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Suvilahden sähkövoimalaitos kaakosta päin 
vuonna 1909. Vasemmalla kattilahalli ”kleresto-
riokerroksineen” ja sen jatkona pumppulaitteiden 
tilat, sitten kaarevakattoinen turbiinisali ja sen 
takana pohjoispään valvomo- ja kytkinlaitetilat. 
Eteläjulkisivu rakennettiin väliaikaiseksi täyttämäl-
lä betonirakenteiden välit punatiilillä, koska ne oli 
muissa seinissä käytettyjä sementtitiiliä helpompi 
purkaa. Kivihiilet kuljetettiin höyrykattiloihin aluksi 
vasemmalla näkyvää puuluiskaa pitkin. Kattiloiden 
savukanava kulki taivasalla savupiippuun, joka jää 
vasemalle kuvan ulkopuolelle. HelEn

Höyrykattiloita asennetaan vuonna 
1909. Etualalla ketjuarinat, joita 
pitkin hiilimurska meni tasaisesti 
tiiliseen polttokammioon, jota ei ku-
van ottohetkellä ole vielä rakennettu. 
Kuumat tulikaasut höyrystivät taus-
talla olevissa boilereissa kiertävän 
veden. HelEn

Sähkövoimalan toimintatapa ja alkuvuodet
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Valvomo ja kytkinlaitteet Turbiinisali Pumppulaitteet Höyrykattilahalli

valvomon ohjaustaulu

kytkinlaitteet

varavoimakone

turbiinigeneraattori

lauhdutinsäiliö

menovesikanava tulovesikanava

pumppu

höyrykattilat

hiilisuppilot

tulevan hiilikuljettimen tila

nosturit

Sähkölaitoksen pääaseman leikkauspiirustus ennen vuoden 1913 laajennusta (päiväämätön). HelEn
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Kattilahuone vuonna 1909. Kattiloita 
oli aluksi kolme, joista kaksi pienem-
pää (vasemmalla) vei saman tilan kuin 
yksi isompi. Kuvan etualalla näkyviin 
aukkoihin mahtui vielä kaksi kattilaa. 
Tässä vaiheessa ei betonisuppiloita oltu 
vielä rakennettu vaan hiilet kuljetettiin 
kattiloihin kippivaunuilla ja lapioitiin 
uuneihin käsipelillä. Kattilat tyhjennet-
tiin kuonasta kellaritasolla näkyvistä 
luukuista käsin. HelEn

Kattilahalli laajennuksen jälkeen 
vuonna 1914. Siellä oli tilaa kymme-
nelle höyrykattilalle, joista neljän paikat 
olivat vielä tyhjinä. Kivihiilen syöttö oli 
automatisoitu. Hiilimurska laskettiin 
ketjuarinoille betonisuppiloita pitkin. 
HelEn

Kattilahallin poikkileikkaus, Selim A. 
Lindqvist 1908. HKA
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Turbiinisalissa oli vuonna 1909 vain kaksi 750 kW höyryturbiinia. Tilaa 
jäi vielä kahdelle turbiinille, jotka asennettiin vuoteen 1912 mennessä. 
Takana vasemmalla on ylemmällä tasolla sijaitseva valvomo. HelEn
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Valvomon marmoripintaiset säätötaulut  
valmisti Siemens-Schuckertwerke. Lattian 
lasitiiliaukoista oli yhteys alla sijaitsevaan 
kytkinhuoneeseen, joka alla olevassa 
kuvassa on laiteasennuksiltaan kesken-
eräinen. HelEn

Kattila- ja turbiinihallien välisessä korkeassa 
tilassa sijainneet pumput siirsivät lauhdutus-
vettä jäähdytysvesikanavasta kuvan ulkopuo-
lelle vasemmalle jääviin turbiinien alapuolisiin 
lauhduttajiin. HelEn
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Rakennusmestari Helin uudessa savukanavassa vuonna 
1913. HelEn

Pohjoispään korkeajännite- ja valvomolaajennuksen 
puupaaluperustuksia juntataan 1913. HelEn Mainos Arkitekten -lehdessä v.1912.

Selim A. Lindqvistin laajennussuunnitelma v.1912. HKA
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Elokuussa 1913 Sörnäisten rantatieltä 
itäänpäin otetussa kuvassa näkyy vasem-
malla voimalan pohjoispään kytkinlaitetilojen 
betonirunko rakenteilla. Oikealla rakennetaan 
uutta savupiippua ja puista köysirataraken-
netta. HelEn
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Laajennuksen hiilisuppiloiden valumuotteja tehdään heinäkuussa 
1913 (yllä). HelEn
Turbiinisali laajennuksen jälkeen vuonna 1914 (yllä oik.). Etualalla 
vanhimmat 1909 asennetut 750 kW:n turbogeneraattorit, joista lähin (no 
1) myytiin myöhemmin samana vuonna Viipuriin. HelEn

Voimalan eteläpääty laajennuksen jälkeen maaliskuussa 1914. Turbii-
nisalin laajennus on vielä rakenteilla. HelEn
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Kaasutehtaan toimintatapa Selim A. Lindqvistin leikkauspiirustus uunihuo-
neesta vuodelta 1909. HKA

Kaasutehtaan periaatekuva (v. 1935):
A retorttiuuni (vaakaretortti), jossa 1. uuni, 
2. kaasugeneraattori, 3. palamisilman etu-
lämmitin (regeneraattori), 4. savukanava, 5. 
retortit, 6. kokoojajohto vesilukkoineen.
B ja C ilma- ja vesijäähdyttäjät
D imurikoneisto
E tervanerottaja
F ja G pesulaitteet
H puhdistusarkku
I bentsolipesutorni
J kaasumittari
K kaasukello
L paineensäätäjä
M, N ja O terva-, erottaja ja ammoniakki-
vesihaudat
(Kaavio julkaistu WSOY:n tietosanakirjassa 
1935)
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Kaasulaitoksen uunihuone rakenteilla 1909 ja 
valmiina 1910. HKA
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Kaasulaitoksen asemapiirros vuodelta 1910. 
Kaasunvalmistusprosessi eteni raaka-aineen, 
kivihiilen tuonnista oikealla alhaalla sijaitsevaan 
laituriin vasemmalle ylös, jossa valmis kaupun-
kikaasu varastoitiin kaasukelloon. Pääkaasujohto 
tehtaalta lähti Pääskylänkadun suuntaisesti (kuva 
yllä). HKA
1. kivihiilikenttä
2. uunihuone
3. koksinlajittelurakennus
4. koksikenttä
5 ja 6. pannuhuone varastoineen (rak.9)
7. kojehuone (rak.8)
8. puhdistushuone (rak.6)
9. mittari- ja säätäjähuone (rak.5)
10. kaasukello (rak.2)
11. kaasukompressorit (pannuhuoneessa)
12. ammoniakkitehdas
13. vesikaasutehdas
14. vesikaasusäiliö
15. konttori- ja työpajarakennus (rak.7)
16. portinvartijantupa (rak.10)
17. makasiini (rak.4)
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Kaasutehdasalue kuvattuna uunihuoneen 
pohjoispuolelta länteen päin 1910. Vasemmalla 
pannuhuone vesitorneineen ja oikella kojehuone 
sekä porttirakennus. Taustalla suuri kaasukello. 
SRM

Ammoniakkitehdas vuonna 1931. HKA


