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Projektin esittely
Introduction of Project 

Keväällä 2019 Metropolia Ammattikorkeakoulun 
sisustusarkkitehtiopiskelijat mittasivat ja dokumentoivat 
90 vuotta vanhan käytöstä poistetun saunarakennuksen 
Vantaan Jokiniemessä. Punatiilinen, viehättävä rakennus 
Assistentin puiston laidalla rakennettiin vuonna 1929 
Maatalouden tutkimuskeskuksen henkilökunnalle 
saunaksi ja pesutuvaksi. Saimme vinkin tästä 
kiinnostavasta rakennuksesta mittausleirin kohteeksi 
arkkitehti Pauli Siposelta ja isännöitsijä Pirjo Luopajärvi 
Vantaan kaupungilta antoi luvan käyttää rakennusta 
oppimistoimintaan. 

Rakennusopin opintojakso Mittausleiri ja 
korjausrakentaminen oli kaksiosainen. Ensimmäisessä 
osassa mittausleirillä opiskelijat tutustuivat rakennuksen 
historiaan ja muutoksiin sekä mittasivat ja piirsivät 
rakennuksesta mittapiirustukset. Dokumentoitua 
aineistoa käytettiin lähdeaineistona opintojakson 
toisessa osassa eli muutos- ja korjaussuunnittelussa. 
Tässä kirjassa esittelemme vain mittausleirin aikana 
tehdyn dokumentoinnin. 

Saunarakennuksen suunnittelijaa ei tunneta, vanhoissa 
piirustuksissa oli vain nimikirjaimet J.N.K. Rakennus 
peruskorjattiin 1969 ja 1975, jolloin saunatilat rakennettiin 
uudelleen ja huonejakoa muutettiin. Ulkoasu on muuttunut 
vuoden 1929 jälkeen. Alkuperäisissä piirustuksissa on 
mansardikatto, mutta nyt tilalla on harjakatto, joka on 
katettu sementtitiilillä ja pohjustettu päreillä. Rakennus 
on nykyisin lähinnä romuvarasto ja rappeutunut vailla 
ylläpitoa. 

Mittausleirin ensimmäinen viikko ahkeroitiin 
Jokiniemessä vaihtelevissa sääolosuhteissa. Välillä satoi 
vettä, sitten lunta, ja aurinkokin pilkahti pilvien takaa. 

Rakennus oli kylmillään, ja näpit jäätyivät 
mittaushommissa, mutta onneksi saimme lämmitellä, 
syödä eväitä, piirtää ja kirjoittaa muistiinpanoja viereisen 
rakennustyömaan työmaakopissa, siitä kiitos Lakewood 
Oy:lle. 

Opiskelijat tutkivat rakennusta havainnoiden, 
valokuvaten, mitaten ja piirtäen. Rakenteiden ja 
materiaalien kuntoa arvioitiin aistinvaraisesti. 
Kuntoarviointia ohjasivat arkkitehdit Pauli Siponen, Timo 
Paaer ja Tuomas Klaus. Historiatietoja saimme arkkitehti 
Pauli Siposelta ja Senaattikiinteistön teettämästä Vantaan 
Jokiniemi, rakennushistoriaselvitys 2014 -dokumentista, 
jonka on laatinut arkkitehtitoimisto Okulus. 

Rakennuksen ulkomittauksista ja julkisivujen 
piirtämisestä vastasi yksi ryhmä. Sisätilojen mittaus ja 
seinäprojektioiden piirtäminen jaettiin neljälle ryhmälle. 
Sen lisäksi jokainen opiskelija valitsi rakennuksesta 
kiinnostavan detaljin käsin piirrettäväksi. 

Mittausleirin toinen viikko tehtiin tiimityötä Arabian 
kampuksella. Ensimmäisen viikon aikana kerättyä 
materiaalia editoitiin yhdessä ja erikseen, jokaiselle 
opiskelijalle annettiin oma vastuullinen tehtävä 
dokumentin aikaansaamiseksi. Taiteellinen johtaja 
avustajineen kokosi aineiston ja suunnitteli ulkoasun, 
kaksi tekstitoimittajaa kirjoittivat tekstit, ryhmät tuottivat 
koko rakennuksen CAD-piirustukset mittapiirustuksista 
ja kuvatoimittaja valitsi ja käsitteli kuvituskuvat. Aikaa oli 
viikko, ja tämä superjoukkue pysyi aikataulussa. 

Olennaista oli viettää riittävästi aikaa rakennuksessa 
ja sen ympäristössä, jotta tulevaa käyttötarkoituksen 
muutosta ja korjaussuunnittelua varten kullekin 
suunnittelijalle muodostui omakohtainen tilakokemus. 

Mukavia lukuhetkiä dokumenttimme parissa. 

In the spring of 2019, interior architect students at 
Metropolia University of Applied Sciences measured 
and documented a 90-year-old decommissioned sauna 
building in Jokiniemi, Vantaa. The red brick, charming 
building on the edge of the Assistent Park was built in 
1929 for the staf of the Agricultural Research Center 
as a sauna and laundry room. We got a tip from this 
interesting building as a measuring camp from architect 
Pauli Siponen and the property manager Pirjo Luopajärvi 
from the city of Vantaa gave us permission to use the 
building for learning activities. 

The study module of building technology, Field 
Experience Measuring and Renovation was devided in 
two parts. In the frst part of the measuring camp, the 
students learned about the history and amendments to 
the building and both measured and drew dimensional 
drawings of the building. The documented material 
was used as a source material for the second part of the 
course, i.e. building adaptation and renovation. In this 
book, we present only the documentation made during 
the measuring camp. 

The designer of the sauna building is unknown since 
in the old drawings there were only the initials J.N.K. 
The building was renovated in 1969 and 1975, when 
the sauna facilities were rebuilt and the room division 
changed. The appearance has changed since 1929. The 
original drawings include a mansard roof, but now there 
is a roof covering that is covered with cement tiles and 
primed with shingles. Nowadays, the building is mainly a 
scrap store and decayed without maintenance. 

The frst week during the feld experience in Jokiniemi 
it was raining and snowing but once in a while the sun 
peeked from behind the clouds. 
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The building was cold and our fngers got frozen while 
working, but thanks to Lakewood Oy, we were able to 
warm up, eat lunch, draw and write notes in the building 
site hut of the adjacent construction site belonging to 
them. 

The condition of the building was studied using sensory 
methods. The assessment was supervised by architects 
Pauli Siponen, Timo Paaer and Tuomas Klaus. Historical 
data was received from architect Pauli Siponen and 
Senate Real Estate’s Vantaa Jokiniemi, Building History 
Report 2014, prepared by Okulus Architects. 

The students were divided into groups: one group was 
responsible for exterior measurements and drawing 
facades and four groups shared the workload regarding 
interior measurements and wall elevations. In addition, 
each student selected and produced hand-drawn details 
from the building. 

The second week of the measuring camp consisted of 
teamwork at Arabia Campus. The material collected 
during the frst week was edited by the whole team, each 
student was assigned with a task to create a booklet. The 
art director with her assistant collected the data and 
designed the layout, two copywriters edited the texts 
and the photo editor selected the pictures The groups 
produced the CAD drawings of the whole building from 
the drafted measurements. The team had only one week 
to complete the task, and this super-team managed to 
stay on schedule. 

It was essential for the designers to spend enough time in 
the building and its surroundings to gain a holistic spatial 
experience prior to the upcoming building adaptation 
and renovation design. 

We hope you enjoy your time with our documentation. 
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Alueen taustatutkimus 
Research of Area 

Vuonna 1898 Vantaan Tikkurilassa sijaitsevalle 
Jokiniemen alueelle perustettiin Venäjän keisari 
Nikolai II:n julistuksella maanviljelystaloudellinen 
koelaitos. Peltojen rajaama metsäharjanne soveltui 
hyvin tutkimustoimintaan, sillä siellä oli jo entuudestaan 
harjoitettu maanviljelyä ja karjataloutta. Rautatieyhteys 
Helsingistä Hämeenlinnaan kulki Tikkurilaan 
rakennetun seisakkeen kautta, joten alueelle oli myös 
hyvät liikenneyhteydet. 

Tavoitteena oli sovittaa sekä rakennukset että alueen tie- ja 
polkuverkosto orgaanisesti maisemaan. Rakennuskanta 
jakautui toisistaan erilleen sijoitettuihin toiminnallisiin 
kokonaisuuksiin. Hallinnollinen päärakennus (paviljonki 
I) ja tutkimusrakennus (paviljonki II) asetettiin 
eteläiseen rinteeseen havupuuston keskelle. Piha-alueet 
muodostettiin harventamalla luonnollisesti kasvanutta 
puustoa. Toimintaan liittyvien keskeisten rakennusten 
suunnittelusta ja alueen kokonaissuunnittelusta vastasi 
arkkitehti Henrik Reinhold Helin. 

Rakennustyöt saatettiin loppuun vuonna 1910, sen jälkeen 
koelaitos toimi Maanviljelyshallituksen alaisuudessa 
ja Helsingin yliopiston professorien ja assistenttien 
johtamana aina vuoteen 1923 saakka. Vuonna 1924 
yhteydet Helsingin yliopistoon katkaistiin, ja toiminta 
jatkui pelkästään Maantaloushallituksen alaisuudessa. 

Vuonna 1938 alueelle valmistui arkkitehti Jalmari 
Peltosen suunnittelema laboratoriorakennus sekä 
kaksi asuinpienkerrostaloa laitoksen professoreille. 
Rantasaunan tilalle rakennettiin uusi saunarakennus 
henkilökunnalle. Uuden laitosrakennuksen myötä piha-
alueen puustoa kaadettiin laajasti. 
 

Vuonna 1950 Peltonen suunnitteli 
laboratoriorakennuksen läheisyyteen koepuimalan 
pienemmän koeriihen tilalle. 

Koelaitoksen nimi muuttui Maatalouden 
tutkimuskeskukseksi (MTTK) vuonna 1957. 1960-luvulle 
tultaessa osa tutkimuskeskuksen rakennuskannasta 
korvattiin uusilla rakennuksilla ja lisäksi rakennettiin 
kokonaan uusia rakennuksia. Vuonna 1964 taloudellisen 
nousukauden jälkeen laitosalueen lounaispuolelle 
valmistui arkkitehtikilpailun tuloksena Osmo 
Siparin suunnittelema monisiipinen laitosrakennus. 
Tutkimuskeskuksen hallinnassa oli lopulta yli 70 
rakennusta. 
 
Maatalouden tutkimustoiminta päättyi Jokiniemen 
alueella 1981, kun koepeltojen viljely ja karjanhoito 
kasvavan kaupungin keskellä tulivat mahdottomaksi. 
MTTK:n toiminta siirtyi Jokioisiin, johon jo 1920-luvulla 
oli sijoittunut kasvinjalostusosasto. Metsäntutkimuslaitos 
(Metla) toimi MTTK:lta vapautuneissa rakennuksissa 
vuodesta 1981 lähtien ja rakennutti Osmo Siparin 
suunnittelemaan laitosrakennukseen uuden 
toimistosiiven sekä keskuslaboratorion. 

Tutkimuskeskuksen entiset toimistorakennukset, 
laboratoriot ja työväen asuintalot edustavat muun 
muassa jugendia ja funktionalismia. Alue on 
valtakunnallisesti merkittävä rakennusperintökohde. 
Yksi tunnetuimmista tutkimuskeskuksen asukkaista oli 
presidentti Relander, joka asui paviljonki I:ssä toimiessaan 
Maanviljelystaloudellisen koelaitoksen assistenttina 
vuosina 1908–1917. Sittemmin rakennuksessa on 
toiminut Metlan kirjasto, sauna, kokous- ja vierastiloja 
sekä kesäsunnuntaisin Relander-museo. 

In 1898, a Pilot Plant for Agricultural Economics was 
established by the declaration of the Emperor of Russia 
Nicholas II in the area of Jokiniemi, Tikkurila in Vantaa. 
The forest ridge surrounded by felds was well suited for 
research purposes since farming and livestock farming 
had already been practiced there. The railway from 
Helsinki to Hämeenlinna passed through the Tikkurila 
station, so good transport connections were also in place. 

The goal was to adapt the buildings, the road and trail 
network of the area so that they would become a natural 
part of the landscape. The buildings were divided into 
functionally separated entities. The main administrative 
building (Pavilion I) and the research building (Pavilion 
II) were placed on the southern slope in the middle of 
coniferous trees. The yard areas were formed by thinning 
the naturally grown trees. Architect Henrik Reinhold 
Helin was responsible for the design of the main buildings 
and the overall planning of the area. 

The construction of the Pilot Plant was completed in 1910 
and it was operated by the Agricultural Board and led 
by professors and assistants of the University of Helsinki 
until 1923. In 1924, the collaboration with the University 
of Helsinki ended and the operation continued under the 
authority of the Agricultural Board alone. 

In 1938, a laboratory building designed by architect 
Jalmari Peltonen and two small apartment buildings were 
completed. The old riverside sauna was replaced by a 
new sauna building for the staf. With the new institution 
building, the trees in the yard area were extensively cut 
down. In 1950, Peltonen designed a threshing house 
replacing the smaller drying barn near the laboratory 
building. 
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The name of the Pilot Plant changed to Agricultural 
Research Center in 1957. When entering the 1960s, part 
of the Research Center’s building stock was replaced 
with new buildings and, in addition, completely new 
buildings were built. After the economic boom in 1964, a 
multi-wing institution building designed by Osmo Sipari 
was constructed on the southwestern side of the area 
as a result of an architectural competition. Eventually, 
the Research Center consisted of and managed over 70 
buildings. 

Agricultural research activities ended in Jokiniemi area 
in 1981 as the cultivation of test felds and cattle husbandry 
in the middle of a growing city became impossible. 
The activities of the Research Center were transferred 
to Jokioinen where a plant breeding department had 
already been established in the 1920s. The institution 
building designed by Osmo Sipari got a new ofce wing 
and central laboratory built by the Forest Research 
Institute which operated the site from 1981 on. 

The Research Center’s former ofce buildings, 
laboratories and workers’ houses represent, among 
other architectural styles, art nouveau and functionalism. 
The area has national signifcance as an architectural 
heritage site. One of the most well-known residents of 
the Research Center was President Relander who lived 
in Pavilion I when he worked as an assistant for the Pilot 
Plant in 1908 – 1917. Since 1980s the building has been 
home to the Forest Research Institute’s library, sauna, 
meeting rooms and guest rooms and Relander Museum 
during summer Sundays. 
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Alueen rakennukset 
Buildings of the Area 

1. Paviljonki 1 / Pavilion 1 

2. Paviljonki 2 / Pavilion 2 

3. Hallintorakennus / Administrative block 

4. Vilja-aitta / Grain storage house 

5. Juureskellari / Root vegetable cellar 

6. Koepuimala / Threshing test building 

7. Saunarakennus / Sauna building 
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Kohteen taustatutkimus 
Research of Building 

Vuonna 1929 valmistui tuntemattomaksi jääneen 
suunnittelijan tiilirakenteinen saunarakennus. 
Henkilökunnan yhteiskäyttöön tarkoitettu sauna 
sijoitettiin koepuimalan läheisyyteen. 
 
Rakennuksen tilat sijoittuivat yhden keskeisesti 
sijoitetun piipun ympärille. Alkuperäisiin tiloihin 
lukeutuivat tilava löyly- ja pesuhuone, pukuhuone sekä 
polttopuuvarasto. Löylyhuoneen yhteydessä sijainneessa 
pesuhuoneessa oli puulämmitteinen pata, neljä 
pesuallasta kylmävesihanoineen sekä betonista valettu 
virutusallas. Tämä antaisi ymmärtää, että tila on toiminut 
pyykinpesutilana ja henkilökunnan peseytyminen 
on tapahtunut löylyhuoneen puolella. Korkea 
ullakkotila on todennäköisesti palvellut ensisijaisesti 
pyykinkuivaustilana. 

Rakennuksen peruskorjaus toteutettiin 1970-luvun 
alussa. Rakennukseen suunniteltiin uusi tilanjako, 
jolloin muodostui kaksi erillistä pukuhuonetta, kaksi 
pesuhuonetta ja entistä pienempi löylyhuone. Pesutupa 
jaettiin pienempiin osiin pyykinpesua, mankelointia ja 
konekuivausta varten. Vuonna 1975 laadittiin kuitenkin 
suunnitelma pesutupatilojen uudelleenjärjestelystä, 
jolloin sen tilalle rakennettiin kaksi kookasta puku- ja 
pesuhuonetta laitoksen ulkotöitä tekevän henkilökunnan 
käyttöön. 

Peruskorjauksen yhteydessä sisätilojen pintarakenteet 
uusittiin ja löylyhuoneen betoniset lauderakenteet 
purettiin. Saunarakennuksen ulkoasu ei ole juurikaan 
muuttunut rakennusvuotensa jälkeen. 

The Jokiniemi brick sauna by an unknown architect 
was constructed in 1929. It was meant for collective use 
of the staf and was placed near the threshing house. 

The facilities of the building were placed around 
a centrally located chimney. The original facilities 
included a spacious steam room, a washroom, a dressing 
room and a frewood storage. The washroom next to the 
steam room had a wood-burning hot water cauldron, 
four sinks with cold water taps and a rinsing pool made 
of concrete. This would suggest that the space has been 
used as a laundry room and that bathing has taken place 
in the steam room. The high attic space has probably 
been used for drying laundry. 

The building was renovated in the early 1970s. The 
new circulation consisted of two separate dressing 
rooms, two bathing rooms and a smaller steam room. 
The laundry room was divided into smaller areas for 
washing, mangling and machine drying. However, 
in 1975 a plan for rebuilding the laundry room was 
developed which meant that the space was divided into 
two spacious dressing rooms and bathing rooms for the 
use of the staf working outdoors. 

During the renovation the surface structures of the 
interior were renewed and the concrete bench 
structures of the steam room were demolished. The 
exterior of the building has not changed much since its 
original construction year. 
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Julkisivut & ympäristö
Facades & Surrounding 

Julkisivu, lounas / Facade, southwest 
Pinja Nousiainen 

Etuoven lukko / Front door lock, 1:1 
Juulia Keto 
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Materiaalit 

Katto 
Pärekatto, kuusi 

Kattotiili 
Kattolista, 

valkoiseksi maalattu puu 

Seinä A, B, C, D 
Rimoitettu kuusilauta, 

punamultamaali
Tiilimuuraus 

Ikkuna B1, B2, B3 
Mäntypuitteet

Petsattu ulkopuolelta
Helat, kiillotettu teräs 

Kirkas lasi 
Kalvonoitu ikkunapelti 

Ovi B1 
Massiivipuu

Vaneri 
Kahva, kiillotettu teräs 

Valesokkeli 
Betoni 

Perustus 
Betoni 

FACADES   

Materials 

Roof 
Shingle roof, spruce

Roofng tile
Cornice, white painted wood 

Wall A, B, C, D 
Spruce batten,

red ochre paint
Brick wall 

Window B1, B2, B3 
Pine frame 

Stained outside 
Handle, polished steel

Clear glass
Galvanized window fashing 

Door B1 
Hardwood 

Plywood
Handle, polished steel 

False sockle 
Concrete 

Base wall 
Concrete 
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Julkisivu, kaakko / Facade, southeast 
Juulia Keto 
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Halkeama tiilifasaadissa / Crack in the brick facade 
Pinja Nousiainen 

 

Tikapuiden mutteri / Screw from ladder, 1:1 
Pia Heiskanen 

JULKISIVUT 

Materiaalit 

Katto 
Pärekatto, kuusi 

Kattotiili 
Kattolista, 

valkoiseksi maalattu puu 

Seinä A, B, C, D 
Rimoitettu kuusilauta, 

punamultamaali
Tiilimuuraus 

Ikkuna A 
Mäntypuitteet

Petsattu ulkopuolelta
Helat, kiillotettu teräs 

Kirkas lasi 
Kalvonoitu ikkunapelti 

Ovi A 
Massiivipuu

  Vaneri 
Kahva, kiillotettu teräs 

Valesokkeli 
Betoni 

Perustus 
Betoni 

FACADES 

Materials 

Roof 
Shingle roof, spruce

Roofng tile
Cornice, white painted wood 

Wall A, B, C, D 
Spruce batten,

red ochre paint
Brick wall 

Window A 
Pine frame 

Stained outside 
Handle, polished steel

Clear glass
Galvanized window fashing 

Door A 
Hardwood 

Plywood
Handle polished steel 

False sockle 
Concrete 

Base wall 
Concrete 
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Julkisivu, koillinen / Facade, northeast 
Jutta Malinen 

Yläikkunan kulmarauta / Upper window angle iron , 1:1 
Jutta Malinen 

JULKISIVUT 

Materiaalit 

Katto 
Pärekatto, kuusi 

Kattotiili 
Kattolista, 

valkoiseksi maalattu puu 

Seinä A, B, C, D 
Rimoitettu kuusilauta, 

punamultamaali
Tiilimuuraus 

Ikkuna A, D1, D2 
Mäntypuitteet

Petsattu ulkopuolelta
Helat, kiillotettu teräs 

Kirkas lasi 
Kalvonoitu ikkunapelti 

Lankalasi  
Läpinäkymätön koristemartiointi 

Valesokkeli 
Betoni 

Perustus 
Betoni 

FACADES 

Materials 

Roof 
Shingle roof, spruce

Roofng tile
Cornice, white painted wood 

Wall A, B, C, D 
Spruce batten,

red ochre paint
Brick wall 

Window A, D1, D2 
Pine frame 

Stained outside 
Handle, polished steel

Clear glass
Galvanized window fashing 

Patterned wired glass  
Opaque marbeling 

False sockle 
Concrete 

Base wall 
Concrete 
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Julkisivu, luode / Facade, northwest 
Henna-Mari Missonen 

Kulmien tiilidetalji / Corner tiles detail, 1:4 
Henna-Mari Missonen 

JULKISIVUT 

Materiaalit 

Katto 
Pärekatto, kuusi 

Kattotiili 
Kattolista, 

valkoiseksi maalattu puu 

Seinä A, B, C, D 
Rimoitettu kuusilauta, 

punamultamaali
Tiilimuuraus 

Ikkuna C1, C2, C3 
Mäntypuitteet

Petsattu ulkopuolelta
Helat, kiillotettu teräs 

Kirkas lasi 
Kalvonoitu ikkunapelti 

Lankalasi  
Läpinäkymätön koristemartiointi 

Valesokkeli 
Betoni 

Perustus 
Betoni 

FACADES 

Materials 

Roof 
Shingle roof, spruce

Roofng tile
Cornice, white painted wood 

Wall A, B, C, D 
Spruce batten,

red ochre paint
Brick wall 

Window C1, C2, C3 
Pine frame 

Stained outside 
Handle, polished steel

Clear glass
Galvanized window fashing 

Patterned wired glass  
Opaque marbeling 

False sockle 
Concrete 

Base wall 
Concrete 
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Sisätilojen kuvaus
Characterising the Indoors 

11 679 

8 
47

5 

LOUNDRY ROOM 
11,1 m2 

VESTIBULE 
3,1 m2 

DRESSING ROOM 
6,5 m2 

WASH ROOM 
6,5 m2 

STEAM ROOM 
8,1 m2 

WASH ROOM 
8,1 m2 

DRESSING ROOM 
6,1 m2 

WASH ROOM 
10 m2 

WC 
1,8 m2 

WC 
1,2 m2 

WC 
1,3 m2 

WC 
1,1 m2 

AA 

LAUNDRY ROOM 

 

 

 

1. krs pohjapiirustus / 1st foor foorplan, 1:50 
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7 
09

0 

Leikkaus / Section, A-A, 1:50 
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Tuulikaappi
Vestibule 

Sisätilojen kuvaus 

TILA 1     
Eteinen    

Varusteet      

1 x 185 mm maitolasinen valaisin   
Vesipatteri seinällä A   
Valokatkaisin    

Materiaalit   

Katto   
Betoni, maalattu  

Seinä A, B, C, D  
Betoni, maalattu  
Sokkeli: vihreä muovimatto  

Ovi B    
Ulko-ovi    
Puu, vesivaneri, potkupelti    

Ovi C1       
Puu     
Ulkopuoli  maalattu, vihreä    
Sis. puoli paneloitu, maalattu valkoiseksi  

Ovi C2    
Paneeliovi  
Mäntypaneelit 110 mm (10 mm:n väli)  
Kahva, kiillotettu teräs  

Lattia      
Vihreä muovimatto    

Characterising the Indoors 

SPACE 1 
Vestibule 

Accessories 

1 x 185 mm opaline luminere 
Radiator on wall A 
Light switch 

Materials 

Ceiling 
Concrete, painted 

Wall A, B, C, D 
Concrete, painted 
Plinth: green plastic carpet 

Door B 
External door 
Wood, waterproof plywood, kickboard 

Door C1 
Wood 
Outside painted, green 
Inside paneled, painted white 

Door C2 
Panel door 
Pine panels 110 mm (10 mm gap) 
Handle, polished steel 

Flooring 
Green plastic carpet 

VESTIBULE 
3,1 m2 BD 

C 

AA 

B 

C 

D 

1. krs pohjapiirustus/ 1st foor foorplan, ei mittakaavassa / not in scale 
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Patterin nuppi / Radiator knob 
Katariina Siitonen 
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Pukuhuone & Pesuhuone 
Dressing room & Wash room 

Sisätilojen kuvaus 

TILA 2 
PKH & PH 

Varusteet 

2 x 185 mm maitolasinen valaisin   
2 x Vesipatteri seinällä C    
Valokatkaisin     
Sähköpääkeskus    

Materiaalit 

Katto 
Mäntypanelointi 82 mm (9 mm:n väli) 

Seinä A, B, C, D 
Mäntypaneeli 82 mm (9 mm:n väli) 
HUOM! Pukuhuone 

Valkoinen muovipaneeli, 45 mm (5 mm:n väli)  
Sokkeli:     
Alarivi, tummanharmaa kivilaatta, 150 x 70  
Ylärivi, tummanharmaa kivilaatta, 100 x 100  
Sauma--aine, vaaleanharmaa, 2 mm   
HUOM! Pesuhuone   

Ikkuna C1, C2 
Mäntypuitteet   
Petsattu ulkopuolelta   
Helat, kiillotettu teräs   
Kirkas lasi   
Ikkunalauta, betoni   

Ovi A1, A2, B, C, D 
Mänty      
Mäntypaneloitu 110 mm (10 mm:n väli)  
Kahva, kiillotettu teräs   

Lattia 
Keskiharmaa  hovilaatta  250  x  250   
Alla betoni     
HUOM! Pukuhuone     

6-kulmainen läpivärjätty puristelaatta,  
tummanharmaa    
Sauma-aine, vaaleanharmaa, 2 mm  
HUOM! Pesuhuone    

Characterising the Indoors 

SPACE 2       
DR & WR 

Accessories 

2 x 185 mm opaline luminere 
2 x Radiator on wall C 
Light switch 
Electrical panel 

Materials 

Ceiling 
Pine paneling 82 mm (9 mm gap) 

Wall A, B, C, D 
Pine paneling 82 mm (9 mm gap) 
NOTE! Dressing room 

White plastic paneling, 45 mm (5 mm gap) 
Plinth: 
Lower tile, dark gray stone tile, 150 x 70  
Upper tile, dark gray stone tile, 100 x 100 
Grout, light gray, 2mm 
NOTE! Wash room 

Window C1, C2 
Pine frame 
Stained outside 
Handle, polished steel 
Clear glass 
Window sill, concrete 

Door A1, A2, B, C, D 
Pine 
Pine paneled 110 mm (10 mm gap) 
Handle, polished steel 

Flooring 
Medium gray plastic tile (hovilaatta) 250 x 250 
Concrete underneath 
NOTE! Dressing room 

Hexagonal padded tile, 
dark gray 
Grout, light gray, 2 mm 
NOTE! Wash room 

DRESSING ROOM 
6,5 m2 

WASH ROOM 
6,5 m2 

B 
A 

B 
A A A 

CC 

1. krs pohjapiirustus/ 1st foor foorplan, ei mittakaavassa / not in scale 
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Ikkunan lukko / Lock on window 
Agnese Jauja 
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Löylyhuone  
   Steam room

Sisätilojen kuvaus 

TILA 3   
Löylyhuone   

Varusteet      

1 x 145 mm maitolasinen valaisin   
Sytytin sähkökiukaaseen    
Poistoilmaventiili oven A edessä   
Tuloilmaventtiili seinässä C   
Lattiakaivo, d = 200 mm    
Vesipatteri seinällä D   

Materiaalit      

Katto      
Mäntypaneeli 82 mm (9 mm:n väli)  
parafiniöljykäsitelty    
Palosuojalevy (asbestia)    

Muuri      
Ladottu tiili, harmaa, 180 x 270 x 76  

Seinä A,B,C, D     
Mäntypaneeli 82 mm (9 mm:n väli)  
Sokkeli:     
Alarivi, tummanharmaa kivilaatta, 150 x 70  
Ylärivi, tummanharmaa kivilaatta, 100 x 100
Sauma--aine, vaaleanharmaa, 2 mm   
HUOM! Seinässä C palosuojalevy   

Ikkuna C     
Mäntypuitteet    
Petsattu ulkopuolelta    
Helat, kiillotettu teräs     
Lankalasi, läpinäkymätön koristemartiointi   
Ikkunalauta betonia     

Ovi A, B      
Mäntypanelointi 110 mm (10 mm:n väli)  
Puinen kahva     

Lattia      
6-kulmainen läpivärjätty puristelaatta, 
tummanharmaa   
Sauma-aine, vaaleanharmaa, 2 mm 
 

Characterising the Indoors 

SPACE 3 
 Steam room 

Accessories 

1 x 145 mm opaline luminere 
Switch for electric sauna stove 
Ventilation exit at door A 
Ventilation on wall C 
Drain, d = 200 mm 
Radiator on wall D 

Materials 

Ceiling 
Pine paneling 82mm (9 mm gap)  
liquid parafn coating 
Fire protection board (asbestis) 

Brickwork 
Layed tile, gray 180 x 270 x 76 

Wall A,B,C, D 
Pine paneling 82 mm (9 mm gap) 
Plinth: 
Lower tile, dark gray stone tile, 150 x 70  

  Upper tile, dark gray stone tile, 100 x 100 
Grout, light gray, 2 mm 
NOTE! Fire protection board on wall C 

Window C 
Pine frame 
Stained outside 
Handle, polished steel 

 Patterned wired glass, opaque marbeling 
Window sill concrete 

Door A, B 
Pine panels 110 mm (10 mm gap) 
Wooden handle 

Floor 
Hexagonal padded tile, 
dark gray 
Grout, light gray, 2 mm    

STEAM ROOM

8,1 m2 

WC 
1,3 m2 

DD B 

C 

A 

B

A

C

1. krs pohjapiirustus/ 1st foor foorplan, ei mittakaavassa / not in scale
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Maria Holthoer 
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Pesuhuone 
   Wash room 

Sisätilojen kuvaus 

TILA 4 
Pesuhuone 

Varusteet 

1 x 185 mm maitolasinen valaisin  
Poistoilmaventtiili oven C  luona  
Lattiakaivo, d = 200 mm, seinän C luona  

Materiaalit  

Katto 
Mäntypaneeli 82 mm (9 mm:n väli)  

Seinä A, B, C, D  
Valkoinen muovipaneeli, 45 mm (5 mm:n väli)
Sokkeli:   
Alarivi, tummanharmaa kivilaatta, 150 x 70  
Ylärivi, tummanharmaa kivilaatta, 100x100  
Sauma--aine, vaaleanharmaa, 2 mm  

Ikkuna D  
Mäntypuitteet  
Petsattu ulkopuolelta  
Helat, kiillotettu teräs   
Lankalasi, läpinäkymätön koristemartiointi  
Ikkunalauta, betoni   
Tuuletusluukku, keskiosa viilu  

Ovi A  
Mänty  
Mäntypaneeli 110 mm (10mm:n väli)  
Kahva, kiillotettua terästä   
Lukko ja avain  

Ovi C  
Mänty  
Mäntypaneeli 110 mm (10 mm:n väli)  
Kahva, kiillotettua terästä   
Puinen kahva  

Lattia  
6-kulmainen läpivärjätty puristelaatta, 
tummanharmaa  
Sauma-aine, vaaleanharmaa, 2 mm  

Characterising the Indoors 

 SPACE 4 
 Wash room 

Accessories 

1 x 185 mm opaline luminere 
Ventilation (exit) at door C 
Drain, d = 200, at wall C 

Materials 

Ceiling 
Pine paneling 82 mm (9 mm gap) 

Wall A, B, C, D 
  White plastic paneling, 45 mm (5 mm gap) 
Plinth: 
Lower tile, dark gray stone tile, 150 x 70  
Upper tile, dark gray stone tile, 100 x 100 
Grout, light gray, 2 mm 

Window D 
Pine frame 
Stained outside 
Handle, polished steel 
Patterned wired glass, opaque marbeling 
Window sil,l concrete 
Ventilation hatch, middle part veneer 

Door A 
Pine 
Pine paneling 110 mm (10 mm gap) 
Handle, polished steel 
Lock and key 

Door C 
Pine 
Pine paneling 110 mm (10 mm gap) 
Handle, polished steel 
Wooden handle 

Floor 
Hexagonal padded tile, 
dark gray 
Grout, light gray, 2 mm 

WASH ROOM 
8,1 m2 

D

C 

A

BBD 

A 
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Valokatkaisin / Light switch 
Ella Koskinen 
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Pukuhuone  
   Dressing room 

Sisätilojen kuvaus 

TILA 5     
Pukuhuone     

Varusteet      

2 x 185 mm maitolasinen valaisin   
4 x valokatkaisin     
Hätävalo  ulko-oven  yllä    

Materiaalit      

Katto      
Mäntypaneeli 82 mm (9 mm:n väli)  

Seinä A, B, C, D     
Mäntypaneeli 82 mm (9 mm:n väli)  
Jalkalista, mänty, K = 60 mm   

Ikkuna C     
Mäntypuitteet    
Petsattu ulkopuolelta    
Helat, kiillotettu teräs     
Lankalasi, läpinäkymätön koristemartiointi 
Ikkunalauta, betoni     
Tuuletusluukku    

Ovi A, C1, C2      
Mänty      
Mäntypaneeli 110 mm (10 mm:n väli)  
Kahva, kiillotettua terästä    
Lukko ja avain     

Lattia      
Keskiharmaa hovilaatta, 250 x 250   
Alla betoni     

Characterising the Indoors 

SPACE 5 
Dressing room 

Accessories 

2 x 185 mm opaline luminere 
4 x light switch 
Emergency exit light over external door 

Materials 

Ceiling 
Pine paneling 82 mm (9 mm gap) 

Wall A, B, C, D 
Pine paneling 82 mm (gap 9 mm) 
Skirting, pine, H = 60 mm 

Window C 
Pine frame 
Stained outside 
Handle, polished steel 
Patterned wired glass, opaque marbeling 
Window sill, concrete 
Ventilation hatch 

Door A, C1, C2 
Pine 
Pine paneling 110 mm (10 mm gap) 
Handle, polished steel 
Lock and key 

Floor 
Medium gray plastic tile (hovilaatta) 250 x 250 
Concrete underneath 

DRESSING ROOM 
6,1 m2 BD 

A 

C 

A 
BD 
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Pesutupa 
   Laundry room

Sisätilojen kuvaus 

TILA 6   
Pesutupa  

Varusteet     

2 x 185 mm maitolasinen valaisin   
1 x 145 mm maitolasinen valaisin   
Vesipatteri seinällä A & B    
2 x valokatkaisin     
Lattiakaivo     
Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän ohjaus  
 

Materiaalit 

Katto     
Betoni, maalattu valkoinen   

Seinä A, B, C, D    
Betoni, maalattu valkoinen   
Sokkeli: vihreä muovimatto   

Ikkuna A    
Mäntypuitteet   
Petsattu ulkopuolelta   
Helat, kiillotettu teräs    
Kirkas lasi    
Ikkunalauta, betoni    

Ovi D     
Paneeliovi    
Kahva, kiillotettua terästä   

Lattia     
Vihreä muovimatto    

HUOM! 
Muovimatto nousee ent. suihkun kohdalta 2000mm korkeudelle. 
Seinässä C ja D valkoinen lasitettu kaakeli ent. pesualtaiden kohdalla..  

Characterising the indoors 

 SPACE 6 
Laundry room 

Accessories 

2 x 185 mm opaline lumineres 
1 x 145 mm opaline luminere 
Radiators on wall A & B 
2 x light swithces 
Drain 
Water heating control panel   

Materials 

Ceiling 
Concrete, painted white 

Wall A, B, C, D 
Concrete, painted white 
Plinth: green plastic carpet 

Window B 
Pine frame 
Stained outside 
Handle, polished steel 
Clear glass 
Window sill, concrete 

Door D 
Panel door 
Handle, polished steel 

Flooring 
Green plastic carpet 

NOTE! 
The fooring carpet extends 2000mm up the wall where former shower was. 
Wall C and D have white glazed tile where former sinks used to be. 

LOUNDRY ROOM 
11,1 m2

BB

C 

AA

C

1. krs pohjapiirustus / 1st foor foorplan, ei mittakaavassa / not in scale
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Inga Autio 

Mittari / Meter 
Sanna Oksanen 
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Vintti  
  Attic

B 

 

Sisätilojen kuvaus 

TILA 7      
Vintti      

Varusteet     

2 x 145 mm maitolasinen valaisin   

Materiaalit      

Katto      
Pärekatto, kuusi     
Aluslaudoitus:     
Kuusilauta 100 mm x 20 mm    

Muuri      
Tiili      
Kalkkisementtirappaus    

Seinä A, B, C, D     
Kuusilaudoitus 150 mm    

Ikkuna A, B      
Mäntypuitteet    
Petsattu ulkopuolelta    
Helat, kiillotettu teräs     
Kirkas lasi     

Lattia      
Alalaatta palkisto     
Raudoitettu teräsbetoni    
Lattialauta:     
kuusilauta 100 mm x 20 mm    

Characterising the Indoors 

SPACE 7 
Attic 

Accessories 

2 x 145 mm opaline luminere  

Materials 

Ceiling 
Spruce shingle roof 
Indoor cladding: 
Spruce cladding 100 mm x 20 mm

Brickwork 
Layed brick 
Lime cement plaster 

Wall A, B, C, D 
Spruce cladding 150 mm 

Window A, B 
Pine frame 
Stained outside 
Handle, polished steel 
Clear glass 

Floor 
Base foor entablature:  
Reinforced concrete 
Floorboard: 
spruce board 100 mm x 20 mm 
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Vintin pohjapiirustus / Attic foorplan, 1:50 
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Leikkaus / Section, B-B 

Yläpohja / Ceiling 
Fruzsina Bitter 

Ullakon rakenteita / Attic structures 
Annalisa Nicodemus 
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Ovet & ikkunat 
Doors & Windows

Pääovi, lounas / Main entrance door, southwest Entrance door, kaakko / entrance door southeast 
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Vintin ikkuna, lounas, koillinen / Attic window, southwest, northeast 

Ikkuna, lounas, kaakko, luode / Window, southwest, southeast, northwest 

Ikkuna, koillinen / Window, northeast 
Pesutuvan ikkunan kahva / Laundry room window handle 
Riikka Lyly 
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Yhteenveto
Summary

Jokiniemen maatalouden tutkimuskeskuksen ja alueen 
historia on kiehtova. Tutkimamme ja dokumentoimamme, 
alun perin henkilökunnan saunaksi ja pesutuvaksi 
rakennettu sympaattinen tiilirakennus on rapistunut ja 
purku-uhan alla: rakennus on homeessa, perustukset ovat 
halkeilleet, sisämateriaalit ovat huonossa kunnossa, mutta 
kattorakenteet sisällä ovat kuivat. 

Maatalouden tutkimuskeskuksen rakennukset 
muutetaan asuinrakennuksiksi. Saunarakennusta ei 
todennäköisesti pystytä pelastamaan, mutta se on 
sijainniltaan loistava alueen asukkaiden yhteiseen 
käyttöön. Opiskelijaryhmämme ajatukset lähtivät lentoon 
mittausleirin aikana, ja saimme monia kekseliäitä ideoita 
saunan tulevaisuuden käyttötarkoituksesta. Vanhan 
saunarakennuksen kunnostaminen yhdistäisi alueen 
asukkaita ja muistuttaisi alueen upeasta historiasta. 
Inspiroituneina mittausleiristä jatkamme nyt ideoidemme 
jalostamista saunan uudesta tulevaisuudesta. Olisi 
hienoa, jos tämän tuntemattomaksi jääneen suunnittelijan 
tiilirakennuksen tarina jatkuisi vielä vuosikymmeniä 
eteenpäin. 

The Jokiniemi Agricultural Research Center and the 
history of the area are fascinating. The sauna building 
we investigated and documented is charming, but it is 
decayed and under threat of demolition: the building 
sufers from mould problems, the foundation is cracked, 
interior materials are in poor condition yet the roof 
construction indoors is dry. 

The buildings in the area of the Agricultural Research 
Center will be renovated into residential buildings. It is 
probable that the sauna is beyond salvation but on the 
other hand the location in the communal housing area 
speaks for its preservation. Our student group came 
up with many creative ideas about the future usage of 
the sauna building. The renovation of the old building 
would connect local residents and remind them of 
the amazing history of the area. Inspired by the feld 
experience, we will continue to process and refne our 
ideas of the future of the sauna. It would be wonderful 
if the story of this brick building by a forgotten architect 
continued for decades to come. 
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Projektiryhmän esittely
Introduction of the Project Group
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Pia Heiskanen Maria Holthoer Ella Koskinen Katariina Siitonen Agnese Jauja 

Jutta Malinen Henna-Mari Missonen Sanna Oksanen Fruzsina Bitter Inga Autio 

Riikka Lyly Pinja Nousiainen Annalisa Nicodemus Juulia Keto Ruusu Kangas 
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Kiitokset 
Thank Yous 

Tutustuimme mittausleirillä purkutuomion saaneeseen 
saunarakennukseen ja sen asuinalueeksi muuttuvaan 
ympäristöön Vantaan Jokiniemessä. Taisimme olla 
viimeisiä, jotka viettivät rakennuksessa runsaasti 
aikaa tutkien ja dokumentoiden, voisiko se olla vielä 
korjattavissa ja minkälaiseen käyttötarkoitukseen se 
kannattaisi muuttaa, jotta se palvelisi alueen tulevia 
asukkaita mahdollisimman hyvin. 

Kiitos teille opiskelijat, että näitte rakennuksen 
viehätyksen huolimatta sen huonosta kunnosta ja taltioitte 
rakennusperintöä taitavasti. Kiitos kauniista julkaisusta ja 
luonteikkaista tulevaisuuden visioista. Kiitos Pauli, että 
vinkkasit meille tämän mahdollisuuden, esittelit alueen 
ja ohjasit opiskelijoita. Kiitos isännöitsijä Pirjo Luopajärvi, 
että saimme avaimen ja luvan käyttää rakennusta 
mittausleiriimme ja fktiivisenä suunnittelun kohteena. 
Kiitos Timo ja Tuomas opiskelijoiden ohjaamisesta ja 
kannustavista keskusteluista. 

Oli ilo olla mukana ohjaamassa tätä supertiimiä. 

During the measuring camp, we studied a sauna building 
with a demolition verdict and the surroundings in 
Jokiniemi, Vantaa. We may well have been the last ones 
to spend a lot of time exploring and documenting the 
building to determine whether it could be repaired and 
if so what kind of change of function would serve best the 
future inhabitants of the region. 

I would like to thank all students for seeing and appreciating 
the charm of the building, despite its poor condition, and for 
skillfully capturing the building heritage. A special thank 
you for your beautiful publication and your visionary 
ideas for the rehabilitation. Thank you Pauli for suggesting 
this opportunity to us, introducing the area and guiding 
the students. Many thanks to the property manager Pirjo 
Luopajärvi for giving us the key and the permission to use 
the building for our measuring camp and fctional design 
work. Thank you also Timo and Tuomas for instructing 
the students and for encouraging discussions with them. 

It was a great pleasure to be involved in supervising this 
super team. 

-Merita 
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