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ENTINEN VIRKAILIJOIDEN ASUINRAKENNUS, 

SUUNNITTELUKONTTORI

Hiedanrannassa sijaitsevan entisen suunnittelukonttorin

korjaustyöt on aloitettu syksyllä 2019. Tampereen

kaupunki korjauttaa rakennuksen katon ja yläpohjan

rakenteet. Käynnissä oleva Sorvaamo - Säilyttävän

korjaamisen ammatillinen tukipalvelu -hanke

puolestaan on aloittanut ikkunoiden ja ovien

korjaamisen ja purkanut rakennuksen sisäpuolelta

mikrobivaurioituneet osat. Edellisen korjaamisen

yhteydessä suurin osa vanhoista materiaaleista on

poistettu ja seiniin on laitettu lastulevyt. Tässä

esityksessä kerrotaan niistä kerrostumista, jotka olivat

jäljellä kun korjaustyö alkoi. Tapettinäytteistä on tehty

myös fyysinen esittely, joka pyritään pitämään tallessa

Suunnittelukonttorin talossa.

Tampereella 3.4.2020

Arkkitehti Haneen Sabry El Akkad

THE FORMER RESIDENTIAL BUILDING OF OFFICIAL 

STAFF, DESIGN OFFICE

The renovation of the former design office in Hiedanranta

has been started in the autumn 2019. The city of Tampere

is responsible of the roof and the structures maintenance.

The Sorvaamo - professional support service for

maintenance repair - project has started to repair the

windows and the doors of the house and has removed

moldy and microbial damaged parts. The most of the

historical parts of the house have been removed during

previous repairs and replaced with chipboards. In this

presentation the remaining layers of wallpapers are

showed. A physical presentation of wallpaper layers has

also been made and the project intends to keep it stored

in the design office.

Tampere 3.4.2020

Architect Haneen Sabry El Akkad



Vanhat piirustukset Old plans



Ensimmäinen kerros - First floor



Huone 101 Ensimmäisen kerroksen 

sisäänkäynti:

H101 Sisäänkäynnistä levyn 

alta löytyi kolmea eri tapettia. 

Tapetit edustavat eri 

aikakausia.

First floor entrance:

H101 Three layers of 

wallpapers have been 

founded in the entrance. 

Wallpapers represent 

different periods. 



Huone 101



Huone 101



Huone 102
Ensimmäisen kerroksen eteinen:
H102 Levyn alta löytyi kahta eri 

tapettia.

Eteisestä pääsee salin kautta 

ruokailuhuoneeseen ja 

lastenhuoneeseen. 

First floor lobby:
H102 In the lobby have been founded 

two layers of wallpapers, which

represent different periods, through 

the lobby you can go to the children 

room and the dining room.



Huone 102



Huone 103 Ensimmäisen kerroksen 
lastenhuone:

H103 Levyn alta löytyi kolmea eri 

tapettia.

Huoneeseen kuului pieni varasto, 

ja alkuperäisessä piirustuksessa 

on myös pönttöuuni. Huoneessa 

on kaksi ovea, ensimmäinen ovi 

menee makuuhuoneeseen ja 

toinen ovi eteiseen.

First floor- Children room:

H103 In the children room have 

been found different types of 

wallpapers, this room includes 

small store and in original 

drawings there is masonry 

heater. This room has two doors, 

the first door goes to the 

bedroom and the second door 

goes to the lobby. 



Huone 103



Huone 105 Ensimmäisen kerroksen makuuhuone:

H105 Tämä on makuuhuone, josta on kulku 

lastenhuoneeseen ja saliin. Piirustuksessa on 

merkattu kaksi komeroa ja pönttöuuni. 

Levyjen alta löytyi kaunis sininen tapetti.

First floor- Bedroom:

H105 This bedroom is connected with the 

children room and living room, in the first floor 

plan there are two wall’s cupboards. A nice 

blue wallpaper has been found in this room.



Huone 105



Huone 106 Ensimmäisen kerroksen sali:

H106 Tämä huone on valoisa, koska täällä 

on monta ikkunaa. Salissa on kolme ovea, 

joista on kulku eteiseen, 

makuuhuoneeseen ja 

ruokailuhuoneeseen. Salissa on myös 

takka. 

First floor- Living room:

H106 this room is bright, because it has 

many windows. This room has three doors 

connected to the lobby, bedroom and 

dining room. It has also a fireplace. 



Huone 106



Huoneen 106 katto

The roof of room 106



Huone 107
Ensimmäisen kerroksen ruokailuhuone:
H107 Ruokailuhuone on iso ja siellä on kaksi 

komeroa ja takka, joka on ollut yhteydessä 

keittiöön. Huoneesta on ollut kulku terassin kautta 

ulos ja sieltä pääsee myös eteiseen ja saliin. Tässä 

huoneessa oli tapettia monessa kerroksissa. 

First floor- Dining room:
H107 Dining room has a wide area, it has two 

wall’s cupboards and fireplace (connected with 

the kitchen), this room had had a terrace, which 

goes out through it. This room also is connected 

with the living room and the lobby. Many layers of 

wallpapers have been found in the dining room.



Huone 107



Huone 107



Huone 107



Huone 108

Ensimmäisen kerroksen terassi:

H108 Huone on ennen ollut 

terassi josta on ollut kulku ulos, 

mutta se on muutettu pieneksi 

huoneeksi ja kulku ulos estetty. 

Tässä huoneessa ei löytynyt 

mitään tapetteja, mutta löytyi 

homehtunut eriste. 

First floor- Terrace:

H108 In the past this area was a 

terrace and used as a 

secondary entrance, but later it 

became a small room and the 

entrance cancelled. At this 

room has not been found any 

wallpapers, but moldy insulating 

material has been found.



Huone 109
Ensimmäisen kerroksen keittiö:

H109 Keittiöön on kulku 

sisäänkäynnistä. Keittiössä on ollut 

puuhella, jonka avulla voi laittaa 

ruokaa. Keittiöstä löytyi eri 

aikakauden tapetteja.

First floor- the kitchen:

H109 The kitchen is accessible from 

the entrance.  There has been a 

wooden stove in the kitchen, which 

was used to cook food. Several kinds 

of wallpapers from different periods 

have been founded in the kitchen.



Huone 109



Huone 109



Huone 110 Ensimmäisen kerroksen palvelijanhuone:

H110 Tähän alueeseen kuuluu kaksi huonetta. Toinen on 

ollut palvelijanhuoneena(*1), josta on ollut kulku 

tarjoiluhuoneen(*2) kautta ruokailuhuoneeseen, huoneessa 

on ollut takka. Toinen on toiminut tarjoiluhuoneena, ja siellä 

on ollut vessa. 

First floor- Servant room:

H110 This area consists of two rooms, the first (*1) room was

used as a bedroom for the kitchen’s workers, this room

includes a fireplace foundation.

The second room (*2) was used as a service

access to the dining room , and there has been a wc.



*1

*2



Huone 112
Ensimmäisen kerroksen varasto:

H112 Varastossa on kaksi 

komeroa ja varaston kautta on 

kulku keittiöön. 

First floor- storage:

H112 the storage has two wall-

cupboards. And it has an  access 

to the kitchen.



Toinen kerros - Second floor



Huone 202
Toisen kerroksen eteinen:

H202 Eteisestä löytyi monta 

kerrosta eri tapetteja. Eteisestä on 

kulku varastoon, saliin, 

ruokailutilaan, lastenhuoneeseen 

ja keittiöön.

Second floor- Main lobby:

H202 In the lobby has been found 

different layers of wallpapers, 

which are representing different 

periods. Through the lobby you 

can reach the storage, living 

room, the dining room, children 

room, and the kitchen.



Huone 202



Huone 203

Toisen kerroksen lastenhuone:

H203 Lastenhuoneessa on pieni varasto, 

ja pönttöuuni. Huoneesta löytyi kahta eri 

tapettia. Huoneessa on kaksi ovea, 

toinen menee makuuhuoneeseen ja 

toinen eteiseen.

Second floor- Children room:

H203 In the children room have been 

found two types of wallpapers. This room 

has included small store and masonry 

heater. This room has two doors, the first 

door connected with the bedroom, and 

the second door connected with the 

lobby. 



Huone 203



Huone 203



Huone 205

Toisen kerroksen makuuhuone:

H205 Makuuhuoneessa on kaksi 

komeroa ja pönttöuuni. 

Huoneesta on kulku saliin ja 

lastenhuoneeseen. Täältä 

huoneesta löytyi hienoa tapettia.

Second floor- Bedroom:

H205 There are two wall-

cupboards  in the bedroom and a 

masonry heater. This room has 

access to the lobby and the 

children's room. It was found  nice 

wallpapers in this room.



Huone 205



Huone 206
Toisen kerroksen sali:

H206 Tämä huone on valoisa

useiden ikkunoiden vuoksi. Salissa

on ollut takka. Huoneesta on kulku

eteiseen, ruokailuhuoneeseen ja 

makuuhuoneeseen.

Second floor- Living room:

H206 this room is bright, because it 

has many windows. 

There had been a fireplace. This 

room is connected to the lobby, 

dining room, and bedroom.



Huone 206



Huone 207 Toisen kerroksen 

ruokailuhuone:

H207 Isossa ruokailuhuoneessa 

on  kaksi komeroa  ja on ollut 

takka, joka on ollut yhteydessä 

keittiöön.

Huoneesta on kulku 

parvekkeelle, saliin ja 

tarjoiluhuoneeseen.

Ruokailuhuoneesta löytyi yksi 

kerros tapettia.

Second floor- Dining room:

H207 the large dining room has 

two wall s cupboards, and 

There has been a fireplace 

(connected with the kitchen).

This room also is connected 

with the living room, balcony 

and the lobby.

One layer of wallpaper was 

found in the dining room.



Huone 208 Toisen kerroksen keittiö:

H208 Keittiössä on ollut puuhella. 

Keittiöstä on kulku 

tarjoiluhuoneeseen ja eteiseen. 

Huoneesta löytyi tapetteja 

seitsemästä eri kerroksesta 

aikakaudesta. 

Second floor- the kitchen:

H208 There has been a wood 

stove in the kitchen. The kitchen is 

connected to the serving room 

and the lobby. In the room there 

were wallpaper layers  from 

seven different periods . 



Huone 208

Vanha
Old

Uusi
New



Huone 208



Huone 209
Toisen kerroksen palvelijanhuone:

H209 Tällä alueella on kaksi

huonetta: palvelijanhuone (*1),

jossa on ollut takka ja tarjoiluhuone

(*2), jossa on ollut wc.

Second floor- Servant room:

H209 This area includes two rooms;

the first room (*1) was used as a

bedroom for the kitchen’s workers.

This room included a fireplace.

The second room (*2) was used as

a service access to the dining

room, and it had wc.



*1

*2



Rakennuksen purkujätteistä löytyi vielä 

muita tapettinäytteitä

Other wallpapers which were found in the 

waste materials of the building











KIITOS

THANK YOU


