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Pääpostitalo siirtyi vuonna 2005 Keskinäinen 
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistukseen. Il-
marinen vuokraa tiloja ulkopuolisille toimijoil-

Anna-Maija Virta

le. Ilahduttavasti Pääpostitalon lähestyessä 80 
vuoden ikää Ilmarinen pyysi Arkkitehtitoimis-
to Livady Oy:tä tekemään siitä rakennushis-

Helsingin keskustassa käydessäni katselen aina entistä työpaikkaani Pääpos-
titaloa. Useimmiten se on jostakin kohdasta huputettu tai rakennustelineen 
peittämä, ja sisätiloissa näyttää tapahtuvan koko ajan käyttäjien vaihtumis-

ta. Mikä kaikki on muuttunut Pääpostitalossa sen jälkeen, kun Postimuseo muutti 
sieltä Tampereelle vuonna 2012? Silloin Postista jäi taloon enää toimipaikka Helsinki 
10, sekin pienentyneenä itäsiiven päätyyn. Kun monia muutoksia tehdään, voi aiheel-
lisesti myös kysyä, säilyykö jälkipolville kuvaa 1930-luvun postitalosta. Näihin kysy-
myksiin pyritään vastaamaan tässä artikkelissa.

Helsingin Pääpostitalo 
kestää ajassa
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toriaselvityksen. Ohjaajina toimivat Maaret 
Louhelainen Helsingin kaupunginmuseosta, 
Pekka Helin Helin & Co Arkkitehdeiltä sekä 
sisustusarkkitehti Taneli Koskela. Selvityk-
sen on tarkoitus antaa tietoa viranomaisten 
päätöksenteolle, kiinteistön omistajalle ja käyt-
täjille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille sekä 
tuleville tutkijoille. Tämä kirjoitus perustuu 
rakennushistoriaselvitykseen.

Asemakaava ja rakennussuojelu 

Pääpostitalon käyttöä säätelee vuoden 1997 
asemakaava. Postitalon kortteli on siinä mer-
kitty liike- ja toimistorakennusten korttelialu-
eeksi. Kadunvarren ensimmäinen kerros on 
varattu myymälä- ja muiksi asiakaspalveluti-
loiksi, joiden enimmäiskerrosalaksi on osoitet-
tu 3 500 kerrosalaneliömetriä. Edellisessä ase-
makaavassa vuodelta 1968 kortteli oli merkitty 
yleisten rakennusten korttelialueeksi.

Pääpostitalo on suojeltu asemakaavassa 
merkinnällä suojeltava rakennus, sr-1: ”Ra-
kennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas 
rakennus, jota ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa 
sellaisia korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöitä, 
jotka tärvelevät julkisivujen, vesikaton, tai sisätilojen 
rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai 
tyyliä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu 
tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus-, muutos- 
ja lisärakentamistöiden yhteydessä pyrittävä korjaa-
maan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla. 
Korttelissa 2103 sijaitsevan Postitalon arvokkaat si-
sätilat, kuten asiakaspalveluhalli, sisääntuloaulat ja 
porrashuoneet tulee säilyttää siten, että niiden raken-
nustaiteellista arvoa tai tyyliä ei turmella.” 

Merkintä sr-1 tarkoittaa, että luvanvarai-
sia muutoksia varten tarvitaan lausunto myös 
Helsingin kaupunginmuseolta. Pääpostitalon 
tontti ei kuulu Museoviraston laatimaan valta-
kunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristö-

jen listaan (RKY 2009). Sen vieressä Helsingin 
rautatientorin alue sekä vakuutusyhtiö Pohjan 
talon, Lasipalatsin ja Rautatalon alue ovat 
RKY-alueita. 

Pääpostitalossa tehtyjen muutosten suuri 
määrä näkyy Helsingin rakennusvalvonnassa, 
jossa on arkistoituna 120 sitä koskevaa muu-
toslupahakemusta vuoden 1960 jälkeen. Kai-
kille muutoksille ei ole tarvinnut hakea raken-
nuslupaa. 

Miksi suojellaan?

Pääpostitalolla on suuri kulttuurihistoriallinen 
merkitys. Se on yhtä tunnistettava 1930-luvun 
rakennus kuin Eduskuntatalo tai Olympiasta-
dion. Se oli alun perin vain Postin työtekijöi-
den ja sen asiakkaiden käytössä. Viime vuosina 
se on avautunut kaupunkilaisille monipuoli-
sempaan käyttöön, kun sinne on tullut avoimia 
tiloja ja julkisia palveluja, kuten kirjasto, ravin-
toloita ja päivittäistavarakauppa. Sen luonne 
on muuttunut julkiseksi ja kaupalliseksi.

Postilaitoksen historiassa vuonna 1938 
valmistuneella Helsingin pääpostitalolla on ai-
nutlaatuinen asema ja merkitys. Siihen huipen-
tui Suomen itsenäistymisen jälkeinen kehitys, 
jonka myötä suurimpiin kaupunkeihin nousi 
komeita postitaloja. Pääpostitalo rakennettiin 
vastaamaan tietoliikenteen nopeaan kasvuun. 
Sen suunnittelu perustui postitoiminnan silloi-
siin vaateisiin ja siihen hankittiin viimeisintä 
postitekniikkaa.

Helsingin Pääpostitaloa voi pitää myös 
postitaloista tärkeimpänä arkkitehtonisena 
teoksena Suomessa. Siinä yhdistyvät useat 
edistysaskeleet, joita postitalotyypeissä oli ta-
pahtunut aiempina vuosina. Tällaisia piirteitä 
ovat epäsymmetrinen, postitoiminnan ehdoil-
la suunniteltu pohjakaava, kulmaan sijoitettu 
pääsisäänkäynti, suuri ja valoisa yleisösali, 
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avotiskinä toteutettu asiakaspalvelutila sekä 
lasikatteinen sisäpiha.

Uuden rakennushistoriaselvityksen mu-
kaan Pääpostitalo edustaa rakennustaiteen 
näkökulmasta funktionalismin ja 1920-luvun 
klassismin piirteitä yhdistelevää valtion raken-
tamista. Se ei ole kummankaan suuntauksen 
puhdas edustaja. Siinä ilmeisesti onkin yksi syy, 
miksi se on jäänyt merkittävästä kaupunkiku-
vallisesta asemastaan ja monumentaalisesta il-
meestään huolimatta vähemmälle huomiolle. 
Suunnittelukilpailussa menestyi nuorten ark-
kitehtien Jorma Järven ja Erik Lindroosin 
modernistinen ehdotus, mutta suunnitelmiin 
tuli klassisoivia piirteitä, kun rakennustoimi-
kunnan toivomuksesta projektiin tuli avuksi 
kokeneempi arkkitehti Kaarlo Borg.

Muutoksia Postin aikana

Pääpostitaloon tehtiin monia muutoksia jo 
Postin aikana. Isoimpia niistä olivat tasakaton 
muuttaminen pulpettikatoksi ja keskisiiven ko-
rotus 1950-luvulla, vuosina 1978–1989 tehty 
peruskorjaus, jolloin muun muassa lajitteluti-
lasta tehtiin ruokala ja ullakkotila otettiin käyt-
töön, sekä 1990-luvun alkupuolella auditorion 
rakentaminen Postikujan puoleiseen matalaan 
osaan, tilojen kunnostaminen Postimuseolle 
yläkellarikerrokseen ja uuden sisäänkäynnin 
avaaminen itäsiipeen. 

Myös pääpostisalissa on tehty muutoksia 
vuosien saatossa. 1950-luvulla lisättiin valais-
tusta, kun Sokos-tavaratalo valmistuessaan al-
koi varjostaa salia. Vuonna 1986 salista avat-
tiin yhteys länsisiipeen ja 1990-luvulla tiloja 
muokattiin uusille käyttäjille Postin ja Telen 
monien palvelujen lakatessa salissa. Vuonna 
2002 sali entisöitiin 1930-luvun asuun. Samal-
la kuitenkin poistettiin itäpäädyn pankkipal-
velutiskit, tehtiin aukko alkuperäisen, melkein 

salin päästä päähän ulottuneen palvelutiskin 
keskelle sekä rakennettiin liukuportaat salista 
yläkellarikerrokseen. 

Vielä ennen omistajavaihdosta tapahtui 
huomattava muutos, kun 2005 itäsiiven en-
simmäisen kerroksen tiloja korjattiin musiikki- 
ja tietotekniikkakirjasto Kirjasto 10:n tiloiksi. 
Myymälä- ja asiakaspalvelutilojen kerrosala oli 
jo ennen tätä ylittänyt asemakaavassa sallitun 
enimmäismäärän ja oli 4 725 neliömetriä. Kir-
jaston myötä se kasvoi vielä 970 m². Kaupun-
kisuunnitteluvirasto oli puoltanut muutoslupa-
hakemusta ja todennut sen olevan keskustan 
toiminnallisten kehittämisperiaatteiden mu-
kainen. Myös Museovirasto oli lausunnossaan 
puoltanut muutoksia. 
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Muutoksia Ilmarisen aikana 
– julkisivut

Ulkopuolelta Pääpostitalo on säilynyt pitkälti 
entisellään. Julkisivuihin on toki tullut lisää va-
laisimia, valvontakameroita ja valomainoksia.  
Valomainoksille tehtiin yleissuunnitelma vuon-

na 2014, jonka mukaisesti irtokirjaimiset 800 
mm korkeat ”POSTITALO”-valomainokset 
on sijoitettu itäiselle ja pohjoiselle julkisivulle. 
Itä- ja länsijulkisivulle on kiinnitetty irtokirjai-
misia mainoksia yksi kutakin liiketilaa kohti. 
Kampanjamainosten paikka on itäjulkisivulla. 
Tarkkasilmäinen voi myös havaita 2010-luvul-

Suojelumerkintä sr-1 koskee julkisivuja ja rakennuksen ulkoista ilmettä. Kuvat vuodelta 1971 ja 
2018 osoittavat, miten länsijulkisivu B-rapun kohdalta on säilyttänyt rakennustaiteellisen omi-
naislaatunsa. Nykyisten toimijoiden mainosten sijainnit ja suurimmat sallitut korkeudet mää-
riteltiin vuonna 2014. Ylempi kuva Helsingin kaupunginmuseo, kuvaaja Constantin Grüberg.
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la tulleita muutoksia sokkelissa ja poistoilma-
hormeissa sekä nähdä eron vanhojen ja uusit-
tujen keltaisten klinkkerilaattojen välillä.

Sisäänkäynteihin on tehty joitakin muu-
toksia, mutta pääsisäänkäynnissä on säilytetty 
neonvalotekstit ”POSTI” ja ”Post”. Itäsiiven 
pohjoispäädyn sisäänkäyntiin E on tehty ka-
tos ja graniittipäällysteinen ulkoporras vuon-
na 2014. Sisäänkäyntejä F ja G itäsiivessä on 
muutettu siten, että niihin on asennettu liu-

Pääpostisali Helsingin Olympialaisten aikaan 
1952 ja 1930-luvun asuun entisöitynä vuonna 
2002. Kun Sokoksen tavaratalo oli valmis-
tuttuaan alkanut varjostaa ja ornamenttien 
takana olleiden lamppujen huolto oli ollut 
vaikeaa, asennettiin kattosyvennyksiin riip-
puvalaisimet. Entisöinnissä ne poistettiin ja 
palautettiin valaisimet ornamenttien taakse. 
Samalla 30-luvun asusta poiketen pohjoisreu-
nan ja itäpäädyn yhtenäinen palvelutiski ly-
hennettiin ja jaettiin kahteen osaan avaamalla 
yhteys itäsiipeen ja tekemällä keskelle aukko 
wc-tiloihin käyntiä varten. 

kuovet ja mainosvalokiskot. Rakennussuojelu-
määräysten vuoksi H-sisäänkäyntiin eli entisen 
Postimuseon oven tilalle ei ole saanut tehdä 
liukuovea, mainosvalot kylläkin.

Sisäpihalla on tehty isoja muutoksia vuo-
sina 2013–2014. Sisäpihan alle on rakennettu 
uusi 22-paikkainen autohalli, jonka ajoyhteys 
on järjestetty Elielin pysäköintilaitoksen kaut-
ta ja uloskäytävät porrashuoneisiin. Lastaus-
laituri ja ajoportti on uusittu. Teknisiä tiloja 
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on sijoitettu alakellarikerrokseen ja vanhan 
ilmanvaihtohormin tilalle on vaihdettu kaksi 
kupariverhottua poistoilmahormia. 

Pääpostisali 
ja muu ensimmäinen kerros

Pääpostisalin käyttötarkoitus muuttui vuonna 
2013 myymäläksi. Saliin muutti valokuvauslii-
ke Rajala Pro Shop Postitalo. Sen arvokkaiden 
laitteiden vakuutusehtoihin kuului, että tilaan 
avoinna olevien ikkunapintojen turvallisuutta 
parannetaan. Niinpä Postikadun puoleinen ik-
kunaseinä on uusittu. Puuikkunat karmeineen 
on vaihdettu kiinteään metalli-ikkunajärjestel-
mään. Sisäpuolella ikkunarakenne on peitet-
ty puisin tammilistoin, jotka petsattiin entisiä 
puitteita vastaaviksi ja lasielementin välilista 
sävytettiin ikkunalistan väriin. Myös Elielin-
aukion puoleiset ikkunat on uusittu metalli-
ikkunoiksi, joissa on puiset peitelistat. Aulan ja 

salin väliset lasiovet niin ikään on kunnostettu. 
Niihin on lisätty laminoidut ja karkaistut lasit. 
Salin itäosan ja itäsiiven taitekohtaan on tehty 
uusi lasiseinä. 

Valokuvausliikkeen myyntikalusteet peit-
tävät lähes kokonaan pääpostisalin alkuperäi-
sen lattian ja estävät näkemästä kunnolla myös 
kahden kerroksen korkuisia kermanvärisiä ja 
tummanharmaita pilareita. Kalervo Kalli-
on veistämä vuonna 1957 hankittu naisfiguu-
riveistos, joka aikaisemmin oli näkynyt pää-
sisäänkäynnille, on nyt itäpäädyssä pääovelta 
vaikeasti huomattavissa. Sali on hämärä, kun 
kahdeksankulmaisissa kattoupotuksissa olevat 
valaisimet ovat vain osittain päällä. Sisustus es-
tää kokemasta entistä valoisaa ja väljää tilan-
tuntua. Kalusteet ovat kuitenkin irrotettavia, 
joten sali voidaan palauttaa avaraksi. Alkupe-
räiset osat säilyvät niiden takana.  

Pääpostisalin itäpäätyyn vuonna 2006 

Valokuvausliikkeen kalusteet peittävät osittain pääpostisalin alkuperäisen lattian. Sali voidaan 
palauttaa avaraksi, koska kalusteet ovat irrotettavia ja siirrettäviä.
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sisustettu Wayne’s Coffee -kahvila uusittiin 
vuonna 2013 Foto Cafeta varten. Aivan viime 
aikoina kalustus on jälleen muuttunut, kun 
kahvilan tilalle on tullut japanilainen Ravin-
tola Mashiro.

Postimuseon ja Itellan asiakaspalvelu-
tilojen käyttötarkoitus yläkellarikerroksessa 
muuttui päivittäistavaramyymäläksi. Ne olivat 
kooltaan yhteensä 4.450 neliömetriä.  Uuden 

liiketilan vaatimaa lisäystä, 96 m², pidettiin vä-
häisenä ja poikkeuslupa myönnettiin. Tiloissa 
aloitti vuonna 2014 K-Supermarket.

Elielinaukiolta myymälään aukeavan 
sisäänkäynnin ovet muutettiin liukuoviksi, 
mutta vanhat ovet säilytettiin H-portaassa eli 
entisessä Postimuseon sisäänkäynnissä. Myy-
mälän aulasta tehtiin uusi liukuporrasyhteys 
yläkellariin ja siitä edelleen liukuportaat Elielin 

Pääpostitalon ulkohah-
mo on säilynyt valtaosin 
alkuperäisenä, kuvat 
vuosilta 1932 ja 2018. 
Itäjulkisivulle on vuonna 
1985 ja 1993 rakennettu 
kaksi uutta sisäänkäyn-
tiä. Kampanjamainonnal-
le on osoitettu paikka ja 
irtokirjaimisia valomai-
noksia on sijoitettu yksi 
kutakin liiketilaa kohti. 
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pysäköintilaitokseen. Kun postinjakeluliikenne 
oli poistumassa korttelista, kaavoittaja puolsi 
hanketta ehdolla, että Postitalon ja Kiasman 
alla olevien autopaikkojen ajo järjestetään Pos-
tikujan alta Töölönlahden luiskan kautta.

Alkuperäistä

Porrashuoneet on asemakaavassa mainittu 
erityisesti suojeltavina kohteina. Ne ovatkin 
säilyneet hyvin ja useimmissa niistä on pal-
jon alkuperäistä.  A-portaan tilarakenne on 
säilynyt lukuun ottamatta ensimmäistä ker-
rosta. Porraskaiteet ja käsijohteet ovat alku-
peräisiä mutta kunnostettuja. Teräs-lasiovia ja 

Vanhoja ja uusia portaita. A-
portaan alkuperäiset mutta 
kunnostetut porraskaiteet 
ovat lakattua tammea ja 
käsijohteet profiloituja 
Wladimir Rumjantsewin 
erikoispiirustusten mukaan. 
Itäsiiven liukuportaat ovat 
vuosilta 2002 ja 2013 ja ne 
kulkevat kolmen kerroksen, 
pääpostisalin ja Elielin py-
säköintilaitoksen välillä. 

-seiniä on joissakin kerroksissa muutettu eikä 
porrasaulasta ole aina esteetöntä näkyvyyttä 
kerrosaulaan kuten ennen.  Pääsisäänkäynnin 
eteisaulassa alkuperäistä on melkeinpä vain 
lattia. 

C- ja D-portaikot pohjoispäässä ovat säily-
neet erityisen hyvin. Lattia, porrasaskelmat ja 
kaiteet ovat alkuperäisiä. Ilahduttavasti on pe-
lastunut myös H-porras (entinen G), joka alun 
perin oli posti- ja lennätinhallituksen käytössä. 
Ikkunat ja suuri osa ovista ovat alkuperäisiä. 
Myös hissit ja hissikuilujen teräs-lasiseinät ovat 
aitoja vaikkakin kunnostettuja. 

Korkean eteläsiiven käytävillä voi aistia 
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cin avokonttori, entinen puhelinkeskus yhteis-
hankintayhtiö Hanselin toimisto. 

Tilat on korjattu uusia käyttäjiä varten ja 
sen pääpostitalo on kestänyt hyvin. Sehän alun 
perin rakennettiin ”käyttöön nähden mahdollisim-
man joustavaksi”, kuten suunnittelukilpailun oh-
jelmassa edellytettiin vuonna 1934. Erityisesti 
rakennussuojelukohteet, kuten pääpostisali ja 
porrashuoneet, ovat säilyneet hyvin, vaikka 
nekin ovat yritysten käytössä. Näitä tiloja on 
korjattu huolellisesti entistävällä otteella. Va-
lokuvausliikkeen kalusteet, jotka täyttävät pää-
postisalin, ovat irrotettavia ja siirrettäviä. 

Pasi Kolhonen, Netta Böök, Mia Pu-
ranen ja Laura Laine Arkkitehtitoimisto Li-
vady Oy:stä päätyvät rakennushistoriaselvityk-
sessä siihen, että ”värikkäästä rakennushistorias-
taan huolimatta Postitalo on säilyttänyt keskeisimmät 
tunnistettavat piirteensä ja tärkeän roolin Helsingin 
ydinkeskustan kaupunkirakenteessa. Voimakkaat lin-
jat, omaleimainen julkisivukäsittely ja jo suunnittelu-

vanhaa tunnelmaa, kun ne vuonna 1983 pe-
ruskorjattiin vastaamaan 30-lukua. Ikkunal-
liset puuovet, alkuperäisen mallin mukaan 
tehdyt valaisimet ja kuviollinen lattia kertovat, 
millaisia olivat Postin toimistotilat silloin. 

Valtaosa ikkunoista on peräisin rakennuk-
sen valmistumisajalta. Ne ovat laadukkaasti 
tehtyjä ja osassa on säilynyt 1930-luvun heloi-
tus, kuten saranat ja painikkeet. Karmit ovat 
pääasiassa tammea. Kevään 2017 inventoin-
nin perusteella on päätelty, että ainakin osa 
Pääpostitalon ikkunoista on säilynyt ulkoiselta 
ilmeeltään lähes muuttumattomina.

Joustava ja kestävä

Pääpostitalo on tällä hetkellä vuokrattu lä-
hes kokonaan muille toimijoille kuin Postille. 
Talossa on kirjasto, ravintoloita, päivittäista-
varakauppa, valokuvausliike, lääkäriasema, 
röntgen, hammaslääkäri ja toimistoja. Entinen 
istuntosali on kiinteistöalalla toimivan Newse-

Pääpostitalon itäsiiven 3. kerros korjattiin HUS Röntgeniä varten. Toimipiste avattiin 1.3.2018.
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vaiheessa sisäänrakennettu tilallinen joustavuus ovat 
edesauttaneet sitä, että suuretkaan muutokset eivät ole 
heikentäneet rakennuksen arkkitehtonista perusideaa.”

Entinen työpaikkani näyttää edelleen tu-
tulta, vaikka on tehty paljon muutoksia. Voin 

yhä tarttua samaan ovenripaan kuin ennen ja 
nähdä kotoisat, 1930-lukua henkivät Postin ti-
lat. Toivon, että Pääpostitalosta huolehditaan 
yhtä hyvin kuin tähänkin asti. 

Valokuvausliikkeen käytössä pääpostisali on hämärretty. Kalervo Kallion veistämä naisfiguuri 
vuodelta 1957 on yhä salissa, mutta siirretty ikkunaseinän keskeltä itäpäähän. Nykypäivän 
kuvat Helena Kuczka-Kattainen.
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Då Helsingfors Posthus nu närmar sig 
80 årsåldern, bad dess nuvarande 
ägare Ömsesidiga Pensionsförsä-

kringsbolaget Ilmarinen Arkitektbyrå Livady 
Ab att göra en byggnadshistorisk utredning 
om huset. Artikeln grundar sig huvudsakligen 
på denna utredning och koncentrerar sig på 
de ändringar som har ägt rum i Posthuset se-
dan Postmuseet flyttade ut till Tammerfors år 
2012. I artikeln dryftas också, hurudan bild 
bevaras om 1930-talets posthus åt kommande 
generationer efter de många ändringarna.

Användningen av Posthuset regleras av 
stadsplanen från år 1997. Kvarteret har an-
tecknats som kvartersområde för affärs- och 
kontorsbyggnader. Den första våningen på 
gatunivå har reserverats för butiks- och andra 
kundbetjäningsutrymmen. Byggnaden har 
skyddats i stadsplanen med beteckningen sr-1. 
Posthuset är ett skyddsobjekt, då det är av stort 
kulturhistoriskt värde. Det kan identifieras som 
en byggnad från 1930-talet, som ursprungli-
gen användes enbart av Posten. Under de se-
naste åren har det mera öppnats åt stadsborna 
genom en allt mångsidigare användning.

I postverkets historia har det år 1938 fär-
digställda Helsingfors Posthus en enastående 
ställning och betydelse. Där kulminerade sig 

den unga självständighetstidens utveckling, 
som i de största städerna ledde till uppresandet 
av ståtliga posthus. Det kan även betraktas som 
det arkitektoniska huvudverket bland posthus i 
Finland. Ur byggnadskonstnärlig synvinkel är 
det en representant av sin tids statliga byggan-
de, som förenade drag av funktionalism och 
1920-talets klassisism.

Posthuset genomgick många ändringar re-
dan under Postens tid. Redan före ägarskiftet 
skedde en betydande ändring, då utrymmen 
på första våningen i den östra flygeln år 2005 
ändrades till utrymmen för det musik- och 
datatekniska bibliotektet Bibliotek 10. Stads-
planeringsverket hade förordat ansökan och 
konstaterat den stå i samklang med centrum-
områdets funktionella utvecklingsprinciper.

Utsidan av Posthuset har långs bevarats 
i sitt ursprungliga skick. Vissa ändringar har 
gjorts i ingångarna, men huvudingångens ne-
onrörstexter har bibehållits. Ingångarna F och 
G i östra flygeln har ändrats så, att man där 
har installerat skjutdörrar och reklamljusske-
nor. Trapphusen har bevarats väl och man i 
korridorerna i den höga södra flygeln kan för-
nimma forna tiders stämning, då de år 1983 
grundrenoverades att motsvara 1930-talet.

År 2013 flyttade en fotoaffär in i huvud-

Helsingfors Posthus 
motstår tiden väl

Anna-Maija Virta
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postsalen. På grund av dess värdefulla appa-
ratur förbättrades fönsterytornas säkerhet. 
Fönstren med ramar av trä längs Postgatan 
byttes till fönster med metallramar, som täcktes 
med trälister av ek för att motsvara de gamla 
ramarna. Inredningen förhindrar den tidigare 
upplevelsen av ljust och rymligt utrymme. In-
redningen är dock flyttbar.

Användningsändamålet av postmuseets 
och Itellas kundbetjäningsutrymmen i den 
övre källarvåningen ändrades till dagligvaru-
handel. K-Supermarket öppnades i utrym-
mena år 2014. En ny rulltrappförbindelse från 
butikens aula till övre källaren byggdes med en 
fortsättning till Eliel parkeringsinrättning.

Posthuset har för tillfället nästan helt hyrts 
ut åt andra funktionärer än Posten. Det finns i 
huset bibliotek, restauranger, dagligvaruaffär, 
fotoaffär, läkarstation, tandläkare och kontor. 
Utrymmena har sanerats för dessa ändamål 
och Posthuset har väl stått ut med ändringar-

na. Redan från början byggdes det ”så flexibelt 
som möjligt med tanke på användningsända-
målet”, såsom det förutsattes i arkitekttäv-
lingens program år 1934. Speciellt byggnas-
skyddsobjekten, såsom huvudpostsalen och 
trapphusen, har bibehållits väl, fast även de 
är i företagens bruk. De har renoverats om-
sorgsfullt och med iakttagande av utrymmenas 
ursprungliga utseende.

Pasi Kolhonen, Netta Böök, Mia Puranen 
och Laura Laine från Arkitektbyrå Livady Ab 
kommer i sin byggnadshistoriska utredning 
till, att ”Posthuset trots sin mångfasetterade 
bygghistoria väl har bevarat sina mest centrala 
igenkännbara drag och sin viktiga ställning i 
Helsingfors absoluta stadskärna. De kraftiga 
linjerna, de distinkta fasaderna och den redan 
i planeringsskedet inbyggda utrymmesmässiga 
flexibiliteten har medfört, att även stora änd-
ringar inte har försvagat byggnadens arkitek-
toniska grundidé.”




