenkin näiden kahden käyttäjäryhmän 

kulttuurihistoriaa. Lisäksi sotilaspiirin ja museon käyttö ovat osa ra-

kennusten historiaa ja nykykäyttöä. 

Kaikkiin pihapiirin rakennuksiin liittyy jonkinlaisia historiallisia ar-

voja. Kaikki voidaan lukea kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi, minkä 

lisäksi ne muodostavat kiinteän kokonaisuuden osana museon um-

pipihaa. Rakennustaiteellisia arvoja on erityisesti Palanderin talolla, 

pakarirakennuksella, Kivipiirillä ja konservointitiloina toimineella ra-

kennuksella. 

Kotimuseon ajanjakson keskittyminen 1800-luvun puolivälistä 1920-

luvulle on korostanut tontin ja rakennusten historiassa erityisesti en-

simmäisiä omistajia ja käyttäjiä, tässä tapauksessa porvaristaustaisia 
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asukkaita. Heidän historiaansa on huomioitu päärakennuksen res-

tauroinnissa sekä pihasuunnittelussa. Vastaavat arvot olisi hyvä huo-

mioida myös tulevaisuudessa etenkin, jotta tontin nykyisen pihan ja 

umpikorttelin luonne voitaisiin säilyttää. 

Suojeluskuntapiirin ja sotilaspiirin historia on sen sijaan jäänyt ton-

tilla vähemmälle huomiolle. Erityisesti suojeluskuntien historia on 

kuitenkin edelleen keskeisesti esillä tontilla sen tiilirakennusten 

muodossa. Tontin ja rakennusten historian kokonaiskuvan ymmärtä-

minen edellyttää koko ajallisen jatkumon ymmärtämistä myös 1900-

luvun puolella. 

Ulkorakennukset ovat olennainen osa 1800-luvulle tyypillistä piha-

piiriä ja Museoviraston mukaan ne tulisi säilyttää.109 Hämeenlinnan 

kaupunkialueella ei ole juurikaan säilynyt vanhojen puutalojen ta-

lousrakennuksia. Niitä ei ole myöskään juurikaan tutkittu, sillä mie-

lenkiinto on aikaisemmin kaupunkitutkimuksessa suuntautunut 

asuintaloihin ja katunäkymiin vaikuttaviin rakennuksiin. Erityisesti 

punamullalla maalattu hirsirakennus Palanderin talon tontilla on tär-

                                                      
109 Korjauskortti: Puukaupunkien pihat ja aidat 2000, 3. KA, KvyT, Lakkautettujen 
ainaispalovakuutusten vakuutuskirjat, Hämeenlinna 22879 ja 32333. 

keä esimerkki aikansa arjen historiasta, mikä täydentää tontilla jo hy-

vin huomioon otettua porvariselämäntavan historiaa. Arjen historia 

on yhä keskeisemmäksi muuttuva historiantutkimuksen ala, jonka 

piiriin kuuluvien kohteiden arvojen tunnistaminen on tärkeää. 

Tontin rakennukset rajaavat keskelleen umpipihan, jollaisia ei ole 

säilynyt Hämeenlinnan ruutukaava-alueella monia. Tällä hetkellä yh-

den käyttäjän ja vuokralaisen hallinnoima piha on pysynyt pitkälti yh-

tenäisenä. Tontin rakennusten mahdollisen myynnin jälkeenkin tulisi 
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pyrkiä varmistamaan, että pihan luonne pysyisi tontin historiaa ja ar-

voja vastaavana. Käytännössä tämä tarkoittaisi paitsi umpipihan säi-

lyttämistä, myös nykyisten polkujen ja kasvillisuuden säilyttämistä ja 

asianmukaista hoitoa. 1800-luvulle sopivan kasvillisuuden, joka on 

huomioitu muun muassa vuoden 1996 pihasuunnitelmassa, olisi 

hyvä olla yhtenä pihan ylläpidon periaatteena, sillä piha on keskei-

nen osa aikakautta esittelevän ja museona toimivan Palanderin talon 

ympäristöä. Asiassa voitaisiin konsultoida asiantuntijaa tarpeen mu-

kaan. 

Lukiokatu 4:n ja Linnankatu 16:n tontille on olemassa vireillä oleva 

asemakaava yhdessä entisen Keskuskoulun kanssa. Asemakaava-

muutoksen tullessa voimaan on mahdollista, että tontin ympäris-

töön toteutuu lisärakentamista tai muuta muutoksia. Alueella on 

otettava huomioon lyseon ja puutalokorttelialueen kulttuurihistori-

alliset ja maisemalliset arvot. Hämeenlinnan kaupungin rakennushis-

toriallisessa selvityksessä vuonna 2014 on arvioitu, että alue kestää 

huonosti erilaisia muutoksia historiallisen luonteensa vuoksi.110 

                                                      
110 Lyyra-Seppänen & Heiskanen 2014.  

Kaavamuutoksia seuraava rakennusten myynti ja käyttötarkoituksen 

muutos voivat muuttaa merkittävästi tontin luonnetta ja eri raken-

nusten välisen toiminnan dynamiikkaa. Hämeenlinnan kaupunkira-

kenteessa harvinaisen umpikorttelin säilymistä ja piha-alueen avoi-

muutta tulisi edistää, jotta piha-alue pysyisi saavutettavana kaupun-

kilaisille ja museon kävijöille. Mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi 

museon jo vuonna 2018 aloittamaa yhteisöllistä piha-alueen käyttöä 

voitaisiin jatkaa. 

  

Suositukset: 

o Rakennukset ovat osa Koilliskulman rky -aluetta, mikä on huomioitava 

osana tontin ja sen ympäristön kehitystä 

o Tontin sekä koko alueen ajallista ja rakennustaiteellista monimuotoi-

suutta tulisi tukea 

o Rakennusten alkuperäisyyden vaaliminen: julkisivujen säilyttäminen; 

erityisesti julkisivuvärien mahdollisten muutosten oltava linjassa ra-

kennustyylien kanssa 

o Museon toiminnan huomioiminen osana piha-alueen kehitystä: tyyli, 

yhteiskäyttö, umpipihan säilyminen 
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Piirustus- ja valokuvaluettelo 

Piirustukset 

Rakennus 2: 

Riitta Uotilan vuoden 1993 selvitykseen liitetty pohjapiirros pakarista 1900-luvun 

alusta 1930-luvun loppuun 

Muutospiirros päärakennuksesta ja pakarista, 15.4.1929, Vihtori Lonka. (Hämeen-

linnan kaupunginarkisto, 24. Lukiokatu (piirustuskansio), Muutos- ja korjaustöiden 

piirustus tont. no. 19/II Hämeenlinnan kaupungissa, Vihtori Lonka, 15.4.1929.) 

Pohjapiirros, Ehdotus keskuslämmityslaitokseksi Etelä-Hämeen Suojeluskuntapii-

rille, 1929. (Hämeenlinnan kaupunki, Tilapalvelujen arkisto, 2/5/19, Rakennus 1, 

Palanderin talo, B, Keskuslämmitystä tontin rakennuksiin 1, 2 ja 4 koskeva piirros, 

Veljekset Helander 20.4.1929.) 

Muutospiirros pakarirakennuksesta, 1937, Sulo Lonka. (KA, Etel-Hmeen suojelus-

kuntapiiri. Esikunta. 7 Yleinen kirjeenvaihto (1937-1939), Muutospiirustukset pie-

nempään asuinrakennukseen, 1937, Sulo Lonka.) 

Pakarin rakenteita kuvaava piirustus (Hämeenlinnan kaupunki, Tilapalveluiden ar-

kisto, Koilliskulma, Lukiokatu 4, Rakennus 2, Runkorakenteet, 29.11.1989.) 

Julkisivu Lukiokadulle, todennäköisesti 1990-luvulta. (Hämeenlinnan kaupungin-

museon arkistot, Historiallinen museo, Pohjapiirustuksia, julkisivupiirustuksia ja 

hylly-teline-yms (1 kansio)) 

Päiväämätön Lukiokatu 4, rak. no. 2 pohjapiirrokset molemmista kerroksista ja 

leikkaus, 1969. (Hämeenlinnan kaupunki, Tilapalveluiden arkisto, 2/5/19 Rakennus 

2, Historiallinen museo, Lukiokatu 4, rak. no: 2, 19 /5/II ja Hämeenlinnan kaupun-

ginmuseon arkistot, Rakennusinventoinnit 1980, 1-100, Hämeenlinnan historialli-

nen museo rakennusinventointilomake, Lukiokatu 4, rakennus no 2, liitteet. Myös 

tilapalveluiden digitoitu versio) 

Rakennus 3: 

Vihtori Lonka, 1937, alkuperäispiirustukset (KA, Etel-Hmeen suojeluskuntapiiri. 

Esikunta. 7 Yleinen kirjeenvaihto (1937-1939), Pääpiirustukset tontti 19, Lukiokatu 

4, Vihtori Lonka 1937.) 

Sulo Lonka, 1940, muutospiirros, ullakkokerroksen pohja ja leikkaus( Hämeenlin-

nan kaupunki, Tilapalvelujen arkistot, 2/5/19 Rakennus 3 Kivipiiri, Sulo Lonka ulla-

kon pohjapiirros ja leikkaus, 1940.) 

Kivipiiri muutospiirustukset museon varastotiloja varten 22.8.1995. Edellinen piir-

ros vuodelta 1970 Arvo Ikonen/Olavi Sahlberg, mutta molemmat muokattu alku-

peräisestä 1937 piirustuksesta, jossa ei ole kuvaa idän julkisivusta. (Hämeenlinnan 

kaupunki, Tilapalvelujen arkistot, 2/5/19 Rakennus 3 Kivipiiri, Kivipiiri, Historialli-

sen museon varastorakennus, Lukiokatu 4, rakennus 3, 22.8.1995. Piirroksesta ole-

massa fyysinen ja digitoitu versio, josta toiseen on todennäköisesti 1995 merkitty 

käsin museon eri varastotilojen merkintöjä. Vuonna 2021 digitoidussa esineiden 

säilytystiloihin viitataan ainoastaan varastoina, poikkeuksena isojen esineiden va-

rasto.) 
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Rakennus 4: 

Pohjapiirros, Ehdotus keskuslämmityslaitokseksi Etelä-Hämeen Suojeluskuntapii-

rille, 1929. (Hämeenlinnan kaupunki, Tilapalvelujen arkisto, 2/5/19, Rakennus 1, 

Palanderin talo, B, Keskuslämmitystä tontin rakennuksiin 1, 2 ja 4 koskeva piirros, 

Veljekset Helander 20.4.1929.) 

Muutospiirros 2.5.1942, Onni A. Puranen, Ensimmäisen kerroksen pohjapiirros ja 

pihanpuoleinen julkisivu. (Hämeenlinnan kaupunki, Tilapalveluiden arkisto, 2/5/19 

Rakennus 4, Historiallinen museo, Muutospiirros Linnankatu 16:n rakennuksesta, 

2.5.1942.) 

Piirros talojen 1 ja 4 liittymisestä lämminvesiverkkoon, P. Helkiö, 20.1.1973. (Hä-

meenlinnan kaupunki, Tilapalvelujen arkisto, 2/5/19, Rakennus 1, Palanderin talo, 

A, Piirros talojen 1 ja 4 liittymisestä lämminvesiverkkoon, P. Helkiö, 20.1.1973.) 

Julkisivupiirrokset, todennäköisesti 1990-luvulta. (Hämeenlinnan kaupunginmu-

seon arkistot, Historiallinen museo, Pohjapiirustuksia, julkisivupiirustuksia ja hylly-

teline-yms (1 kansio)) 

Piirustukset museon työtiloista, 1991. (Hämeenlinnan kaupunginmuseon arkistot, 

Lukiokatu 4, Lukiokatu 4 piirustukset (1, kansio).) 

Pohjapiirrokset ja leikkaus 15.2.1991. (Hämeenlinnan kaupunki, Tilapalveluiden 

arkisto, Lukiokatu 4 digitoidut aineistot, Historiallisen museon työtilat; piirustuk-

set, 15.2.1991.) 

 

Valokuvat 

Selvitystä varten otetut kuvat on ottanut Sini Väisänen kesällä 2021. Kuvat 

digitaalisessa muodossa Hämeenlinnan kaupunginmuseolla. 

Hämeenlinnan kaupunginmuseon arkisto: 

A1682 / VIII : 1, Aino Suolahti keittiössä. Päiväämätön, todennäköisesti 1900-luvun 

alusta. 

A1692 / X:2, 1903. Pihan puolella pakarin edessä Aino Suolahti tutkii sadevesityn-

nyriä. 

A1694 / XI: 1, Kuvassa Halvar ja Olof von Fieandt ja Eino Suolahti. Kuvassa terassi, 

jonka paikalla myöhemmin sk. Esikunnan tykkihalli ja museon puu- ja metallikon-

servointi. 

A4146/ I:3, Ilmakuva keskuskoulusta, taustalla näkyy Lukiokatu 4 tontti, aika-arvio 

1938-1950-luku. 

A5712 X:2, Palanderin talo ja pakari Lukiokadulta 1962. 

A10762 / XII:2, 30.9.1925. Suojeluskuntalaisia ja lottia “tupaantuliaisissa”. Kuvan 

ottanut Enok Rytkönen suojeluskuntapiirin talon vihkiäisissä, josta myös lehtijuttu 

Hämeessä. 

A16671 / X:2, 13.9.1993. Kuva Lukiokadulta. Rauni Heinänen 

A16994/ X:2 / IV 4-5, Lokakuu 1994, uusi portti, kuvassa näkyvät Palanderin talon 

kulmaa ja sisäänkäynti sekä pakarirakennusta. Kalevi Ijäs. 

A20583 / X:2, Kuva pihan puolelta, ei kuvausvuotta. Linnankatu 16:ssa vaaleat 

ovet, huonokuntoisen näköinen. Ovessa lukee Varus-kunta-asiat, Komendantti, 

Kiinteistönhoito. Mahdollisesti sotilaspiirin ajalta. Mahd. Risto Laakkonen. 
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A20584 / X: 2, Kuva Linnankadulta päin, päiväämätön kuva, mutta rapistuneen nä-

köinen ja valkoiset/vaaleat ovet. Mahd. Risto Laakkonen. 

A20585 / X:2, Linnankatu 16, valkoiset ovet, päiväämätön kuva. Mahd. Risto Laak-

konen. 

A20586 / X:2, Linnankatu 16 pihanpuoleinen nurkka. Rapistunut rappaus ja tum-

mumaa seinissä. Valkoiset puitteet. Päiväämätön kuva. Mahd. Risto Laakkonen. 

A20587 / X:2, Valokuvaaja Risto Laakkonen. Kuvattu Linnankadulta, näkymää sekä 

kadun että pihan julkisivuille. Ajoitus 1960 --> perustuen Laakkosen antamaan 

haastatteluun ja mainintaan valokuvausharrastuksen aloittamisesta. 

https://www.hameensanomat.fi/kaupunkiuutiset/teen-lehdet-valokuvina-

1260238/ 

A20597/X:2, Palanderin talo ja pakari Lukiokadulta. Enok Rytkönen 1932. 

A20602 / X:2, Pakari sisäpihalta. Päiväämätön kuva. 

B437 / X:2, 1938. Kuva Linnankadulle, kuvassa Palanderin talo ja Linnankatu 16. 

Tummat ovet ja ikkunankarmit. 

B438 / X: 2, Kuva Linnankadulta Lukiokadulle päin Linnankatu 18 kohdalta. Valo-

kuvannut Hämeenlinnan musiikki ja valokuvausliike. Liike toiminut ainakin 1931-

1939. 

B 756:13 / I:8, 1937. Kuvassa rakenteilla oleva Kivipiiri, rakennustelineitä ja työ-

miehiä. 

R4092/ XII:2, 1932. Sk:n esikunta eversti Suolahden luona vierailulla, mahdollisesti 

tämän vapauduttua vankeudesta Mäntsälän kapinan jälkeen. Kuvassa näkyy ole-

tettavasti pakarirakennuksen salonki/olohuone. Enok Rytkönen. 

R8187 / XI:2,  Suolahtien perhe kuvattuna pakarirakennuksessa ikkunoiden edessä 

noin vuonna 1930, kuva otettu todennäköisesti salissa. Enok Rytkönen. 

R8188 / XI:2, Suolahtien perhe kuvattuna pakarirakennuksessa noin vuonna 1930, 

kuva otettu todennäköisesti salissa. Enok Rytkönen. 

R11180 / X:2, 1930-luku, Enok Rytkönen. Kuva Linnankatu 16 kivisestä piharaken-

nuksesta. Tummat ovet ja ikkunankarmit. 

R16132 / Xii:2, 24.10.1933. Suojeluskuntalaisia Lukiokatu 4 portilla. Kuvassa näkyy 

katua, vanha portti ja pienempi rakennus. Enok Rytkönen. 


