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Johdanto
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Esipuhe
Porin lyhytaaltoasema on yksi Suomen radiotoimin-
nan historian tärkeimmistä rakennusperintökoh-
teista. Se rakennettiin vuosien 1939–1940 aikana 
Porin kaupungin omistamalle tontille, entisen 
Koiviston kuninkaankartanon maille. Rakennutta-
jana oli O.Y. Yleisradio A.B. Arkkitehtina toimi Hugo 
Harmia, joka suunnitteli asemasta kaksikerroksisen ja 
tyyliltään funktionalistien betoni- ja tiilirakennuksen.

Lyhytaaltoasemien rakentaminen alkoi maailmal-
la 1920-luvulla. Vuosikymmenen alussa löydetyt 
lyhytaallot olivat ensimmäinen globaali langaton 
viestintäteknologia. Lyhytaaltolähetyksiin liittyikin 
alusta asti merkittävä globaalin poliittisen vaikut-
tamisen ja aikalaistermein sanottuna propagandan 
välittämisen ulottuvuus. 

Ionosfääristä heijastuvat lyhytaallot mahdol-
listivat mannertenväliset radiolähetykset melko 
matalatehoisin lähettimin. Lisäksi niitä oli mahdoton 
häiritä: mikään vieras valtio ei voinut puuttua lyhya-
altolähetysten kuuluvuuteen. Vastaanottaja tarvitsi 
ainoastaan lyhytaaltovastaanottimen. Eräässä mie-
lessä tämä selvitys kietoutuu media-arkeologisiin 
näkökulmiin, sillä sen kohteena oleva rakennus ym-
päristöineen oli yhtä lailla valtava radioaaltolähetin 
kuin rakennus sanan tavanomaisessa merkityksessä.

Myös Suomen lyhytaaltolähetysten käynnis-
täminen 1930-luvulla liittyi politiikkaan. Nuoren 
itsenäisen valtion oli tarpeen ottaa osaltaan hal-
tuun maailmanlaajuinen viestintä ja vaikuttaminen. 
Virallisesti Porin lyhytaaltoaseman rakentamista 
perusteltiin Helsinkiin vuodeksi 1940 suunnitelluil-
la olympialaisilla, mutta taustalla olivat enemmän 
poliittiset pyrkimykset.

Tämän rakennushistoriaselvityksen on tilannut 
Porin kaupunki syksyllä 2020 osana alueen asema-
kaavoitusta ja rakennuksen kunnossapitoon tähtää-
viä restaurointi- ja korjaustoimenpiteitä. Rakennus 
on tarkoitus suojella valmisteilla olevassa asema-
kaavassa, minkä vuoksi rakennushistoriaselvitys on 
erittäin tarpeellinen työkalu. Rakennuksella on ark-
kitehtonisesti ja historiallisesti maakunnallisesti ja 
osin valtakunnallisesti merkittäviä arvoja.  Selvityk-
sen tavoitteena on antaa lukijoille yleiskuva aseman 
taustoista ja historiasta sekä kuvata perinpohjaisesti 
itse rakennuksen nykytila, ajalliset kerrokset ja arvot.

Aseman radiolähetystoiminta päättyi vuonna 
1987 ja lyhytaaltolähetykset siirtyivät vuonna 1988 
Preiviikin uudelle radioasemalle.1 Vanha asema jäi 
tyhjilleen ja nykyisenkaltainen käyttö alkoi pian sen 
jälkeen. Tällä hetkellä rakennuksessa toimii Porin 
kaupungin vuokralaisina vajaa kymmenen taiteen 
ja musiikin alan toimijaa. Radioasema on säilynyt 
varsin hyvin alkuperäisessä asussaan, joskin siihen 
kohdistuu osin merkittävääkin korjaus- ja kunnos-
sapitotarvetta seuraavan vuosikymmenen aikana.

Selvitys on toteutettu Aalto-yliopiston Raken-
nushistoriaselvitys-kurssin harjoitustyönä. Vuo-
sittain järjestettävällä kurssilla noin kymmenestä 
opiskelijasta koostuva työryhmä toteuttaa opet-
tajien ohjauksessa rakennushistoriaselvityksen 
tilaustyönä. Kurssi ajoittui huhti–toukokuulle 2021, 
kenttätyöt Porissa toteutettiin 17.–21.5. ja selvitys 
valmistui elokuun alussa 2021. Vuonna 2021 kurssin 

1 Porissa on kaksi lyhytaaltoasemaa. Selvityksen 
kohteena olevaa asemaa kutsutaan usein myös Väinölän 
lyhytaaltoasemaksi tai Porin vanhaksi lyhytaaltoasemaksi. 
Uutta asemaa kutsutaan Preiviikin lyhytaaltoasemaksi, Porin 
uudeksi lyhytaaltoasemaksi tai Porin keskiaaltoasemaksi, 
sillä Yle lähetti sieltä myös keskiaaltolähetyksiä. Yleisradion 
toiminta molemmissa rakennuksissa on päättynyt.

opettajina toimivat apulaisprofessori Panu Savo-
lainen, arkkitehti SAFA, DI Laura Laine ja arkkitehti 
SAFA Mia Puranen. 

Kurssi toteutettiin luentosarjana, ryhmätöinä ja 
seminaarimuotoisena työskentelynä sekä ryhmä- ja 
yksilöohjauksena. Alkuvaiheessa opiskelijat työsti-
vät arkistoaineiston pohjalta radioaseman taustoja 
ja historiaa sekä rakennushistoriaa kuvaavia teks-
tejä. Kenttätöissä toteutettiin rakennuksen kattava 
inventointi, ja tämän jälkeen materiaali koottiin 
yhteen. Lopuksi opettajat oikolukivat ja tekivät toi-
mituksellisia muotoiluja sekä taiton editointia koko-
naisuuteen. Tekijöiden nimikirjaimet löytyvät kunkin 
osion lopusta, ja koko nimet selvityksen nimiösivulta. 

Kiitämme lämpimästi useita selvityksen mahdol-
listaneita ja luonnosta kommentoineita tahoja. Porin 
kaupungin suunnittelija Niilo Rinne oli merkittäväs-
sä roolissa tausta-aineiston kokoamisessa sekä 
kenttätöiden järjestelyissä, mistä olemme hänelle 
erittäin kiitollisia. Satakunnan Museon rakennustut-
kija Liisa Nummelin oli avuksi useissa selvitykseen 
liittyvissä asioissa. Kiitokset kuuluvat myös Porin 
kaupungin teknisen toimialan Mikko Nurmiselle, 
Mikko Viitalalle ja Jarno Marilalle. Radioaseman 
entiset työntekijät Jukka Varho ja Kalevi Vahte-
ra antoivat aikaansa ja olennaisia tietoja aseman 
radiotekniikasta sekä aseman arjesta ja toiminnas-
ta 1960–1980-luvuilla. Heidän haastatteluistaan 
saimme merkittäviä näkökulmia selvitykseen, 
kuten myös Vahteran luovuttamista valokuvista. 
Kiitämme myös Porin kulttuuritoimen päällikkö Jyri 
Träskeliniä avusta ja vieraanvaraisuudesta Porissa. 
Kiitoksen ansaitsevat myös T.E.H.D.A.S. ry sekä ra-
dioaseman muut vuokralaiset, jotka antoivat meille 
ystävällisen mahdollisuuden tutkia rakennuksen 
tilat ja rakenteet kattavasti.
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Selvityksen rakenne
Porin lyhytaaltoaseman rakennushistoriaselvitys 
jakautuu kymmeneen päälukuun. Johdanto-luku 
esittelee tehtävänannon, työn rakenteen, käytetyt 
lähteet, kohteen perustiedot sekä alueen ja kaava-
tilanteen.

Toinen luku taustoittaa aihetta sekä historial-
lisesta, teknisestä että arkkitehtonisesta näkö-
kulmasta. Uudisrakennusvaihe-luvussa esitellään 
lyhytaaltoaseman rakennushanke, arkkitehti Hugo 
Harmia ja suunnitelmat. Rakennus valmistui vuonna 
1940, mutta laitteisto jäi ensi alkuun vaillinaiseksi 
sodan vuoksi.

Alkuvaiheet-luku käsittelee toiminnan ensim-
mäiset vuodet. Asemarakennus päästiin vihkimään 
vasta vuonna 1948, kun oltiin vihdoin saatu 100 
kilowatin lähetinlaitteisto. Vihkiäiset ja vastaanotto 
mediassa -lukuun on koostettu vihkiäisten kuva- 
ja artikkeliaineistoa. Muutosvaiheet ja toiminta 
1948–1987 -luvussa esitellään lyhytaaltoaseman 
muutoksia ja elämää aina radioasematoiminnan 
päättymiseen eli vuoteen 1987 asti. Uusiokäyttö 
kulttuuri- ja harrastetiloina -luku kertoo vuokralais-
ten ajasta. Kuvaparit-luvussa on rinnastettu arkis-
tokuvia toukokuussa 2021 otettuihin kuviin. 

Nykytila 2021 -luvun alussa on esitetty asemara-
kennuksen ajoituskaaviot, joihin on tiivistetty koko 
työryhmän havainnot muutoksista ja säilyneisyy-
destä. Eri aikoina tehdyt muutokset on väritetty 
työryhmän laatimiin julkisivu- ja pohjapiirustuksiin. 
Alue ja rakennukset on inventoitu ja valokuvattu 
kenttätyöviikolla 17.–21.5.2021. Ulkotilainventoinnin 
jälkeen on esitetty sisätilainventoinnin tulokset. 

Aalto-yliopiston rakennushistoriaselvityskurssin opiskelijat ja opettajat Porin lyhytaaltoasemalla pienoismallin ympärillä 21.5.2021. 
Kuva: Niilo Rinne.

Viimeisenä lukuna on esitetty johtopäätöksiä ja 
suosituksia.

Rakennushistoriaselvityksen pääpaino on ase-
marakennuksessa ja sen fyysisessä ympäristössä, 
mutta selvityksessä käsitellään myös lyhytaalto-
toiminnan historiaa. Raimo Mäkelä on toistaiseksi 
ainoa henkilö, joka on aiemmin tehnyt asemaan 
liittyvää arkistotutkimusta ja kirjoittanut aiheesta 
sekä julkaissut tekstejään netissä. Tämä rakennus-

historiaselvitys onkin ensimmäinen Suomen lyhyt-
aaltoasematoimintaa käsittelevä painettu julkaisu 
ja olisikin arvokasta tutkia jatkossa radiotoimintaa 
lähemmin. 
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Käytetyt lähteet
Rakennushistoriaselvityksessä on käytetty alaviit-
teitä. Työn lopussa on lähdeluettelo, josta käyvät 
ilmi myös joistakin arkistoista käytetyt lyhenteet.

Porin kaupungin suunnittelija Niilo Rinne on 
ystävällisesti luovuttanut työryhmällemme run-
saasti eri arkistoista ja tahoilta koostettua Porin 
lyhytaaltoaseman arkistoaineistoa, mikä helpotti 
selvitystyön tekemistä näinä pandemia-aikoina. Ai-
neistoon kuului Yle Arkiston, Satakunnan Museon, 
Elinkeinoelämän Keskusarkiston, Porin kaupungin 
rakennusvalvontaviraston sekä Porin kaupungin 
teknisen toimialan aineistoa sekä lehtiartikkeleita 
aina 1930-luvulta 1980-luvulle. Opiskelijat ovat 
täydentäneet aineistoa omilla löydöillään. Lisäksi 
kenttätyöviikolla saatiin lisäaineistoa, jota oli löyty-
nyt muun muassa Preiviikin aseman arkistosta.

Haasteena oli, että uudisrakennusvaiheen pää-
piirustuksia  löytydetty, lukuun ottamatta pääjul-
kisivupiirustuksesta otettua valokuvaa. Sen sijaan 
vuoden 1939 rakennepiirustukset sekä vuoden 
1948 sekä 1960- ja 1970-lukujen muutosvaiheiden 
piirustukset ovat olleet käytettävissämme. Vuoden 
1939 rakennepiirustukset löytyivät keväällä 2021 
Digitan arkistosta. Digita lahjoitti ne Porin kaupun-
gille ja niitä säilytetään nykyisin Porin rakennusval-
vonnan arkistossa. Arvokasta tietoa muutosvai-
heista on saatu myös Yle Arkiston ja Satakunnan 
Museon arkistovalokuvista sekä yksityishenkilöi-
den, kuten Kalevi Vahteran, kuva-albumeista. 

Arvokkaita suullisia tietoja saimme Niilo Rinteen 
lisäksi asemalla pitkään työskennelleiltä Kalevi Vah-
teralta ja Jukka Varholta, joita työryhmämme pääsi 

Työryhmä sai arvokasta tietoa haastattelemalla Kalevi Vahteraa ja Jukka Varhoa, joilla oli takanaan pitkä työura Porin lyhytaaltoase-
malla. Kuva: Niilo Rinne.

kuuntelemaan ja haastattelemaan kenttätyöviikolla. 
Lisäksi useat muut asemalla vierailleet henkilöt ker-
toivat yksittäisiä kiinnostavia tietoja radioaseman 
historiasta.

Tärkeimpiä kirjallisia lähteitä ovat olleet Yleis-
radion toimintakertomukset, lehtiartikkelit, raken-
nuslupa-asiakirjat sekä Suomen Elinkeinoelämän 
Keskusarkistossa säilytettävät muistiot ja kirjeet. 

Työssä on käytetty myös verkkolähteitä, joista 

mainittakoon Porin kaupungin karttapalvelu sekä 
Raimo Mäkelän kirjoittamat, Porin lyhytaaltoase-
maa koskevat tekstit. 

Selvityksessä esitetyt nykytilavalokuvat ovat 
työryhmän 17.–21.5.2021 ottamia, ellei toisin mai-
nittu.
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Perustiedot
Kohteen nimi:  Porin lyhytaaltoasema
Muut nimet:   Porin vanha lyhytaaltoasema 
   Porin Väinölän lyhytaalto- 
   asema    
   Porin Yleisradioasema
   Porin LA-asema
Osoite:   Radioasemantie 1
   28330 Pori
Rinnakkaisosoite: Kuparintie
Omistaja:  Porin kaupunki
Kiinteistötunnus: 609-415-1-1967
Kaupunki:  Pori
Kaupunginosa:  Metallinkylä 45
Vanha kaupunginosa: Koivisto 415 (v. 1975)
Kortteli:  18
Kunta:   Pori (1941 alkaen)
Vanha kunta:  Ulvila (1941 asti)
Tontin numero:  1:1861
Tontin pinta-ala: 2,9 ha
Vanha pinta-ala: 18 ha (v. 1975)
Rakennuttaja:  O.Y. Suomen Yleisradio A.B.
Arkkitehti:  Hugo Harmia
Piirustukset:  Rakennuspiirustukset 1939
   Laajennuspiirustukset 1948
   Muutospiirustukset 1975
Rakennettu:  1939–1940
Käyttöönotto:  1941
Vihkiäiset:  30.11.1948
Alkuperäinen 
käyttötarkoitus: Radiolähetysasema
Kerroksia:  2, lisäksi ullakkokerros

Runkorakenne:  Sekarunko: kantavat seinät  
   tiiltä, lisäksi betonipilareita.  
   Alapohja, välipohjat ja   
   yläpohja betonilaattoja,  
   joissa betoninen alapalkisto. 
Perustukset:  Teräsbetoninen perusmuuri,  
   maanvarainen betonilaatta  
   ja -anturat
Katto:   Pääosin loiva aumakatto,  
   jossa maalattu sinkkipelti.  
   Osittain bitumihuovalla  
   katettu tasakatto.
Ilmanvaihto:  Painovoimainen
Lämmitystapa:  Ei keskuslämmitystä,   
   paikallisia sähköpattereita,  
   alkuperäinen lämmitystapa  
   hukkalämpö.

kaavoitustilanne 
Maakuntakaava: Satakunnan maakunta- 
   kaava, lainvoimainen   
   13.3.2013. Täydennetty  
   Satakunnan vaihemaakun- 
   takaavoilla 1 (6.5.2016) ja 2  
   (1.7.2019).
Yleiskaava:  Kantakaupungin yleiskaava  
   2025, lainvoimainen 
   10.12.2007. 
Asemakaava:  Tunnus 609 1123, lainvoi- 
   mainen 2.9.1993. Vireillä  
   uusi asemakaava 609 1736.  
   Rakennusoikeus on 1000  
   kem. Asema-alue on 
   määritelty kaavassa 
   yleisten rakennusten 
   korttelialueeksi.

suojelutilanne 
2021   Rakennusta ei ole suojeltu  
   asemakaavassa tai lailla.  
   Yleiskaavassa rakennus on  
   merkitty suojeltavaksi  
   kohteeksi. Maakuntakaa- 
   vassa rakennus ja sen 
   ympäristö on merkitty 
   maakunnallisesti merkittä-
   väksi rakennetuksi 
   kulttuuriympäristöksi.

Hanketilanne
2021   Porin kaupungin   
   Lähiöohjelma 2020–2022,  
   Kulttuuriviritin

käytön historia
1941–1987  Yleisradion tekninen   
   lähetystoiminta
1987–   Porin kaupungin 
   vuokratiloja: bänditiloja,  
   Satakunnan Mobilistit ry  
   (1990–2020),
   Taiteilijakollektiivi   
   T.E.H.D.A.S. ry (2011–), 
   bändikämppävuokralaisia ja  
   muita yksittäisiä 
   vuokralaisia.
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Porin vanhan lyhytaaltoaseman aluekaavio. Kaavion taustalla on Maanmittauslaitoksen ortoilmakuva vuodelta 2021.

Muutoshistoria 
1940-luvun alku Julkisivun suojamaalaus
1947   100 kW:n lähetin hankitaan 
30.11.1948  Vihkiminen, 100 kW:n lähe- 
   tin otetaan käyttöön
1948–1950  Maa-aluetta kasvatetaan  
   9 hehtaarista 15 hehtaariin  
   uusia antennimastoja 
   varten, jotka saatiin 1949.
   Rakennetaan ullakko (suun- 
   nitelmat 1948, valmistui  
   noin vuonna 1950).
1965   Uusi autokatos
1970-luvun alku Väliseinämuutoksia 
   asemarakennuksen 
   toisessa kerroksessa
1974–1976  Uusi 250 kW:n lyhytaaltolä- 
   hetin, uusi käännettävä  
   keskiaaltoantenni, uudet  
   muuntaja- ja kytkinraken- 
   nukset ja tilamuutoksia  
   asemarakennuksessa.
1982   Yksi mastoista puretaan
1983   Päätös uuden aseman ra- 
   kentamisesta Preiviikkiin
1987   Lähetysten viimeinen päivä  
   1.6.1987, jonka jälkeen   
   1976 hankitut 250 kW:n  
   lähetin ja antenni siirretään  
   uuteen Preiviikin lyhytaalto- 
   asemaan ja muut laitteet
   puretaan ja siirretään pois.  
   Asema jää tyhjilleen.
1988–2021  Yksittäisten vuokratilojen  
   pieniä tila- ja pintamuutok- 
   sia.
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perustus harusankkureineen
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Porin lyhytaaltoaseman lähiympäristön ilmakuva vuodelta 2019. Asemarakennus sijaitsee Metallinkylässä, metsän keskellä. Taus-
talla virtaa Kokemäenjoki. Kuva: Lentokuva Vallas Oy.
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Porin lyhytaaltoaseman lähiympäristön kartta. Maanmittauslaitos, paikkatieto.fi.

Asemarakennus
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eelle tehty asemakaavaa. Aseman lähiympäristö 
metsiköityi rakentamista seuranneiden vuosikym-
menien aikana.5 Metsiköityminen alkoi aseman aito-
jen sisäpuolelta jo heti vuonna 1939, mutta aitojen 
ulkopuolella vasta myöhemmin viljelyn päättyessä.6

Asemakaava

Lyhytaaltoasemaa ja sen ympäristöä ei ole suojeltu 
asemakaavalla tai lainsäädännön nojalla. 

Alue asemakaavoitettiin ensimmäistä kertaa 
lyhytaaltoaseman toiminnan lakattua 1980-luvulla. 
Vuonna 1993 lainvoiman saaneen asemakaavan 
lähtökohtana oli vuonna 1985 tehty suunnitelma 

5 Porin kaupunki 1985, 4.
6 Rinne, Niilo. Sähköposti 10.8.2021.

Alue ja kaavoitus
Porin vanha lyhytaaltoasema sijaitsee Metallinkylän 
kaupunginosassa, metsäisellä alueella, noin viiden 
kilometrin päässä Porin keskustasta. Pohjoises-
sa alue rajautuu Väinölän ja lännessä Sampolan 
asuinalueisiin, kun taas etelän ja idän suunnassa on 
teollisuusaluetta. Muutaman sadan metrin päässä 
aseman etelä- ja länsipuolella kulkevat rautatiet. 
Noin sadan metrin päässä asemasta itään on muu-
tama omakotitalo ja lännessä jalkapallokenttä.  Alue 
sijaitsee lähellä Kokemäenjokea ja on pääsääntöi-
sesti alle kymmenen metrin korkeudella merenpin-
nasta.

Ennen aseman rakentamista alue oli kuulunut 
Koiviston kartanon maihin.1 Alue oli viljeltyä, avointa 
peltomaisemaa. Porin kaupunki oli ostanut alueen 
1900-luvun alkupuolella itselleen Ulvilan kunnal-
ta. Se kuului aina vuoden 1941 alueliitokseen asti 
Ulvilan kuntaan.2 30.6.1939 Porin kaupunginhallitus 
luovutti Koiviston kentästä Yleisradiolle vuokralle 
vastikkeetta asemakäyttöön noin yhdeksän heh-
taarin suuruisen maa-alueen.3 Lyhytaaltoaseman 
sijaintipaikka valikoitui maanpuolustuksellisista 
syistä. Lähellä sijaitseva rautatie oli rakennusvai-
heessa kätevä kuljetusratkaisu raskaille sähkö- ja 
radiolaitteille. Meren läheisyys lisäsi ääniaaltojen 
kuuluvutta, ja läheinen Harjavallan vesivoimalaitos 
tuotti riittävästi sähköä radioaseman tarpeisiin.4 

Lyhytaaltoaseman rakentamista varten ei alu-

1 Porin kaupunki 1985, 3.
2 Porin kaupunki 1985, 3.
3 O.Y. Suomen Yleisradio A.B. 1940, 44.
4 Satakunnan Kansa 15.6.1938. ”Yleisradion lyhytaaltoasema 

rakennetaan Poriin.”

Koiviston ulkoilupuistosta.7 Suunnitelmana oli 
rakentaa laaja liikunta- ja virkistyspuisto, jossa olisi 
useita eri puistoalueita, kävelyreittejä ja urheilu-
kenttiä. Lisäksi suunniteltiin tekomäkiä ja -lampea 
sekä puiden istuttamista. Asemakaavassa osoitet-
tiin myös tilaa pienpalstaviljelylle.8 Suunnitelmista 
vain pieni osa on toteutettu.

Lyhytaaltoasema on asemakaavassa merkitty 
yleisten rakennusten korttelialueelle. Alueelle on 
kaavassa annettu yhteensä 4 100 k-m2 rakennusoi-
keutta9, josta suurinta osaa ei ole käytetty. 

Alueelle on vireillä uusi asemakaava, jonka luon-
nos on tarkoitus valmistua vuonna 2021.10 Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman perusteella kaava ei 
tule maankäytöltään suuresti eroamaan voimassa-

7 Porin kaupunki 2020, 8.
8 Porin kaupunki 1993.
9 Porin kaupunki 1993.
10 Porin kaupunki 2020, 15.

Vuoden 1946 ilmakuvassa näkyvät lyhytaaltoasema ja ympäröi-
vät pellot. Asutusta alueella ei vielä juurikaan ollut. 
Kuva: pori.maps.arcgis.com.

Vuoden 2019 ilmakuvassa näkyvät metsittyneet entiset pellot 
lyhytaaltoaseman ympärillä sekä Sampolan ja Väinölän asuin-
alueet. Kuva: mml.fi.
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Satakunnan maakuntakaava määrittelee aseman olevan 
maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(merkintä kh). Kartta: satakunta.fi.

olevasta asemakaavasta.
Vireillä olevan asemakaavan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmassa kerrotaan yhtenä kaavan 
tavoitteista olevan entisen lyhytaaltoaseman kult-
tuurihistoriallisen ja rakennushistoriallisen arvon 
säilyminen.11

Yleiskaava

Voimassa oleva Porin kantakaupungin yleiskaava 
2025 sai lainvoiman vuonna 2007.12 Kaavassa Porin 
vanhan lyhytaaltoaseman rakennus on merkitty 
suojeltavaksi kohteeksi (numero 136).

11 Porin kaupunki 2020, 12.
12 Porin kaupunki 2007.

Maakuntakaava 

Rakennus ja sen ympäristö on merkitty maakun-
nallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuri-
ympäristöksi vuoden 2014 Satakunnan maakun-
takaavaan.13 Lyhytaaltoasema on saanut saman 
merkinnän myös kulttuuriympäristöjä koskevia 
määräyksiä tarkentaneessa ja päivittäneessä Sata-
kunnan vaihemaakuntakaavassa 2 vuodelta 2019.14 
Maakuntakaavassa kerrotaan maakunnallisesti 
merkittävistä rakennetuista ympäristöistä seuraa-
vaa:

”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
on otettava huomioon alueen kokonaisuus, eri-
tyispiirteet ja ominaisluonne siten, että edistetään 
niihin liittyvien arvojen säilymistä ja kehittämis-

13 Satakuntaliitto 2014.
14 Satakuntaliitto 2019.

tä mukaan lukien avoimet viljelyalueet. Kaikista 
aluetta tai kohdetta koskevista suunnitelmista ja 
hankkeista, jotka oleellisesti muuttavat vallitsevia 
olosuhteita, tulee museoviranomaiselle varata 
mahdollisuus lausunnon antamiseen.”

”Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiym-
päristön suunnittelussa on otettava huomioon koh-
teen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot 
sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla 
vaaranneta tai heikennetä edellä mainittujen arvo-
jen säilymistä.”15 HL

15 Satakuntaliitto 2014.

Porin kantakaupungin yleiskaavassa 2025 lyhytaaltoaseman 
rakennus on merkitty suojeltavaksi kohteeksi (numero 136). 
Kaava on tullut voimaan 2007. Kartta: kartta.pori.fi.

Ajantasa-asemakaavassa näkyy vuoden 1993 asemakaava, 
jossa alueelle suunniteltiin suuri liikunta- ja virkistysalue. 
Kartta: kartta.pori.fi.



14

Senaatin kartastossa vuodelta 1904 lyhytaaltoaseman nykyisellä alueella näkyy vielä pääosin peltoa. Lähialueella on vähäistä asu-
tusta. Lyhytaaltoaseman nykyinen sijainti on merkitty karttaan rastilla. Asema rakennettiin aivan Helsingistä saapuvan pääsisääntu-
loväylän varteen. Tie näkyy rastin itäpuolella. Kartta (osa): digi.narc.fi.



15

Peruskartta vuodelta 1962 näyttää lyhytaaltoaseman lähiympäristön tilanteen ennen Sampolan ja Väinölän alueiden rakentamista. 
Kartta (osa): mml.fi.
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Koiviston ulkoilupuiston yleissuunnitel-
man havainnekuvassa vuodelta 1985 
on alueelle hahmoteltu paljon uusia 
toimintoja. Ne ovat jääneet suurilta osin 
toteutumatta. 

Aukeaman kuvat:
Porin kaupunki 1985, liitteet 1 ja 2.
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Valtaosin 
toteu-
tumatta 
jääneen 
Koiviston 
ulkoilu-
puiston 
yleissuun-
nitelman 
perspektii-
vipiirustus 
vuodelta 
1985.
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Taustaa
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Edellinen sivu:
Toimittaja Martti Jukola raportoi urheilutapahtumaa 1930-luvul-
la. Kuva: Yle Elävä Arkisto.

Historiallinen kon-
teksti: Suomi-brändi 
ja propagandaa 
Päätös lyhytaaltoaseman rakentamisesta tehtiin 
pikkuhiljaa. 1930-luvulla löydettiin lyhytaallot, jotka 
mahdollistivat radiolähetykset Amerikkaan asti. 
Vuonna 1937 alettiin valtioneuvoston asettamana 
tutkimaan mahdollisuutta lyhytaaltoisen radiotoi-
minnan aloittamisesta Suomessa. Ylen vuosiker-
tomuksessa 1937 kerrotaan hieman lyhytaaltojen 
luonteesta. Lyhytaaltoasemia oli jo rakennettu 
maailmanlaajuisesti melko runsaasti, ja Suomelle-
kin haluttiin varata muutamia omia aallonpituuksia. 
Täten Suomen lyhytaaltokokeilut, jotka johtivat 
Porin lyhytaaltoaseman rakentamiseen, alkoivat 
ensin pienenä koelähettimenä Helsingin yleisradio-
asemalla.1  

1930-luku oli monin tavoin tärkeä vuosikymmen 
Suomen kehitykselle. Agraariyhteiskunta koki 
vuosina 1930–1933 syviä lamavuosia, mutta kohti 
1930-luvun loppua kaupungistuminen kiihtyi.2  
Suomalaisten elintaso nousi ja esimerkiksi hupimat-
kailua saattoi tehdä Suomen rajojen sisällä. Suo-
men itsenäistymisen jälkeen tuhannet suomalaiset 

1 Kertomus O.Y. Suomen Yleisradio A.B:n toiminnasta vuonna 
1937.

2 Haapala 2007, 50–63.

muuttivat Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. 1930-luvulla 
maastamuutto Suomesta alkoi kuitenkin hiipua.3 

Suomi oli vielä tässä vaiheessa nuori valtio ja 
kansallinen ilmapiiri ei vielä ollut kovin yhtenäinen 
tai sopuisa. Tärkeä osa valtion toimintaa oli suo-
malaisen ”tavaramerkin” luominen ja kulttuurin 
yhtenäistäminen. Brändityötä suunnattiin erityi-
sesti ulkomaille, mutta oli tärkeää luoda myös 
aitoa kansallista yhtenäisyyttä. Radioteknologian 
kehittäminen ja valtion tiedotustoiminnan laajen-
taminen sekä yhtenäistäminen olivat tärkeä osa 
Suomi-brändin rakentamisessa – eli propagandan 
levittämisessä.4 Lyhytaaltoja käytettäessä voitiin 
lähettää ohjelmaa muille maille ilman sensuurin pel-
koa. Lähetysten vastaanottamiseen tarvittiin vain 
maailmanradio. 

Vaikka 1930-luku alkoi taloudellisesti erittäin 
huonossa tilassa, Suomea kehitettiin valtavas-
ti vuosikymmenen aikana, kunnes kehitys taas 
katkesi toisen maailmansodan vuoksi. Vuonna 
1940 järjestettävien olympialaisten nähtiin olevan 
( ja olisikin ollut) tärkeä tapa tuoda esiin Suomen 
luonnetta maailmalle. Tähän varauduttiin kaiken-
laisin keinoin: valtio tuki hankkeita, jotka olisivat 
olympiakilpailujen käytettävissä kisojen aikana 
– esimerkiksi Suomen infrastruktuuria kehitettiin 
valtavasti. Tähän kuului myös Poriin rakennettava 
lyhytaaltoasema, jonka vihkiminen kuitenkin lopulta 
viipyi sodan jälkeiseen aikaan.5 Poriin rakennettiin 
myös sen ajan Suomen suurin ja olympialaisten 
tarpeisiin, kansainväliselle liikenteelle tarkoitettu 

3 Tilastokeskus 2007. https://www.stat.fi/tup/suomi90/
joulukuu.html

4 Clerc, Louis. Luento 10.5.2021.
5 Kivioja 2001. 

lentoasema.6 Toki olympialaiset olivat myös hyvä 
tekosyy monelle hankkeelle, ja Suomen poliittista 
asemaa vahvistava ja selkeyttävä propaganda oli 
myös tärkeä syy lyhytasemahankkeelle.7

Edistyksellisen radioteknologian kehityksen 
taustalla oli myös maailmanlaajuisesti kiristyvä 
poliittinen tilanne, joka eskaloitui 1930-luvulla 
toisen maailmansodan syttymiseen. Sensuroi-
mattomien radiolähetysten merkitys kasvoi eri-
tyisesti 30.11.1939 syttyneen talvisodan aikana. 
Toisen maailmansodan loputtua suuria menetyksiä 
kokenut Suomi alkoi pikkuhiljaa kehittymään ja 
ottamaan tukevampaa jalansijaa pienenä valtio-
na. Tärkeä osa tätä oli propagandan levittäminen. 
Suomesta muualle muuttaneille ja suomalaisille 
merimiehille haluttiin myös tuottaa ohjelmaa, ja sen 
myötä pitää ulkosuomalaisiakin tietoisina Suomen 
kehityksestä ja kulttuurista.8 EH

6 Rinne, Niilo. Sähköposti 10.8.2021.
7 Mäkelä 2021. http://www.nettiradiomaailmalla.com/

porin-lyhytaaltoasema/
8 Clerc 2021.
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Sodan sytyttyä jatkettiin 
Suomen brändityötä. 
Kuvassa kestitään ulko-
maalaisia journalisteja 
Enson tehtaan klubilla 
22.11.1939 eli juuri ennen 
talvisodan syttymis-
tä. Kuva: valokuvaaja 
tuntematon / SA-kuva, 
Sotamuseo.

Radiokuuntelulupien määrällinen kehitys Suomessa vuosina 
1930–1950. Kuva teoksesta Oy Yleisradio Ab 1951, 4.

Lotat ehtivät valmistaa Helsingin olympiakisoja 1940 varten tu-
hansia Olympiastadion-aiheisia muistonenäliinoja ennen kisojen 
peruuntumista. Kuva: Urheilumuseo.

Helsinkiin 
vuodeksi 1940 
suunniteltuja 
olympialaisia 
varten ehdittiin 
jo valmistamaan 
matkamuistoja, 
joissa käytettiin 
suomalaisia 
kansallisia sym-
boleita. Taiteiilja 
Erik Nordlin 
suunnitteli pienen 
olympiarenkaita 
kantavan karhu-
veistoksen, jota 
valmisti Valimo 
M. Virtanen. 
Kuva: https://
antiikkidesign.fi/
kysy-esineista/
olympiakarhu.
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Lyhytaaltoasemat 
rakennustyyppinä 
Lyhytaaltoasemia rakennettiin vuosina 1930–1960 
useimpiin suurempiin valtioihin, sillä pidettiin tär-
keänä lähettää tietoa maailmanlaajuisesti radion 
kautta. Tällainen asema rakennettiin ensimmäisten 
maiden joukossa myös Vatikaaniin1. Radioasemat 
jakautuivat rakennusteknisesti kahdeen ryhmään. 
Osa asemista oli rakennettu sotilaallisiin tarpeisiin 
ja suojattu vihollisilta. Toiset olivat Porin lyhytaalto-
aseman kaltaisia. Itse rakennuksen arkkitehtuuriin 
ei välttämättä kiinnitetty suurta huomiota, koska 
radioaseman tehtävä ja sen teknilliset ratkaisut 
olivat tärkeämmässä roolissa.

Lahden suurasema

Lahden suurradioasema, nykyinen Lahden kau-
punginmuseon radio- ja televisiomuseo Mastola, 
on punatiilinen rakennus, joka valmistui vuonna 
1935 Lahden kaupunginarkkitehti Kaarlo Könösen 
suunnitelmien mukaan. Ennen asemarakennusta 
Könösen Kotkaan suunnittelemat rakennukset 
edustavat 1920-luvun klassisismin tyylisuuntaa, 
mutta Lahteen hän suunnitteli funktionalistisia 
rakennuksia.2 

Yleisradion radioaseman lyhytaaltolähettimet 
Lahti II ja III aloittivat vuosina 1938–1940 lähetyste-

1 Rinne, Niilo. Sähköposti 10.8.2021.
2 Päijät-Häme Wiki. http://www.paijat-hamewiki.fi/wiki/

Kaarlo_K%C3%B6n%C3%B6nen.

Lahden radio- ja televisiomuseo Mastola peruskorjauksen valmistumisen 
jälkeen vuonna 2017. Kuva: LKM.

Lahden yleisradioaseman lähetinhalli vuonna 1940. Asema sai 
talvisodan ilmapommituksessa osuman. Kuva: Pirjo Kaarkoski-
Frid / LKM.

Lahden yleisradioaseman pohjoinen puoli, taus-
talla itäinen radiomasto, valokuvattu aikavälillä 
1945–1949. Kuva: Ritavuo Ilmari / LKM.

Lahden yleisradioasema valmistui vuonna 1935. Kuva: Ilmari 
Ritavuo / LKM.

hoilla 1 kW ja 15 kW, ja ne olivat toiminnassa Lahdes-
sa 21.1.1949 saakka, jolloin ne siirrettiin Poriin. Ennen 
Porin lyhytaaltoaseman rakentamista oli Lahti ollut 
Suomen lyhytaaltotoiminnan keskuspaikka. 
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Grimetonin radioasema 

(Ruotsi)

Ruotsin Varbergin kuntaan vuonna 1924 valmistu-
neen uusklassistisen Grimetonin radioaseman on 
suunnitellut Carl Åkerblad. Lähettimet on suunnitel-
lut Henrik Kreüger. Rakennus edustaa teknologian 
saavutuksia aina 1920-luvulta alkaen. Vuodesta 
1924 radiolähetysten taajuus oli sen verran matala 
(VLF, 17,2 kHz), että sen minimipituus antennille oli 
2,2 km, antenni sijoitettiin kulkemaan maata pitkin. 
1930-luvulla radioasema aloitti ympäri maailman 
suunnatut lyhytaaltotaajuuslähetykset. 

Nykyisin Grimeton radioasema toimii museona. 
Alkuperäinen tekninen laitteisto on edelleen paikal-
la ja toiminnassa. Rakennus ja sen alue (109,09 ha) 
ovat UNESCOn maailmanperintökohde.3

Jeløy Radio (Norja)
Jeløy Radio -niminen radioasema valmistui vuonna 
1930 Norjan Mossin lähelle. Ensimmäinen lähet-
timen sähkögeneraattori oli jäähdytetty vedellä 
ja sen tehostamiseksi taloon rakennettiin lisäsiipi. 
Vuodesta 1938 alkaen uusi 122 metrinen masto 
välitti lähetyksiä Etelä-Amerikkaan ja Japaniin. 
Vuodesta 1970 lyhytaaltotaajuuslähettimen käyttö 
väheni, mutta vuoteen 2003 asti ulkoministeriö 
käytti Jeløy-radiolähettimiä lyhytaaltoyhteyksiin 
suurlähetystöihin. Vuonna 1997 radioasemaan 
avattiin hotelli ja konferenssikeskus.4 

3 https://whc.unesco.org/en/list/1134/.
4 Wikipedia. Jeløy Radio.  

Grimetonin radioasema, jossa yläpuolella näkyy vuonna 1940 
asennettu lyhytaaltotaajuuden lähetin. Kuva (osa): Chrumps 
2015 / Wikipedia.

Lyhytaaltotaajuuden generointiin käytettiin alipainekammiota. 
Kuva: Cordi / we-travel.at.

Grimetonin radioaseman avajaiset vuonna 1924. Kuva: grime-
ton.org.

Jeløy Radio valmistui vuonna 1930. Kuva: Norsk Teknisk Muse-
um.

Jeløy Radion rakennuksessa toimii nykyisin hotelli ja konferens-
sikeskus. Kuva: Bjoertvedt / Wikipedia.
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Kootwijkin radioasema 

(Hollanti)

Hollantilainen Radio Kootwijk on rakennettu vuo-
sien 1918–1922 aikana art deco -tyyliin. Kootwijk 
kommunikoi lähinnä Hollannin Itä-Intian lähetys-
töjen kanssa. Kehittyneempien viestintämuotojen 
myötä asema vähitellen vanheni ja suljettiin vuonna 
1980. Päärakennuksessa järjestään nykyisin kon-
sertteja ja näytetään ajoittain elokuvia.

Radio Kootwijkin rakennusta A rakennetaan vuonna 1922. Kuva: 
Wikipedia.

Kootwijkin radioaseman lähetinpuiston ilmakuva aikaväliltä 1920–1940. Kuva: Wikipedia. 

Radio Kootwijkin rakennus nykyään. Kuva: Wikipedia. 

Rakennusta käytetään nykyisin konserttisalina. Kuva (osa): 
Wikipedia. 
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Podebradyn asema, Tšekki 

1930-luvun alkupuolella Tsekkoslovakian ulkomi-
nisteriö halusi avata lyhytaaltoaseman, joka kuuluisi 
hyvin ulkomailla. Samalla ulkoministeriö kiinnitti 
huomiota jatkuvan radioviestinnän mahdollisuu-
teen Pohjois-Amerikassa asuville tsekkiläisille ja 
ehdotti, että lyhytaaltoisen aseman avaaminen 
jätettäisiin posti- ja sähkeministeriön toimivaltaan. 
Vuonna 1934 tehtiin päätös lyhytaaltoaseman 
rakentamisesta.5 Aseman ensimmäiseksi raken-
nukseksi otettiin käyttöön vuonna 1923 valmistu-
nut Radiovka:ksi kutsuttu rakennus Podebradyssä. 
Lyhytaaltolähettimien ja antennien asennus alkoi 
vuonna 1935. Vuonna 1936 kahden Marconi-lähet-
timen ja SWB9 / 3-lähettimen asennus valmistui. 
Säännöllinen lyhytaaltolähetys alkoi 31. elokuuta 
1936.6 

Ainakin aluksi ohjelmat koostuivat ennen kaikkea 
uutista ja konserteista. Niitä nauhoitettiin nauhurin 
edeltäjälle, ”Blatnerphone” -nimiselle laitteelle. Ääni 
tallennettiin magneettisesti kapealle teräsnauhalle. 
Lyhytaaltoasema sijaitsi kahdessa rakennuksessa 
päärakennuksen takana ja työllisti noin kahdeksan 
ihmistä.7 

5 Czech Radio. https://archiv.radio.cz/
en/static/history-of-radio-prague/
the-birth-of-the-international-service.

6 Wikipedia. Radio Prague. https://en.wikipedia.org/wiki/
Radio_Prague.

7 Czech Radio. https://english.radio.cz/.

Prahassa sijaitsevan Podebradyn radioaseman ensimmäinen 
lyhytaaltolähetys tehtiin vuonna 1936. Kuvat: Czech Radio, 
https://archiv.radio.cz.

Kuibyshevin lyhytaaltoase-

ma, Venäjä

Päätös rakentaa 1200 kilowatin keski- ja lyhytaal-
toasema Kuibysheviin tehtiin vuosina 1939–1940. 
Aseman nimeksi valikoitu Objekti nro 15. Vuonna 
1943 valmistuneen asemarakennuksen suunnitteli 
A. L. Mints.8 

Tekninen rakennus oli maanalainen suorakulmai-
nen (60 x 50 m) bunkkeri, jossa oli kaksi kerrosta.9 
Teknisen rakennuksen alaosa oli 22 metrin syvyy-
dessä. Bunkkeri valmistettiin monoliittiteräsbeto-
nista ja sen seinät olivat metrin paksuiset. Raken-
nuksen katon päällä oli 1,5 metrin kerros hiekkaa, 
ja sen yläpuolelle valettiin 2,5 metriä paksu raudoi-
tetusta betonista valmistettu suojalevy, joka peitti 
bunkkerin. Bunkkeri oli suunniteltu kestämään 500 
kg pommin suora osuma, joka oli voimakkain ole-
massa ollut pommi toisen maailmansodan aikana. 
Kaikki voimalaitokset ja ilmanvaihtojäähdytysjärjes-
telmät sijaitsivat teknisen rakennuksen alakerrassa, 
ja maan alla oli sähköasema.10 DA

8	 https://www.samara.kp.ru/daily/27127/4212429/%20
07.05.2020/.

9	 https://enardabatskiy.ucoz.ru/front_v_ehfire.pdf
10 Radio.ru. Objekt no. 15.

Kuibyshevin lyhytaal-
toaseman tekninen 
rakennus. Lyhytaalto-
lähettimet asen-
nettiin 1950-luvun 
alussa. Kuva: radio.ru.
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Lyhytaaltoradio-
tekniikka
Suomen Yleisradio perustettiin vuonna 1926. Täl-
löin maassamme ilmestyi vielä 122 sanomalehteä 
ja 400 aikakauslehteä ja joukkotiedotusvälineenä 
toimi pääasiassa sanomalehdistö. Radio lisäsi suo-
siotaan 1930-luvulle tultaessa ja radiolupien määrä 
Suomessa kasvoi.1

 1920-luvun alussa huomattiin, että lyhytaalto-
radiotekniikka mahdollistaisi ääniaaltojen lähet-
tämisen jopa maapallon toiselle puolen. Lyhytaal-
toradiotekniikka perustuu siihen, että lyhytaallot 
suunnataan antennilla avaruuteen päin ja siellä ne 
osuvat ilmakehän ylempiin ionisoituneisiin kerrok-
siin, josta ne taipuvat maata kohti ja muodostavat 
kuuluvuusalueen.2 Tämä kuuluvuusalue riippuu 
vuoden- ja vuorokauden ajasta sekä lähetysaallon 
pituudesta. Kesällä käytetään lyhyempiä aaltoja 
kuin talvella. Tekniikan Maailman vuonna 1984 
ilmestyneen artikkelin mukaan ”jonkinlaisena yk-
sinkertaistettuna pääsääntönä voidaan sanoa, että 
matalat taajuudet ovat parempia lähellä tai pimeällä 
ja korkeammat taajuudet puolestaan kaukana ja 
valoisalla.”3

Suomi halusi oman äänensä kuuluvin Helsingin 
olympialaisia varten, jotka alun perin piti järjestää 
kesällä 1940. Olympialaisia varten perustettiin 
Yleisradion Olympiatoimisto, jonka tehtävänä oli 
muun muassa suunnitella toimiva lähetysmene-

1 Tulppo 1976, 11.
2  Satakunnan Kansa 25.8.1939. Porin lyhytaaltoaseman 

rakennus aloitetaan lähipäivinä.
3 Tekniikan Maailma 6/1984.

telmä olympialaisten uutisoimisiseksi maailmalle 
radioteitse. Suomesta puuttui vahva radiotaa-
juusasema, joka pystyi lähettämään radioaaltoja 
valtamerten toiselle puolelle. Olympialaisia varten 
tarvittiin lyhytaaltoradioasema, sillä juuri lyhytaallot 
kuuluivat kauas. Suomalaiset ottivat olympialaisten 
radiointiin mallia muun muassa Berliinissä 1936 
pidetyistä olympialaisista ja niiden radioinnista. 
Berliinin olympialaisista oli tilastoitu kunkin kilpai-
lupäivän radiokuormitus erikseen sekä avajaispäi-
vän samanaikaisten radiolähetysten määrät. Tämä 

Kotimainen tuotanto 3/1937 

Kotimainen tuotanto 3/1937 

Lyhytaaltolähetysten kuuluminen kaukana maailmalla perustuu ilmakehän heijastaviin kerroksiin. Ilmakehässä on 100–300 kilomet-
rin korkeudessa ionisoituneita kerroksia, jotka heijastavat HF-alueen radioaaltoja. Kuvat: Voima ja valo 1927, 71, 72. 

tieto auttoi Suomea varautumaan radiointeihin ja 
varaamaan määrärahan olympiabudjetista lyhytaal-
toradioasemaa varten.4 

Radion avulla oltiin myös yhteydessä suoma-
laisiin merimiehiin sekä ulkomailla asuviin suoma-
laisiin. Lyhytaaltoradioaseman rakennuttamiseen 
liittyi kuitenkin myös ulkopoliittisia aspekteja. 
Ymmärrettiin, että jos Suomi joutuisi sotatilan 
eristämäksi, se saisi levitettyä radion välityksellä 

4 Aamulehti 2.12.1938.
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Suomen kantaa ja näkemystä ulkomaailmaan.5 
Radioaseman sijaintipaikaksi valittiin Pori, jossa 

oli otollinen savinen maaperä radiosignaalien kuulu-
vuuden kannalta.6 Pori katsottiin sijaintinsa vuoksi 
suotuisaksi myös maanpuolustuksellisista syistä. 
Radioasema tarvitsi paljon sähköä ja samaan aikaan 
valmistunut lähellä sijainnut Harjavallan vesivoi-
malaitos tuotti sitä riittävästi turvaamaan sähkön 
saannin.7 Harjavallan generaattorin olemisen ehto 
oli samaan aikaan viereen valmistunut kuparivals-
silaitos.8 Myös lähellä sijaitsevat Porin uusi len-
tokenttä sekä Outokummun kuparitehdas saivat 
sähkönsä vesivoimalaitokselta.9 Suomen varautu-
minen vuoden 1940 Helsingin olympialaisiin Porin 
lyhytaaltoradioaseman rakentamisella edesauttoi 
langattoman viestin lähettämistä ulkomaille toisen 
maailmansodan sytyttyä ja paransi yhteyksiämme 
ja tiedonkulkuamme kansainvälisesti merkittävällä 

5 Clerc, Louis. Luento 10.5.2021.
6 Satakunnan Kansa 15.6.1938.
7 Suomen Kuvalehti 12.5.1939.
8 Rinne, Niilo. Sähköposti 10.8.2021.
9 Suomen Kuvalehti 12.5.1939.

tavalla. Yleisradion 1939 tekemässä muistiossa 
kerrotaan, että ”Yleisradio tulee olemaan hallituk-
sen kädessä parhain ase”.10 Talvisodan aikana tie-
dotustoiminnasta kehittyi Valtion tiedotuslaitos ja 
se lähetti sodan aikana radioitse uutisia maailmalle 
seitsemällä kielellä. 

Olympialaiset päästiin järjestämään Helsingissä 
vasta vuonna 1952 ja tällöin Porin lyhytaaltoase-
malla oli suuri merkitys urheilulähetysten saamisek-
si maailmalle nimenomaan suomen kielellä ja suo-
malaisesta perspektiivistä. Muunkieliset lähetykset 
kulkivat kaapeleita pitkin muiden maiden lyhytaal-
toasemille, joiden myötä olympialaiset aaltoilivat 
ionosfäärissä monikielisesti.11

10 Tulppo 1976, 131.
11 Suomi-Filmi Oy 1952. Olympiaradio 1952. https://elavamuisti.

fi/aikajana/olympiaradio

Ennen Porin lyhytaaltoaseman 
valmistumista oli Suomessa vuonna 
1939 käytössä Helsingissä ja Lah-
dessa sijaitsevia lyhytaaltolähetti-
miä. Taulukko on Yleisradio vuoden 
1939 vuosikertomuksesta. O.Y. 
Suomen Yleisradio A.B. 1940, 45.

Radiolaitteet Marconilta

Porin lyhytaaltoaseman 50 kilowatin radiolaitteet 
hankittiin englantilaiselta radiolaitevalmistaja 
Marconilta, mutta sodan vuoksi englantilaiset 
takavarikoivat laitetoimitukset BBC:n käyttöön ja 
toimitukset viivästyivät. Marconi kuitenkin lainasi 
Yleisradiolle aluksi pienitehoisemman 30 kilowa-
tin radiolähettimen ja asemalle sijoitettiin myös 
kotimaista tekoa ollut 10 kilowatin lähetin.12  Toisen 
maailmansodan jälkeen, vuonna 1947, saatiin lopul-
ta Englannista takavarikoidut laitetoimitukset 100 
kilowattisina, eli parempitehoisina kuin oli alun perin 
tilattu. Lähetin asennettiin vuonna 1948. Vuonna 
1949 rakennettiin aseman yhteyteen viisi antenni-
mastoa, joista neljä oli 75 metriä ja yksi 45 metriä 
korkea.13  KV

12 Satakunnan Kansa 30.11.1948.
13 Satakunnan Kansa 30.11.1948.
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Porin lyhytaaltoaseman toisen kerroksen, nykyisen bändikämppänä käytettävän huoneen seinällä on vanhoja Marconi-laitteiden 
kytkentäkaavioita.
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Ääniteknologiaa
Porin lyhytaaltoasema toimi enimmäkseen teknise-
nä lähettimenä, jonka kautta lähetettiin maailmalle 
Helsingissä ja muualla äänitetyt lähetykset.1 Ase-
malta vuosien varrella otetuista kuvista nähdään, 
että siellä on ollut käytössä useampi kelanauhuri, 
joita kutsutaan myös magnetofoneiksi. Kuvissa 
nähdään, että nauhurit on sijoitettu äänen tarkkai-
lutilaan eli tarkkaamoon ja niiden yhteydessä on 
äänen miksaamiseen käytetty äänipöytä. Miksauk-
sella tarkoitetaan äänen prosessointia ja voimak-
kuuden säätöä.

Yleisradio hankki alun perin olympiakisojen 
radiointia ajatellen useita magnetofoneja, joita kut-
suttiin myös kelanauhureiksi tai mankoiksi. Näiden 
merkitys korostui erityisesti sota-aikana, sillä nau-
hureille voitiin äänittää yhä uudelleen ja uudelleen. 
Sotatila vaikutti hyödykkeiden saatavuuteen, ja 
niin vinyylien kuin äänilevyjenkin hankinta vaikeutui 
tuolloin huomattavasti.2 Kuvissa nähtävät mankat 
näyttävät olevan saksalaisen AEG:n nykyään Tele-
funken Holding AG:n tuotantoa ja mallia Telefunken 
M5 tai M5A Studio magnetophon.3

Magnetofonit tai kelanauhurit käyttävät metalli-
oksidikerroksella päällystettyä magneettista nau-
haa, johon ääni tallentuu ja jolta sitä voidaan toistaa 
magnetofonin kautta. Laitteissa on alun perin 
käytetty avokeloja, jotka käsin asetetaan vetokelan 
navan ympäri oikeaan asentoon. On olemassa eri 
nauhaformaatteja ja nopeuksia käyttäviä magneto-

1 Mäkelä 2020; Vahtera 2021.
2 Satakunnan Kansa 8.9.1939.
3 Museum of Magnetic Sound Recording; Radiomuseum.

foneja.4

Porin asemalta lähetetyt lähetykset olivat usein 
äänitteitä, jotka oli tehty Helsingin studiolla. Lähe-
tykset äänitettiin Helsingissä, josta itse äänityksiä 
sisältäneet kelanauhat lähetettiin matkahuollon 
kyydissä Poriin. Lopulta taksi kuljetti ne Porin 
linja-autoasemalta lyhytaaltoasemalle. Asemalla 
kelanauhoja säilytettiin tarkkaamon tiloissa. Niitä 
saatettiin asetella esimerkiksi äänipöydän päälle 
valmiiksi odottamaan illan lähetystä ja nauhoihin 
merkittiin huomioteipeillä aloitus- ja lopetuskohdat. 
Näin toisen työvuoron työntekijä pystyi ripeästi 
siirtämään kelat äänipöydälle ja ajamaan lähetyksen 
magnetofonista lähtevän signaalireitin kautta lyhy-
taaltolähettimille, antennimastojen kautta radioaal-
loille ja lopulta ulkomailla kuuntelevien radioihin.5

Porissa oli käytössä 8-kanavainen äänipöytä. 
Ulkomaille suunnatuissa lyhytaaltolähetyksissä 
oli mahdollista käyttää neljältä eri magnetofonilta 
tulevaa äänitettä samanaikaisesti. Lisäksi pöydässä 
oli neljä muuta kanavaa, joiden kautta saatettiin 
lähettää suoraa Suomen radioaalloilla kuultavaa 
lähetystä lyhytaaltolähetyksinä. ”Linkki”-kanavan 
takana oli Helsingin studion lähetys suorana. 

Pääasiassa Porista lyhytaalloille lähetetyt ohjel-
mat oli toteutettu erillisinä etukäteen äänitettyinä 
lähetyksinä. Myös puhelinlinjan hyödyntäminen 
Helsingissä äänitetyn ohjelman lähettämiseen oli 
mahdollista. Oli kuitenkin todettu, että mukaan 
lähetyksiin päätyi usein ylimääräisiä häiriöääniä 
tai linjan laatu oli heikohko. Äänitarkkailijan oli 
mahdollista hyödyntää lähetyksissä ohjelma- ja 

4 Radiomuseum.
5 Vahtera 2021.

musiikkiäänitteitä sekä useita suoria radio- ja ää-
nilähetyksiä. Alun perin asemalla oli käytössä neljä 
magnetofonia, mutta henkilöstömäärän kasvettua 
Helsingin päässä siirryttiin Porin lyhytaaltolähe-
tyksissä käyttämään valmiutta kahden nauhurin 
hyödyntämiseen.6

Sota-ajan äänityskalustoa

Vuodelta 1942 olevan muistion mukaan magneto-
fonit olivat tärkeä osa Suomen propagandakalustoa 
sota-aikaan. Suurin osa sodanaikaisista radiolä-
hetyksistä tapahtui magnetofonien avulla. Myös 
Yleisradion lähetykset, Puolustusvoimien ohjelmat 
ja vihollispropaganda äänitettiin magnetofoneilla tai 
suoraan äänilevyille.7

Yleisradion ja puolustusvoimien äänityslaitteisto 
joutui niin kovalle kulutukselle, että vuonna 1939 
Suomeen hankittujen nauhureiden pelättiin kulu-
van loppuun. Varaosien saatavuus oli epävarmaa 
ja laitteistoa jouduttiin poistamaan käytöstä pe-
ruskorjauksen ajaksi. Tämä johti äänitysmäärien 
supistumiseen. Kysyntä oli erittäin suuri, kun sekä 
Yleisradio, puolustuslaitos, valtion tiedotuslaitos 
että poliisi tarvitsivat magnetofoneja käyttöönsä. 
Laitteita pyrittiin muistion mukaan hankkimaan 
lisää suoraan laite-edustajalta Saksasta Sähkö Oy 
AEG:lta. Tiettävästi niitä olisi ollut noin 10 kappalet-
ta hankittavissa, mikäli lupa Saksan puolustuslai-
tokselta saataisiin.8

Lisäksi sota-ajan radiolähetyksissä oli käytössä 

6 Vahtera 2021. Suullinen tiedonanto.
7 Arni 26.6.1942, 122. 
8 Arni 26.6.1942, 122. 
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Pyral-, Decelit- ja Metallophon-merkkisiä äänile-
vyjä. Ranskalaisten Pyral-levyjen todettiin olevan 
erinomaisia, Decelitin todettiin olevan hyvä, mutta 
vaikeasti saatavilla raaka-ainepuutteista johtuen. 
Metallophon-levyjen äänenlaatu koettiin niin huo-
noksi, että niille taltioituja ohjelmia ei voitu radiolä-
hetyksissä käyttää.9

Magnetofonitekniikka oli käytössä Porissa ase-
man alusta toiminnan siirtymiseen Preiviikin asti. 
SS

9 Arni 26.6.1942, 122. 

Radiometer Copenhagenin analoginen radiometri. Laitteella 
saadaan tietoa radiovastaanottimen signaalin voimakkuudesta. 

Vasemmalla Marconin putki ja oikealla analoginen volttimittari 
jännitevälille 0–40 volttia.

Philipsin tasasuuntaajaputki. Tasasuuntaaja muuntaa verkosta 
tulevan vaihtojännitteen (AC) tasajännitteeksi (DC). Putkia käy-
tettiin konehallin 112 tasasuuntaajissa, joihin johdettiin virtaa 
päärakennuksen viereisestä kytkinrakennuksesta.

Oikealla RCA elektroniputki ja vasemmalla Telefunkenin D. R. 
P. Typ RV 271v radioputki putkiradioihin ja putkityyppisiin hifi-
laitteisiin.

Sivun kuvissa näkyvät laitteet ja putket ovat alkuperäisiä Porin vanhan lyhytaaltoaseman laitteita, jotka aseman työntekijät siirsivät 
turvaan 1980-luvulla Preiviikin uudelle lyhytaaltoasemalle (Rinne, Niilo. Sähköposti 10.8.2021.)



30

Porissa oli käytössä 8-kanavainen äänipöytä. Ulkomaille suun-
natuissa lyhytaaltolähetyksissä oli mahdollista käyttää neljältä 
eri magnetofonilta tulevaa äänitettä samanaikaisesti. Lisäksi 
pöydässä oli neljä muuta kanavaa, joiden kautta saatettiin 
lähettää suoraa Suomen radioaalloilla kuultavaa lähetystä 
lyhytaaltolähetyksinä. ”Linkki”-kanavan takana oli Helsingin 
studion lähetys suorana. Äänitarkkailijan oli mahdollista hyö-
dyntää lähetyksissä ohjelma- ja musiikkiäänitteitä sekä useita 
suoria radio- ja äänilähetyksiä. Kuva: Kalevi Vahtera 1970-luku / 
Vahteran kuva-albumi.

Hannu Kaarela säätämässä Telefunkenin magnetofonia mallia M5- tai M5A-Studio. Kuva: Leif Öster 22.9.1969 / Yle Arkisto.

kUVat ylhäältä vasemmalta: 1) Hannu Kaarela työssä säätämässä nauhuria 22.9.1969 2) Aarre Jylhänmaa Porin lyhytaaltoaseman radiomastossa 
kuva: Kuvaamo Raita kuvausaika: tuntematon kuvalähde: Satakunnan Museo 3) Porin aseman hoitaja insinööri Lauri Sääski ja Yleisradion 
ulkomaanpalvelun päällikkö Ville Zilliacus sekä 1 kW:n 202:m:n paikallislähetin 28.1.1973. 4) Aaltoalueelta toiselle siirtyminen oli Porin LA-asemalla 
juhlavantuntuinen toimitus: mekaanikko Reijo Väisänen työntää lähettimen sisään kokonaisen kuorman tarpeellista laitteistoa 28.1.1973  
kuvaaja 1, 2, 4: Leif Öster kuvalähde: Yleisradion kuva-arkisto
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Magnetofonien 
määrä tarkkaa-
mossa vähentyi 
neljästä kahteen 
henkilöstömää-
rän kasvettua 
Helsingissä. Ääni-
pöydän keskellä 
oli lankapuhelin, 
joka oli kytket-
tynä tavalliseen 
puhelinverkkoon 
sekä vieressä 
pikalinja nopeam-
paan yhteydenpi-
toon. Kuva: Kalevi 
Vahtera 1970-
luku / Vahteran 
kuva-albumi.
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Etualalla on 100 kW:n lähettimen ohjaukseen käytetty pöytä. Taka-alalla vastaanottimet, lähettimet, vahvistimet ja muuta signaalin 
muokkauslaitteistoa. Vasemmalla on lähettimen pääkäyttökytkin, josta se voitiin kytkeä päälle tai maadoituspuolelle. Maadoituksen 
aikana voitiin muun muassa vaihtaa antenneja ja kelavaunuja turvallisesti.

Vasemmalla releointivastaanottimia, joita käytettiin muuan 
muassa toisen radioaseman lähetyksen vastaanottamiseen ja 
viritykseen toiselle taajuudelle. Laitteella voidaan muodostaa 
ohjelmansiirtoketjuja eri radioasemien välille. Oikealla kytken-
tätaulu, jonka kautta voitiin kaapeleilla kytkeä vastaanottimen 
signaalia lähettimestä toiseen.

Sivun kuvat:
Kalevi Vahtera 1970-luku / Vahteran kuva-albumi.
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Etualalla Marconin 100 kW:n lähetin. Kuva on otettu 1970-luvulla Porin lyhytaaltoaseman toisesta kerroksesta. Kuva: Kalevi Vahtera 
/ Vahteran kuva-albumi.
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Edellinen sivu:
Teknikko Jukka 
Varho äänipöydän 
ääressä asemara-
kennuksen toisen 
kerroksen tarkkaa-
mossa 1970-lu-
vulla. Kuva: Kalevi 
Vahtera / Vahteran 
kuva-albumi.

Kalevi Vahtera pitelee käsissään loisteputkea, joka on sytty-
nyt palamaan, sillä rakennuksessa oli viomakas sähkökenttä. 
Rakennuksessa on edelleen tänäkin päivänä magneettisia 
häiriöitä. Kuva: Kalevi Vahteran kuva-albumi.

Kalevi Vahtera äänipöydän ääressä 
aseman toisen kerroksen tarkkaa-
mossa 1970-luvulla. Kuva: Kalevi 
Vahteran kuva-albumi.
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Funktionalismi
Funktionalismi on arkkitehtuurin tyylisuunta, joka 
kehittyi maailmasotien välissä. Funktionalismi, 
rationaalinen arkkitehtuuri, kumpusi tarpees-
ta rakentaa paljon asuinrakennuksia edullisesti. 
Vuonna 1929 pörssiromahdus ja sitä seurannut 
lama karsivat rakentamisesta koristeellisuutta 
pois. Englantilainen arkkitehtuurikriitikko Reynar 
Banham on luonnehtinut, että 1920- ja 1930-luku-
jen arkkitehtuurista puhuttaessa olisi sopivampaa 
käyttää koneiden estetiikkaan liittyvää nimitystä 
”machine aesthetics”.1  Aikakauteen kuului ”ko-
neiden aikakausi”, joka muutti ihmisten elintapoja. 
Keksittiin uusia teknologioita, kuten puhelin, radio ja 
matkakirjoituskone. Ihmiset liikkuivat enemmän au-
tojen, lentokoneiden ja matkustajalaivojen myötä.2 
Tekniikan kehittyessä haluttiin luoda rakennustaide, 
joka ilmensi loogista ajattelua, rakenteen keveyttä 
ja inhimillisyyttä. 

Funktionalismille tyypillistä oli valon palvonta, 
puhtaus, käytännöllisyys ja tarkoituksenmukaisuus. 
Rakennus tuli suunnitella tarkoitustaan vastaavaksi. 
Arkkitehdit ajattelivat, että rakennuksen tuli olla 
asumiskone. 

Tyyli ilmeni arkkitehtuurissa muun muassa isoina 
nauhaikkunoina, koristelun karsimisena, pilarira-
kenteina ja tasakattoisuutena. Amerikkalainen 
arkkitehti Louis Sullivan luonnehti funktionalismia 
arkkitehtuurissa sanoilla: ”Form follows function” eli 
”Tarkoitus sanelee muodon”.

1 Heinonen 1986, 4.
2 Heinonen 1986, 5.

Funktionalismi Suomessa
Suomessa ensimmäisiä funktionalistisia raken-
nuskohteita on ollut Alvar Aallon Turun Sanomien 
toimitalo 1929. Tyylisuunta näkyi muun muassa 
suurkaupunkien ihailuna ja koneromantiikkana.3  
Asuinkortteleiden suunnittelussa kiinnitettiin eri-
tyistä huomiota valoisuuteen ja puhtauteen. 

Alvar Aallolla on keskeinen osa funktionalismin 
kehityksessä Suomessa. Hänen suunnittelemansa 
Paimion tuberkuloosiparantola, Viipurin kirjasto ja 
Villa Mairea ovat sekä Suomessa että kansainväli-
sesti tunnettuja funktionalismin esimerkkejä.

Helsingin Olympiastadion on esimerkki funk-
tionalismista, jossa voi erottaa varhais- ja myö-
häisfunktionalistisia piirteitä. Stadion sisältää osia 
varhaisfunktionalismin valkoiselta kaudelta ennen 
toista maailmansotaa, kun taas sodan jälkeen ra-
kennetun katsomorakenteen puuverhoilussa näkyy 
myöhäisfunktionalistiselle kaudelle tyypillisesti rik-
kaampi muotokieli ja materiaalin käyttö, joka ei olisi 
ollut mahdollinen varhaisfunktionalismin aikaan. 

Miten funktionalismi ilmenee Porin 
lyhytaaltoasemassa?
Arkkitehti Hugo Harmian suunnitteleman Porin 
lyhytaaltoaseman arkkitehtuurissa tarkoituksen-
mukaisuus yhdistyy teknisyyteen.

Vuonna 1940 valmistuneen asemarakennuksen 
muotokieli, käytetyt materiaalit ja värimaailma 
edustavat sotia edeltävää funktionalismia. Raken-
nus on vaalea, siinä on pilarit ja kaareva pääpor-
rashuone. Muilta osin rakennus on laatikkomainen. 
Rakennusta on laajennettu sodan jälkeen noin 

3 Heinonen 1986, 49.

vuonna 1950. Sota-aika on luultavasti vaikuttanut 
materiaalivalintoihin, sillä tyypilliset funktionalismin 
piirteet, kuten tasakatto ja nauhaikkunat eivät enää 
sodan aikana ja sen jälkeen näyttäytyneet yhtä vah-
vasti. Tämä johtui osittain bitumin puutteesta sekä 
lasin vähyydestä. Katot rakennettiin sodan jälkeen 
mieluummin pulpetti- tai aumakattoina, kuten tässä 
tapauksessa. 

Rakennus on toiminut funktionalistiselle tyylille 
uskollisena palvellen rakennuksen sisällä olevia 
toimintoja, laitteita ja ihmisiä. KV

Aino ja Alvar Aallon suunnittelema Villa Mairea Porin Noor-
markussa valmistui vuonna 1939 Harry ja Maire Gullichsenin 
kodiksi. Kuva: Ninara / Wikipedia CC BY 2.0.
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Olympiastadionin etelä-ja pohjoiskaarteen katsomot valmistuivat vuoden 1952 kesäolympialai-
siin. Muotokieli on vapaampi kuin varhaisemman funktionalismin kaudella. Kuva: UA Saarinen / UA 
Saarisen kokoelma, JOKA Journalistinen kuva-arkisto, MV.

Toivo Jäntin ja Yrjö Lindgrenin suunnittelema Helsingin Olympiastadion rakennettiin vuosina 
1934–1938. Kuva on otettu vuonna 1938. Rakennuksessa ja sen tornissa on nähtävissä 1930-lu-
vun varhaisfunktionalismin tarkoituksenmuikaista muotokieltä. Kuva: Aarne Pietinen / Matkailun 
edistamiskeskuksen kokoelma, Historian kuvakokoelma, MV.
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kUVat Porin lyhytaaltoseman rakentaminen. Työmaalla Yleisradion tekninen johtaja insinööri Jussi Rissanen 
(yli-insinööri Johannes Rissanen) sekä Yleisradion johtokunnan jäsen ja professori Viljo Ylöstalo  
kuvaaja Eero Frantsila (?) kuvausaika: 14.9.1939 kuvalähde: Yleisradion kuva-arkisto

Uudisrakennusvaihe 1937–1940
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Edellinen sivu:
Porin lyhytaaltoaseman betoniperustuksia rakennetaan 
11.9.1939. Kuva: Eero Frantsila (?) / Yle Arkisto.

Suomen ensimmäinen lyhytaaltoasemahanke sai 
alkunsa vuonna 1937. Arkkitehdiksi valittiin Hugo 
Harmia, Yleisradion puolesta teknisenä johtajana 
ja yli-insinöörinä hankkeessa toimi Jussi (Johannes) 
Rissanen ja Porin asemanhoitajana insinööri Eero 
Frantsila. Rakennustöitä johti rakennusmestari V. 
E. Kylä-Tuomola, joka oli saanut työn suoritettavak-
seen urakalla.1 Lisäksi työmaalla 14.9.1939 otetussa 
valokuvassa nähdään mukana rakennusmestari E. 
V. Salventerä.

Virallisia syitä hankkeelle olivat vuoden 1940 
kesäolympialaisten valmistelut sekä ulkopoliittiset 
ja geopoliittiset tekijät. Kansainvälisen tilanteen 
kiristyessä Suomi valmistautui mahdollisuuteen 
joutua sotatilan eristämäksi. Lyhytaaltoyhteys tarjo-
si mahdollisuuden moderniin viestintään ulkomaail-
man kanssa.2

Porin lyhytaaltoasema toimi ainoastaan lähetti-
menä eli kommunikaatio oli täysin yksisuuntaista ja 
tieto vastaanottamisesta ulkomailla saatiin aluksi 
ainoastaan kirjein ja postikortein sekä myöhemmin 
puhelimitse. Varsinaista välitöntä dialogia asema ei 
siis kyennyt harjoittamaan, vaan se oli hyvin yksi-
suuntaista monologia tai propagandaa.3 

Asemarakennuksessa toimi aina 1960-luvun 
lopulle asti myös keskiaaltolähetin, jonka kautta 
välitettiin kotimaan yleisohjelmaa Porin alueelle.

1 Satakunnan Kansa 8.9.1939; Mäkelä 2021a; O.Y. Suomen 
Yleisradio A.B. 1940, 44.

2 Sundström & Wennola 19.11.1956.
3 Rinne, Niilo. Sähköposti 13.8.2021.

Hanke
Valtioneuvosto asetti vuonna 1937 Kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriön esityksestä erillisen 
asiantuntijalautakunnan tutkimaan lyhytaaltoi-
sen radiotoiminnan mahdollisuuksia Suomessa.1 

Pääasialliset perusteet aseman rakentamiselle 
olivat vuodelle 1940 suunnitteilla olevat Helsingin 
kesäolympialaiset ja radio-ohjelmien lähettäminen 
ulkosuomalaisille, merimiehille sekä mahdollisuus 
ulkomaille suunnatun propagandan harjoittamiseen 
lähetysten avulla.2 

Vuonna 1938 asiantuntijalautakunta päätyi 
ratkaisuun, jossa se ehdotti valtioneuvostolle Suo-
meen rakennettavaksi suuritehoista lyhytaaltoase-
maa, jonka toimintaa rahoitettaisiin valtion varoilla. 
Aseman uskottiin edistävän suomalaista kulttuuri-
elämää sekä ylläpitävän suhteita sellaisiin maihin, 
joiden kanssa Suomi on kauppasuhteessa ja joihin 
Suomella on mielenkiintoa.3 

Alun perin asemalle etsittiin sijaintipaikkaa pää-
kaupunkiseudulta. Asiantuntijalautakunnan mukaan 
parhaan kuuluvuuden takaamiseksi tulisi lyhytaal-
totoiminnassa käyttää suunnattua antennia, josta 
tehoa säteilee pääasiassa haluttuun ilmansuuntaan. 
Tämä tarkoitti, että antennin käyttö vaatisi suu-
rempaa maa-alaa kuin suuntaamattoman antennin 
käyttö. Näin ollen aseman määriteltiin tarvitsevan 
ainakin 200 m x 200 m kokoisen maa-alan toimin-
taansa. Se haluttiin sijoittaa aukealle paikalle, jossa 
lyhytaaltotoimintaan tarvittavan energian saanti oli-

1 Satakunnan Kansa 15.6.1938.
2 P. M. 1956, 26.
3 Eduskunta 1951, 159.

si turvattu paikallisella voimalaitoksella. Etukäteen 
oli myös tiedossa, että suurin osa radiolähetysten 
ohjelmista äänitettäisiin Helsingissä. Näin ollen 
aseman täytyi olla helposti yhdistettävissä ohjelma-
johdoilla Helsingin studion kanssa. Sijainnin tuli olla 
maanpuolustuksellisesta näkökulmasta katsoen 
toimiva, eli asemaa ei saanut sijoittaa paikkaan, 
jossa sen voitiin olettaa altistuvan ilmahyökkäyksil-
le. Korkeat lähetinmastot eivät saaneet vaarantaa 
lentoliikennettä, eivätkä itse lyhytaaltolähetykset 
saaneet häiritä muiden radioasemien kuuluvuutta. 
Maaperän tuli olla sähkönjohkyvyltään otollinen. 
Todettiin myös, että mikäli aseman hankintakustan-
nukset nousisivat liian suuriksi, tulisi sijoituspaikan 
hankintaan liittyvien kulujen olla mahdollisimman 
alhaiset.4

Otolliseksi sijainniksi osoittautui Porissa sijait-
seva Koiviston kenttä, josta Porin kaupunginhal-
litus luovutti Yleisradiolle vuokralle vastikkeetta 
30.6.1939 asemakäyttöön noin yhdeksän hehtaarin 
suuruisen maa-alueen.5 Paikka sijaitsi aivan Helsin-
gistä saapuvan pääsisääntuloväylän varrella. Alue 
kuului vielä vuoteen 1941 asti Ulvilan kuntaan. Porin 
kaupunki oli tosin ostanut vanhan Koiviston kunin-
kaankartanon mailta jo 1900-luvun alkupuolella, eli 
maa-alue kuului Porin kaupungille jo ennen alueen 
liittämistä Porin kaupunkiin vuonna 1941.6 

Asiantuntijalautakunta ehdotti varoja myönnet-
täväksi hankkeeseen valtion vuoden 1938 tulo- ja 
menoarvion ylijäämästä.7

O.Y. Suomen Yleisradio A.B. puolsi asiantunti-
jalautakunnan ehdotusta ja esitti 19.9.1938, että 

4 Mäkelä 2020.
5 O.Y. Suomen Yleisradio A.B. 1940, 44.
6 Satakunnan Kansa 8.9.1939; Mäkelä 2021a.
7 Satakunnan Kansa 15.6.1938.

kUVat Porin lyhytaaltoseman rakentaminen. Työmaalla Yleisradion tekninen johtaja insinööri Jussi Rissanen 
(yli-insinööri Johannes Rissanen) sekä Yleisradion johtokunnan jäsen ja professori Viljo Ylöstalo  
kuvaaja Eero Frantsila (?) kuvausaika: 14.9.1939 kuvalähde: Yleisradion kuva-arkisto
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Satakunnan Kansassa julkaistiin 15.6.1938 artikkeli uuden ly-
hytaaltoaseman rakentamisesta. Porin kaupunki luovutti neljän 
hehtaarin kokoisen alueen Ulvilan maantien varrelta lyhytaalto-
aseman rakentamista varten. 

SK 8.8.1939
SK 16.2.1939
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SK 2.4.1939

SK 12.5.1939

SK 15.6.1938
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SK 25.7.1939
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SK 30.11.1948

SK 31.12.1938

Satakunnan Kansa julkaisi 11.5.1939 artikkelin lyhytaaltoase-
man rakennustöiden alkoittamisesta. Rakennustyöt aloitettiin 
lopulta heinä-elokuun vaihteessa vuonna 1939.
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hanketta ryhdyttäisiin kiireellisesti toteuttamaan. 
Todettiin, että asiantuntijalautakunnan ehdotuksen 
mukaisesti tulisi valtion vuoden 1939 tulo- ja meno-
arvioon tai muuhun esitykseen merkitä 10 150 000 
markkaa käytettäväksi 50 kW:n tehoisen lyhytaal-
toaseman hankintaan ja samalla aseman hoito ja 
käyttö annettaisiin Yleisradion vastuulle. Yleisradio 
koki ohjelmien toimituksen kuuluvan heille, kun-
han niiden toteutus voitaisiin järjestää vakituisten 
yleisradio-ohjelmien puitteissa. Samalla he totesi-
vat varsinaisten propagandaluontoisten lähetysten 
kustannusten kuuluvan kustannettavaksi valtion 
varoista.8 

Valtioneuvosto hyväksyi asiantuntijalautakunnan 
ehdotuksen sekä antoi eduskunnalle esityksen 
määrärahan myöntämisestä edellä mainittuun tar-
koitukseen. Eduskunta hyväksyi 10 150 000 mar-
kan suuruisen määrärahan suuritehoisen lyhytaal-
toaseman rakentamiselle. Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö asetti määrärahan O.Y. Suomen 
Yleisradio A.B:n käytettäväksi. Ennen talvisotaa 
oli tarkoitukseen ehditty käyttää jo 5,5 miljoonaa 
markkaa.9

Porin lyhytaaltoasema rakentaminen aloitettiin 
lopulta vuonna 1939 vuoden 1940 olympiakisoja 
varten. Toisen maailmansodan syttymisen takia 
kisoja ei kuitenkaan pidetty. Englanti takavarikoi 
aseman päälähettimeksi tarkoitetun 100 kilowatin 
laitteiston ja tarjosi tilalle lainaan 30 kilowatin lähe-
tintä. Tarjouksesta kieltäydyttiin, koska sodan takia 
työvoiman hankkiminen oli hankalaa ja vakinaisen 
aseman rakentamiseen keskittyminen nähtiin jär-

8   O.Y. Suomen Yleisradio A.B:n asiantuntijalautakunnan 
laatimaa lyhytaaltoaseman ehdotusta toteutusta käsittelevä,  
19.9.1938 päivätty asiakirja. ELKA.

9 Eduskunta 1951, 159.

kevämpänä.10

100 kilowatin laitteisto saatiin kuitenkin Suo-
meen sodan jälkeen ja uusi asema vihittiin käyttöön 
vuonna 1948. Sen kautta kuuluivat radiolähetykset 
Amerikkaankin asti. Tehokkuudesta saivat osansa 
myös aseman lähiseudun asukkaat, jotka kertoi-
vat kuulleensa lähetyksiä myös uunin ja jääkaapin 
kautta.11

10 Rissanen & Ylästaro 28.12.1939, 11.
11 Sommar 1.2.2013.

Pori valikoitui sopivaksi sijaintikohteeksi lähettimelle energian 
saannin, maanpuolustuksellisten tekijöiden ja itse lyhytaaltojen 
toiminnallisten vaatimusten vuoksi. Kuva: Kaiku numero 34, 
11.2.1939.

Lyhytaaltoaseman hankkeeseen liittyviä asiakirjoja säilytetään 
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistossa (ELKA). Yllä on O.Y. 
Suomen Yleisradio A.B.:ta edustaneiden J. Rissasen ja V. Ylästa-
ron allekirjoittama laitehankintoihin liittyvä kirje 28.12.1939.
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Suunnittelu ja   
rakentaminen 
Rakennussuunnitelmat pantiin alulle jo vuonna 
1937. Suomen eduskunta myönsi vuonna 1938 me-
noarviosta määrärahan hankkeelle. Rakentaminen 
aloitettiin valtion varoilla, koska käyttötarkoituksen 
nähtiin kohdistuvan muiden kuin oman maan radio-
kuuntelijoiden hyväksi.1 

 Asemarakennuksen suunnitteli arkkitehti Hugo 
Harmia.2 Satakunnan Kansassa 16.2.1939 julkaistun 
Professori Ylöstalon haastattelun mukaan radiotek-
nillinen urakka oli jo sovittu ja rakennuspiirtäminen 
aloitettaisiin pikimmiten.3 Urakkasopimuksen mu-
kaan aseman tuli olla käyttökunnossa 10.5.1940.4  

2.4.1939 Satakunnan Kansassa kerrottiin, että 
Yleisradion insinöörejä oli lähetetty ulkomaille asti 
tutkimaan lyhytaaltoasemia ja -tekniikkaa. Heidän 
paluunsa jälkeen tehtäisiin lopulliset rakennesuun-
nitelmat ja työt aloitettaisiin kiireellisinä.5 Raken-
teeltaan aseman tulisi olla samankaltainen kuin ne 
lyhytaaltoasemat, joita Englannin Yleisradio hyväksi 
havaitusti käytti lähetyksissään.6

Toisessa 11.5.1939 julkaistussa Ylöstalon haas-
tattelussa kerrottiin, että lyhytaaltoaseman koneis-
to oli tilattu Marconin tehtaalta jo keväällä 1939 ja 
sen oli määrä saapua loppuvuodesta, jolloin laitteis-
ton paikalleenasennus tapahtuisi. Rakennusaika-
taulullisesti oli tärkeää, että asemarakennus olisi 

1 Wuolijoki 31.11.1948.
2 Satakunnan Kansa 8.9.1939.
3 Satakunnan Kansa 16.2.1939.
4 O.Y. Suomen Yleisradio A.B. 1940, 44.
5 Satakunnan Kansa 2.4.1939.
6 Satakunnan Kansa 25.7.1939.

valmis ennen itse lähettimen saapumista. Raken-
nuspiirustusten arvioitiin valmistuvan toukokuun ai-
kana ja rakennustöiden alkavan kesäkuussa 1939.7 
Porin maistraatin pöytäkirjasta 26.8.1965 ilmenee, 
että Koiviston tilalta on vuokrattu maa-alue O.Y. 
Yleisradio A.B. -osakeyhtiön käyttöön 30.6.1939.8 

Aseman sijaintipaikka Koiviston kylän entisillä 
mailla, noin viiden kilometrin päässä kaupungin 
keskustasta koettiin mainioksi.9 Aseman antennit 
vaativat paljon tilaa ympärilleen, sillä niitä suunnitel-
tiin alun perin tulevaksi ainakin 12 kappaletta.10 Alun 
perin suuntaava antenni muistutti verkkoa, joka 
ripustettiin 40 metrin korkeuteen, antennipylväiden 
varaan.11 Antennimastot harustettiin ja ankkuroitiin 
maastoon, eli masto tuettiin paikoilleen vaijereilla ja 
kiinnitettiin harusankkureilla maahan.12

Suomalaisten lyhytaaltoasemien käyttöön oli 
varattu kuusi aaltopituutta 13 metristä aina 50 met-
riin asti aaltopituuksissa. Näitä kaikkia oli tarkoitus 
käyttää Porin aseman lähetyksissä.13 Meren lähei-
syyden, alueen tasaisuuden ja savisen maaperän 
koettiin edistivän lyhytaaltojen heijastuskykyä.14 

Uudisrakennuksen lähistölle rakennettiin sa-
moihin aikoihin sekä Harjavallan vesivoimalaitos 
että Outokumpu Oy:n kuparivalssilaitos, joka tuotti 
sotatarvikkeita.15 Lisäksi Poriin rakennettiin lento-
kenttää.16 Uusien suurten laitosten rakentaminen 
aiheutti huomattavia voimajohtotöitä. Aseman 

7 Satakunnan Kansa 11.5.1939.
8 Porin Maistraatin pöytäkirja 26.8.1965, 4.
9 Satakunnan Kansa 8.9.1930; Mäkelä 2021a.
10 Satakunnan Kansa 11.5.1939.
11 Satakunnan Kansa 25.7.1939.
12 Weckman & Yli-Jama 2003, 8.
13 Satakunnan Kansa 25.7.1939 ja 16.2.1939.
14 Mäkelä 2020.
15 Mäkelä 2020 ja 2021a.
16 Mäkelä 2021a.

läheisyyteen oli tarkoitus vetää maakaapeli pää-
muuntajasta 9. kaupunginosan muuntajaan ja siitä 
edelleen ilmajohtona Koiviston alikäytävälle, josta 
kaapeli haarautui lyhytaaltoasemalle ja lentokentäl-
le.17 Sähkövoima asemalle saatiin Porin kaupungin 
sähkölaitokselta 6200 voltin jännitteisenä. Aseman 
tehon tarpeen arvioitiin aluksi olevan noin 300 kW 
kun aseman vuotuinen käyttöaika olisi noin 4500 
tuntia kuluisi sähkötehoa vuosittain noin 1 350 000 
kWh. Kun aseman teho myöhemmin korottuisi kak-
sinkertaiseksi, kasvaisi myös tehonkulutus vastaa-
vassa suhteessa.18

Aseman rakentaminen aloitettiin vuoden 1939 
heinäkuun lopulla.19 Hugo Harmian arkkitehtipiirut-
suksia ei ole toistaiseksi löytynyt, mutta koillisjul-
kisivun piirustus julkaistiin Satakunnan Kansassa 
25.7.1939. Lisäksi Yle Arkistolla on valokuva samai-
sesta piirustuksesta. Vuoden 1939 rakennepiirus-
tukset löytyivät keväällä 2021 Digitan arkistosta. Di-
gita lahjoitti ne Porin kaupungille ja niitä säilytetään 
nykyisin Porin rakennusvalvonnan arkistossa.

Asemasta tuli kaksikerroksinen, tiili- ja beto-
nirakenteinen rakennus, jonka julkisivut rapattiin 
ja maalattiin.20 Sen pituus on 35 metriä ja leveys 
20 metriä.21 Uudisrakennus oli tilavuudeltaan noin 
4300 kuutiometriä. Aseman ensimmäisessä ker-
roksessa olivat konehalli, pumppuhuone, laborato-
rio, äänityshuone, putkivarasto ja muita pienempiä 
huoneita.22 Pääsisäänkäynnin yhteydessä ensim-
mäisessä kerroksessa sijaitsi teknisiä tiloja, lepotila 

17 Satakunnan Kansa 12.5.1939.
18 Satakunnan Kansa 25.7.1939.
19 Satakunnan Kansa 25.7.1939; Mäkelä 2021b.
20 Satakunnan Kansa 8.9.1939.
21 Satakunnan Kansa 11.5.1939.
22 Satakunnan Kansa 25.7.1939.
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sekä kahden huoneen ja keittokomeron kokoinen 
talonmiehen asunto.23 Toisessa kerroksessa sijait-
sivat lähetinhuone, lähetystarkkaamo, toimisto ja 
työhuoneet.24 Rakennustöitä johti rakennusmestari 
V. E. Kylä-Tuomola.25

Yli-insinööri Rissasen mukaan rakennustyöt oli-
vat jo varsin pitkällä syyskuussa 1939.26 Työt jatkui-
vat myös talvisodan alettua 30.11.1939. Rakennus 
valmistui heinäkuussa 1940 ja se edustaa funktio-
nalistista tyyliä. Aseman ensimmäinen lähetys oli 
tammikuussa 1941.27 Sota-aikana Yleisradio lähetti 
lyhytaaltoaseman kautta ulkomaille tiedotusohjel-

23 Vainio 2003.
24 Satakunnan Kansa 25.7.1939.
25 Mäkelä 2021a.
26 Satakunnan Kansa 8.9.1939.
27 Mäkelä 2021b.

mia ja uutisia useilla kielillä. Ohjelmia ja tiedotteita 
lähetettiin suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksak-
si, ranskaksi, italiaksi, espanjaksi, tanskaksi, venä-
jäksi ja viroksi.28 SS & SP

28 Mäkelä 2021a ja 2021b.
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Lyhytaaltoaseman Marconi-merkkisen lähettimen kuva julkais-
tiin Satakunnan Kansassa 25.7.1939.

Lyhytaaltoasema suunniteltiin kaksikerroksiseksi rakennuksek-
si, jonka tilavuus oli noin 4300 m3. Satakunnan Kansa 25.7.1939.
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Satakunnan Kansan 25.7.1939 päivätyssä lehdessä julkaistiin arkkitehti Hugo Harmian laatima Porin lyhytaaltoaseman pääjulkisivun 
piirustus. 
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Arkkitehti Hugo Harmian laatima Porin lyhytaaltoaseman koillisjulkisivun piirustus vuodelta 1939. Alkuperäisiä uudisrakennusvai-
heen arkkitehtipiirustuksia ei ole löytynyt, mutta tästä pääjulkisivupiirustuksesta otettua valokuvaa säilytetään Yle Arkistossa. 
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Porin lyhytaaltoaseman ensimmäisen kerroksen rakennepiirustus ja parvekedetaljeja vuodelta 1939. Parvekkeissa on raudoitetut 
betonilaatat ja teräsputkikaiteet. Digitan Porin kaupungille luovuttamia rakennuspiirustuksia säilytetään nykyisin Porin kaupungin 
rakennusvalvonnan arkistossa.

UUdiSrakennUSvaiheen rakennePiirUStUkSia 1939
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Vuoden 1939 rakennepiirustuksen mukaisesti alapohjat ovat raudoitettuja, paikallavalettuja betonirakenteita, joiden mitoitukset 
vaihtelevat huoneen käyttötarkoituksen mukaan. Koneiden ja laitteiden alle on huomioitu tarvittava lisäkannatus. Lattialaattojen 
päällä ovat huonekohtaisesti vaihtelevat pintamateriaalit. Porin kaupungin rakennusvalvonnan arkisto.
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Asemarakennuksen vesikaton rakennepiirustus vuodelta 1939. Rakennukseen suunniteltiin matala aumakatto ja puiset kattotuolit, 
jotka tukeutuvat kantaviin tiilimuuriseiniin ja betoniseen yläpohjalaattaan. Rakennesuunnittelijan nimeä ei tiedetä. Porin kaupungin 
rakennusvalvonnan arkisto.



49

kUvia rakennUSvaiheeSta SykSyllä 1939

Porin lyhytaaltoaseman rakennustyömaa 1.8.1939. Rakennus-
työt oli juuri aloitettu.

Betoniperustusten rakentamista 3.8.1939. 

Yleisradion tekninen johtaja, yli-insinööri Jussi (Johannes) Ris-
sanen ja Yleisradion johtokunnan jäsen, professori Viljo Ylöstalo 
työmaalla 21.8.1939.

Alapohja ja perustukset tehtiin paikalla valetusta ja raudoitetus-
ta betonista. Etualalla erottuu pääsisäänkäynnin porrashuoneen 
kaareva muoto. Kuva on otettu 11.9.1939.

28.8.1939 otetussa kuvassa näkyy vasemmalla aseman puinen 
varastorakennus, johon tehtiin myös sauna. Rakennus on sit-
temmin palanut. Sivun kuvat: Eero Frantsila (?) / Yle Arkisto.

kUVat Porin lyhytaaltoseman rakentaminen. Työmaalla Yleisradion tekninen johtaja insinööri Jussi Rissanen 
(yli-insinööri Johannes Rissanen) sekä Yleisradion johtokunnan jäsen ja professori Viljo Ylöstalo  
kuvaaja Eero Frantsila (?) kuvausaika: 14.9.1939 kuvalähde: Yleisradion kuva-arkisto
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(yli-insinööri Johannes Rissanen) sekä Yleisradion johtokunnan jäsen ja professori Viljo Ylöstalo  
kuvaaja Eero Frantsila (?) kuvausaika: 14.9.1939 kuvalähde: Yleisradion kuva-arkisto

kUVat Porin lyhytaaltoseman rakentaminen. Työmaalla Yleisradion tekninen johtaja insinööri Jussi Rissanen 
(yli-insinööri Johannes Rissanen) sekä Yleisradion johtokunnan jäsen ja professori Viljo Ylöstalo  
kuvaaja Eero Frantsila (?) kuvausaika: 14.9.1939 kuvalähde: Yleisradion kuva-arkisto

kUVat Porin lyhytaaltoseman rakentaminen. Työmaalla Yleisradion tekninen johtaja insinööri Jussi Rissanen 
(yli-insinööri Johannes Rissanen) sekä Yleisradion johtokunnan jäsen ja professori Viljo Ylöstalo  
kuvaaja Eero Frantsila (?) kuvausaika: 14.9.1939 kuvalähde: Yleisradion kuva-arkisto
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Porin lyhytaaltoasema sekä sauna- ja varastorakennus näkyvät peltoaukean keskellä 27.6.1946 otetussa ortoilmakuvassa. Kuvassa 
erottuvat myös korkeimpien lähetinmastojen varjot. Oikealla virtaa Kokemäenjoki. Kuva: Maanmittauslaitos / Preiviikin aseman arkisto.

Asemarakennus

Sauna- ja varastorakennus
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Arkkitehti Hugo 
Harmia
Hugo Edvard Harmia, entinen Hackstedt, syntyi 
vuonna 1907 Salmin kunnassa Karjalan alueella yli-
metsänhoitaja John Gustaf ja Lyydi Johanna Hack-
stedtin perheeseen.1 Hugo Harmia oli Alvar Aallon 
serkku, sillä Alvarin äiti oli Hugon isän sisar.2

Harmian innovatiivisuus huomattiin varhain 
hänen opiskellessaan Teknillisessä korkeakoulussa. 
Hän oli taitava piirtäjä ja lahjakas luomaan mielen-
kiintoisia tilaratkaisuja. Harmia valmistui vuonna 
1933 arkkitehdiksi ja hänen tutkintotodistukses-
saan oli erityismaininta ”oivallisesti”.3  

Hänen ammattitaitoaan, luotettavaa makuaan ja 
oikeudenmukaisuuttaan käytettiin monissa arkki-
tehtuurikilpailujen palkintotuomaritehtävissä. Mui-
den töiden lisäksi hän laati suunnitelmia Poliisitaloa 
varten, ja kehitteli ratkaisuja koulu- ja sairaalaraken-
nuskokonaisuuksiin.4

Harmia kävi itsenäisesti työn ohella opintomat-
koilla muun muassa Ruotsissa, Saksassa, Ranskas-
sa ja Italiassa. Hän aloitti uransa työskentelemällä 
vuosina 1933–1934 piirtäjänä P. E. Blomstedtin ja 
K. Borgin toimistoissa Helsingissä. Vuonna 1939 
Harmia suunnitteli O.Y. Yleisradio A.B:lle Porin lyhy-
taaltoaseman. Vuodesta 1934 aina vuoteen 1946 
asti hän toimi Helsingin kaupungin talonraken-
nustoimiston talonrakennusosastolla ja sai hoi-
dettavakseen useita huomattavia  pääkaupungin 

1 Kuka Kukin On 1950, 160.
2 https://www.aalto.fi/fi/uutiset/isan-ja-woldemar-baeckmanin-

suunnittelema-rakennus-on-kylla-hieno.
3 https://www.mfa.fi/kokoelmat/arkkitehdit/hugo-harmia/.
4 Arkkitehti 1952, liite, 5.

rakennusten suunnittelutehtäviä. Harmia osallistui 
muun muassa Salmisaaren suurvoimalaitoksen 
suunnitteluun.5

Toimiessaan kaupungin palveluksessa Har-
mia perusti vuonna 1940 arkkitehtuuritoimiston 
Woldemar Baeckmanin kanssa, jatkaen aktiivista 
arkkitehtuurikilpailuihin osallistumista. Vuonna 
1936 Harmia voitti ensimmäisen palkinnon Lahden 
kirkkokilpailussa  ja vuonna 1939 toisen palkinnon 
Helsingin uuden ylioppilastalon kilpailussa. Vuonna 
1936 Harmia voitti Hyvinkäällä sijaitsevan Vähä-
Kiljavan asemakaavakilpailun ja sai tehtäväkseen 
kehittää Väinö Vähäkallion vuonna 1936 Suomen 
Arkkitehtiliitolle lahjoittamaa aluetta. Tarkoituksena 
oli rakentaa alue liiton jäsenten virkistysalueeksi ja 
suunnitella muun muassa kasino ja majoitusraken-
nukset.6 

Harmia osallistui viiteenkymmeneen arkkitehtuu-
rikilpailuun. Hän voitti yhdessä Baeckmanin kanssa 
Sakkolan kirkkokilpailun (1943–1944), Teknillisen 
korkeakoulun järjestelykilpailun Helsingin Hieta-
lahdessa vuonna 1945 ja Tampereen teknillisen 
korkeakoulun suunnittelukilpailun vuonna 1946.7

Hugo Harmian tärkein työ on Helsingin kauppa-
korkeakoulu, jonka suunnittelukilpailun hän voitti 
vuonna 1941 yhteistyössä yhtiökumppaninsa 
Woldemar Baeckmanin kanssa. Sodan vuoksi pää-
piirustukset valmistuivat vasta 1946 ja rakennus 
valmistui vuonna 1950. Rakennus koostuu neljästä 
osasta. Keskiosaan on sijoitettu suuret yleiset tilat, 
eteishalli, juhlasali ja suuri luentosali. Rakennus oli 
suunniteltu suurille käyttäjäjoukoille; esimerkiksi 

5 https://www.mfa.fi/kokoelmat/arkkitehdit/hugo-harmia/.
6 https://www.mfa.fi/kokoelmat/arkkitehdit/hugo-harmia/.
7 https://www.mfa.fi/kokoelmat/arkkitehdit/hugo-harmia/.

Porin lyhytaaltoaseman suunnitteli 
arkkitehti Hugo Harmia (1907–1952). 
Jatkosodan aikana Harmia työskente-
li insinööriluutnanttina linnoitustöissä 
Kiviniemellä Laatokan rannalla.
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suureen luentosaliin mahtui samanaikaisesti 600 
oppilasta. Korkeakoulu teki rakennusaikana sopi-
muksen Yleisradion kanssa juhlasalin käyttämises-
tä musiikkistudiona. Rakentamisessa hyödynnettiin 
ajanmukaisia uusia teknisiä ratkaisuja. Enimmäk-
seen talo oli varustettu koneellisella ilmanvaihdolla 
ja esimerkiksi suuren luentosalin kattoon oli valai-
simien lisäksi upotettu syväsäteilijöitä. Helsingin 
kauppakorkeakoulu on tunnustettu kulttuurihis-
toriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaaksi 
rakennukseksi sekä kansainvälisesti tunnustettu 
Docomomo-järjestön toimesta. Nykyisin rakennuk-
sesta käytetään nimeä Aalto-yliopisto Töölö.

Muita Harmia jan Baeckmanin yhdessä suun-
nittelemia  rakennuksia ovat muun muassa Turun 
Säästöpankin talo (1948), Kymin Säästöpankin talo 
Karstulassa sekä konttori-, tehdas- ja asuinraken-
nuksia Suomen Sokeri Oy:lle Helsingissä (1949–
1951).

Harmia toimi Suomen Arkkitehtiliiton sihteerinä 
(1936–1941), Asuntoreformiyhdistyksen sihteerinä 
sekä useiden arkkitehtuurikilpailujen tuomarina. 
Hän oli ammattikunnan keskuudessa tunnustettu 
arkkitehti, jota pidettiin ahkerana ja lahjakkaana.

Vuonna 1930 Suomen Arkkitehtiliitto havaitsi 
tarpeelliseksi luoda yhtenäiset standardit rakenta-
miseen, koska teollisuuden kehittyessä tuli käyt-
töön uusia rakennustuotteita ja tuotteita oli yhä 
enemmän alettu valmistaa teollisesti. Rakentami-
sen laadun ja tehokkuuden vuoksi tarvittiin ajanta-
saista ja luotettavaa tietoa tuotteista ja rakennus-
tavoista.8 Vuonna 1937 arkkitehdit Hugo Harmia ja 
Hilding Ekelund kokosivat vuonna 1937 Suomen 

8 https://www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK020704.pdf.

Arkkitehtiliiton Rakennusteknillisen Käsikirjan 
(SARK). Ekelund oli käsikirjan toimitusvaliokunnan 
puheenjohtaja ja Harmia toimittaja. Käsikirja oli 
tarkoitettu arkkitehti- ja rakennustoimistoille ja sitä 
suunniteltiin julkaistavaksi joka toinen vuosi, jotta 
käsikirja pysyisi ajantasaisena. Toisen maailmanso-
dan vuoksi toinen numero viivästyi, mutta sota-ajan 
jälkeen SARK:in idea kantoi kuitenkin kauas. SARK 
oli vuonna 1942 ilmestyneen Rakennustietokortis-
ton edeltäjä, jossa oli mukana monet myöhemmin 
RT-kortiston tunnusmerkeiksi koetut ominaisuu-
det.9

Hugo Harmia menehtyi äkillisesti vuonna 1952 
automatkalla Kouvolaan. Häntä jäivät suremaan 
puoliso Ruth Margit Kristina ja lapset Asko ja Kai.

Ennenaikaisesta kuolemastaan huolimatta 
Harmia ehti saavuttaa monipuolisen uran suunnit-
telijana. Harmian kuollessa hänen ja Baeckmanin 
yhteisellä toimistolla oli käynnissä suunnittelutöitä. 
Muun muassa Koskelan raitiovaunuhallien rakenta-
minen oli kesken. DA

9 Harmia & Ekelund 1937.

Vähä-Kiljavan Casinon perspektiivipiirustus, Hugo Harmia 
1937. Funktionalistisen betonirakennuksen julkisivut verhoil-
tiin vaakalaudoituksella. Pulpettikattoiseen kaksikerroksiseen 
pääsiipeen liittyy kaksi matalampaa siipeä.

Hugo Harmian suunnittelema Koskelan hallien rakennus D osoit-
teessa Koskelantie 39, Helsinki. Kuva: Sakari Kiuru / HKM.
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Hugo Harmian ja Woldemar Baeckmanin suunnitteleman, vuonna 1950 valmistuneen Helsingin kaup-
pakorkeakoulun pääjulkisivua koristavat Mikael Schilkinin keraamiset ulkoseinäreliefit. Kuva: Pekka 
Kyytinen 1963 / MV.

Helsingin kauppakorkeakoulun juhlasali vuonna 2009. Kuva: Soile Tirilä / MV.

Hugo Harmian vuonna 1950 rakentama kesäasunto Sahajärven rannalla. Se on asuinkelpoinen myös 
talvisin. Vieressä istuu Hugon puoliso Ruth Margit Kristina Sjöman. Kuva: Arkkitehti 1952, 43.

Hugo Harmian suunnitteleman  kesäasun-
non pohjapiirustus. Olohuoneen ikkunasta 
avautuu näkymä järvelle.  Kuva: Arkkitehti 
1952, 42.
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Alkuvaiheet 1940–1948
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Lähetinlaitteiston 
hankinta
Toisen maailmansodan syttyminen syksyllä 1939 
vaikutti Porin lyhytaaltoaseman valmistumisen 
viivästymiseen, vaikka itse asemarakennus ehti 
valmistua heinäkuussa 1940. Yleisradio oli tehnyt 
vuoden 1939 alussa englantilaisen Marconi-yhtiön 
kanssa sopimuksen 50 kW lähetinlaitteesta. Sodan 
alettua Englanti kuitenkin takavarikoi laitteen omiin 
sodanaikaisiin tarpeisiinsa, ja Poriin ehti saapua vain 
osa lähetinkoneistosta.1 

Loppuvuodesta 1939 Marconi-yhtiö tarjoutui 
lainaamaan pienemmän noin 30 kW tehoisen lä-
hettimen, jonka avulla radiolähetystoiminta saatiin 
käynnistettyä Porissa tammikuussa 1941.2 Ase-
malla toimi sotavuosista alkaen myös Suomessa 
valmistettu 10 kW keskiaaltolähetin, jota käytettiin 
Porin ja Satakunnan alueelliseen radiolähetystoi-
mintaan. Yleisradio tuotti ohjelmat Helsingissä. 
Sodan johdosta asemarakennus maalattiin väliai-
kaisesti suojavärein pommitusuhan takia3, mikä 
näkyy vuoden 1943 sodanaikaisessa valokuvassa. 
Pommitusuhan takia 30 kW lainalähetin sijoitettiin 
aseman varasto- ja saunarakennukseen.4 

Sodan jälkeen Yleisradio ja Marconi-yhtiö tekivät 

1 Ylästalo & Rissanen 28.12.1939. ELKA.
2 Mäkelä 2020. lyhytaaltoasema.fi.
3 Parkkali & Nukki 2013, 9.
4 Varho, Jukka. Suullinen tiedonanto 19.5.2021.

vuonna 1947 hankintasopimuksen suuremmasta 
100 kW tehoisesta lyhytaaltolähettimestä, jota pi-
dettiin välttämättömänä sodanaikaisesta radiotek-
niikan kehityksestä johtuen.5 Suuritehoinen lähetin 
toimitettiin vuoden 1947 lopulla, ja se asennettiin 
asemarakennuksen lähetinsaliin kesään 1948 men-
nessä. Koelähetykset uudella lähettimellä alkoivat 
2.11.1948.6 AAH

5 Suuritehoinen lyhytaaltoasema Suomeen. Asiakirja vuodelta 
1948. ELKA.

6 Satakunnan Kansa 30.11.1948.

Lähetinvaunut piti vaihtaa aina, kun radiolähetyksen aallonpi-
tuus vaihtui. Kuva: Nokelainen 5.6.1948 / Yle Arkisto.

Marconi-yhtiön insinöörit Roy Coningsby ja J. F. Sidebotham 
asentamassa asentamassa uutta Marconi’s Wireless Telegraph 
Company -yhtiöltä tilattua 100 kilowatin lähetintä. Kuva: Noke-
lainen 5.6.1948 / Yle Arkisto.

kUVat ylhäältä vasemmalta: 1–3) Porin 100 kW:n lyhytaaltolähettimen tekniikkaa 4) Marconi's Wireless Telegraph Company:n insinöörit 
Roy Coningsby ja J. F. Sidebotham asentamassa laitteita kuvaaja: Nokelainen kuvalähde: Yleisradion kuva-arkisto kuvausaika: 5.6.1948

Marconi-yhtiön 100 kW suuritehoinen lyhytaaltolähetin ase-
marakennuksen lähetinsalissa vuonna 1948. Kuva: Sven Raita / 
Satakunnan Museo.

kUVat ylhäältä vasemmalta: 1–3) Porin 100 kW:n lyhytaaltolähettimen tekniikkaa 4) Marconi's Wireless Telegraph Company:n insinöörit 
Roy Coningsby ja J. F. Sidebotham asentamassa laitteita kuvaaja: Nokelainen kuvalähde: Yleisradion kuva-arkisto kuvausaika: 5.6.1948

Edellinen sivu: 
Aseman toisen kerroksen avotarkkaamo äänipöytineen. Etu-
allalla on levysoittimen lautasia. Kuva: Sven Raita 30.11.1948 / 
Satakunnan Kansa / Satakunnan Museo.
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Porin lyhytaaltoasema noin vuonna 1943. Asemarakennus on maalattu suojavärein sodanaikaisen pommitusuhan takia. Luoteispää-
dyn ullakkokerrosta ei ole vielä rakennettu. Kuva: Henrik Seppänen / Yle Arkisto.
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Asemarakennuksen lounaissivussa on antennikaapeleiden ulos-
lähtö lähetinhallista. Kuva: Nokelainen 30.11.1948 / Yle Arkisto.

Lyhytaaltoaseman 
antenneja ja mastoja. 
Kuva: Nokelainen 
30.11.1948 / Yle 
Arkisto.

Sodanaikainen valokuva suojamaalatun aseman koillisjulkisivusta. Kuva: Aulis Luojukoski / Jukka Luojukosken kuva-albumi.
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Sodanaikainen ra-
diolähetystoiminta
Sodanaikainen radiolähetystoiminta keskittyi 
vahvasti Valtion tiedotuslaitokselle ja lähetetty 
radio-ohjelma oli luonteeltaan pääasiassa ulko-
maantiedoitusta sekä sotaan liittyvää valtiollista 
propagandaa. Yleisradion rooli jäi taka-alalle tekni-
sen puolen kysymyksiin. Radiotoiminta oli kuitenkin 
jo sodan aikana vilkasta ja sillä oli merkittävä rooli 
osana ulkomaanviestintää. Porista lähetettiin esi-
merkiksi vuonna 1942 lyhyitä ulkomaantiedotuksia 
eri kielilä aallonpituudesta riippuen yhteensä 3–5 1/2 
tuntia sekä lisäksi muuta yleisohjelmaa.1 Lyhytaal-
tolähetykset aloitettiin aaltopituuksilla 19,75 m ja 
31,58 m.2 Lisäksi paikkallislähetyksiä lähetettiin 210 
m aaltopituudella. Lähetykset kuuluivat tärkeimmil-
lä eurooppalaisilla kielillä, joita olivat suomi, ruotsi, 
englanti, saksa, ranska, italia, espanja, tanska, 
venäjä ja viro. Lähetykset kirjoitettiin ja nauhoitet-
tiin Helsingissä, josta ne kuljetettiin Poriin ja suun-
nattiin maailmalle.3 Porin lisäksi myös Helsingissä ja 
Lahdessa oli sodan aikana käytössä pienitehoinen 
lyhytaaltolähetin. 

Porista maailmalle kuulunut Suomen ääni suun-
naattiin erityisesti ulkosuomalaisille, suomensu-
kuisille, siirtolaisille, merimiehille ja liike-elämän 
tarpeisiin.4 Porin lyhytaaltoasema oli tärkeä linkki 
pienen Suomen ja kaukomaiden välillä. Radiolähe-
tystoiminnan tavoitteena oli Suomi-kuvan edistämi-
nen, kansainvälinen tiedottaminen maan ja valtion 

1 Heikinheimo 8.6.1945. ELKA.
2 Yleisradion lähetysajat 1.5.1942 alkaen. Yle Arkisto.
3 Mäkelä 2020, 1. Itä-Porin aikakone -näyttelyn esittelyteksti.
4 30.8.1947 päivätty asiakirja. ELKA.

asioista sekä kaupalliset intressit, kuten ulkomaan-
viennin edistäminen.

 Radiolähetystoiminnan alkuvuosiin liittyi epätie-
toisuutta lähetysten kuuluvuudesta ulkomailla sekä 
kuuntelijoiden todellisista lukumääristä. Lisäksi 
sota aiheutti yleisemmin pulaa lähetinputkista sekä 
muusta radiolaitteistosta. Sodan jälkeen Yleisradio 
vastaanotti vuosittain lukuisia kirjeitä, joissa kiitet-
tiin lämpimästi ulkomaille suunnatusta radiotoimin-
nasta.  

Valtion tiedoituskeskus lakkautettiin jatkosodan 
aselevon ehtojen mukaisesti 1944, jonka jälkeen 
vastuu ulkomaanradiolähetysten valmistelusta 
siirtyi takaisin Yleisradiolle. Sodan jälkeen radio-
ohjelmien painotus alkoi siirtyä vähitellen myös 
viihteellisempään ohjelmaan sekä kulttuuriseen 
viestintään. 

Ennen lyhytaaltoaseman vihkiäisiä 30.11.1948 
käytiin Yleisradion sisällä keskustelua siitä, millaista 
radio-ohjelmaa tulisi Porista lähettää ulkomaille, eri-
tyisesti Pohjois-Amerikkaan. Lisäksi keskusteluissa 
korostuivat lyhytaaltolähetystoiminnan rahalliset 
kustannukset, jotka olivat noin 14 miljoonaa mark-
kaa vuosittain.5 AAH

5 Frantsila, Eero. 26.1.1956 päivätty asiakirja Oy Yleisradio Ab:n 
lyhytaaltoläehtyksistä. ELKA.

Sota korosti radion merkitystä nopeana tiedoitusvälineenä ja 
tapana levittää valtiollista propagandaa. Satakunnan Kansa 
8.9.1939.
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Laatokka-lehden vuon-
na 1945 julkaistussa 
numerossa 67 oli ar-
tikkeli sodanaikaisista 
radiolähetyksistä, jotka 
kuuluivat Porista yli 
Atlantin. 

Sodan-
aikainen 
radiolähe-
tystoiminta 
oli aktiivista 
ja radiolä-
hetykset 
kuuluivat 
tärkeimmillä 
eurooppalai-
silla kielillä. 
Kuva: 
Lyhytaal-
toasemien 
lähetysajat. 
Ohjelma-
päällikön 
arkisto (4), 
Yle Arkisto.
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Vihkiäiset 1948 ja 
vastaanotto mediassa 
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Vihkiäistilaisuus 
30.11.1948
Englantilainen yhtiö Marconi toimitti uuden suu-
remman 100 kilowatin lähettiminen lyhytaalto-
asemalle vuoden 1947 lopulla. Vaikka lähettimen 
rakennus oli ollut käytössä jo ennen uuden lähetti-
men toimitusta, pidettiin lyhytaaltoaseman vihkiäi-
set vasta 30.11.1948, joka oli talvisodan syttymisen 
vuosipäivä. Vihkiäisten kutsuvieraat istuivat lähe-
tinhalliin pystytetyissä tuoliriveissä, joiden taakse 
oli nostettu Suomen ja Iso-Britannian liput. 

Tilaisuus alkoi kello 13.00 ja kutsuvieraiden 
joukossa oli Kulkulaitosten ja yleisten töiden mi-
nisteri Erkki Härmä, Posti- ja lennätinhallituksen 
pääjohtaja S.J. Ahola, Yleisradion pääjohtaja Hella 
Wuolijoki, Marconi-yhtiön edustaja mr Pangay, 
hallitussihteeri Väinö Häkkinen, Yleisradion teknil-
linen johtaja V.J. Rissanen, teknillinen päällikkö K.S. 
Sainio, ohjelmapäällikkö Sundström, lyhytaaltoase-
man asennustöitä johtanut insinööri Sidebotham ja 
tiedotuspäällikkö Veli Virkkunen sekä lisäksi Porin 
kaupungin hallinnon ja eri laitosten sekä sanoma-
lehtien edustajia.1 

1 Satakunnan Kansa 1.12.1948, 1.

Lyhytaaltoasema vihkiäispäivänä 30.11.1948. Kuvan oikeassa laidassa näkyy vihkiäistammen taimi, jonka korkeus tänä päivänä 
ylittää rakennuksen räystäskorkeuden. Kuva (osa): Nokelainen / Yle Arkisto.

Edellinen sivu: 
Vihkiäisten kutsuvieraita asemarakennuksen 
toisen kerroksen lähetinsalissa 30.11.1948. 
Kuva (osa): Nokelainen / Yle Arkisto.



62

Yleisradion pääjohtaja Hella Wuolijoki ja muita kutsuvieraita 
rakennuksen pihalla saapumassa juhlaan. Kuvat: Nokelainen 
30.11.1948  / Yle Arkisto.

VihkiäisPäiVä 31.11.1948
kuvat ylhäältä vasemmalta:  1) Presidentti Paasikivi puhui Helsingistä käsin (kuva vuodelta 1949) 2) Yleisradion pääjohtaja Hella Wuolijoki saapui 
paikalle pitämään puheensa 3) Vieraita saapumassa yleisradioaseman juhlaan. Tunnistamaton juhlavieras aseman pihalla 4) Tunnistamattomia 
vieraita saapumassa yleisradioaseman juhlaan. Juhlavieraat tupakoivat aseman pihalla. 5) Wuolijoki keskustelee juhlavieraiden kanssa 6) 
Kutsuvieraita. Eturivissä posti- ja lennätinlaitoksen pääjohtaja Simbri Ahola, Yleisradion pääjohtaja Hella Wuolijoki, Baugay (?) ja Erkki Härmä.  
Huomaa taustalla olevat Suomen ja Iso-Britannian liput 7–9) Asemarakennus vihkiäispäivänä. Huomaa kuvassa 7, että Hugo Harmian 
alkuperäisissä piirustuksissa ei länsipäädyssä ollut toista kerrosta. Se rakennettiin 1950-luvulla. Huomaa myös kuvassa 8 kulman takana piileskelevä 
lapsi ja kuvassa 9 hänen potkulautansa kuvaaja 2–9): Nokelainen kuvalähde: Yleisradion kuva-arkisto ja 1) Yle Elävä arkiston Flickr-tili (flickr.com) 
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Juhlatilaisuuden avasi hallintoneuvoston pu-
heenjohtaja, pääjohtaja Ahola. Wuolijoki piti paikalla 
oleville vieraille puheen, joka myös lähetettiin ra-
diossa. Tasavallan presidentti J.K. Paasikiven puhe 
sen sijaan lähetettiin nauhoitettuna Helsingistä ja 
soitettiin kutsuvieraille ja lähetystä kuunteleville.1

Juhlan jälkeen Yleisradio oli järjestänyt kutsuvie-
raille päivälliset Hotelli Satakunnan Kallela-saliin.2 
LK

1 Satakunnan Kansa  1.12.1948, 1, 5.
2 Satakunnan Kansa 1.12.1948, 5.

Vihkimistilaisuus järjestettiin asemarakennuksen toisen kerroksen lähetinsalissa, johon oli laitettu vieraille tuolirivit. Oikeal-
la pääjohtaja Wuolijoki. 

Sivun kuvat: Nokelainen 30.11.1948  / Yle Arkisto.

Yleisradion pääjohtaja Hella Wuolijoki kutsuvieraiden joukos-
sa eturivissä. Taustalla näkymä toisen kerroksen tarkkaamon 
ikkunasta koilliseen. Ulkona näkyy Radioasemantien varrella 
sijainnut Väinölän koulu.
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Yleisradion lähetys   

vihkiäisistä

Radiolähetys vihkiäisistä alkoi kello 14.15 suomen-, 
ruotsin- ja englanninkielisellä selostuksella, jossa 
kerrottiin Suomen Yleisradion lähettävän Porin uu-
den 100 000 watin lyhytaaltoaseman vihkiäisohjel-
man.1 Radio-orkesteri soitti Toivo Haapasen johdol-
la Porilaisten marssin, kuten aina, ennen presidentti 
Paasikivien puhetta. 

Presidentin puhe oli osoitettu kansalaisille 
kotimaassa ja ulkomailla. Hän kertoi, että lyhytaal-
toaseman ansiosta Suomen ääni tulee kuulumaan 
merien taakse, moneen paikkaan maapallollamme. 
Nykytekniikan avulla hän pystyi lähettämään elävän 
sanan yli maiden ja mantereiden. 

Presidentti jatkoi: lähetykset tekevät mahdol-
liseksi kuulla vanhan kotimaan elämästä, suruista 
ja iloista sekä oikeita alkuperäisiä tietoja kotimaan 
kohtaloista. Suurista taloudellisista huolista huoli-
matta Suomella oli ollut velvollisuus saada aikaan 
yhteys merien yli vanhaan isänmaahan. Ensimmäis-
tä kertaa oli mahdollista kokoontua yhteisen ohjel-
man ympärille, isänmaallisissa tilaisuuksissa. Elävä 
yhteys oli merkki kiitollisuudesta heille, erityisesti 
Yhdysvalloissa, jotka olivat auttaneet kotimaataan 
jakamalla tuloistaan sukulaisille ja ystäville. Maan 
ääni toi terveisiä myös merimiehille valtamerien 
laivoissa, joille toivottiin lohtua ja mielen virkistystä. 
Valtiovallan edustajille, lähetystöille ja konsulaa-
teille yhteys antoi mahdollisuuden saada pikaisesti 
välttämättömiä tietoja kotimaasta, mitä ei virallinen 

1 Satakunnan Kansa 30.11.1948, 2.

Presidentti Paasikivi pitämässä radiopuhetta studiossa, toden-
näköisesti Helsingissä. Kuva otettu avajaisten jälkeisenä vuon-
na. Kuva (osa): Tuntematon kuvaaja 27.12.1949 / Yle Arkisto.

kirjeenvaihto pystynyt välittämään. Samalla pystyt-
tyiin antamaan oikeaa tietoa kotimaan tilanteesta. 
Lisäksi suomalaiset lehdet ulkomailla pystyivät 
päivittäin saamaan tietoja. Suurtehoisen aseman 
pystyttäminen oli todiste siitä, että Suomessa teh-
tiin määrätietoista jälleenrakentamistyötä. Maail-
man sekasorrosta huolimatta, kotimaassa uskottiin 
valoisaan tulevaisuuteen demokraattisena valtiona. 

Yleisradion pääjohtaja Hella Wuolijoki kertoi 
puheessaan myös yhteyden merkityksestä ja 
siitä, kuinka valtamerien taakse pyrittiin antamaan 
parhaat osat ohjelmistosta, yhdyskuntakysymysten 
ratkaisemisesta, radioteatteriesityksiä, kuvauksia 
suurista tapahtumista sekä keskusteluja missä 
maan erimielisyydet tulivat näkyviin. Lähetyksis-
sä oli lisäksi paras osa musiikista ja kaikki uudis-

Yleisradion pääjohtaja Hella Wuolijo-
ki pitämässä puhetta vihkiäistilaisuu-
dessa paiklla Porissa. Kuva: Nokelai-
nen 30.11.1948 / Yle Arkisto.

aineisto, muun muassa mitä valituksia kansa teki 
kirjelaatikoille. Lähetyksien kautta haluttiin antaa 
läpileikkaus siitä,  mitä maassamme tapahtui ja mitä 
eri kansalaisryhmien mielessä liikkui. Wuolijoki kiitti 
ulkomailla asuvia suomalaisia ja heidän avustuksia 
pienistäkin varoista omaisille ja tuttaville Suomeen. 
Hän sanoi, että monessa perheessä Amerikan-
paketin saapuminen on ollut suuri tapaus ja juhla. 
Olkoot herättäneet lähetykset muistoja kallioisista 
rannoistamme, kultaisista Suomen kesistä, kuulak-
kaista juhannusöistä, kodeista ja korkeista taivaista 
niiden yllä sekä lumisista metsistä. Wuolijoki totesi 
lopuksi, että Suomen yleisradio tervehtii kuulijoita 
lannistumatta kasvavan Suomen puolesta.2 LK

2 Yle Arkisto vihkiäisaudio 30.11.1948.
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Vastaanotto medi-
assa

SAtAKunnAn KAnSA 30.11.1948

Satakunnan Kansan lehtiartikkelissa lyhytaaltoase-
man avajaispäivältä kerrotaan, että uusi asema on 
Euroopan voimakkaimpia ja sen avulla ”suomalai-
nen radio-ohjelma ja Porin nimi kantautuvat aina 
toiselle puolelle maapalloa”. 

Artikkelissa kerrotaan myös aseman eri lähet-
timistä ja kuinka ”Marconi-yhtiö halusi korvata 
aikaisemmin tilatun lähettimen takavarikoinnin 
tuottaman pettymyksen”. Porista on artikkelin mu-
kaan muodostumassa Suomen lyhytaaltoradiokes-
kus sitä myötä, kun Lahden ja Helsingin lähettimet 
siirretään Poriin. 

Itse avajaisista arvioidaan muodostuvan erittäin 
arvokas tilaisuus ja paikalle saapuu aamujunassa 
Helsingistä, artikkelin mukaan, ”edustava kutsuvie-
rasjoukko”. LK

Satakunnan Kansa 30.11.1948.
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Satakunnan Kansa julkaisi vihkiäisten jälkeisenä päivänä 
1.12.1948 artikkeleita Porin lyhytaaltoasemasta.

SAtAKunnAn KAnSA 1.12.1948

Avajaispäivän jälkeen Satakunnan Kansassa jul-
kaistiin artikkeli, missä kerrottiin yksityiskohtaisesti 
avajaistilaisuudesta. Muun muassa Marconi-yhtiön 
edustaja mr Pangay piti puheen englanniksi ja luo-
vutti uuden lähettimen Yleisradiolle. Symbolisena 
eleenä, artikkelissa kerrotaan, Pangay ojensi lähe-
tinkaappien avaimen pääjohtaja Wuolijoelle. Hän 
kiitti ja toivoi muun muassa että uusi lyhytaaltoase-
ma ”kantaisi pienen Suomen äänen ulos kaukaiseen 
maailmaan”. 

Ministeri Härmä kertoi puheessaan, kuinka 
lähetysasema on ”suurenmoinen osoitus” tekniikan 
kehityksestä ja kuinka ”myöskin pienet ja maailman 
valtaväylistä sivussa elävät kansat ovat päässeet 
siitä osallisiksi”. Hän jatkaa kertomalla, miten ennen 
”suureen länteen” muuttaneiden kosketuskohdat 
synnyinmaahan katkesivat mutta nyt suorat lennot 
ovat alkaneet Helsingistä ja kuinka lähetysaseman 
myötä ”tilaisuus päivittäiseen kosketukseen Yhdys-
valloissa eläväin heimolaistemme kanssa”. 

Artikkelin loppuosassa on suora lainaus Härmän 
puheesta: ”Kaukaiset radiokuuntelijat! Täällä kauka-
na Pohjolassa asustava Suomen kansa, jonka hei-
moa te olette, toivoo, että nyt alkavista radiolähe-
tyksistämme muodostuisi se silta, jonka välityksellä 
pystymme tiedoittamaan teille synnynmaamme 
kohtalosta, lähettämään uutisia kauniista ja karusta 
maastamme sekä kansastamme sellaisena kuin se 
jokapäiväisissä askareissaan on. Toivottaen teille 
parhainta menestystä sanoin: kuulemiin!” LK
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Satakunnan Kansa julkaisi 1.12.1948 artikkelissaan ”Suomen 
ääni tulee kuulumaan” presidentti Paasikiven avajaispuheen 
kokonaisuudessaan. 

Porin juuri vihitty lyhytaaltoasema vuonna 1948. Kuvassa rakennus näkyy alkuperäisasussaan eli ennen ullakkokerroksen rakenta-
mista. Kuva: Yle Arkisto.
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Aseman toisen kerroksen avotarkkaamo äänipöytineen 30.11.1948. 

Aukeaman kuvat: Sven Raita 30.11.1948 / Satakunnan Kansa / Satakunnan Museo.

Aseman ensimmäisen kerroksen konehalli 30.11.1948.

Satakunnan kanSan julkaiSemattomia valokuvia vihkiäiSpäivältä



69

Aseman konehallin parvi kuvattuna vihkiäispäivänä 30.11.1948. Parvella sijaitsi 15 kilowatin lähetin. Parvella on kierreporras, vaikkei 
ullakkokerrosta olekaan vielä rakennettu.
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kUVa: Toimistoapulainen Kaarina Jokinen, siivooja Eeva Lammela ja insinööri Lauri Sääski aseman parvella 22.9.1969.  
kuvaaja Leif Öster  kuvalähde: Yleisradion kuva-arkisto 

Muutosvaiheet ja toiminta 
1948–1987 
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kUVa: Toimistoapulainen Kaarina Jokinen, siivooja Eeva Lammela ja insinööri Lauri Sääski aseman parvella 22.9.1969.  
kuvaaja Leif Öster  kuvalähde: Yleisradion kuva-arkisto 

Asemarakennuksen luoteispääty avajaispäivänä 30.11.1948. Ullakkokerrosta ei ole vielä rakennettu. Kuva: Nokelainen / Yle Arkisto.

Tässä luvussa on käsitelty kronologisesti aseman 
muutosvaiheet ja toimintaa vuodesta 1948 alkaen 
aina aseman lähetystoiminnan päättymiseen eli 
vuoteen 1987 asti.

Edellinen sivu:
Toimistoapulainen Kaarina Jokinen, siivooja Eeva Lammela ja in-
sinööri Lauri Sääski aseman parvella 22.9.1969. Kuvassa näky-
vät luoteispäädyn alkuperäiset ovet sekä halli ennen 1970-luvun 
maalaustöitä. Kuva: Leif Öster / Yle Arkisto.

VihkiäisPäiVä 31.11.1948
kuvat ylhäältä vasemmalta:  1) Presidentti Paasikivi puhui Helsingistä käsin (kuva vuodelta 1949) 2) Yleisradion pääjohtaja Hella Wuolijoki saapui 
paikalle pitämään puheensa 3) Vieraita saapumassa yleisradioaseman juhlaan. Tunnistamaton juhlavieras aseman pihalla 4) Tunnistamattomia 
vieraita saapumassa yleisradioaseman juhlaan. Juhlavieraat tupakoivat aseman pihalla. 5) Wuolijoki keskustelee juhlavieraiden kanssa 6) 
Kutsuvieraita. Eturivissä posti- ja lennätinlaitoksen pääjohtaja Simbri Ahola, Yleisradion pääjohtaja Hella Wuolijoki, Baugay (?) ja Erkki Härmä.  
Huomaa taustalla olevat Suomen ja Iso-Britannian liput 7–9) Asemarakennus vihkiäispäivänä. Huomaa kuvassa 7, että Hugo Harmian 
alkuperäisissä piirustuksissa ei länsipäädyssä ollut toista kerrosta. Se rakennettiin 1950-luvulla. Huomaa myös kuvassa 8 kulman takana piileskelevä 
lapsi ja kuvassa 9 hänen potkulautansa kuvaaja 2–9): Nokelainen kuvalähde: Yleisradion kuva-arkisto ja 1) Yle Elävä arkiston Flickr-tili (flickr.com) 
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uudet mastot 1949
Vuonna 1947 Marconin toimittama uusi 100 ki-
lowatin lähetin saapui asemalle. Suositeltiin, että 
lähettimelle rakennettaisiin uudet verkkoantennit ja 
niiden vuoksi asema-alueen pinta-alaa piti kasvat-
taa 9 hehtaarista 14 hehtaariin. Sota oli viivyttänyt 
antennimastojen raudanhankintaa ja tämän vuoksi 
aseman antennit valmistuivat vasta vihkiäisten 
jälkeen. Verkkoantenneja kannatti neljä 76 metrin 
korkuista teräsmastoa ja yksi 46 metrin masto. 
Mastot valmistuivat syyskuussa 1949 ja antennit 
suuntasivat lähetykset Pohjois-Amerikkaan, Etelä-
Amerikkaan ja Länsi-Eurooppaan.1 Antennit on 
purettu vuosien 1982 ja 1987 aikana.

Lahden radioaseman 15 kW:n tehoinen lyhyt-
aaltolähetin siirrettiin 21. tammikuuta 1949 Poriin. 
Samalla loppuivat Lahden radioaseman lyhytaalto-
lähetykset.2 MJ 

1 Mäkelä 21.3.2021. http://www.nettiradiomaailmalla.com/
porin-lyhytaaltoasema/

2 Oy. Yleisradio Ab. 1950, 48.

RADioLäHEtYKSEt

Radiolähetykset oli suunnattu ulkomaille. Kohde-
ryhmää olivat erityisesti ulkosuomalaiset kuten 
Pohjois-Amerikassa asuvat suomalaisyhteisöt sekä 
merimiehet. Lähetyksiä kuuntelivat myös ulkomailla 
työskentelevät suomalaiset virkamiehet sekä suurlä-
hetystöjen henkilökunta..

”Porin lyhytaaltoaseman valmistuttua alkoivat aseman 
lähetykset säännöllisesti 1.12. Lähetyksiä oli vuoro-
kaudessa yhteensä viisi tuntia, klo 5.00 – 7.00, 14.00 
– 15.00, 17.45 – 18.45 ja 23.00 – 24.00. Ohjelmat 
otettiin kotimaan yleisohjelmasta valikoiden sellaisia 
ohjelmanumeroita, jotka parhaiten sopivat ulkosuoma-
laiselle kuuntelijakunnalle. Ainoa ohjelmiin sisältynyt 
vieraskielinen lähetys oli Valtion Tiedoituskeskuksen 
hoidossa ollut englanninkielinen katsaus kotimaan 
oloihin ja tapahtumiin”, kertoo Yleisradion vuosikirja 
1948.1

Ohjelmat toimitettiin äänitteinä Helsingistä Poriin 
joko puhelinlangoilla tai fyysisinätallenteina. Asemalla 
ohjelmat lähetettiin lyhytaaltotaajuuksilla maailmalle. 
Lähetyksistä laadittiin ohjelmat, jotka toimitettiin 
esimerkiksi Yhdysvaltalaisille ja Kanadalaisille suo-
menkielisille sanomalehdille painettavaksi. Haasteeksi 
osoittautui se, että nauhoituksista saattoi puuttua 
alku- ja loppukuulutuksia, jolloin lyhytaaltoasema 
joutui lähettämään ohjelmanumeroita jäsentelemättö-
minä putkina. Nauhojen ollessa vioittuneita joutuivat 
aseman työntekijät lähettämään esimerkiksi edellisen 
päivän musiikkiohjelmia uudestaan.2

1 http://www.nettiradiomaailmalla.com/
porin-lyhytaaltoasema/

2 Suomen Yleisradion lyhytaalto-ohjelmista Porin 
aseman kautta. 3.2.1949 päivätty asiakirja. ELKA.

Asema sai uudet antennimastot vuonna 1949. Lyhytaaltotoi-
minnan vaatima suuntaava antenni muistuttaa verkkoa, joka 
on ripustettu noin 40 metrin korkeuteen mastojen varaan. Alun 
perin asemalle suunniteltiin tulevaksi ainakin 12 antennimastoa, 
sillä jokaiselle käytetylle aaltopituudelle tarvittiin oma suun-
tausantenniverkkonsa. Kuva: 1949 / Yle Arkisto.
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ullakon rakentami-
nen 1948–1950
Rakennukseen oli valmistumisen jälkeen suunni-
teltu lisää varastotilaa ja luoteispäätyyn, konehallin 
ja sen parven yläpuolelle rakennettiin uusi ullakko-
kerros. Ullakon piirustukset on päivätty 1.11.1948 ja 
ne on laatinut Porin silloinen kaupunginarkkitehti 
Jukka Laaksovirta. Rakennuslupa myönnettiin vuo-
den 1949 puolella.1  Ullakon kolmelle sivulle tehtiin 
rivi pysty- ja vaakasuuntaisia, yksijakoisia ikkunoita, 
joiden muodonanto poikkeaa Hugo Harmian suun-
nittelemasta vanhan osan aukotuksesta. Ullakko 
rakennettiin mahdollisesti vasta 1950-luvun alussa 
eli parisen vuotta vihkiäisten jälkeen. Ullakko näkyy 
valmistuneena 1950-luvun alun valokuvissa. Ullak-
kokerrokseen tehtiin loiva aumakatto, joka katettiin 
sinkkipellillä. 

Ullakolla varastoitiin muun muassa laitteiden va-
raosia.2 Parvelta ullakolle johtavat portaat näkyvät 
jo vuoden 1948 kuvissa, joten nämä ovat ilmeisesti 
alkuperäiset ja johtaneet rakennuksen katolle. 

Ullakon lounaisseinään portaikon viereen tehtiin 
ovi ulos ja vinssi,  jonka kautta voitiin nostaa tarvik-
keita suoraan varastoon. Vinssiä varten lounaisjulki-
sivuun oven alapuolelle tehtiin puurimoitus suojaa-
maan seinää vinssiä käytettäessä. Ullakon lattiaan, 
entiseen yläpohjaan, tehtiin luukku konehallin 
parvelle. Luukun yläpuolelle asennettiin myös vinssi 
tarvikkeiden siirtämistä varten. MJ

1 Porin lyhytaaltoaseman laajennusvaiheen pääpiirustukset 
vuodelta 1948. Digitan arkisto.

2 Vahtera, Kalevi 19.5.2021. Suullinen tiedonanto.

Julkisivu luoteeseen 28.11.1948, 
arkkitehti Jukka Laaksovirta / Porin 
rakennusvalvonnan arkisto. Ullakon 
luoteissivuun tehtiin seitsemän 
pystysuuntaista ikkunaa. Rakennus 
sai loivan aumakaton.
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Asema-alueen asemapiirros, ullakkokerroksen pohjapiirustus ja leikkaus 28.11.1948, arkkitehti Jukka Laaksovirta / Porin rakennus-
valvonnan arkisto. Uusi ullakkokerros rakennettiin konehallin ja sen parven yläpuolelle, rakennuksen luoteispäätyyn. Samalla vanhan 
lähetinhallin yläosan ulkoseinästä tuli sisäseinä.

Lähetinhallin yläosa Uusi ullakkokerros
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Julkisivut koiliseen ja luoteeseen 28.11.1948, arkkitehti Jukka Laaksovirta / Porin rakennusvalvonnan arkisto. Uuden ullak-
kokerroksen koillissivuun tehtiin vaakasuuntaisten ikkunoiden nauha. Luoteen puolelle tehtiin pystysuuntaiset ikkunat ja 
ovellinen haalausaukko, jonka kautta pystyi nostamaan laitteita sisään vinssin avulla. Aukon alapuolinen osa julkisivusta 
peitettiin suojarimoituksella.

Haalausaukko



76

Porin lyhytaaltoasema kuvattuna Väinölän vanhan puukoulun katolta noin vuonna 1954. Kuvassa näkyvät 1950-luvun alussa valmis-
tunut uusi ullakkokerros sekä vuonna 1949 asennetut, uudet mastot. Asemalle johtavan Radioasemantien molemmin puolin istu-
tetut sembramännyt ovat vielä pieniä. Muutoin aidatulla alueella on vain yksittäisiä puita. Asemarakennuksen vasemmalla puolella 
näkyy sauna- ja varastorakennus, joka on sittemmin tuhoutunut. Aukeaman kuvat: Yle Arkisto. 
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1950-luku
1950-luvulla Suomen lyhytaaltolähettimet kes-
kittyivät Poriin. Lahden radioaseman 15 kilowatin 
lyhytaaltolähetin siirrettiin Poriin 21.1.1949. Myös 
Helsingin Pasilassa toiminut taajuuden 17800 kHz 
lähetin lopetti lähetyksensä 1.4.1950 ja myös sen 
lähetykset siirrettiin Poriin.1

”Vuonna 1952 lyhytaalto-ohjelmia lähetettiin 16, 
19 ja 31 metrin aalloilla. Pohjois-Amerikassa asuvil-
le suomalaisille oli ohjelmaa kaksi tuntia päivässä. 
Näissä ohjelmissa oli kotimaan radio-ohjelman 
lisäksi myös ulkoministeriön toimittama englannin- 
ja ranskankielinen sanomalehtikatsaus. Etelä-Ame-
rikkaan Euroopan yli suunnatussa lähetyksessä oli 
englannin- ja ranskankielisen sanomalehtikatsa-
uksen lisäksi myös suomenkielinen sanomalehti-
katsaus ja STT:n päiväuutiset sekä suomeksi että 
ruotsiksi. Sunnuntaisin lähetettiin Pohjois-Atlantille 
suunnattuna lähetyksenä merimiehille tarkoitettua 
ohjelmaa, joissa oli yhteenveto kotimaan ja meren-
kulun tärkeimmistä tapahtumista kuluneen viikon 
aikana, merimiesten opintotoimintaan liittyviä 
esitelmiä ja pakinoita, selostuksia merenkulkua, 
satama- ja työoloja koskevista kysymyksistä sekä 
musiikki- ja ajanvieteohjelmaa. 50 metrin aallolla 
lähetettiin suomenkielistä ohjelmaa päivittäin klo 
7.45–23”2

Helsingin olympialaiset avattiin 19.7.1952 ja 
ohjelmaa lähetettiin ympäri maailmaa kaikkina 

1 http://www.nettiradiomaailmalla.com/
porin-lyhytaaltoasema/

2 http://www.nettiradiomaailmalla.com/
porin-lyhytaaltoasema/

kisapäivinä suomen, ruotsin, englannin ja ranskan 
kielellä. 21.7.–2.8.1952 välisenä aikana ohjelmaa 
lähetettiin myös espanjan kielellä.3

Vuonna 1958 ulkoministeriö lopetti omien ohjel-
miensa tuottamisen ja myös Yleisradio supisti ulko-
maanlähetysten määrää, minkä vuoksi lakkautettiin 
Helsingin ja Porin välinen ohjelmavälitysyhteys. Hel-
singissä nauhoitettuja radio-ohjelmia alettiin toimit-

3 http://www.nettiradiomaailmalla.com/
porin-lyhytaaltoasema/

tamaan lähes päivittäin Poriin linja-autokuljetuksina 
Matkahuollon kautta. Etelä-Amerikkaan suunnatut 
lähetykset lopetettiin ja niiden tilalle tuotiin Keski- 
ja Etelä-Euroopan lähetykset. Pohjois-Amerikan 
suositut lähetykset säilyivät ennallaan.4 MJ

4 http://www.lyhytaaltoasema.fi/

Porin lyhytaaltoaseman toisen kerroksen seinäsyvennyksen vasemmassa reunassa on Lahdesta Poriin siirretty 
lyhytaaltolähetin, johon kuuluu myös isomman ohjauspöydän takana oleva osa peräseinän laitteistoa. Myös iso 
ohjauspöytä siirrettiin Poriin Lahdesta. 1970-luvulla tarkkaamo eristettiin omaksi tilakseen, sillä melu lähetinhal-
lissa oli liian suuri tarkkuutta vaativaan äänityöskentelyyn. Kuva on otettu vuonna 1954. Yle Arkisto.
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Talonmiehen perhekuva asemarakennuksen talonmiehen asun-
non edustalta 1950-luvulla. 

1950-luvun perhekuva asemarakennuksen luoteispuolella 
sijainneen sauna- ja varastorakennuksen päädyn edustalta.

Lyhytaaltoasema oli myös usean henkilön koti. Asemarakennuksen ensimmäisen kerroksen kaakkoispäädyssä oli pieni kahden huo-
neen ja keittokomeron kokoinen talonmiehen asunto, jossa asui enimmillään jopa seitsemän henkeä. Ylärivin kuvat ovat talonmies 
Aulis Luojukosken ottamia ja ne ovat Jorma Kukkosen kuva-albumista.

Vasemmalla talonmies Luojukosken pojat Lauri ja Jukka sekä oi-
kealla Jorma Kukkonen telttailemassa aseman pihalla. Taustalla 
näkyy haruksia ja asema-aluetta kiertävä aita. 

perhealbumikuvia aSemalta

Alarivin päiväämättömät kuvat: talonmies Aulis Luojukoski / 
Jukka Luojukosken kuva-albumi.

Asemarakennus idästä päin kuvattuna. Antennivirityksiä asemarakennuksen lounaispuolella. Sauna- ja varastorakennuksen pääty.
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uusi autokatos 1965
1960-luvulla lyhytaaltoasemien määrä maailmalla 
kasvoi. Kylmä sota heijastui lyhytaalloille radiohäi-
rintänä. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto lähettivät 
lukuisia erikielisiä, toisiin valtioihin kohdistettuja 
ohjelmia. Lyhytaaltojen käytöstä ei saatu lukuisista 
yrityksistä huolimatta solmittua kansainvälistä so-
pimusta ja sekava tilanne lyhytaalloilla haittasi Porin 
lähetysten kuuluvuutta.

”Merimiehet ja ulkosuomalaiset halusivat kuulla 
enemmän ohjelmaa ja lähetysten määrää lisättiin. 
Asema alkoi lähettää suomen- ja ruotsinkielistä 
ohjelmaa Pohjoismaiden alueelle klo 6.00–24.00.”1

Asemarakennuksessa toimi 1960-luvun loppuun 
saakka myös yhden kilowatin suuruinen keski-
aaltolähetin, jonka kautta välitettiin Yleisradion 
Helsingissä tuottamaa kotimaan yleisohjelmaa 
Porin alueelle. Keskiaaltoalähetykset päättyivät 
ULA-tekniikan myötä kotimaan ohjelmien siirryttyä 
Eurajoen radiomastosta lähetettäväksi.2

Vuonna 1965 Yleisradio rakennutti Porin ase-
marakennuksen luoteispuolelle henkilökunnan 
käyttöön uuden autokatoksen. Piirustukset laati 
rakennusmestari Aure Honkaniemi. Rankaraken-
teinen, sivulta avoin, kuuden auton suoja verhoiltiin 
profiilipellillä. Autokatokseen on myöhemmin lisätty 
peltiovet. MJ

1  http://www.lyhytaaltoasema.fi/
2 Varho, Jukka. Suullinen tiedonanto 13.8.2021.

Asemarakennuksen luoteispuo-
lelle rakennettiin henkilökunnan 
käyttöön uusi autokatos. Raken-
nusmestari Aure Honkaniemen 
laatima asemapiirros on päivätty 
10.6.1965. Porin kaupungin raken-
nusvalvonnan arkisto.
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Autokatoksen pääpiirustukset 4.12.1965. Rakennusmestari Aure Honkaniemi / Porin kaupungin rakennusvalvonnan arkisto.
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1970-luku
1970-luvulla ohjelmaa lähetettiin suomeksi, ruotsik-
si ja englanniksi yhdeksän tuntia päivässä. 5.3.1972 
otettiin käyttöön uusi 13 metrin aaltoalueen pie-
nitehoinen lähetin. 1970-luvulla käytössä oli neljä 
lähetintä, joiden lähetykset oli suunnattu Euroop-
paan, Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan sekä Pohjois-
Eurooppaan.1

Vuonna 1976 asemalle saapui uusi 250 kilowa-
tin lähetin. Lähetintä varten asemalla toteutettiin 
monia muutostöitä sekä rakennettiin uusia lisära-
kennuksia.

1970-luvun alun seinämuu-

toksia

Toukokuussa 1971 konesalin katto ja ulkorakennus 
maalattiin. Ulkorakennuksella on todennäköisesti 
tarkoitettu sauna- ja varastorakennusta, koska 
autotalli oli peltiseinäinen.2 

1970-luvun alussa toisen kerroksen tarkkaamo 
erotettiin lasiseinin lähetinhallista. Lähetinhalli oli 
varsin meluisa ja uusi järjestely helpotti työskente-
lyä.3 Lähetinhuone jaettiin väliseinällä putkivaras-
toksi ja erilliseksi työhuoneeksi. MJ

1 Etelä-Suomen Sanomat 4.7.1971, 5. ”Sotaa ja propagandaa 
eetteristä”.

2 Vuosikertomus 1.6.70–31.5.71 Porin piiri. Preiviikin aseman 
arkisto.

3 Vahtera, Kalevi 19.5.2021. Suullinen tiedonanto

Porin lyhytaaltoasema oli 1970-luvun alussa teknisiltä laitteiltaan vanhanaikainen. Satakunnan Kansassa julkaistiin 30.1.1973 ongel-
mallisesta tilanteesta artikkelin.



83

Aaltoalueelta toiselle siirtyminen oli Porin LA-asemalla juhlavantuntuinen toimitus. Kuvassa 
mekaanikko Reijo Väisänen työntää lähettimen sisään kokonaisen kuorman tarpeellista laitteistoa 
28.1.1973. Kuva: Leif Öster / Yle Arkisto.

kUVat ylhäältä vasemmalta: 1) Hannu Kaarela työssä säätämässä nauhuria 22.9.1969 2) Aarre Jylhänmaa Porin lyhytaaltoaseman radiomastossa 
kuva: Kuvaamo Raita kuvausaika: tuntematon kuvalähde: Satakunnan Museo 3) Porin aseman hoitaja insinööri Lauri Sääski ja Yleisradion 
ulkomaanpalvelun päällikkö Ville Zilliacus sekä 1 kW:n 202:m:n paikallislähetin 28.1.1973. 4) Aaltoalueelta toiselle siirtyminen oli Porin LA-asemalla 
juhlavantuntuinen toimitus: mekaanikko Reijo Väisänen työntää lähettimen sisään kokonaisen kuorman tarpeellista laitteistoa 28.1.1973  
kuvaaja 1, 2, 4: Leif Öster kuvalähde: Yleisradion kuva-arkisto

kUVat ylhäältä vasemmalta: 1) Hannu Kaarela työssä säätämässä nauhuria 22.9.1969 2) Aarre Jylhänmaa Porin lyhytaaltoaseman radiomastossa 
kuva: Kuvaamo Raita kuvausaika: tuntematon kuvalähde: Satakunnan Museo 3) Porin aseman hoitaja insinööri Lauri Sääski ja Yleisradion 
ulkomaanpalvelun päällikkö Ville Zilliacus sekä 1 kW:n 202:m:n paikallislähetin 28.1.1973. 4) Aaltoalueelta toiselle siirtyminen oli Porin LA-asemalla 
juhlavantuntuinen toimitus: mekaanikko Reijo Väisänen työntää lähettimen sisään kokonaisen kuorman tarpeellista laitteistoa 28.1.1973  
kuvaaja 1, 2, 4: Leif Öster kuvalähde: Yleisradion kuva-arkisto

Aseman toisen kerroksen lähetinhallin tarkkaamoon rakennettiin 1970-luvulla lasiseinä, joka 
näkyy aseman insinööri Lauri Sääskin ja Yleisradion ulkomaanpalvelun päällikkö Ville Zilliacuksen 
takana. Kuva on otettu 28.11.1973. Kuva: Leif Öster / Yle Arkisto.
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Lisäalue, uusi lähetin ja an-

tenni sekä tilamuutoksia 

1974–1976

Vuonna 1976 asemalle saapui uusi 250 kilowatin 
lähetin. Lähetintä varten asemalla toteutettiin mo-
nia muutostöitä sekä rakennettiin uusia lisäraken-
nuksia. Lisärakennuksia varten kaupunki vuokrasi 
asemalle lisää tonttimaata 27.11.1974 solmitulla 
vuokrasopimuksella. Vuokrasopimus oli voimassa 
1.1.1975–30.6.1989. Lisärakennuksille myönnettiin 
10.8.1975 tilapäinen rakennuslupa 18.8.1980 asti.1

Uusi kytkinrakennus
Uudelle lähettimelle rakennettiin vuonna 1975 
uusi kytkinrakennus asemarakennuksen lounais-
puolelle. Vaatimaton puurakenteinen, profiloidulla 
pellillä verhoiltu rakennus sisälsi kytkinlaitteen lisäksi 
myös muuntajan. Kytkinrakennuksesta käsin lähetin 
kytkettiin eri alueita kohti suuntautuviin antenneihin. 
Mastojen väliin viritetyt verkkoantennit oli suunnattu 
Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan sekä Länsi-Euroop-
paan. Antenneista lähetettiin lähetyksiä yhdestä 
kerrallaan.2 Rakennus on säilynyt nykypäivään.

Uusi antenni ja muuntajan suoja-
koppi
Asemalle saapui uusi käännettävä antenni vuon-
na 1976. Tätä antennia varten rakennettiin tontin 
luoteiskulmaan oma muuntajan suojakoppi. Koppi 

1  Vuokrasopimuksen kopiota säilytettiin kevääseen 2021 asti 
Digitan arkistossa, josta se on luovutettu Porin kaupungin 
rakennusvalvonnan arkistoon.

2 Vahtera, Kalevi 19.5.2021. Suullinen tiedonanto.

oli puurakenteinen profiloidulla teräslevyllä ver-
hoiltu kylmä lisärakennus. Tämä antenni pystyttiin 
suuntaamaan esimerkiksi Australiaan tai Neuvos-
toliittoon.3 Muuntajakoppi purettiin vuonna 1987 ja 
antenni siirrettiin Preiviikin uudelle asemalle.

Asemarakennuksen muutokset

LähetinhALLin MUUtokset JA UUsi LAUh-
dUtin kAtoLLe
Asemarakennuksen lähetinhallin kaakoispäädyn ul-
koseinään jouduttiin tekemään aukko, jotta uusi lä-
hetin saatiin rakennuksen sisään. Aukko muurattiin 
myöhemmin umpeen. Lähetinhallin pitkien sivujen 
lounaan puoleisten ikkunoiden  paikalle asennettiin 
ilmanvaihtosäleiköt ja yhden aukon kautta johdet-
tiin lähettimen jäähdytysputket katolle rakennet-
tuun uuteen lauhdutinkoppiin. Lauhdutinkoppi oli 
lämpöeristetty ja teräsrakenteinen. Hallin itänurk-
kaan rakennettiin alakatto suojaamaan hallia put-
kien lämmöltä. Lähettimen putket peitettiin myös 
uudella seinämällä, joka ulottui hallin katosta uuden 
alakaton reunaan 2700 millimetrin korkeuteen lat-
tiasta. Lauhdutinkopille pääsyä varten lounaispää-
tyyn asennettiin uudet alumiinitikkaat, jotka johtivat 
parvekkeelta katollle.

PUMPPU-/MUUntAJAhUone
Myös pumppu-/muuntajahuoneessa tehtiin muu-
toksia. Huoneen perälle rakennuksen kaakkoiskul-
maan suunniteltiin uusi lattiarakenne mahdollisesti 
uusien laitteiden alle. Pumppuhuoneen ja konesalin 
väliin lisättiin suuri teräksinen liukupalo-ovi. Myös 

3 Vahtera, Kalevi 19.5.2021. Suullinen tiedonanto.

pumppuhuoneen ja lähetinhallin välisessä välipoh-
jassa täytettiin aukkoja betonilla. Muutostyöt tehtiin 
mahdollisesti palomääräyssyistä. MJ

Uusi 250 kilowatin tehoinen automaattinen lähetin pyörivi-
ne laajakaista-antenneineen vihittiin käyttöön vuonna 1976. 
Suunta-antenni oli logaritmis-periodinen. Uusi laitteisto mahdol-
listi lyhytaaltolähetysten suuntausten lisäyksen. Kuuluvuusalue 
laajeni erityisesti Välimeren, Lähi- ja Keski-idän, Afrikan, Kauko-
idän ja Australian alueilla. Antenni on purettu ja viety Preiviikin 
uudelle lyhytaaltoasemalle vuonna 1987. Kuva on teoksesta 
Yleisradion vuosikirja 1976–1977, 119.
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Aseman pienoismallissa näkyvät 1949 vuoden verkkoantennit sekä uusi suunta-antenni oikeassa alakulmassa. Pienoismallia säily-
tetään Satakunnan Museon kokoelmissa.
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Antennien sijoitteluun liittyvä asemapiirros 10.6.1974 / Preiviikin aseman arkisto. Aseman lähiympäristön kartta 10.6.1974. Preiviikin aseman arkisto.
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Lyhytaaltoasemaa modernisoitiin 1970-luvulla. Leikkauspiirustus havainnollistaa laitteiston sijainnin lisäksi rakenteiden materiaale-
ja. Ala-, väli- ja yläpohjat ovat betonia, ulkoseinät tiiltä. Katolle rakennettiin uutta 250 kW:n lähetintä varten lauhdutin. 
Lyhytaaltoaseman muutosvaiheen leikkaus ja kaakkoispäädyn julkisivu 10.6.1974. Preiviikin aseman arkisto. 
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Porin Yleisradio-aseman 10.6.1974 päivätyt, muutosvaiheen 1. ja 2. kerroksen pohjapiirustuksissa on esitetty BBC:n uuden 
250 kilowatin lähettimen sijoittelu sekä seinämateriaalit. Preiviikin aseman arkisto.
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Asemarakennuksen lounaispuolelle rakennettiin vuonna 1975 
uusi kytkinrakennus. Asemapiirroksessa näkyvät myös vanha 
varastorakennus ja paja sekä vuonna 1965 rakennettu autoka-
tos. Piirustuksessa on esitetty myös antennien sijainnit ja tontin 
vanhat ja uudet rajat. Uusi lisäalue oli tarpeen, sillä asema sai 
uuden suunta-antennin. Antennin viereen rakennettiin kylmä 
suojarakennus symmetrointimuuntajalle. Suunta-antenni saatiin 
vuonna 1976. Asemapiirros 6.6.1975. Heikki Hampaala / Porin 
kaupungin rakennusvalvonnan arkisto.
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Ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus 2.6.1975. Heikki Hampaala / Porin kaupungin rakennusvalvonnan arkisto.
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Toisen kerroksen pohjapiirustus 2.6.1975. Heikki Hampaala / Porin kaupungin rakennusvalvonnan arkisto.
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Toisen kerroksen hallien yläosan pohjapiirustus 2.6.1975. Heikki Hampaala / Porin kaupungin rakennusvalvonnan arkisto.



93

Julkisivu koilliseen 2.6.1975. Heikki Hampaala / Porin kaupungin rakennusvalvonnan arkisto.
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Leikkauspiirustuksessa näkyvät
• toisen kerroksen lähetinhalli, johon uusi lähetin sijoitettiin;
• lähetinhallin Lautex-alakatto;
• vesikatolle rakennettava uusi lauhdutinkoppi.

Sivun piirustukset: Heikki Hampaala 2.6.1975 / Porin kaupungin rakennusvalvonnan arkisto.

Julkisivu kaakkoon. Katolle rakennettiin vuonna 1976 lauhdutinrakennelma, joka verhoiltiin vaaleanhar-
maaksi maalatuilla, profiloiduilla teräslevyillä.
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Asemarakennuksen lounaispuolelle rakennettiin vuonna 1975 uusi kytkinrakennus, johon tehtiin myös erillinen muuntajatila. 
Uudisrakennusvaiheen piirustukset 2.6.1975. Heikki Hampaala / Porin kaupungin rakennusvalvonnan arkisto.



96

Uuden suunta-antennin viereen rakennettiin vuonna 1975 tai 1976 pieni muuntajarakennus. Rakennus on purettu vuonna 1987. 
Uudisrakennusvaiheen pääpiirustukset 25.7.1975. Heikki Hampaala / Porin kaupungin rakennusvalvonnan arkisto.
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Suomen Kuvalehti 3.4.1981 no 14

Suomen Kuvalehti 30.03.1973 no 13

Suomen Kuvalehti 30.03.1973 no 13

TM : Tekniikan maailma 13/1975

TM : Tekniikan maailma 6/1984

Hymy 3/1979
Hymy 3/1979

1970-luvulla kaupunki alkoi kasvaa aseman ympärille eikä asemalle jäänyt laajenemismahdollisuuksia. Aseman laitteisto oli vanhen-
tunut ja siirtoa uuteen paikkaan harkittiin. Kuva (osa): Tekniikan Maailma 13/1975, 34–35. 
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Suomen Kuvalehti 3.4.1981 no 14

Suomen Kuvalehti 30.03.1973 no 13

Suomen Kuvalehti 30.03.1973 no 13

TM : Tekniikan maailma 13/1975

TM : Tekniikan maailma 6/1984

Hymy 3/1979
Hymy 3/1979

Lehdistössä kirjoiteltiin pelottavaan sävyyn Porin lyhytaaltoaseman suunnattavasta lyhytaalto-
lähettimestä ja sen vaikutuksista ihmisiin. Hymy 3/1979, 92, 94.
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AsemAllA pitkään työskennelleen kAlevi vAhterAn vAlokuviA

Sivun kuvat: 
Kalevi Vahtera / Vahteran kuva-albumi.

Koillispuolen katolla näkyy vuonna 1976 rakennettu lauhdutin.
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Aukeaman kuvat:
Kalevi Vahtera / Vahteran kuva-albumi.
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Näkymä parvelta kohti konehallia.

Aukeaman kuvat:
Kalevi Vahtera / Vahteran kuva-albumi.
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1980-lu-
vun alussa 
aseman 
sulkemisesta 
keskusteltiin. 
Yleisradion 
entinen ulko-
maanpäällik-
kö Ville Zilli-
acus kirjoitti 
puheenvuo-
ron Suomen 
Kuvalehdessä 
vuonna 1981 
puolustaak-
seen Porin 
lyhytaalto-
asemaa. Kuva 
(osa): Suomen 
Kuvalehti 
3.4.1981, 94.

Suomen Kuvalehti 3.4.1981 no 14

Suomen Kuvalehti 30.03.1973 no 13

Suomen Kuvalehti 30.03.1973 no 13

TM : Tekniikan maailma 13/1975

TM : Tekniikan maailma 6/1984

Hymy 3/1979
Hymy 3/1979

Tekniikan Maailma kirjoitti lyhytaaltoaseman siirtämisestä. Artikkelin kuvassa näkyy aseman katolle vuonna 1975 rakennettu lauh-
dutinkoppi, joka on aseman muuton yhteydessä purettu. Kuva: Tekniikan Maailma 6/1984, 64.

Suomen Kuvalehti 3.4.1981 no 14

Suomen Kuvalehti 30.03.1973 no 13

Suomen Kuvalehti 30.03.1973 no 13

TM : Tekniikan maailma 13/1975

TM : Tekniikan maailma 6/1984

Hymy 3/1979
Hymy 3/1979

Asematoiminnan 
viimeiset vuodet 
1980–1987
15.6.1982 kytkinrakennukselle sekä antennin 
muuntajan suojakopille myönnettiin jatkoa väliaikai-
seen rakennuslupaan 31.12.1983 asti. Lupaa haet-
tiin kaksi vuotta myöhässä.

Lähetystoiminnan loppu

1980-luvulle tultaessa lyhytaaltoaseman laitteisto 
oli jo huonossa kunnossa. Vanha lähetin oli jo liian 
vanha, maastot ja antenniverkot olivat huono-
kuntoisia. Lisäksi kaupunki oli laajentunut asema-
alueen ympärille vieden mahdollisuudet aseman 
laajentamiselle. Lisäksi Koivistonluodon, Metalliky-
län, Sampolan ja Väinölän alueen asukkaat valitti-
vat, että lähetykset kuuluivat kattiloista, kiukaista, 
radioista, telkkareista, pelikoneista ja uuneista. 
Aseman voimakkaiden lähettimien aiheuttamista 
mahdollisista terveysvaikutuksista keskusteltiin 
ja asemalle etsittiin uutta sijaintia. Vuonna 1983 
päätettiin rakentaa uusi asema Preiviikiin, noin 10 
kilometriä Porin keskustasta länteen. Porin vanhan 
lyhytaaltoaseman viimeinen lähetys pidettiin 1. 
kesäkuuta 1987.1

 

1  http://www.lyhytaaltoasema.fi/
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Ote YleisradiOn vuOsikirjasta 
1986–1987

”Porin vanhan aseman lähetyskaluston rajoituksista 
huolimatta saatiin yleensä ainakin yksi lähetyksistä 
tyydyttävästi kuuluviin pääkohdealueella. Auringon-
pilkkuminimi sivuutettiin, mutta kuuluvuus oli vielä 
huono Kaukoidässä. Marras–joulukuu olivat vaikeim-
mat kuukaudet, ainoastaan valoisan ajan lähetykset 
saatiin tyydyttävästi perille Euroopassa, Pohjois-Ame-
rikassa huonosti. Keväällä kuuluvuus alkoi parantua 
osittain uuden aseman koelähetysten ansiosta. Porin 
Preiviikin uuden aseman antennikenttä saatiin valmiik-
si ja lähetinten käyttöönottoa jatkettiin. Ensimmäiset 
lähetyskokeet tehtiin syksyllä 1986, ja tammikuussa 
1987 alkoivat säännölliset koelähetykset yhdellä lähet-
timellä. Toinen lähetin aloitti koelähetykset toukokuun 
alussa ja kolmas lähetin saatiin käyttökuntoon taajuu-
delle 6120 kHz toukokuun lopulla. Porin yli 40 vuotta 
vanha asema suljettiin toukokuun 1987 lopussa, jolloin 
lähetystoiminta siirtyi kokonaan uudelle asemalle.”1 

1 Oy Yleisradio Ab:n tiedotusosasto 1987, 51–52.

Toimenpiteet asemaraken-

nuksessa poismuuton yhte-

ydessä

Aseman käytön päätyttyä rakennuksessa tehtiin 
monia muutostöitä. Laitteisto purettiin ja osa niistä 
siirrettiin Preiviikin uuteen asemarakennukseen. 
Tässä yhteydessä esimerkiksi seiniin tehtiin uusia 
aukkoja, oviaukkoa levennettiin ja oven yhteydestä 
poistettiin väliseiniä, jotta laitteet saatiin kuljetettua 
ulos huoneesta. Huoneen ulkoseinän aukot myös 
levytettiin umpeen ja huoneen lattian 70 sentti-
metrin porrastus valettiin betonilla ensimmäisen 
kerroksen lattian tasoon. Muuntajahuoneen län-
sinurkassa tasattiin jäähdytysvesitankkien altaan 
20 senttimetrin porrastus kerroksen lattian tasoon. 

Lähetinhallista poistettiin lähetin ja siihen liitty-
vät putket sekä niitä peittänyt seinämä ja alakatto. 
Yläikkunoiden tuuletussäleiköt poistettiin ja ikku-
nat levytettiin umpeen. Tarkkaamon lasiseinät on 
mahdollisesti purettu tässä vaiheessa tai muutettu 
myöhemmin uusia käyttäjiä varten umpiseiniksi. 
Keittiön wc:n etuhuone on poistettu mahdollisesti 
tässä tai myöhemmässä vaiheessa. 

Poismuuton yhteydessä aseman työntekijät 
siirsivät pienikokoista irtaimistoa Preiviikin asemal-
le turvaan. Rakennushistoriaselvityksen laatimisen 
aikaan Preiviikissä tiedettiin olevan ainakin hyvä 
kokoelma erilaisia radioputkia ja radiolaitteita sekä 
muun muassa asemajohtajan funkistyylinen työ-
pöytä.2 MJ

2 Rinne, Niilo. Sähköposti 10.8.2021.

Ensimmäisen kerroksen tuuletinhuoneessa on tapahtunut 
suuria muutoksia asematoiminnan lopun yhteydessä. Seinän 
aukkoja on levennetty vuonna 1987 laitteiden poistamisen yhte-
ydessä. Kuva on otettu 21.5.2021.

Ensimmäisen kerroksen pumppuhuoneessa sijainnut jäähdytys-
vesijärjestelmän allas on täytetty. Kuvan etualalla näkyy vanha 
20 senttimetrin porrastuksen paikka, joka on täytetty betonilla.

Asemajohtajalle kuulunut työpöytä on siirretty muuton yhte-
ydessä Preiviikin uudelle asemarakennukselle. Kuva: Niilo Rinne.
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Radiokäytön viimeiset vuodet

Aseman alkuperäinen, uutena erityislaatuisen 
tehokas laitteisto oli alkanut vanhentua tekniikan 
kehittyessä. 1970-luvulla vanhentunut laitteisto 
oli korvattu pitkällisen aseman tärkeyttä Suomen 
ulkomaisen imagon kannalta puolustavan media-
kampanjan jälkeen entistä tehokkaammalla 250 
kW:n laitteistolla. Pian kahdeksankymmentäluvulle 
tultaessa muutostarpeet alkoivat jälleen uusiutua. 

Porin kaupunki oli vuosikymmenien aikana 
kasvanut ja radioaseman ympärille oli rakennettu 
tiheään asuttuja esikaupunkialueita. Lähiympäris-
tön asukkaiden elämä vaikeutui tehokkaan kalus-
ton tuottamien vahvojen signaalien aiheuttamasta 
häiriöstä, kun esineet kattiloista hammaspaikkoihin 
saattoivat toistaa radiolähetyksiä. 

Vuonna 1987 laitteistoa korvattiin jälleen, nyt 
ulkomaanlähetykset tehtiin kuudella lähettimellä, 
yhdellätoista LA-antennilla ja yhdella KA-antenni-
mastolla. Uudet lähettimet olivat tasokkaammat 
kuin Ruotsissa ja englanninkieliset lähetykset olivat 
kansainvälisesti hyvää tasoa.1 Laitteiston uusimi-
nen oli niin perusteellista, että ne otettiin käyttöön 
uudella Preiviikin lyhytaaltoasemalla, jota koekäy-
tettiin vuosien 1986–1988 aikana. Uutta lyhytaalto-
keskusta oli kevään 1987 ajan koekäytetty vanhan 
aseman ollessa vielä toiminnassa opiskelijavoimin, 
kun osaavat ammattilaiset valmistelivat uuden 
keskuksen käyttöönottoa.2 Preiviikin uusi asema 
vihittiin käyttöön 10.5.1988. Yleisradion keski- ja 
lyhytaaltolähetykset Preiviikissä lopetettiin vuonna 
2006.

1 Etelä-Suomen Sanomat 29.5.1987, 23. 
2 Länsi-Savo 14.5.1988, 17.

Koiviston ulkoilupuiston 
yleissuunnitelma

Vuonna 1985 Porin kaupunki julkaisi Koiviston 
ulkoilupuiston yleissuunnitelman, jossa radioase-
man alue suunniteltiin otettavan käyttöön läheis-
ten asuinalueiden virkistysalueena. Radioaseman 
lähipellot olivat osittain alkaneet kasvaa umpeen. 
Osa alueista oli jo joitakin vuosia ollut Porin liikun-
tatoimiston hallinnassa ja alueelle oli rakennettu 
kuntopolku. Kaupungin suunnitelmissa oli tehdä 
radiotoiminnan loppuessa monipuolinen luonto- ja 
liikunta-alue, joka palvelisi lähiasukkaiden lisäksi 
mm. alueen päiväkotien ja koulujen ympäristökas-
vatusta. Liikenneyhteyksien parantamisen, maise-
moinnin, liikunta- ja leikkipaikkojen rakentamisen 
ohella radioaseman muuttaminen kulttuuritaloksi 
on yksi suunnitelman lähtökohdista. Karkeissa 
ideahahmotelmissa aseman muuntajahuone parvi-
neen nähtiin palvelevan taide- ja käsityötoimintaa 
paja- ja ateljeetilana, johon kytkeytyy harraste- ja 
kahvilatila. Toisen kerroksen lähetinhalli on ajateltu 
käytettäväksi potentiaalisena monitoimisalina jossa 
voi harrastaa tanssia, jumppaa, teatteria, kunnallista 
elokuvaa ja järjestää näyttelyitä, kokouksia, perhe-
juhlia ja diskoiltoja.3

Mastojen purkaminen yhtä posti- ja telelaitok-
sen radiotukiasemaksi jätettäväksi suunniteltua 
eteläisintä mastoa lukuun ottamatta vapauttaisivat 
tilaa, jota voisi lyhytaaltoaseman lähistöllä käyttä 
ulkoilmakonserttien, -näyttelyiden ja -teatteriesi-
tysten tapahtumapaikkana. Suunnitelmassa mai-
nitaan, että aluetta oli jo yritetty hieman aktivoida 

3 Porin kaupunki 1985 18, 21–22.

sijoittamalla minigolfrata Mastojentien ja Kuparitien 
risteykseen joka kuitenkin on “epätarkoituksenmu-
kainen ja epäviihtyisä” paikka ja parempi sellainen 
olisi heti aseman pohjoispuolella. Suunnitelmassa 
visioitiin perhepuistoa, joka tarkoittaisi kansanpe-
rinne- ja kotieläinpihaa, vielä viljeltävänä olevan 
alueen muuttamista lähiasukkaiden palstaviljel-
miksi ja läheisen hirsikoulun muuttamista viljeli-
jöiden huoltorakennukseksi. Muille alueille tulisi 
liikuntapaikkoja tenniskentistä seikkailupuistoon 
ja osittain kumpareista viheraluetta voisi käyttää 
piknikeihin, oleiluun ja esimerkiksi talviseen pulk-
kailuun. Suunnitelman lopussa todetaan, että se 
toteutetaan järjestyksessä asteittain, lähtien ensin 
maaston muotoilusta ja metsittämisestä. Vaiheille 
on annettu kustannusarviot markoissa. Viimeisenä 
listalla on aseman muuttaminen vapaa-ajantaloksi, 
eikä projektille ole annettu edes suuntaa-antavaa 
kustannusarviota.4 Minigolfrata on vuonna 2021 
edelleen entisellä paikallaan. Lopulta vain osa 
suunnitelmasta on toteutunut, suurella todennäköi-
syydellä 1990-luvun alun laman takia. Vuonna 2021 
on tekeillä uusi yleissuunnitelma, jonka on määrä 
valmistua syksyllä 2021. MT

4 Porin kaupunki 1985, 20, 22.
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Idealuonnos Koiviston ulkoilupuiston yleissuunnitelmasta radioaseman uudiskäytön 
osalta: radioasemasta vapaa-ajantaloksi. Porin kaupunki 1985, 19.
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Viistoilmakuva asema-alueesta 1980-luvun alkupuolelta. Kuva on julkaisusta Porin kaupunki 1985, 4.
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Uusiokäyttö 
kulttuuri- ja 

harrastetiloina
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Asemarakennuksessa on useampia bändikämppiä. Vuokralaiset 
ovat tehneet vaihtelevasti muutoksia tiloihin.

Vuokralaisten aika
Vuonna 1988 lyhytaaltoaseman muuntajakopin 
toista puolta alkoi vuokrata Juha Soimanen, joka va-
paamuotoisessa keskustelussa kertoi Satakunnan 
Mobilistien ja erinäisten muusikkojen olleen jo hä-
nen vuokralaisuutensa alkaessa lyhytaaltoaseman 
uusia käyttäjiä. Mitään varsinaista autiovaihetta ra-
kennuksella ei siis ollut kaupungin kehittämissuun-
nitelman kariutumisesta huolimatta. Porin kaupunki 
alkoi vuokrata tiloja erityyppisille käyttäjille ilmei-
sesti lähes välittömästi radiotoiminnan loputtua.

Soimanen vuokraa edelleen tilaa varastona, jota 
hän tarvitsi taannoin 1980-luvun lopulla muutta-
essaan. Hän käy alueella epäsäännöllisesti, mutta 
on nähnyt aseman kunnon huononemisen kolmen-
kymmenen vuoden aikana erityisesti ylläpidon 
puutteen ja toisaalta vuokralaisten vaihtelevan 
kohtelun vuoksi. 

Koiviston ulkoilupuiston yleissuunnitelmassakin 
mainitaan, että radioaseman erityisen lähetinteknii-
kan sanelema sähkö- ja LVI-järjestelmät tulee uusia 
käyttötarkoitusta muutettaessa, sillä radiolaittei-
den tuottaman lämpömäärän kadotessa ilmanvaih-
don ja lämmityksen logiikka keikahtaa päälaelleen. 
Korjauksia tai uusimisia ei kuitenkaan tehty, ja yllä-
pito jäi hyvin vähäiseksi alueella tehtyjä satunnaisia 
harvennushakkuita lukuunottamatta. Soimanen 
antaa myös noottia muutamien tuolloin asemaa 
käyttäneiden muusikoiden tavasta välillä murtautua 
asemalle sisään avainten unohduttua.1 MT

1 Soimanen, Juha. 18.5.2021. Suullinen tiedonanto.

Yleisradioaseman muuton jälkeen asemaraken-
nuksessa on ollut lukuisia vuokralaisia. Muusikoi-
den Jukka Syreniuksen ja Voitto Takasen2 lisäksi 
asemalla on harjoitellut useita muitakin muusikoita 
ja bändejä. 1990-luvun alusta lähtien osa ensimmäi-
sen kerroksen tiloista on ollut vuokrattuina Sata-
kunnan Mobilisteille ja osa toisen kerroksen tiloista  
T.E.H.D.A.S. ry:lle. Erityisesti toisen kerroksen koillis-
sivun tiloihin ovat vuokralaiset lisänneet lattiama-
teriaaleja ja äänieristeitä. Ensimmäisen kerroksen 
kaakkoispäädyn talonmiehen asuintilat ovat olleet 
jossain vaiheessa Tiepalveluiden käytössä.3 Huo-
nokuntoisen rakennuksen tiloja on yleisesti ottaen 
käytetty vapaamuotoisen rennon ronskilla otteella 
kuitenkaan suurempia muutoksia tekemättä. AA

2 Vainio 2003. 
3 Vainio 2003. 
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Laitteista on jäänyt lattiaan ja seiniin vain jäljet. Satakunnan 
Mobilistien tyylikkäät kiiltävät autot korostuvat rapistuneessa 
tilassa. Kuva: Niilo Rinne 18.8.2020.

Autot oli helppo ajaa suoraan sisään hallin ovista ja asettaa 
kunnostettaviksi luonnon valojen äärelle. Kuva: Niilo Rinne 
18.8.2020.

Entisen pajahuoneen tilat soveltuivat hyvin auton osien korjaa-
miseen ja nikkarointiin, jossa jo aikanaan rakennettiin käsityönä 
osia aseman laitteiston tarpeisiin. Kuva: Niilo Rinne 18.8.2020.

Satakunnan Mobilis-
tit lyhytaaltoasemal-
la 1990–2020
Satakunnan Mobilistit solmivat 1990-luvun alussa 
Porin kaupungin kanssa vuokrasopimuksen tyhjäksi 
jääneen asemarakennuksen ensimmäisen kerrok-
sen halli- ja verstastiloista. Konehallista oli vuonna 
1987 poistettu kaikki laitteisto. Jotta autot on saatu 
sisään, on luoteispäädyn ovet ja osa ikkunoista 
uusittu. Samalla on purettu julkisivussa kiinni ollut 
teräspalkki. Mobilistit käyttivät tiloja autojen enti-
söintiin ja varaosien säilyttämiseen. 

Satakunnan Mobilistit on vuonna 1982 perustet-
tu moottoriajoneuvoperinteen säilyttämistä vaaliva 
yhdistys Satakunnassa, jolla on noin 350 jäsentä ja 
yli 850 museoajoneuvoksi hyväksyttyä ajoneuvoa 
rekisterissään. Kuusijäseninen yhdistys kuuluu 30 
muun itsenäisen kerhon mukana Suomen ajoneu-
vohistorialliseen keskusliittoon (SAHK ry). Mobilis-
teilla on vuokratiloja myös Noormarkussa Paattila-
mmintiellä. 

Mobilistit ehtivät käyttää tiloja kolmenkymme-
nen vuoden ajan. Vuokrasopimus Porin kaupungin 
kanssa irtisanottiin loppuvuodesta 2020, jolloin 
asemarakennus sekä sen ympäristöä koskeva 
kehittäminen kirjattiin osaksi Porin kaupungin Lä-
hiöohjelma 2020–2022 -hanketta nimeltä Kulttuu-
riviritin.1 AA

1 Yle Uutiset 2.7.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11429285.

Näkymä parvelta konehallin alakertaan vuonna 1973. Kuvassa 
näkyy Marconin tasasuuntaajia. Kuva: Kalevi Vahtera / Vahteran 
kuva-albumi.
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T.E.H.D.A.S. ry  
Tällä hetkellä lyhytaaltoaseman näkyvin käyttäjä on 
T.E.H.D.A.S. ry,  jonka yhteinen taival alkoi syksyllä 
vuonna 2011 Project Shortwave -nimisen hankkeen 
myötä, jolloin kiinteistöä aloitettiin hahmotella 
alueelliseksi toimintakeskukseksi Porin kaupungin 
kanssa.1 

T.E.H.D.A.S. ry on alun perin Kankaanpäässä pe-
rustettu taiteilijakollektiivi, jonka  toiminta koostuu 
eri muotoisista tapahtumista, näyttelyistä ja esi-
tyksistä. T.E.H.D.A.S. ry:n toimintaan on osallistunut 
useita satoja taiteilijoita ja Porin lisäksi tapahtumia 
on järjestetty myös kansainvälisesti. Vahvaksi 
kiintopisteeksi onkin muodostunut Väinölän kau-
punginosassa sijaitseva lyhytaaltoasema ja sen 
lähiympäristöön rakennettu veistospuisto. 

Veistospuisto on vuonna 2011 aloitettu, jatkuva 
projekti, jota tehdään yhteistyössä Porin kaupungin 
puistotoimen sekä alueella vaikuttavien muiden 
kulttuuritoimijoiden ja paikallisyhteisöjen kanssa.2  
T.E.H.D.A.S. ry on järjestänyt lyhytaaltoasemalla 
lukuisia näyttelyjä sekä tapahtumia pääasiallisesti 
entisen lähetinhallin tiloissa. 

Mieleenpainuvimpia tapahtumia ovat esimerkiksi 
22.6.2012 järjestetty ensimmäinen yleisötapahtu-
ma, Shortwave juhannusspektaakkeli, vuonna 2015 
järjestetty Perf-performanssifestivaali sekä vuonna 
2017 ensimmäistä kertaa järjestetty vuosittaiseksi 
muodostunut kesänäyttely.

T.E.H.D.A.S. ry:n merkittävänä yhteistyötahona 
toimii elektronisen musiikin yhdistys Plugi, joka on 
järjestänyt asemalla klubeja ja jonka kanssa yhdes-

1 Lyhytaaltoasema Itä-Pori, https://www.lyhytaaltoasema.fi/
historia/lyhytaaltoaseman-vuosikymmenet/

2    T.E.H.D.A.S. ry, https://www.tehdasry.fi/wordpress/info/ 

sä T.E.H.D.A.S. on järjestänyt mm. 33 h LIVE Am-
bient Festivalin vuonna 2015.

Satakunnan Mobilistien muutettua toisiin tiloihin 
vuoden 2020 lopussa, vapautui aseman länsipää-
dystä runsaasti uusia tiloja, jotka tarjoavat yhdistyk-
selle työskentelytiloja sekä toimivat merkittävässä 
roolissa sen tapahtuma-, näyttely- ja työpajatoimin-
nassa.

T.E.H.D.A.S. ry ja Porin kaupunki ovat eri oppi-
laitosten kanssa olleet aktiivisesti kehittämässä 
Väinölän aluetta useissa hankkeissa. Viimeisimpänä 
hyvien käytäntöjen jakamiseen perustuvassa kan-
sainvälisessä URBACT-hankkeessa nimeltä “Come 
in! – Talking Houses, Shared Stories 2019–2020”3  
sekä ympäristöministeriön Lähiöohjelmaan 2020–
2022 kuuluva kulttuuriviritin.4 

Alueen monikerroksisen ja vivahteikkaan his-
torian sekä eri toimijoiden tuoman ainutlaatuisen 
yhteisöllisyyden toivotaan jatkuvan ja laajentuvan 
muodostaen lyhytaaltoasemasta kaikkien porilais-
ten yhteisen kohtaamispaikan. 

T.E.H.D.A.S. ry:n toiminta rakennuksen käytön ja 
kunnossa pysymisen kannalta on ollut merkittävä, 
sillä se on huolehtinut rakennuksesta pienimuo-
toisin kunnostustöin sekä pitänyt lähetinhallissa 
peruslämpöä. Erityisesti yhdistyksen puheenjohta-
jan Antti Pedrozon rooli on ollut tärkeä. Yhdistyksen 
työ rakennuksen elävöittäjänä sekä puistoalueen 
kehittäjänä ja ylläpitäjänä on turvannut sen, ettei 
rakennus ole päässyt pahempaan kuntoon ja että 
sitä voidaan nyt entisestään kehittää.5 AA

3    Porin kaupunki, https://www. www.pori.fi/elinvoiman-ja-
yhteistyon-kehittaminen-kaupunkikeskustassa-urbact-
iplace-hanke. 

4   Ympäristöministeriö, https://ym.fi/lahioiden-
kehittaminen. 

5 Rinne, Niilo. Sähköposti 10.8.2021.

T.E.H.D.A.S. ry on järjestänyt asemalla lukuisia esityksellisiä 
tapahtumia, joista kuvassa yhteistyössä Kulttuuriyhdistys Rapa-
jööti ry:n ja useiden muiden toimijoiden kanssa järjestetty Milla 
muute vuodelta 2012. Kuva: tehdasry.fi

Vuonna 2021 T.E.H.D.A.S. ry:n ensimmäises-
sä uusissa tiloissa järjestetyssä kesänäytte-
lyssä Prepping for Beginners rakennuksen 
länsipään hallin valtasi yhdistyksen itsensä 
toteuttaman suurikokoinen installaatio. 
Kuva: Niilo Rinne.
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T.E.H.D.A.S. ry:n puheenjohtajana toimivan Antti Pedrozon puuveistokset tarkkailevat lyhytaalto-
aseman puistoaluetta.

Taiteilijaduo Simkan  teos Floating Trunks kellui vuonna 2014 Kokemäenjoessa, minkä jälkeen se sai 
uuden kodin veistospuistosta.
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Kuvat: Niilo Rinne 2020.

Julkisivurappauksen  

korjaustyöt

Syksyllä 2020 asemalla on aloitettu julkisivujen rap-
pausten paikkakorjaustyöt. Töitä on tehty pienissä 
erissä.
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Tarinakahvila 2.–16.5.2021

Keväällä 2021 Porin kaupunki ja T.E.H.D.A.S. ry 
avasivat asemarakennuksen ensimmäisen kerrok-
sen tilat ensimmäistä kertaa yleisölle järjestämällä 
Tarinakahvilan, johon saatiin EU-rahoitusta. Kahden 
viikon aikana aseman sisä- ja ulkotilat palvelivat 
avoimena kohtaamispaikkana, jossa voi jakaa Itä-
Porin tarinoita ja tutustua radioaseman tiloihin ja 
historiaan. Tiloihin pystytettiin kolme T.E.H.D.A.S. 
ry:n Fast Show -taidenäyttelyä ja lähialueen yhtei-
sötaideprojektien tuloksia. Konehalliin pystytetyt 
kuvaplanssit havainnollistivat kohteen historiaa.1 

1 Porin kaupunki 26.4.2021. https://www.pori.fi/
uutinen/2021-04-26_vainolan-lyhytasemalla-aukeaa-
tarinakahvila-tule-tutustumaan-radioaseman-tiloihin

Sivun kuvat: Niilo Rinne.



116

Kuvaparit
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Tässä luvussa esitetään kuvapareina vanhoja ja 
nykytilanteen kuvia. Vanhat kuvat ovat peräisin eri 
arkistoista, yksityisistä kuva-albumeista, lehdistä ja 
Porin kaupungin karttapalvelusta. Nykytilakuvat on 
otettu kenttätöiden aikana 17.–21.5.2021 ellei toisin 
mainita.

Ortoilmakuva vuodelta 2019. 
Kaupunki on rakentunut 
aseman ympärille ja puusto 
on kasvanut. Kuva: MML.

Lyhytaaltoaseman lähiympä-
ristön ortoilmakuva vuodelta 
1947. Asema sijaitsi maa-
seudulla ja tonttia ympäröi 
peltomaisema. Kuva: MML / 
Preiviikin aseman arkisto.
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Aseman pihalle istutettiin vihkiäisten yhteydessä vuonna 1948 tammi. 
Vihkiäispuu näkyy tässä 1950-luvun kuvan vasemmassa reunassa. Etualalla 
seisoo vasemmalla aseman talonmiehen poika Jukka Luojukoski ja oikealla 
Jorma Kukkonen. Kuva (osa): Jorma Kukkosen kuva-albumi.

Vihkiäispuu on kasvanut komeaan mittaan reilun 70 vuoden aikana.
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Aseman työntekijä ”kaikkien Kalle” vuonna 1965 rakennetun autokatoksen edustalla joskus 
1970-luvulla. Kuva: Kalevi Vahteran kuva-albumi.

Autokatos toukokuussa 2021. Rakennukseen on jossain vaiheessa lisätty ovet. Autotallissa 
säilytetään hylättyä autovanhusta.
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Asemaa ympäröivä puusto on alkanut kasvaa verhoten raken-
nuksen. Kuva (osa): Leif Öster 22.9.1969 / Yle Arkisto.

Rakennus erottui ympäristöstään vielä 1950-luvulla. Aluetta 
kiersi aita. Ullakkokerros oli valmistunut 1950-luvun alussa. 
Kuva (osa): 1954 / Yle Arkisto.

Aseman puusto on kasvanut tiheäksi metsäksi. Paikalliset käyt-
tävät aluetta virkistäytymiseen.

Radioasemantietä reunustavat sembramännyt on koristeltu 
puuveistoksin. Ne toivottavat saapujan juhlavasti tervetulleeksi 
asemalle. 

Kevyen liikeenteen väylä avaa näkymälinjan metsän poikki kohti 
asemavanhusta. 

Aseman julkisivuihin maalattiin 1940-luvun alussa sodan vuoksi 
suojaväritys. Ullakkokerrosta ei ole vielä rakennettu. Kuva (osa): 
H. Seppänen 12.6.1943 / Yle Arkisto.

ulkotilat
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Uudisrakennusvaihe 11.9.1939. Sokkelin betonivalussa käytetyt 
lautamuotit lojuvat maassa. Kuva: E. Frantsila / Yle Arkisto.

Sisäänkäynti talonmiehen asuntoon. Suomenlippu liehuu salos-
sa aseman vihkiäisissä 30.11.1948. Kuva (osa): Nokelainen / Yle 
Arkisto.

Kaakkoispääty toukokuussa 2021. Voikukat ovat vallanneet 
sokkelin reunustan.

Julkisivuun on ilmestynyt ilmanvaihtosäleikkö ja vesikaton 
vihreä räystäslista on suurentunut vuosien aikana.

Lipputanko on poistettu ja vasemmalla on uusi syöksytorvi 
ohjaamassa vettä katolta. Vihkiäistammi on kasvanut suureksi.

Aseman pääsisäänkäynti 30.11.1948. Etualalla oleva vihkiäispuu 
on vielä pieni. Kuva (osa): Yle Arkisto.

julkisivut kaakkoon ja koilliseen

kUVat Porin lyhytaaltoseman rakentaminen. Työmaalla Yleisradion tekninen johtaja insinööri Jussi Rissanen 
(yli-insinööri Johannes Rissanen) sekä Yleisradion johtokunnan jäsen ja professori Viljo Ylöstalo  
kuvaaja Eero Frantsila (?) kuvausaika: 14.9.1939 kuvalähde: Yleisradion kuva-arkisto
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Asemarakennus 28.1.1982. Julkisivun rappaus on hyväkuntoi-
nen ja valkoiseksi maalattu. Katolla näkyy vuonna 1975 raken-
nettu lauhdutin. Kuva (osa): Leif Öster / Yle Arkisto. 

Vihkiäispäivänä 30.11.1948 asemarakennus oli vielä kaksiker-
roksinen ja ilman ullakkoa. Kuva (osa): Nokelainen / Yle Arkisto.

Vuosien varrella rappaus on kärsinyt ja värityskin on muuttunut 
kellertävä läikikkääksi. Parvekkeen teräsosat ovat ruostuneet. 
Katolla sijainnut lauhdutin on purettu vuonna 1987.

Luoteispäädyssä nähdään 1950-luvun alussa lisätty ullakko-
kerros kapeine ikkunoineen. Konehallin ovi on uusittu ja osa 
ikkunoista on levytetty umpeen ilkivallan vuoksi. Julkisivun 
rappausta on paikkailtu toukokuussa 2021.

Asemarakennuksesta ei lähde enää antennikaapeleita. Toisen 
kerroksen lähetinhallin seinässä on muistona aukotus, jonka 
kautta kulki lähettimen signaalireitti ulkomaailmaan.

Johdot toisen kerroksen lähetinhallista kytkinrakennukseen 
ja antennimastoille vuonna 1948. Kuva (osa): Nokelainen / Yle 
Arkisto.

julkisivut koilliseen, lounaaseen ja luoteeseen

VihkiäisPäiVä 31.11.1948
kuvat ylhäältä vasemmalta:  1) Presidentti Paasikivi puhui Helsingistä käsin (kuva vuodelta 1949) 2) Yleisradion pääjohtaja Hella Wuolijoki saapui 
paikalle pitämään puheensa 3) Vieraita saapumassa yleisradioaseman juhlaan. Tunnistamaton juhlavieras aseman pihalla 4) Tunnistamattomia 
vieraita saapumassa yleisradioaseman juhlaan. Juhlavieraat tupakoivat aseman pihalla. 5) Wuolijoki keskustelee juhlavieraiden kanssa 6) 
Kutsuvieraita. Eturivissä posti- ja lennätinlaitoksen pääjohtaja Simbri Ahola, Yleisradion pääjohtaja Hella Wuolijoki, Baugay (?) ja Erkki Härmä.  
Huomaa taustalla olevat Suomen ja Iso-Britannian liput 7–9) Asemarakennus vihkiäispäivänä. Huomaa kuvassa 7, että Hugo Harmian 
alkuperäisissä piirustuksissa ei länsipäädyssä ollut toista kerrosta. Se rakennettiin 1950-luvulla. Huomaa myös kuvassa 8 kulman takana piileskelevä 
lapsi ja kuvassa 9 hänen potkulautansa kuvaaja 2–9): Nokelainen kuvalähde: Yleisradion kuva-arkisto ja 1) Yle Elävä arkiston Flickr-tili (flickr.com) 

kUVa: Porin lyhytaaltoasema 28.1.1982 kuvaaja Leif Öster kuvalähde: Yleisradion kuva-arkisto 
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1970-luvun 
kuva konehallin 
kuuden kilovoltin 
kennostosta 
suojaverkon 
takana. Kuva 
(osa): Kalevi 
Vahtera / 
Vahteran kuva-
albumi.

Portaiden edessä olevaa laitteistoa. Kuva (osa): Nokelainen 
1948 / Yle Arkisto.

Sohvaryhmä ja televisio ovat löytäneet paikkansa salin nurkas-
ta.

Konehallin tasasuuntaajat ja elektroniputket pidettiin metalli-
verkon ja -seinien takana. Kuva: Sven Raita 30.11.1948 /  Sata-
kunnan Kansa / Satakunnan Museo.

1. kerros: konehalli

Konehalli ja sivuporras toukokuussa 2021. Laitteisto on poistet-
tu ja johtokourut on peitetty turkkipellein. 

Ikkunaseinällä on rivissä lyhytaaltoaseman historiasta kerto-
via näyttelyständejä. Seinässä nähdään paikka, josta signaali 
tasasuuntaajista kulki muuntajille.

kUVat ylhäältä vasemmalta: 1–3) Porin 100 kW:n lyhytaaltolähettimen tekniikkaa 4) Marconi's Wireless Telegraph Company:n insinöörit 
Roy Coningsby ja J. F. Sidebotham asentamassa laitteita kuvaaja: Nokelainen kuvalähde: Yleisradion kuva-arkisto kuvausaika: 5.6.1948
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Konehallin korkea tila saa luonnonvaloa suurten lasiovien ja ylä-
ikkunoiden kautta. Kuva (osa): Kalevi Vahtera 1970-luku / Kalevi 
Vahteran kuva-albumi.

Toimistoapulainen Kaarina Jokinen, siivooja Eeva Lammela ja 
insinööri Lauri Sääski nojaamassa parven kaiteeseen. Oikealla 
näkyvät alkuperäiset lasiovet. Kuva (osa): Leif Öster 22.9.1969 
/ Yle Arkisto.

Ullakon portaiden edessä on sijainnut 15 kW:n 25 metrin lähetin. 
Kuva: Sven Raita 30.11.1948 / Satakunnan Kansa / Satakunnan 
Museo.

Näkymä parvelta kohti konehallia toukokuussa 2021. Phaser Crane Collectiven tekemä luurankotaideteos tarkkailee 
konehallin parvelta alakerran tapahtumia.

Lähettimen sijaan parvella on nykyisin taideteoksia. Vasemmal-
la näkyy seinään kiinnitettynä sama loisteputkivalaisin kuin yllä 
vuoden 1948 kuvassa.

2. KErroS: KonEHAllin yläoSA

kUVa: Toimistoapulainen Kaarina Jokinen, siivooja Eeva Lammela ja insinööri Lauri Sääski aseman parvella 22.9.1969.  
kuvaaja Leif Öster  kuvalähde: Yleisradion kuva-arkisto 
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Katossa nähdään sama loisteputkivalaisin kuin 1970-luvun kuvassa. Lattian tasoero on valettu um-
peen betonilla. Ikkunoiden sisäpuolelle on lisätty kalterit.

1. kerros: PumPPuhuone

Pumppuhuoneen lattiassa oli aikoinaan syvennys pumpuille 
ja ylimääräiselle vedelle. Ikkunan edessä on pari teräksistä 
sadevedenkeräintä. Näistä saatiin tislattua vettä lähetinlait-
teiston jäähdyttämiseen. Kuva (osa): Kalevi Vahtera 1970-
luku / Vahteran kuva-albumi.
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Kalevi Vahtera säätämässä pumppua 1970-luvulla. Kuva (osa): 
Kalevi Vahteran kuva-albumi.

Muuntaja- ja pumppuhuone on otettu keväällä 2021 käyttöön 
kokoontumis- ja näyttelytilana. Kuvassa oikealla nähdään beto-
nilla täytetty tasoero lattiassa.

1. kerros: PumPPuhuone

Nuori Kalevi Vahtera operoimassa pumpun venttiiliä 1970-luvul-
la. Kuva (osa): Kalevi Vahteran kuva-albumi.

Tila on sisustettu toukokuussa 2021 järjestettyä Tarinakahvilaa 
varten kodikkaaksi vanhoilla huonekaluilla, kasveilla, taiteella ja 
räsymatoilla.

Muuntajia verk-
koaidan takana 
1970-luvulla. 
Kuva (osa): 
Kalevi Vahtera / 
Vahteran kuva-
albumi.

Suuri vihreä palo-ovi on säilynyt paikallaan. Ikkunoissa nähdään 
kalterit, jotka on lisätty asemakäytön jälkeen.



127

2. kerros: keittiö 

Kahvihetki toisen kerroksen keittiössä 1970-luvulla. Kuva (osa): Kalevi Vahtera / Vahteran kuva-albumi.

Keittiö on muutettu bändin harjoittelutilaksi.
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Porin aseman hoitaja-insinööri Lauri Sääski ja Yleisradion
ulkomaanpalvelun päällikkö Ville Zilliacus nojailevat 1 kW:n 
202m:n paikallislähettimeen. Kuva (osa): Leif Öster 28.1.1973 / 
Yle Arkisto.

Lähetinhallissa etualalla on aseman työntekijän Väkkärän 
tekemä pienoismalli asemasta, antenneista ja mastoista. Kuva 
(osa): Leif Öster 28.1.1982  / Yle Arkisto.

Hallin ikkunat on peitetty styroksilevyin tilan lämmöneristyksen 
parantamiseksi. Seinästä on poistettu alkuperäinen piirikaavio-
taideteos, joka näkyy vuoden 1973 kuvassa ikkunoiden alla.

Lähetinhallissa on nykyisellään olohuonemainen tunnelma. 
Katosta roikkuu diskopallo.

Hallissa järjestetään keikkoja ja muita tapahtumia. Vasemmalla 
näkyy katossa sama valaisin kuin yläpuolisessa vuoden 1982 
kuvassa.

Toimittaja Riitta Raukko ja mekaanikko Timo Rimpelä Suomes-
sa valmistetun ja Lahdesta Poriin siirretyn 15 kW:n 31 metrin 
lähetinohjaimen ääressä. Kuva (osa): Leif Öster 28.1.1982 / Yle 
Arkisto.

UUSiKSi

2. KErroS: läHETinHAlli

kUVat ylhäältä vasemmalta: 1) Hannu Kaarela työssä säätämässä nauhuria 22.9.1969 2) Aarre Jylhänmaa Porin lyhytaaltoaseman radiomastossa 
kuva: Kuvaamo Raita kuvausaika: tuntematon kuvalähde: Satakunnan Museo 3) Porin aseman hoitaja insinööri Lauri Sääski ja Yleisradion 
ulkomaanpalvelun päällikkö Ville Zilliacus sekä 1 kW:n 202:m:n paikallislähetin 28.1.1973. 4) Aaltoalueelta toiselle siirtyminen oli Porin LA-asemalla 
juhlavantuntuinen toimitus: mekaanikko Reijo Väisänen työntää lähettimen sisään kokonaisen kuorman tarpeellista laitteistoa 28.1.1973  
kuvaaja 1, 2, 4: Leif Öster kuvalähde: Yleisradion kuva-arkisto

kUVat ylhäältä vasemmalta:  1) Reino Väisänen työssä 28.1. 1982 puhdistamassa lähetinputkea. Suurikokoiset lähetinputket jouduttiin aika ajoin 
kylvettämään suolahapossa ja harjaamaan puhtaaksi kestoiän pidentämiseksi ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi 2) Insinööri Lauri 
Sääski ja päivystäjä Jukka Varho 28.1.1973 3) Toimittaja Riitta Raukko ja mekaanikko Timo Rimpelä työssä 28.1. 1982 4) Näkymä aseman sisätiloista 
28.1.1982. Etualalla vitriinissä aseman ja mastojen alueesta tehty pienoismalli kuvaaja: Leif Öster kuvalähde: YLE Kuvapalvelu

kUVat ylhäältä vasemmalta:  1) Reino Väisänen työssä 28.1. 1982 puhdistamassa lähetinputkea. Suurikokoiset lähetinputket jouduttiin aika ajoin 
kylvettämään suolahapossa ja harjaamaan puhtaaksi kestoiän pidentämiseksi ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi 2) Insinööri Lauri 
Sääski ja päivystäjä Jukka Varho 28.1.1973 3) Toimittaja Riitta Raukko ja mekaanikko Timo Rimpelä työssä 28.1. 1982 4) Näkymä aseman sisätiloista 
28.1.1982. Etualalla vitriinissä aseman ja mastojen alueesta tehty pienoismalli kuvaaja: Leif Öster kuvalähde: YLE Kuvapalvelu
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Alkuperäisessä avotarkkaamossa oli etualalla äänipöytä ja 
seinustoilla lyhytaaltolähettimet ja -tekniikkaa. Kuva (osa): Sven 
Raita 30.11.1948 / Satakunnan Kansa / Satakunnan Museo.

Tarkkaamon takaseinällä on Lahdesta Poriin siirretty 15kW:n 
lähetin, keskellä äänipöytä ja hallin puolella lähetinohjain. Hallin 
seiniä koristaa piirikaaviotaideteos. Kuva (osa): 13.11.1954 / Yle 
Arkisto.

Tarkkaamo toimii nykyään bändien treenitilana. 1960- tai 
1970-luvulla vanhan lyhytaaltolähettimen tilalle sijoitettu vihreä 
kiintokaappi on edelleen käytössä. Mustien jätesäkkien alta 
paljastuu alkuperäisiä pintamateriaaleja.

Tarkkaamon ja lähetinhallin väliin tehtiin mahdollisesti 1970-lu-
vulla lasiseinä. Nykytilassa lasit on paneloitu umpeen ja seinä 
maalattu valkoiseksi. Seinän muoto paljastaa entisen tarkkaa-
mon sijainnin.

Lähetinhallin lattiaa on korotettu asemakäytön jälkeen puule-
vyilllä. Korotuksen alla on alkuperäinen betonilattia, jossa pääte-
asteen vaunuja liikuteltiin permantoon kiinnitetyillä kiskoilla.

Miehiä työssään lähetinhallissa 13.9.1954. Kuva (osa): Yle 
Arkisto.
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Insinööri Lauri Sääski ja päivystäjä Jukka Varho operoimassa Telefunkenin kelanauhurein 
varusteltua tarkkaamon äänipöytää 28.1.1973. Seinällä nähdään vanhan lähettimen tilalla kiin-
tokaluste, johon on upotettu äänitekalustoa. Uusi sisäikkunallinen väliseinä vaimensi lähetin-
hallista tarkkaamoon kantautuvaa melua. Kuva: Leif Öster / Yle Arkisto.

Tarkkaamon nurkassa on rumpalin paikka. Vihreässä kiintokalusteessa säilyvät vahvistimet ja muu 
musiikkilaitteisto. Oikeassa ylänurkassa nähdään 1970-luvunkin kuvassa esiintynyt poistoilmakanava 
mustaksi maalattuna.

2. KErroS: TArKKAAMo

kUVat ylhäältä vasemmalta:  1) Reino Väisänen työssä 28.1. 1982 puhdistamassa lähetinputkea. Suurikokoiset lähetinputket jouduttiin aika ajoin 
kylvettämään suolahapossa ja harjaamaan puhtaaksi kestoiän pidentämiseksi ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi 2) Insinööri Lauri 
Sääski ja päivystäjä Jukka Varho 28.1.1973 3) Toimittaja Riitta Raukko ja mekaanikko Timo Rimpelä työssä 28.1. 1982 4) Näkymä aseman sisätiloista 
28.1.1982. Etualalla vitriinissä aseman ja mastojen alueesta tehty pienoismalli kuvaaja: Leif Öster kuvalähde: YLE Kuvapalvelu
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Nykytila 2021
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lounas 1: 0

koillinen 1: 0 luode 1: 0

kaakko 1: 0

uudisrakennusvaihe
1939—1948

ullakkolaajennus
1948—1975

muutosvaihe
1975—1987

uusiokäyttövaihe
1987—2021

1939–1940
Uudisrakennusvaihe

1948–1950
Laajennusvaihe

1970-luku
Muutostyöt

1987
Muutostyöt, asematoiminnan loppu

1988–2021
Uusiokäytön aikaiset muutostyöt

Ajoituskaaviot 

Koillisjulkisivun ajoituskaavio

Lauhduttimen eteen 
1976 rakennettu suo-
jakaide

Ullakkokerros rakennettu 
noin vuonna 1950

Katolle vuonna 1976 
rakennettu lauhdutin on 
purettu 1987.

Ikkuna-aukko 
levytetty umpeen 
1987

Entisten oviauk-
kojen paikalle 
tehty iv-säleiköt 
1970-luvulla

Pääsisäänkäynnin 
syvennyksen pyöreä 
ikkuna levytetty umpeen 
uusiokäytön aikana

Päädystä on purettu 
nosturin tukiraken-
nelma mahdollisesti 
1990-luvun alussa.

Asemarakennuksen pääjulkisivu on säilynyt pitkälti alkuperäisessä asussaan. Suurimmat muutokste liitty-
vät ullakkokerroksen rakentamiseen 1950-luvun alussa ja pieniin 1970- ja 1980-lukujen aukkomuutoksiin. 
Katolle 1970-luvulla rakennettu lauhdutin on purettu vuonna 1987.

Pääsisäänkäynnin 
vieressä ollut lippu-
tanko on poistettu.
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Lähetihallin reunimmaiseen ikkunaan on 1976 
asennettu iv-säleikkö. Aukko on muurattu venttiilin 
ympäriltä umpeen.



133

1939–1940
Uudisrakennusvaihe

1948–1950
Laajennusvaihe

1970-luku
Muutostyöt

1987
Muutostyöt, asematoiminnan loppu

1988–2021
Uusiokäytön aikaiset muutostyöt

Lounaisjulkisivun ajoituskaavio

lounas 1: 0

koillinen 1: 0 luode 1: 0

kaakko 1: 0

uudisrakennusvaihe
1939—1948

ullakkolaajennus
1948—1975

muutosvaihe
1975—1987

uusiokäyttövaihe
1987—2021

Ikkuna-aukkoa madallettu 
1970-luvlla

Ullakkokerros rakennettu 
noin vuonna 1950

Haalausovet ja sen alapuo-
lisen ulkoseinän suojalau-
doitus on tehty noin vuonna 
1950.

Tikapuut ja suojakaide 
1970-luvulta

Lähettimen antennisyöttö

Lounaisjulkisivun suurimmat muutokset liittyvät ullakkokerroksen rakentamiseen 1950-luvun alussa ja 
pieniin ikkuna-aukkomuutoksiin. Luoteispäädyn edustalta on purettu uusiokäytön aikana nosturin I-palkki-
rakennelma.

lounas 1: 0

koillinen 1: 0 luode 1: 0

kaakko 1: 0

uudisrakennusvaihe
1939—1948

ullakkolaajennus
1948—1975

muutosvaihe
1975—1987

uusiokäyttövaihe
1987—2021

Päädystä on purettu 
nosturin tukiraken-
nelma mahdollisesti 
1990-luvun alussa.

Ikkuna-aukko 
muurattu um-
peen 1970-lu-
vulla.

Talonmiehen 
asunnon alkupe-
räisen ulko-oven 
pinnassa on uusi 
laudoitus
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lounas 1: 0

koillinen 1: 0 luode 1: 0

kaakko 1: 0

uudisrakennusvaihe
1939—1948

ullakkolaajennus
1948—1975

muutosvaihe
1975—1987

uusiokäyttövaihe
1987—2021

Kaakkoisjulkisivun ajoituskaavio Luoteisjulkisivun ajoituskaavio

lounas 1: 0

koillinen 1: 0 luode 1: 0

kaakko 1: 0

uudisrakennusvaihe
1939—1948

ullakkolaajennus
1948—1975

muutosvaihe
1975—1987

uusiokäyttövaihe
1987—2021 1939–1940

Uudisrakennusvaihe

1948–1950
Laajennusvaihe

1970-luku
Muutostyöt

1987
Muutostyöt, asematoiminnan loppu

1988–2021
Uusiokäytön aikaiset muutostyöt

Päädystä purettu nosturin tukira-
kennelma mahdollisesti 1990-luvun 
alussa

Ovet ja osa ikkunoista uusittu mah-
dollisesti 1990-luvun alussa, jotta 
harrasteautot mahtuivat sisään

Lauhdutti-
men eteen 
1970-luvulla 
rakennettu 
suojakaide

1950-luvun alussa rakennettu 
ullakkokerros

Seinään puhkaistu iv-kanava 
1970-luvulla

Seinään tehty 1976 
haalausaukko uuden 
lähettimen sisään saa-
mista varten, muurattu 
siirron jälkeen umpeen.

Suojakaiteet 
ja tikkaat 
1970-luvulta

Katolle 
1970-luvulla 
rakennettu 
lauhdutin pu-
rettu 1987

Kaakkoisjulkisivun suurimmat muutokset ovat ullakkokerroksen rakentaminen 1950-luvun alussa ja ikku-
na- ja ovimuutokset uusiokäytön alussa. Luoteisjulkisivun muutokset on tehty lähinnä 1970-luvulla, kun 
asemaan on saatu uusi 250 kW:n lähetin ja katolle asennettu lauhdutin. Lauhdutin on purettu 1987.

Ilmanvaihtokuilun aukot levytetty 
umpeen
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Ilmanvaihtokuilun aukot levytetty 
umpeen, ainakin luoteispuolen 
laudoitus on uusittu
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103

P

1939–1940
Uudisrakennusvaihe

1948–1950
Laajennusvaihe

1970-luku
Muutostyöt

1987
Muutostyöt, asematoiminnan loppu

1988–2021
Uusiokäytön aikaiset muutostyöt

Ensimmäisen kerroksen ajoituskaavio
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Laitteistot poistettu 1987, laitteiden 
asennuskiskojen väliköt täytetty betonilla 
2010-luvulla

Muovilattia lisätty 2010-luvulla

Teräsrakenteinen liukuovi lisätty 1970-luvulla

Luoteispäädyn ovet 
ja osa ikkunoista 
uusittu mahdolli-
sesti 1990-luvun 
alussa

Pyöreä ikkuna 
levytetty umpeen 
uusiokäytön 
aikana

Seinään puhkaistu iv-kanava 1970-luvulla

Ikkuna-aukkoa madallettu 1970-l.

Entisen pumppuhallin ikkunoiden sisäpuolelle lisätty kalterit uusiokäytön aikana

Konehallin seinä- ja 
kattopintoja maa-
lattu 1970-luvulla

Muuntajahuoneista 
poistettu muunta-
jat 1987

Ovilehti poistettu 
uusiokäytön aikana

Ovilehti poistet-
tu uusiokäytön 
aikana

Suihku poistettu 
uusiokäytön aikana

Vesipiste 
lisätty uusio-
käytön aikana

Osa välisei-
nistä pu-
rettu 1987 
laitteiston 
poistami-
sen yhtey-
dessä

Seinä ja ovi purettu 1950

Ovet muutettu 
ikkunoiksi viimeis-
tään 1970-l.

Väliseinä ja ovi 
lisätty uusiokäytön 
aikana

Laitteistot poistettu 1987, laitteiden 
asennuskiskojen väliköt täytetty betonilla 
2010-luvulla

Aukot muurattu umpeen 1987

Ensimmäisen kerroksen tilajako on säilynyt lähes alkuperäisenä. Rakennuksessa on tehty vain pieniä 
väliseinä- ja aukkomuutoksia 1970-luvulla sekä vuonna 1987 asematoiminnan päätyttyä, kun laitteisto on 
purettu ja siirretty pois. 
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P

1939–1940
Uudisrakennusvaihe

1948–1950
Laajennusvaihe:

1970-luku
Muutostyöt

1987
Muutostyöt, asematoiminnan loppu

1988–2021
Uusiokäytön aikaiset muutostyöt
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Toisen kerroksen ajoituskaavio

Entinen keittiö on muutettu 
uusiokäytön aikana bändi-
huoneeksi

Lähetinhallista poistettu lähettimet ja 
muu radiotekniikka 1987

Entinen 
tarkkaamo 
muutettu bän-
dihuoneeksi

Seinään avattu 1976 aukko 
uuden lähettimen sisään-
nostoa varten, jonka jälkeen 
aukko muurattu umpeen 

1. ja 2. kerroksen välisen välipohjan 
kaikki aukot on valettu betonilaastilla 
umpeen 1970-luvulla

Wc:n etuhuone 
purettu ja wc 
(207) uusittu 
2010

Ovilehti poistettu

Yläikkunan aukko muurattu umpeen 
1970-luvulla Parvelta ullakolle johtava porras näkyy vuoden 1948 

valokuvassa, vaikka ullakko valmistunut n. 1950. 

Alkuperäiset ilmakanavat

Lähetinhallin ikkunat peitetty uusiokäytön aikana 
sisäpuolelta styrox-levyin

Lähetinhalliin on uusiokäytön aikana vanhan lattian päälle on raken-
nettu uusi, korotettu lattia, jossa on puukoolaus ja lastulevyt.

Entisen lähetin/
varaston ja työ-
huoneen välinen 
väliseinä purettu 
mahdollisesti 1987

Entinen johtajan 
toimistohuone, 
johon liittyy 
parveke

1970-luvulla rakennetun väliseinän 
sisäikkunat levytetty umpeen uusio-
käytön aikana

Toisen kerroksen tilajako on säilynyt suurelta osin alkuperäisenä, vaikka käyttötarkoitukset ovatkin muuttuneet. Suurimmat muu-
tokset on tehty 1970-luvulla, jolloin esimerkiksi lähetinhalliin (202) ja tarkkaamon (209) väliin lisättiin lasiseinä. Asematoiminnan 
päätyttyä vuonna 1987 tiloista on viety pois radiotekninen laitteisto, kuten suuret 100  ja 250 kilowatin lähettimet, mikä on muut-
tanut tilojen ilmettä. Uusiokäyttövaiheessa tapahtuneet muutokset ovat pääosin kevytrakenteisia ja pintamuutoksia. Koillissivun 
huoneet ovat bändikämppiä. Toisessa kerroksessa on säilynyt alkuperäiset ikkunat ja suuri osa sisäovista.

Parveke
Konehallin yläosa

Konehallin parvi



137

P

1939–1940
Uudisrakennusvaihe

1948–1950
Laajennusvaihe

1970-luku
Muutostyöt

1987
Muutostyöt, asematoiminnan loppu

1988–2021
Uusiokäytön aikaiset muutostyöt

Ullakkokerroksen ajoituskaavio
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Ullakon lattiaan on puhkaistu 
nosturin aukko ullakon rakenta-
misen yhteydessä noin vuonna 
1950. 

Lähetinhallin yläosan entisen ulkoseinän 
ilmanvaihtoaukko on jäänyt ullakon ra-
kentamisen yhteydessä tarpeettomaksi 
ja sen säleikkö on poistettu. Aukko on 
levytetty pahvilla. Aukon ympärillä on 
saattanut säilyä alkuperäistä ulkoseinä-
rappausta ja kalkkimaalia.

Haalausaukko ja puinen pariovi on tehty 
ullakkokerroksen rakentamisen yhtey-
dessä ja sen ulkopuolella on ollut vinssi.

Porras on raken-
nettu viimeistään 
vuonna 1948.

Ullakon lattiana on 
1939–1940 valettu 
teräsbetonilaatta, 
joka on  on toiminut 
ullakkokerroksen 
rakentamiseen eli 
noin vuoteen 1950 
asti vesikattona.

Asemarakennuksen luoteispäädyn ullakkokerros on rakennettu vihkiäisten jälkeen, noin vuonna 1950, alkuperäisen vesi-
katon päälle. Rakennettujen ulkoseinien alaosasta noin 20 cm on alkuperäistä ulkoseinää. Kerroksen lattia on alkuperäi-
nen vesikatto, jonka päällä on saattanut olla bitumihuopa, mutta tiedossa ei ole miten sitä on muokattu sen muuttuessa 
välipohjaksi. Kallistukset kohti portaikkoa ja väliovea herättivät ratkaisemattomia kysymyksiä. On myöskin erikoista, 
että parvelta ullakolle johtava porras on vuoden 1948 arkistovalokuvan perusteella ollut olemassa jo ennen varsinaisen 
ullakkokerroksen rakentamista.

Toisen kerroksen lähetinhallin yläosa

Matalamman osan tasakatto, jonka bitumi-
huopakate on uusittu mahdollisesti vuonna 
1987, kun paikalta on purettu 1970-luvun 
lauhdutin. 

Lähetinhallin ylä-
ikkuna on muu-
rattu umpeen 
1970-luvulla. 

Ikkuna-aukko muurattu umpeen 
1970-luvulla
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Ulkotilat 

Sijainti ja tontti

Porin lyhytaaltoasema sijaitsee Porissa, Metallinky-
län kaupunginosassa, entisen Koiviston kuninkaan-
kartanon mailla. Aluetta kutsutaan toisinaan myös 
Väinöläksi. Etäisyyttä Porin keskustaan on noin 
viisi kilometriä. Rakennusvaiheessa alue oli peltoa, 
jonka ojat ovat edelleen nähtävissä aseman ympä-
ristössä. Nykyään radioaseman tontti on metsitty-
nyt. Alueella on tehty harvennushakkuuta viimeksi 
vuonna 2019.1

Asemalle saavutaan koillisen suunnasta, alueen 
portilta alkavien sembramäntyjen reunustaman 
kujanteen kautta. Männyt ovat kuivuneet ja kuol-
leet, mutta niiden rungot on jätetty pystyyn. Näitä 
puunrunkoja on hyödynnetty alueella toimintaansa 
pitävän T.E.H.D.A.S. ry:n veistospuistossa.

Asemaa ympäröivässä maastossa on sijainnut 
useita antennimastoja. Mastot on sittemmin pu-
rettu ja niistä on jäljellä enää betonisia jalustoja ja 
harusankkureita. Alueella on sijainnut myös useita 
eri aikoina rakennettuja apurakennuksia, joista osa 
on sittemmin purettu tai tuhoutunut.

1 Rinne, Niilo 17.5.2021. Suullinen tiedonanto.

Lyhytaaltoaseman lähiympäristön kartta. Kuva: Maanmittauslaitos, Paikkatietoikkuna.fi 2021.

Asemarakennus

Huoltorakennus

Autotalli

Kytkinrakennus
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Porin vanhan lyhytaaltoaseman alue kuvattuna vuonna 2020 
kohti etelää. Kuva: Porin kaupunki, Tekninen toimiala. Kuvat on 
yhdistänyt panoraamaksi Niilo Rinne. 

Asemarakennus 1939–1940, ullakko 1950

Autotalli 1965

Kytkinrakennus 1975Sembramäntyjen reunustama Radioasemantie

Telian mobiiliverkkomasto ja sen huoltorakennus 1980-luvulta
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Veistospuisto

Tällä hetkellä, vuonna 2021, lyhytaaltoasemalla 
toimii taidejärjestö T.E.H.D.A.S. ry, joka esittelee 
teoksiaan asemalla sekä sitä ympäröivässä veis-
tospuistossa. T.E.H.D.A.S. ry:n taiteilijat ovat muun 
muassa hyödyntäneet portilta asemalle johtavan 
sembramäntykujanteen puita veistotaideteoksis-
saan. Veistoksia on sijoitettu myös asemarakennuk-
sen koillis- ja kaakkoispuoliseen metsikköön.

Lyhytaaltoaseman koillispuolinen veistospuisto.

Portin edustalla oleva veistos.

Lyhytaaltoaseman pihapiirissä on taideteoksia.

Teräksestä hitsattu veistos lyhytaaltoaseman edustalla.
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Porin lyhytaaltoasemalle saavutaan koillisesta Radioasemantietä pitkin. Portti on poistettu, mutta vanhat portin pylväät ja pätkät 
kivimuuria ovat säilyneet. Hiekkapäällysteisen tien molemmin puolin istutetut sembramännyt ovat ajan kuluessa kuivuneet ja niitä 
on jouduttu sahaamaan. Puunrunkoihin on tehty veistoksia.
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Selitteet:

Seuraavien sivujen  kuvatekstit viittaavat kartan numerointiin.

MM merimiesantenni
KE  Keski-Euroopan antenni
PA  Pohjois-Amerikan antenni
EA  Etelä-Amerikan antenni

Numeroituina lyhytaaltoantennien mastot 1–5 harusankkurei-
neen (kirjaimin)

K  keskiaaltoantennin mastoperustus harusankkureineen
P  periodis-logaritmisen suunta-antennin perustukset

Antennijärjestelmän 

jäänteet

Lyhytaaltoasemaa ympäröineiden verhoantennien 
ja keskiaaltolähettimien perustukset ovat säily-
neet Koiviston ulkoilupuiston alueella lähes koko-
naisuudessaan. Mastoperustukset ja vaijereiden 
harusankkurit löytyvät yhä maastosta ongelmitta, 
joskin kasvillisuus ja humus hautaa niitä enenevissä 
määrin alleen.

Mastoperustukset ja harusankkurit kertovat 
konkreettisesti radioaseman rakennuksen ympä-
rille levitäytyneestä lähetinjärjestelmästä. Aluskas-
viillisuuden seassa pilkottavina radioteknologian 
betoniraunioina ne ovat jopa viehättäviä, aluksi omi-
tuisiakin fragmentteja. Antennijärjestelmän osat 
kuuluvat olennaisena osana radioaseman arkkiteh-
tuurin. Maisemassa ne antavat yhä mittakaavan an-
tennijärjestelmän valtavalle koolle, jota valokuvista 
voi olla vaikea hahmottaa. PS
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Mastoperustus 2

Harusankkuri 2B Harusankkuri 2C

Harusankkuri 2A

Harusankkuri 1A

Merimiesantennin linja näkyy yhä koivikon meskellä.
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Harusankkuri KC

Harusankkuri KB Harusankkuri KA

Keskiaaltolähettimen mastoperuskus K Uudempi mastoperustus mastoperustuksen 4 vieressä
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Harusankkuri 3A Mastoperustus 3

Harusankkuri 3C Harusankkuri 3B

Mastoperustus 4

Harusankkuri 4A
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Harusankkuri 4C

Harusankkuri 4B Mastoperustus 5 Harusankkuri 5A

Harusankkuri 5B Harusankkuri 5C
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Asemarakennuksen 

yleishahmo

Lyhytaaltoasema on funktionalistinen, vaaleaan 
sävyyn rapattu ja maalattu, tiilestä muurattu raken-
nus, jossa kaksi kerrosta ja ullakko. Rakennuksessa 
on erikorkuisia osia. Pohjamuoto on pitkänomainen 
suorakaide, jonka kaakkoispäädyssä on pääportaan 
kaareva seinä. 

Osassa rakennusta on tasakatto ja osassa 
taas hyvin loiva aumakatto. Katto ja räystäät ovat 
pääosin vihreäksi maalattua sinkkipeltiä. Raken-
nuksen katon pinnasta korkeimmalle kohoava osa 
on puurakenteinen vaakalaudoitettu ilmakanava, 
joka on johtanut ilman ulos ensimmäisen kerroksen 
tuuletinhuoneesta. 

Pääsisäänkäynti sijaitsee koillissivun nurkassa. 
Sisäänkäynti sijaitsee syvennyksessä, jonka ylä-
puolella on entiseen päällikön toimistohuoneeseen 
liittyvä ulokeparveke. Parvekkeen betonilaatat on 
kulmistaan pyöristetty ja se muodostaa sisäänkäyn-
nin yläpuolelle virtaviivaiseen lipan. Parveke edus-
taa funktionalistista muotokieltä vaakasuuntaisine 
teräsputkikaiteineen.

Kaakkoispäädyssä on talonmiehen asunto, johon 
on oma sisäänkäynti. Luoteispäädyssä on entisen 
konehallin sisäänkäynti. 

Julkisivut

Radioasemassa on punatiilestä muuratut, rapa-
tut ja kalkkimaalatut seinät. Seinissä on runsaasti 
sementtipitoisella laastilla tehtyjä korjauspaikkoja, 
joista ainakin osa on ilmeisesti aivan viimeaikaisia. 
Rappauksen värit ovat vaihdelleet vuosikymmen-
ten aikana ja sodan aikana rakennus naamioitiin 
maalaamalla se maastokuvioiseksi. Tällä hetkellä 
maalipinta on vaaleankellertävä. Vuoden 1982 
talvella otetussa kuvassa rakennus oli luonnon-
valkoista sävyä, joka on ilmeisesti alkuperäisestä 
sävystä tuntuvasti vaaleampi. Radioaseman vintillä 
on katkelma vanhaa luoteisjulkisivua, joka on jäänyt 
sisäseinäksi noin vuonna 1950 ullakon rakentami-
sen yhteydessä. Seinässä olevan pyöreän ilman-
vaihtokanavan ympärillä on parin sentin levyinen 
kaistale sävyltään vaaleanruskeaa ja kellertävää 
julkisivumaalia. Nämä sävyt voivat liittyä alkupe-
räiseen väritykseen tai sodan aikaiseen maasto-
kuviointiin, mutta varmuutta asiasta ei ole. Raken-
nuksen alkuperäisen värin selvittäminen vaatisi 
väritutkimuksen.

Sokkeli on valettu betonista lautamuottia käyt-
täen. Sokkelin pintaan on ehkä alun perin hierretty 
jonkinlainen pinnoite, joka on sittemmin kulunut 
suureksi osaksi pois, jolloin muottikuvio on paljas-
tunut. 

Asemarakennuksen ikkuna-aukotuksen koko 
vaihtelee. Pääosa ikkunoista on kaksi- tai kolmeja-
koisia. Konehallin koillissivulla on myös viisijakoisia 
ikkunoita. Osassa ovia on lasit. Rakennuksessa on 
kaksi ulokeparveketta, joissa on teräsputkikaiteet. Lähetinhallin yläosan koillisseinä on entinen ulkoseinä, jonka 

iv-kanavan kohdalla on havaittavissa erisävyisiä pintakerroksia, 
joita tutkimalla saattaa voida selvittää julkisivujen alkuperäisen 
värin.

KUVAUSPAiKAT

Asemarakennus
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Julkisivu koilliseen
Radioaseman koillisen puolen julkisivu näkyy 
ensimmäisenä radioaseman pihaan saavuttaessa. 
Rakennuksen yleisilme on funktionalistinen ja sen 
pääosin pystysuuntaiset ikkunat eivät ole symmet-
risesti linjassa. Konehallin ja lähetinhallin välisessä 
seinäpinnassa kohoaa vaakalaudoitettu ilmanvaih-
tokanava. 

Pääsisäänkäynti sijaitsee koillissivun vasem-
massa reunassa. Sisäänkäynnin edustalla on viiden 
askelman graniittiporras. Alkuperäinen pääovi on 
tammea, mutta ilkivallan vuoksi lasit on suojattu 
metallilevyillä. Sisäänkäynnin syvennyksen oikealla 
puolella on pyöreä ikkuna-aukko, joka on peitetty 
levyllä. Pääsisäänkäynnin yläpuolella on parveke, 
joka muodostaa lipan sisäänkäynnin yläpuolelle ja 
samalla tasapainottaa rakennuksen monitasoisuut-
ta tuoden sen esille. Betonista valettua, raudoitet-
tua ja kulmistaan pyöristettyä parvekelaattaa tukee 
kaksi vinoon asennettua, pyöreää teräspilaria. 
Laatan pinnassa on alkuperäinen, vihreäksi maalat-
tu sinkkipelti. Parvekkeessa on maalattu teräsput-
kikaide, jossa on neljä vaakaputkea. 

Ensimmäisen kerroksen tuuletinhuoneen kahden 
ulko-oven paikalle on tehty 1970-luvlla ilmanvaih-
tosäleiköt. Koillisjulkisivun oikeassa reunassa on 
kolme muuntajahuonetta, joissa on pariovet. Ovien 
yläpuolella on pyöreät ilmanvaihtoritilät.

1950-luvun alussa rakennetun ullakkokerroksen 
koillissivulla on kahdeksan vaakaikkunaa, jotka 
poikkeavat muodoltaan ja suunnaltaan 1939–1940 
rakennettujen ikkunoiden ilmeestä. 

Muuntajatilojen ovien ulkopinnassa on puiset säleiköt. Ovien 
yläpuolisessa seinässä on pyöreät ilmanvaihtoventtiilit.

Muuntajatilojen 
pariovien sisäpuo-
lella on palotur-
vallisuuden vuoksi 
teräslevyt ja niissä 
olevia luukkuja 
voidaan säädellä 
ilmanvaihdon 
parantamiseksi.

Tuulikaapin ovet ovat identtiset uloimpien ulko-ovien kanssa, 
joten niistä voi päätellä ulko-ovien alkuperäisen ilmeen lasituksi-
neen, funktionalistisine kahvoineen, alkuperäisine lukkoineen ja 
helotuksineen. Sisäänkäynnin sivulla ollut pyöreä ikkuna, jonka 
aukko on levytetty sittemmin umpeen.

Rakennuksen keskellä katolle saakka kohoaa puinen laudoi-
tettu ilmanvaihtokanava. Tämäkin julkisivussa näkyvä kanava 
kertoo funktionalismin periaatteesta: muoto seuraa funktiota. 
Ilmanvaihtokanavan yläosassa sijainneet poistoilma-aukot on 
sittemmin levytetty umpeen.
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Julkisivu koilliseen vuonna 2021
 1 : 200



150

Julkisivu kaakkoon
Kaakon puoleiselle päätyjulkisivulle antaa voimak-
kaan funktionalistisen ilmeen kaarevaseinäinen 
pääporras, jonka ulkoseinässä on viisi pientä lasitiili-
ikkunaa. Portaan sivulla on talonmiehen asunnon 
sisäänkäynti. Sisäänkäynnin yläpuolella on teräs-
putkikaiteellinen, betonista valettu parveke, joka 
toimii samalla sisäänkäynnin katoksena. Porrashuo-
ne ja parveke tuovat oman vahvan leimansa raken-
nuksen ilmeeseen.

Talonmiehen asunnon ovi on alkuperäinen, mutta 
se on kokenut ilkivaltaa ja sen pinta on laudoitettu. 
Oven yläpuolella on ikkuna, joka valaisee eteistilaa. 

Parvekkeella on kolme alkuperäistä ikkunallista 
ovea. Ovet on levytetty sisäpuolelta eikä parvek-
keelle tällä hetkellä ole pääsyä.

Kaakkoispuolen toisen kerroksen seinän läpi 
vietiin uusi radiolähetin lähetinhalliin 1970-luvun 
puolivälissä. Tätä varten seinään piti avata 2500 x 
3000 mm kokoinen aukko. Lähettimen siirtämisen 
jälkeen aukko muurattiin umpeen, mutta sen ääri-
viivat erottuvat edelleen julkisivussa. 1970-luvulla 
on myös puhkaistu ensimmäisen kerroksen seinään 
iv-aukko.

Päätyseinän yläosassa on säilynyt alkuperäinen, 
uudisrakennusvaiheesta peräisin oleva vinssi.

Julkisivu kaakkoon vuonna 2021
1 : 200

Kaakkoispäädyn kaarevassa seinässsä on pienet lasitiili-ikku-
nat. Julkisivun yläosassa on vanha vinssi. Julkisivun 1970-luvulla 
puhkaistun aukon rajat erottuvat seinäpinnassa. 
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Kaakkoisjulkisivussa olleet vanhat tikkaat on purettu, mutta 
niiden metallikannakkeet näkyvät kuitenkin edelleen seinässä.  
Oikealla näkyy pääsisäänkäynnin yläpuolinen ulokeparveke 
vinoine teräspilareineen ja vaakaputkikaiteineen.

Porrashuoneen sivulle on 1970-luvulla lisätty suojakaide ja tik-
kaat, joita kautta on noustu katolle asennetulle lauhduttimelle. 
Lauhdutin on purettu vuonna 1987, mutta tikkaat ja suojakaide 
on jätetty. Entisen talonmiehen asunnon sisäänkäynti sijaitsee 
parvekkeen alla. Syöksytorvi on uusi.

Kaakkoispäädyn parvekkeen teräsputkikaiteet ovat pahasti ruostuneet. Parvekkeelta katolle johtavat tikkaat on lisätty 1970-luvun 
puolivälissä, kun koillispuolen katolle lisättiin lauhdutin. 

8

9
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Julkisivu lounaaseen
Takapihan puoleisen lounaisjulkisivun vasemmassa 
yläosassa on 1950-luvulla rakennetun ullakkoker-
roksen pariovellinen haalausaukko. Aukon yläpuo-
lella on sijainnut vinssinosturi, jolla on nostettu 
tavaraa ullakolle. Vinssi on sittemmin purettu. 
Haalausaukon alapuoleisessa seinäpinnassa on 
suojalaudoitus. Ullakon lounaissivulla on viisi pys-
tysuuntaista ikkunaa, jotka poikkeavat tyypiltään 
talon muista ikkunoista.

Radioaseman antennisyötöt on johdettu raken-
nuksesta ulos lounaispuolelta ja seinässä on niille 
kaksi suorakulmaista aukkoa. 

Ensimmäisen kerroksen pumppuhuoneen kak-
sijakoisista ikkunoista yhtä on madallettu 1970-lu-
vulla. Toisessa kerroksessa sijaitsevan lähetinhallin 
yläosassa on alkuperäiset, kolmijakoiset ikkunat, 
joista yksi on muurattu 1970-luvulla umpeen ja 
paikalle on asennettu pieni iv-kanava.

Julkisivu lounaaseen vuonna 2021
1 : 200

Ensimmäisen kerroksen ikkunat ovat alkuperäisiä, mutta niiden sisäpuolelle on lisätty uusiokäytön aikana kalterit. Yhtä ikkunoista 
on madallettu 1970-luvulla. Yksi toisen kerroksen lähetinhallin yläosan ikkunoista on muurattu umpeen. 

10
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1950-luvun alussa rakennetun ullakkokerroksen haalausaukko on 1800 mm leveä ja 1800 mm korkea. 
Aukossa on puinen pariovi. Aukon alapuoliseen seinäpintaan 1950-luvulla lisätty laudoitus suojaa julki-
sivua ja nostettavaa kuormaa.

1950-luvun alussa rakennetun ullakon lounaissivulla on viisi yksijakoista pystyikkunaa. Alun 
perin lounaisjulkisivussa on ollut syöksytorvi, josta sadevettä on johdettu ensimmäisen 
kerroksen pumppuhallissa sijainneeseen betonisäiliööön, joka on myöhemmin vaihdettu 
turvallisempaan terästankkiin (Vahtera, Kalevi 19.5.2021. Suullinen tiedonanto ). Sadevet-
tä käytettiin asemalla jäähdytystarkoituksessa. Nykyinen syöksytorvi jatkuu normaalisti 
lähelle maanpintaa.

11
11.5
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Julkisivu luoteeseen 
Luoteista julkisivua hallitsee rakennuksen suurin 
sisäänkäynti. Alun perin sisäänkäynnissä on ollut 
lasiovet ja seitsenjakoiset ikkunat, mutta ovet ja 
keskimmäiset ikkunat on uusittu mahdollisesti 
1990-luvun alussa. Tällöin on myös betonipilarin ja 
I-palkin rakennelma, jonka avulla on voitu nostaa 
painavaa kalustoa. Muutokset on tehty, jotta autot 
voitiin ajaa sisään entiseen konehalliin. Nykyiset 
ovet ovat teräksisiä. Niiden ikkunat on levytetty 
umpeen. Alkuperäiset ovet olivat puisia. Teräksis-
ten ovi- ja ikkunaruutujen yläpuolella on säilynyt 
seitsemän alkuperäisetä puista ikkunaruutua. 

Luoteisjulkisivu on ollut alun perin nykyistä ma-
talampi. 1950-luvun alussa rakennetun ullakkoker-
roksen luoteissivulla on seitsemän pystysuuntaista, 
yksijakoista ikkunaa. DA

Julkisivu luoteeseen vuonna 2021
1 : 200

Lounaispäädyssä on aukko, jonka alaosassa on leveät ovet ja ovien yläpuolella ikkunat. Aukko on 
4000 mm leveä ja 3150 mm korkea. Ovet ja niiden yläpuoliset kuusi ikkunaa on uusittu mahdollisesti 
1990-luvulla, ylimmät seitsemän ikkunaruutua ovat alkuperäisiä. Ovien lasien päällä on levyt.  Ullakko 
ja sen seitsemän kapeaa ikkunaa on rakennettu 1950-luvun alussa. Seinärappausta on paikkakorjat-
tu, mutta työt ovat kesken. 

14
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Asemarakennuksen luoteispääty toukokuussa 2021.

30.11.1948 otetussa kuvassa näkyy luoteispääty alkupe-
räisasussaan. Ikkunaruutuja on seitsemän rinnakkain. Myös ovi-
lehdissä on lasit. Päädyssä on betonipylväs ja I-palkki painavan 
kaluston nostamista varten. Kuva: Nokelainen / Yle Arkisto.

Luoteispäädyn edustalla on kaareva betonilaatta. Koillisjulki-
sivun oikeassa reunassa sijaitsevat tikkaat, jotka on leikattu 
poikki toisen kerroksen korkeudesta alaspäin. Alkuperäiset 
tikkaiden kannakkeet ovat edelleen seinässä. 

VihkiäisPäiVä 31.11.1948
kuvat ylhäältä vasemmalta:  1) Presidentti Paasikivi puhui Helsingistä käsin (kuva vuodelta 1949) 2) Yleisradion pääjohtaja Hella Wuolijoki saapui 
paikalle pitämään puheensa 3) Vieraita saapumassa yleisradioaseman juhlaan. Tunnistamaton juhlavieras aseman pihalla 4) Tunnistamattomia 
vieraita saapumassa yleisradioaseman juhlaan. Juhlavieraat tupakoivat aseman pihalla. 5) Wuolijoki keskustelee juhlavieraiden kanssa 6) 
Kutsuvieraita. Eturivissä posti- ja lennätinlaitoksen pääjohtaja Simbri Ahola, Yleisradion pääjohtaja Hella Wuolijoki, Baugay (?) ja Erkki Härmä.  
Huomaa taustalla olevat Suomen ja Iso-Britannian liput 7–9) Asemarakennus vihkiäispäivänä. Huomaa kuvassa 7, että Hugo Harmian 
alkuperäisissä piirustuksissa ei länsipäädyssä ollut toista kerrosta. Se rakennettiin 1950-luvulla. Huomaa myös kuvassa 8 kulman takana piileskelevä 
lapsi ja kuvassa 9 hänen potkulautansa kuvaaja 2–9): Nokelainen kuvalähde: Yleisradion kuva-arkisto ja 1) Yle Elävä arkiston Flickr-tili (flickr.com) 

15
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ikkunat

Lyhytaaltoaseman ikkunat ovat pääosin kaksin-
kertaisia alkuperäisiä puuikkunoita. Koillispuolen 
pääsisäänkäynnin syvennyksessä on rakennuksen 
ainoa pyöreä ikkuna, mutta se on levytetty uusio-
käytön aikana turvallisuussyistä umpeen. Kaakkois-
päädyn kaarevaseinäisen porrashuoneen yläosassa 
on myös viisi pientä lasitiili-ikkunaa. 

Ikkunat ovat muotokieleltään yksinkertaisia ja 
turha koristeellisuus on riisuttu pois. Alkuperäisten 
ikkunoiden karmit ja puitteet ovat puuta. Puu on 
ollut lyhytaaltoaseman rakennusaikana yleisin ikku-
namateriaali, sillä sitä on ollut runsaasti saatavilla ja 
sen työstö on helppoa ilman koneita.1

Kun radioasema vuonna 1939 suunniteltiin, oli 
vielä yleistä, että ikkunan puitteet teetettiin puuse-
pänverstaalla ja lasitus sekä pintamaalaus suoritetiin 
työmaalla.2 Tätä kutsutaan puoliteolliseksi valmis-
tukseksi. Aseman pääasiallisena ikkunatyyppinä on 
kaksinkertainen kytketty ikkuna. Molemmat ikkuna-
puitteet aukeavat sisäänpäin, mikä on helpottanut 
ikkunoiden pesemistä. Puitteet on kytketty toisiinsa 
kytkinruuveilla. Sisemmät puitteet ovat kantavat ja 
ne on saranoitu karmeihin. Sisemmät puiteet kanta-
vat ulompien puitteiden painon ja siksi ne ovat myös 
ulompia paksummat.

Kenttätöiden yhteydessä on tutkittu vain osa ikku-
noista. Tutkituissa ikkunoissa on norjalaiset huulletut 
saranat, sulkimet ovat funktionalistisen ajan pukin-
sarvikahvoja ja kulmaraudat tyypillisiä 1900-luvun 
tehdasvalmisteisia. Ikkunat saa nostettua saranoil-
taan irti alemman sarananpuoliskon jäädessä kiinni 

1 Mikkola & Böök 2011, 105. 
2 Mikkola & Böök  2011, 83.

karmiin. Ulkopuitteiden alapuitteessa on aukipitohela, 
jolle on silmukkaruuvi ikkunakarmin alareunassa. Luo-
teispuolen alakerran ikkunan välissä havaittiin tiivis-
tenauhana puuvillapunosta. Ikkunapellit ovat sinkittyä 
peltiä. Ne ovat alaspäin viistetyt ja maalatut samalla 
vaaleanruskean sävyllä kuin ikkunanpuitteet.

Ullakkokerroksen ikkunat ovat 1950-luvun alusta. 
Koillisen puolella niissä on sisä- ja ulkopuitteet, jotka 
molemman aukeavat sisäänpäin. Saranointi on tehty 
vain ulkoapäin katsottuna oikeanpuoleiseen sekä 
kolmanteen ikkunaan oikealta. Saranat sijaitsevat 
ikkunapuitteiden yläosissa. Ullakon lounaisseinässä 
on kapeat kaksinkertaiset, sisäänpäin aukeavat ik-
kunat. Sisä- ja ulkopuitteissa on omat saranat. Ikku-
noiden sulkimet ovat tyypillistä 1940–1950-lukujen 
tehdasvalmisteista mallia, mutta kuitenkin erilaiset 
kuin rakennuksen ensimmäisen ja toisen kerroksen 
ikkunoiden sulkimet. Luoteisseinässä on myös kak-
sinkertaiset, sisäänpäin aukeavat ikkunat, joista vain 
keskimmäinen on saranoitu.

Ikkunalasi on aina 1900-luvun alusta lähtien valmis-
tettu vetämällä koneellisesti. Vasta vuonna 1952 
siirryttiin laakalasin käyttöön. Ikkunalasitus ajoittuu 
näin ollen vedetyn lasin käytön ajalle.  Monissa lyhyt-
aaltoaseman ikkunoissa onkin havaittavissa vedetylle 
lasille ominaisia yhdensuuntaisia raitoja. Osa laseista 
on kuitenkin sittemmin vaihdettu ja ne ovat tasaista 
laakalasia.

Ullakon komerossa säilytetään käytöstä poistet-
tuja sisäovia- ja ikkunoita. Siellä on kolme ruskeaksi 
maalattua ikkunaa, joiden ulkopuitteissa on yläsaranat 
paikallaan.

Ensimmäisen kerroksen kaksilasinen kytketty ikkuna, jossa 
puitteet ovat samassa kyntteessä. Molemmat ikkunapuitteet 
aukeavat sisäänpäin ja puitteet on kytketty toisiinsa kytkinruu-
villa. Kuvassa näkyvää ikkunaa on madallettu 1970-luvulla.

Ikkunalasit ovat koneellisesti vedettyjä. Kuvassa on näkyy 
kaakkoispäädyn ikkunoita, joista ylimmät ovat alkuperäisiä 
(1939–1940)  ja alemmat mahdollisesti 1990-luvun alusta.
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Ikkunat aukeavat sisäänpäin. Luoteispuolen alakerran ikkunan 
välissä oli havaittavissa tiivistenauhana puuvillapunosta.

Koillisjulkisivulla on sekä kaksi- että kolmijakoisia, alkuperäisiä 
ikkunoita. Sisäänkäyntisyvennyksen pyöreä ikkuna on levytetty 
umpeen.

1950-luvulla rakennetun ullakon koillissivulla on vaakaikkunoi-
den nauha.

Pääporrashuoneen kaarevassa ulkoseinässä on viisi lasitiili-
ikkunaa.

Ikkunan sulkimet ovat funktionalistisen ajan pukinsarvikahvoja. 
Kun radioasema vuonna 1939 suunniteltiin, oli vielä yleistä, että 
ikkunan puitteet teetettiin puusepänverstaalla ja lasitus sekä 
pintamaalaus suoritetiin paikan päällä työmaalla.  Näin ollen 
ikkunat ovat puoliteollisesti valmistetut. (Mikkola & Böök 2011, 
105.)

2 1
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Katto

Rakennuksen korkeimmassa osassa on loiva auma-
katto, jossa on vihreäksi maalattu sinkkipeltikate.
Räystäillä on kulmikkaat räystäskourut. Luoteispää-
dyn ullakkokerros on rakennettu 1950-luvun alussa. 
Ainakin tämä osa nykyisestä katosta on 1950-luvul-
ta. Arkistovalokuvista ei saa varmuutta siitä, oliko 
lähetinhallin yläpuolella aumakatto jo olemassa, 
ennen kuin viereen rakennettiin konehallin ylä-
puolinen ullakkokerros vai oliko lähetinhallin päällä 
tasakatto aina 1950-luvun alulle asti. 

Ilmanvaihtokuilun päällä on loiva peltikatteinen 
pulpettikatto.

Aseman koillispuolella on matalampia tasakat-
toisia osuuksia, joissa on bitumihuopakate, raken-
nuksen sisäpuolinen sadevesien poisto ja reunoilla 
räystäspellit. Muuntamokoppien yläpuolella on 
peltikate. Tasakattoisiin osiin on tehty korjaustöitä.1 
Bitumikate on saatettu uusia vuonna 1987, kun ta-
sakatolle vuonna 1975 lisätty lauhdutin on purettu. 

Katon kautta rakennukseen kulki syöttölinja 
antennille ja keskellä aumakattoa on edelleen yksi 
syöttölinjan kannatin paikoillaan.

Vanha vihreä kattomaali sisältää raskasmetal-
lia ja sen lyijypitoisuus ylittää vaarallisen jätteen 
raja-arvon. Katon maali on paikoitellen uudempaa 
koillispuolella. Ullakon kohdalla katossa on havaittu 
vuotoa sateisina päivinä.2

1 Soimala , Juha 18.5.2021. Suullinen tiedonanto.
2 Prepon Oy 2021, 38.

Asemarakennuksessa on pääosin loiva aumakatto, jossa on vihreäksi maalattu, saumattu peltikate. Koillissivulla on myös tasakattoi-
nen, bitumihuovalla katettu osa. Ilmanvaihtokuilun päällä on pulpettikatto. Kuva: Anssi Riihiaho 2021.

Ullakkokerroksen yläpuolinen katon osa

Lähetinhallin yläpuolinen katon osa

Paikalta purettu lauhdutin
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Kytkinrakennus

Kytkinrakennus sijaitsee asemarakennuksen 
takana, sen lounaispuolella. Siellä on aiemmin ollut 
erillisissä tiloissaan vahvavirtakytkinlaite ja muun-
taja. Työntekijät ovatkin usein kutsuneet raken-
nusta muuntajarakennukseksi. Rakennuksen on 
suunnitellut rakennusmestari Heikki Hampaala ja 
se on valmistunut vuonna 1975, kun asemaan on 
asennettu uusi 250 kilowatin lähetin.1 

Nykyisin rakennusta käytetään varastona. Muun-
tajatila on ollut vuokrattuna Juha Soimalalle aina 
vuodesta 1989 alkaen.2 

Rakennuksessa on teräsbetoninen alapohja ja 
sokkeli. Puurunkoiset seinät on verhoiltu profi-
loiduin teräslevyin. Loiva harjakatto on katettu pro-
fiilipellillä. Koillissivulla on kaksi ovea. Muuntajatilan 
ovi on 2400 mm leveä ja jopa 3900 mm korkea, 
mutta siinä on erillinen pieni puuverhoiltu kulkuovi. 
Kytkintilan ovi on kooltaan 1500 mm x 2500 mm. 
Ovilehtien yläpuolella on ikkunat. 

Kytkinrakennuksen betonilattia on maalattu 
punaisella maalilla ja sisäseinillä on sementtikuitu-
levyt.

1 Kytkinrakennuksen piirustukset 25.7.1975. Heikki Hampaala. 
Porin kaupungin rakennusvalvonnan arkisto.

2 Soimala, Juha 18.5.2021. Suullinen tiedonanto.

Profiloiduin teräslevyin verhoiltu pieni kytkinrakennus on rakennettu vuonna 1975.

Kytkinrakennus sijaitsee asemarakennuksen lounaispuolella, kuvassa oikealla. Kuva: 2020 / Porin kaupunki, Tekninen toimiala. 
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Autotallissa on profiloitu teräslevyverhoilu. Mobiilimaston huoltorakennus. Öljysäiliö.

Autotalli

Autokatoksen piirustukset ovat vuodelta 1964 ja se 
on valmistunut vuonna 1965 henkilökunnan käyt-
töön asemarakennuksen luoteispuolelle. Autoka-
toksessa on kuusi autopaikkaa. Vaatimaton raken-
nus on verhoiltu profiloiduilla teräslevyillä. Ovet on 
lisätty myöhemmin. Puusto on kasvanut autotallira-
kennuksen seinään kiinni. 

Huoltorakennus ja mobiili-

verkkomasto

Punatiilinen huoltorakennus on rakennettu noin 
vuonna 1980. Rakennus liittyy Telialle kuuluvaan 
mobiiliverkkomastoon, joka on pystytetty 1980-lu-
vun alussa.

Öljysäiliöt

Asemarakennuksen lounaispuolella on maan alla 
noin metrin syvyydessä vanhat öljysäiliöt, joiden 
päällä on luukut.

Puretut ja tuhoutunet 

rakennukset

Radioaseman kaakkoispuolella on sijainnut 1939–
1940 rakennettu harjakattoinen, puinen varasto- ja 
saunarakennus, joka on palanut ilkivallan vuoksi 
noin 10 vuotta sitten. 

Asemarakennuksen pohjoispuolella, sisääntulo-
kujanteen läheisyydessä on sijainnut pieni pajara-
kennus. Rakennus on sittemmin purettu eikä sen 
raunioita ole säilynyt. 

Noin sata metriä asemarakennuksesta pohjoi-
seen on sijainnut kylmä suojarakennus symmet-
rointimuuntajalle, joka rakennettiin vuonna 1975 
liittyen uuden lähetinantennin hankintaan. Raken-
nus on purettu vuonna 1987 ja siitä on jäljellä met-
sässä rakennusjätekasa puuston lomassa. DA, KV

16 17
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Tuulikaappi 101
Rakennuksen pääsisäänkäynnin yhteydessä oleva 
tuulikaappi on korkea tila, jonka seinät on maalat-
tu valkoiseksi. Sivuseinän alaosassa on syvennys, 
jonka paikalta on poistettu lämpöpatteri. Lattialla 
on punainen eteismatto, jonka alla alkuperäiset, 
harmaat terazzo-laatat. Katossa on pyöreä, noin 60 
cm halkaisijaltaan oleva, 20 cm syvä upotus, jossa 
on paikat kolmelle polttimolle. Kannat ja sähköjen 
veto vaikuttavat uusituilta. Valaisinkupu puuttuu. 

Sekä ulko-ovet että käytävän (102) sisäovet ovat 
alkuperäisiä puisia pariovia, joissa on lasit ja potku-
pellit. Ovissa on tyylikkäät, taivutetusta kromatusta 
teräsputkesta tehdyt, kaarevat funkistyylille omi-
naiset vetimet, joiden tartuntaosissa on muovipinta. 
Ovilehtien yläreunassa on ovensulkimet. AA

Tuulikaapin betonikatossa on valaisinsyvennys. Tuulikaapin sivulla on syvennys, josta on poistettu 
lämpöpatteri.

Pääsisäänkäynnin ja tuulikaapin puiset pariovet ovat alkuperäi-
siä. Ulko-oven lasit on levytetty umpeen. 

Käytävän (102) puolelta otettu kuva kohti tuulikaappia.
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Käytävä 102
Pääsisäänkäynnin ja tuulikaapin yhteydessä ole-
va käytävä on kapea tila, jonka kaakkoispäädystä 
nousee kaareva pääporras ylös toiseen kerrokseen. 
Luoteispäädyssä ovat wc-tila (103) sekä entiset 
taukotilat (104,105). Käytävän ja tilan 104 tilan väliin 
on rakennettu valkoiseksi maalattu puurakenteinen 
seinä, jonka ovessa on työntösalpa ja riippulukko. 

Lattiassa on alkuperäiset, harmaat terrazzo-laa-
tat, joita on käytetty myös jalkalistoissa. Tiiliseinät 
ja betoninen katto on rapattu ja maalattu valkoisek-
si. 

Käytävää valaisee kattoon kiinnitetty, uudehko 
loisteputkivalaisin. Lounaan puoleiseen seinään on 
kiinnitetty valotaulu ja puinen, maalattu hyllykkö, 
jonka vieressä on korkea kirjahylly.

Luoteispäädyn katonrajassa kulkee WC-tilasta 
tuleva, pintaan asennettu, eristetty iv-kanava, joka 
läpäisee myös tilan 104 uuden seinän. Kanavan ala-
puolella on seinätelineeseen kiinnitetty sähköinen 
lämmitin, joka on tuettu hihnoilla myös kanavaan. 
Seinällä on myös pyöreä LED-valaisin. AA 

Käytävän kaakkoispäädyssä on asemarakennuksen pääporras, 
joka nousee toiseen kerrokseen.

Luoteispäädyssä on wc ja entiset taukotilat. Wc:n puoleisen 
seinän yläosassa on iv-hormi ja sähkölämmitin.
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Wc-tila 103 
Käytävän (102) päädyssä sijaitseva pieni wc-tila, 
jossa on väliseinällä erotettu erillinen käsienpesu-
tila. 

Tiloissa on alkuperäiset, vaneriset laakovet. Ovi-
lehtien valkoinen maalipinta on hiottu pois ja puu-
pinnat on lakattu. Myös heloitus on alkuperäinen. 
Käytävän puoleisen oven lukkopesän alapuolella on 
vanha huonenumerokyltti. 

Etuhuoneessa on alkuperäinen, posliininen käsi-
enpesuallas. Altaan yläpuolelle on kiinnitetty uusi 
sekoittaja ja uudet kupariset vesijohdot. Seinään on 
kiinnitetty koriteline, uusi pyöreä valaisin ja käsipa-
periteline. Taustaseinällä on myös peili. 

Taaimmaisessa huoneessa on uusi WC-istuin, 
jonka viereiseen seinään on kiinnitetty pieni sähkö-
lämmitin. Nurkassa on pystysuuntainen, yläpuolisen 
wc:n alkuperäinen valurautaviemäri ja sen vieressä, 
ulkoseinän katonrajassa on alkuperäinen ilmanvaih-
tohormin valurautainen säleikköventtiili. 

Molempien tilojen seinät ja katto on uudelleen 
maalattu. Lattialla on alkuperäiset, kuusikulmaiset 
harmaat klinkkerilaatat. AA 

Wc:n katonrajassa on alkuperäinen, valurautainen säleikkövent-
tiili ja yläpuolisen wc:n viemäriputki.

Alkuperäinen lukkopesä.

Wc:n etuhuoneessa on vanha käsienpesuallas.

Wc-tilassa on alkuperäiset, vaneriset laakaovet, joiden reunois-
sa on uritus. 
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Huone 104 
Pääsisäänkäynnin yhteydessä on entinen lepohuo-
ne (105), jonka vieressä on huone 104. Huoneita 
104 ja 105 käytetään taideyhteisön varastona.

Huoneen 104 ja käytävän välinen levyseinä ei 
ole alkuperäinen. Rapattujen ja tummanpunaiseksi 
maalattujen seinien ja myös sisäkaton maalipinnat 
lohkeilevat. Sisäänkäyntisyvennyksen puoleisessa 
ulkoseinässä on pyöreä ikkuna,  joka on peitetty 
ulkopuolelta mustalla vanerilla. 

Lattia on tummanharmaata terrazzo- eli mosa-
iikkibetonilaattaa, josta myös leikattu noin 10 cm 
korkeat jalkalistat. Kaakkoispäädyssä on lattiaan 
leikattu suurehko aukko, joka peitetty vanerilla. 
Levy ei ole avattavissa, joten aukon tarkoitus ei ole 
tiedossa.

Huoneessa on jääkaappi, kaappeja ja kiinteitä 
hyllyjä. Katossa on uudehko loisteputkivalaisin. Säh-
köjä on vedetty viereisestä huoneesta 105 jatko-
johdoilla. AA 

Katonrajassa ja nurkassa kulkee eristetty hormi, joka itä kul-
massa on johdettu alas, ja noin puolessa välissä ulos koillisulko-
seinästä. 

Huoneen sisäkaton maalipinta lohkeilee.

Terazzo- eli mosaiikkibetonilattia. Pääsisäänkäynnin syvennyksen sivulla oleva pyöreä ikkuna on 
levytetty ulkopuolelta umpeen.
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Lepohuone 105 
Alun perin henkilökunnan lepohuoneena käytetty 
tila 105 on pohjaltaan neliön muotoinen huone, 
jossa on pienehkö sisennys lounaisseinän oikeassa 
kulmassa. Sisennyksessä on mahdollisesti ollut 
suihkunurkkaus, jonka laatoituksen poistosta on 
jäänyt jäljet seinään. Nurkkauksen lounaisseinän 
vasemmassa kulmassa on aukko, joka on osittain 
peitetty vanerilla. Vaneriin on kiinnitetty valaisimen 
taustalevy. Viereisellä seinällä on mahdollisesti al-
kuperäinen seinävalaisin, josta on poistettu kierre-
liitoksella oleva kupu. 

Katonrajassa ja seinässä kiemurtelee pintakiinni-
tyksellä sähköjohtoja. Huonetta käytetään nykyisin 
maalien ja kemikaalien varastotilana. Seinien tur-
koosi maali lohkeilee. Sisäkattoon on lisätty mah-
dollisesti jo 1970-luvulla puupanelointi ja kattolistat. 

Koillissivun kolmijakoinen ikkuna on peitetty 
vanerilevyillä ja teräsristikolla. Ikkunapenkki on 
betonia. Sen alla on lämpöpatterisyvennys. Katon-
rajaan on lisätty verhokiskot ja koko seinän pituinen 
turkoosiksi maalattu vanerinen suoja. Myös ikkuna-
penkki, oven karmit ja jalkalistat ovat samaa tur-
koosia maalia. Tilojen 104 ja 105 välisen oviaukon 
ovilehti on poistettu. AA 

Entisen suihkunurkkauksen valaisimen kanta voi olla alkuperäi-
nen.

Ikkunapenkki on maalattu turkoosiksi. Ikkunalasit on levytetty 
umpeen.

Kattopanelointi tuo tilaan erikoista saunamaista tunnelmaa. 

Näkymä entisestä lepohuoneesta 105 kohti huonetta 104 ja sen 
pyöreää ikkunaa.
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Innokkaimmat sisääntulijat pidetään poissa vahvistetuin ikkunarakentein. Alkuperäinen lepohuone on nähnyt kahvittelut ja soutulaitteet, päätyen taidejärjestön 
varastotilaksi. Entinen suihkunurkkaus on maalivarastona.
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Talonmiehen asunnon eteinen 106
Ensimmäisen kerroksen kaakkoispäädyssä on 
entinen talonmiehen asunto, jonka eteistila on pieni, 
korkea tila, josta on käynti varastoon ja entisen 
asunnon käytävälle. Lattia on tummanharmaata 
terrazzo-laattaa. Vaaleaksi rapatuissa seinissä on 
tummentumia. Ulko-ovi on alkuperäinen, mutta 
sen rikkinäinen lasi-ikkuna on paikattu ulkopuolelta 
mäntylaudoituksella. Oven yläpuolella pieni yksiruu-
tuinen puuikkuna. AA 
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Varasto 107
Pääportaan porrassyöksyn alapuolella on pieni 
varasto, joka on kuulunut talonmiehen asuntoon. 
Seinäpintaan on kiinnitetty varastohyllyjä. Katto-
pinta laskee kohti kaakkoa. Seinät ovat rapattuja ja 
valkoiseksi maalattuja. Lattia on betonia. Jalkalisto-
ja ei ole. Lattian keskellä on aukko, joka on saatettu 
tehdä viemäristön tutkimista varten. Tilassa on 
uusia vesijohtoliitoksia, jotka on viety pintakiinnit-
teisillä putkilla käytävällä (108) sijaitsevaan lämmin-
vesivaraajaan. Varastossa on alkuperäinen, vaa-
leaksi maalattu laakaovi, jonka reunoissa on urat. 
Myös heloitus on alkuperäinen. Oven yläpuolella on 
lasikupuvalaisin. AA
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Talonmiehen asunnon käytävä 108
Entisen talonmiehen asunnon käytävä on pitkä, 
kapea tila, jossa on muutaman askelman nousu.
Eteisen (106) ja käytävän välissä on alkuperäinen 
laakaovi, jonka vaalea maalipinta hilseilee. Käytävän 
päässä on wc, vasemmalla olohuone ja keittokome-
ro, oikealla makuuhuone. 

Käytävän lattia on tummanharmaata terrazzo-
laattaa. Tiiliseinät ja betonikatto on rapattu ja 
vaaleaksi maalattu. Käytäväseinässä on syvennys 
lämpöpatterille. Katossa on uudehko puolipallon 
muotoinen valaisin. 

Koillisseinälle katonrajaan on kiinnitetty uusi läm-
minvesivaraaja, josta on pintakiinnityksellä vedetty 
kupariputkisto kohti wc-tilaa. Wc:n oven yläpuolella 
on sähköjohtokanava. Käytävällä on säilynyt alku-
peräiseltä vaikuttava valokatkaisin. AA
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Talonmiehen asunnon wc-tila 109
Talonmiehen asunnon wc:n perällä on ilmeisesti 
ollut amme, joka on sittemmin poistettu. Myös 
wc-istuimen paikkaa on mahdollisesti muutettu. 
Myöskään käsienpesuallas, peili ja vihreä puinen 
peilikaappi eivät vaikuta alkuperäisiltä. Pesualtaan 
taakse on kiinnitetty seinään muovinen suojalevy. 

Lattiassa on alkuperäiset, kuusikulmaiset laatat, 
jota on säilynyt myös muissa aseman wc-tiloissa.
Jalkalistoina on noin 10 cm korkuiset mosaiikkibe-
tonilaatat. 

Seinät on maalattu vaaleanpunaiseen sävyyn. 
Väri ei ole alkuperäinen. 

Lähellä katonrajaa on säilynyt alkuperäinen, 
valurautainen imlanvaihtosäleikkö, jossa on säätöä 
varten kettinki.

Wc:n ovi on alkuperäinen, valkoiseksi maalattu. 
Wc-tilaan on vedetty uusia sähköjohtoja viereiseen 
huoneeseen (110) sijoitetusta uudesta sähkö-
keskuksesta ja vedet on tuotu pintakiinnitteisillä 
kupariputkilla käytävän (108) koillisseinän kulmaan 
sijoitetusta uudesta lämminvesivaraajasta. AA
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Talonmiehen asunnon olohuone ja 
keittokomero 110
Entisen talonmiehen asunnon käytävän sivulla on 
olohuone, jonka päädyssä on pieni keittokomero. 
Tilojen välissä on levyseinä. 

Kaakkoissivulla on alkuperäinen ikkuna, joka on 
peitetty kankaalla ja muovilla. Sisäpuolelle on myös 
lisätty turvallisuussyistä kalterit. Betonista valetun 
ikkunapenkin alla on patterisyvennys, mutta lämpö-
patteri on poistettu. 

Lattialla on muovimatto. Olohuoneen seinät on 
uudelleen maalattu vaaleansinertävään sävyyn. 
Käytävän ja olohuoneen välinen ovilehti on poistet-
tu. 

Keittokomerossa on säilynyt alkuperäiset kaa-
pit. Tiskipöydän ja kaappien välinen osa seinästä 
on laatoitettu. Tiskipöydän pinnalla on teräslevy. 
Alkuperäiset hanat on poistettu ja korvattu uudella 
kylmävesihanalla. Keittokomeron seinät ja katto on 
rapattu ja vaaleaksi maalattu. AA
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Talonmiehen asunnon makuuhuone 
111
Entisen talonmiehen asunnon makuuhuone sijait-
see koillissivua vasten. Alkuperäinen ikkuna on 
peitetty väliaikaisesti muovilla ja eristysteipillä.
Ikkunapenkin alla on lämpöpatterisyvennys, mutta 
patteri on poistettu. Lattialla on muovimatto. Jal-
kalistoina on maalattua puuta. Käytävän ja makuu-
huoneen välinen ovi on alkuperäinen. Sen valkoinen 
maali hilseilee. Oven vasemmalla puolella on kaksi 
alkuperäistä kiintokomeroa. 

Tilaa käytetään treenikämppänä/varastona, joten 
seinille ja kattoon on kiinnitetty akustiikkapaneelei-
ta. Seinäpinnat on maalattu uudelleen ja katossa on 
uusi loisteputkivalaisin. AA
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Konehalli 112
Asemarakennuksen päätila on koillispäädyn kone-
halli, joka on osittain kahden kerroksen korkuinen. 
Tilalla ei ole vakiintunutta nimeä, mutta vuoden 
1939 rakennepiirustuksissa tila on nimetty kone-
saliksi. Sali on avara ja valoisa, ja sen sivulla on on 
kaunis, betonipilareiden kannattama, kaareva parvi, 
jolle noustaan lounaissivun betoniporrasta pitkin. 
Alun perin salissa on ollut verkkoaidan taakse sijoi-
tetut tasasuuntaajat, ja parvella on sijainnut ohja-
uskalusteita. Laitteisto on purettu vuonna 1987, 
minkä jälkeen tilat ovat aina vuoden 2020 loppuun 
asti olleet Satakunnan Mobilistien vuokrakäytössä. 
Mobilistit ovat kunnostaneet ja säilyttäneet hallissa 
harrasteautojaan. Kenttätöiden aikana toukokuussa 
2021 halli oli Tarinakahvilan näyttelykäytössä. 

Hallin lattia on pääosin heksagonin muotois-
ta klinkkerilaattaa, jota on kahta eri väriä. Laatat 
ovat alkuperäisiä. Lattiassa on laitteiden metallisia 
asennuskiskoja, joiden huoltokuopat on täytet-
ty myöhemmin betonilla. Lattiassa kulkee myös 
peitetty huoltokuilu, joka  myötäilee lounaisseinää 
ja ulko-ovea. Salissa on jalkalistat, joista osa on vain 
seinään maalattu nauha. Poistettujen laitteiden 
kohdalla ei ole listoja. 

Seinät on rapattu ja maalattu. Ulkoseinät ovat 
massiivitiiltä, mutta konehallin ja muuntajatilojen 
välinen seinä sekä osa kaakkoisseinästä on vuoden 
1974 pohjapiirustuksen mukaan joko teräsbetonia 
tai muurattu betoniharkoista. Seinien alaosat ovat 
vaaleanharmaat, yläosat keltaiset. Hallia on maalat-
tu ainakin 1970-luvulla. 

Koillisseinän pinta on huonossa kunnossa, eten-
kin sen ylemmässä puoliskossa, joka on ulkoseinää. 
Alaosa rajautuu kylmiin muuntajatiloihin, eli on Veikko on jättänyt kädenjälkensä lattian betonivaluun, 

kun lattian kouruja on valettu umpeen.
Betonipilariin kiinnitetty 
lämpötilan säädin.

Konehallin sivulla on kaarevan muotoinen parvi. Katossa on betoniset alapalkit. Katon maali lohkeilee voimakkaasti. Katonrajassa 
näkyy vanha, valurautainen, säädettävä tuloimaventtiili, josta roikkuu kettinki sekä myöhemmin lisätty teollinen valaisin.

Muuntajatilojen vastaisen seinän sähkölait-
teistoa.



Konehallin sivulla on parvelle johtava 
porras.

ollut paremmin suojassa kosteudelta. Kaakkois- 
ja lounaisseinien maalipinnat ovat paremmassa 
kunnossa, lukuun ottamatta joitain kohtia seinien 
alareunassa. Kaakkoisseinän yläkulmassa kulkee 
profiloitu kattolista, mutta muualla ei ole listoja. 

Katossa on betoniset alapalkit. Katon maali loh-
keilee ja luo ihan omanlaisen autiotalon tai raunion 
kaltaisen vaikutelman. Kattoon on kiinnitetty iso 
nosturi, jonka kiskot kulkevat katon poikki. 

Luoteisseinässä on noin 4,5 metriä leveä ulko-
ovi, jonka saa kokonaan auki. Ovessa on erikseen 
myös pienempi oviaukko. Itse ovi ja siinä olevat 
ikkunat eivät ole alkuperäisiä vaan vaihdettu mah-
dollisesti 1990-luvun alussa, jotta autot on saatu 
sisään. Uusien ovien alimmat lasit on peitetty le-
vyin. Nykyinen ovi ja sen teräsprofiiliset yläikkunat 
ovat kuusijakoisia kun taas ovien yläpuolella oleva 
alkuperäinen puuikkuna on 7-jakoinen. Halli saa 
luonnonvaloa myös koillisseinän yläosan kolmesta 
viisijakoisesta, alkuperäisestä ikkunasta. Ikkunat 
on maalattu ruskeiksi. 

Konehallin sivulla on neljä komeroa tai pientä 
varastoa, joista osa jää parvelle nousevan portaan 
alle.Kaakkoissivulla on 1970-luvulla asennettu suu-
ri teräksinen liukuovi, jonka takana on pumppuhuo-
ne ja siihen rajautuvat paja- ja tuuletinhuonetilat.
Luoteis- ja kaakkoisseinillä on isot teollisuushalli-
valaisimet. Parven alakatossa on kolme loisteput-
kivalaisinta. Kaakkoisseinällä on suurehko hana, on 
epäselvää onko kyseessä vesihana tai vaikka kaa-
sujohto. Luoteisseinällä oven vasemmalla puolella 
on pieni sähkökaappi. Koillisseinässä on läpi seinän 
menevät kytkimet, jotka aiemmin ovat yhdistyneet 
viereisten tilojen muuntajiin. EH

Teräsbetonipilarin jalkalista on lohjennut. Hallissa on alkuperäiset kuusikulmaiset 
klinkkerilaatat ja turkkipellillä peitetty tekniikkakuilu.

Luoteispäädyn ikkunaseinää on muutettu 
mahdollisesti 1990-luvun alussa, jotta 
autot mahtuivat sisään. Ovet ja niissä olevat 
ikkunaruudut ovat uusia. Ovien yläpuolella 
olevat seitsemän ikkunaa taas ovat alku-
peräisiä. Ovien alemmat lasit on levytetty 
turvallisuussyistä umpeen.

Alkuperäinen 7-jakoinen puuikkuna 
(1939–1940)

Mahdollisesti 1990-luvun alussa uusitut 
suuret ovet, joiden alemmat ikkunaruudut 
on levytetty umpeen.
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Varasto 113
Konehallin sivulla olevan portaan alla on pieni varas-
to, jonka korkeus pienenee kohti luodetta. Lattia on 
betonia, ja seinät on rapattu ja maalattu valkoiseksi. 
Varstossa on kapea, alkuperäinen puuovi, joka on 
maalattu vaaleanharmaaksi. Oven yläpuolella on 
valaisin. Puuhyllykkö ja naulakko lienevät alkuperäi-
siä. EH

Varasto 114
Varasto 114 sijaitsee osittain konehallin parvelle 
nousevan portaan alla. Varastossa on betonilattia 
ja 1970-luvulla lisättyä puurunkoista vaneriseinää 
lukuun ottamatta alkuperäiset, rapatut seinät. 
Varaston ovi on alkuperäinen, vaaleanharmaaksi 
maalattu. Kaakkoisseinässä on ilmanvaihtokanava. 
Puiset hyllyt on päälllystetty muovilla. Varastoon on 
vedetty sähköt. EH

Varasto 113 sijaitsee konehallin sivussa olevan, parvelle johta-
van porrassyöksyn alapuolella.

Varaston koillisen puoleinen seinä on vaneripintainen. Varastos-
sa on puiset, muovilla päälllystetyt hyllyt.

Portaan alle jäävä osa varaston katosta on kalteva.
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Komero 115
Konehallin kaakkoissivulla on pieni, pimeä varas-
tokomero. Tila on melko korkea ja nykyisellään 
tyhjä. Komerossa on betonilattia. Seinäpinnat ovat 
viimeistelemättömiä. Takaseinä on puurunkoinen 
vanerilevyseinä. 

Komeron katto on betonia, mutta osassa tilaa on 
metallinen alakatto, jonka yläpuolella kulkee sähkö-
johtoja. 

Komerossa on kapea, alkuperäinen vaneriovi. 
Oven vaaleanharmaa maalipinta lohkeilee. Alkupe-
räisen ovenpainikkeen alapuolella on pieni metalli-
nen numerokyltti, josta ilmenee alkuperäinen tilan 
numerointi. Oven yläpuolella on valaisin. EH

Komero 116

Komero 116 on pieni ja pimeä, pohjaltaan neliön 
muotoinen varasto. Komero on nykyään tyhjä. Lat-
tia on betonia. Komerossa on sekä tiili- että betoni-
seiniä. Seinäpintoja ei ole viimeistelty. Seinässä on 
jonkinlaiset metalliset tikkaat ja kaapelikiinnikkeitä, 
jotka saattavat olla alkuperäisiä. Alakattona on me-

Komerossa 115 on puurunkoinen vanerilevyseinä.

Komeroiden 115 ja 116 alkuperäisten vaneriovien reunoissa on 
urat. Maalipinnat hilseilevät. 

Komeron 116 kaapelikiinnikkeet. Oven sisäpuolelle on kiinitetty 
auton sivupeili. 

tallinen tekniikkahylly. Komerossa on alkuperäinen, 
kapea vaneriovi, jonka vaaleanharmaa maalipinta 
hilseilee. Ovilehteen on kiinnitetty tarroja. EH
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Tuuletinhuone 117
Koillissivua vasten sijaitseva huonetila 117 on alun 
perin toiminut tuuletinhuoneena. Nykyään se toimii 
taukotilana, jossa on kahvinkeitin, jääkaappi ja 
pöytä.

Huoneessa on kolmilehtinen ovi, jossa on muo-
villa peitetyt lasit. Ovilehdet on maalattu vihertävän 
vaaleanharmaaseen sävyyn. Vuonna 1987 oviauk-
koa on levennetty ja sen yhteydestä on purettu 
eteistila, jonka seinien jäänteet näkyvät seinä- ja 
kattopinnoissa, ja luoteen puoleiseen seinään on 
tehty suuri aukko, kun ilmanvaihtolaitteisto on pu-
rettu ja kuljetettu pois huoneesta. 

Huoneessa ei ole ikkunoita. Hämärässä huonees-
sa on vain yksi valaisin. Ulkoseinässä on ollut alun 
perin kaksi ulko-ovea, jotka on muutettu 1970-lu-
vulla iv-aukoiksi. Nykyään aukkojen sisäpuolella on 
levyt ja ulkopuolella säleiköt. 

Huoneessa on betonilattia, jossa ollut 70 cm 
porrastus on valettu umpeen vuonna 1987 asema-
käytön päätyttyä.

Seinät on rapattu ja valkoiseksi maalattu, ja niissä 
on erilaisia syvennyksiä ja aukkoja. Luoteen puo-
leisessa entisessä laitehuoneessa on L-kirjaimen 
kokoinen aukko ja sen yläpuolella iv-kanava, jossa 
on teräsritilä. 

Huoneessa on oliivinvihreäksi maalattu beto-
nikatto, jonka valkoiseksi maalattu alapalkisto on 
näkyvissä. EH

Puretun seinärakenteen sijainnin voi havaita tuuletinhuoneen 
seinällä ja katossa.

Tuuletushuoneen 117 kolmilehtinen ovi kuvattuna pumppuhuo-
neen puolelta.

Tuuletinhuoneen 
luoteisseinään on 
puhkaistu vuon-
na 1987 aukko, 
kun laitteistoa 
on siirretty pois 
asematoiminnan 
päätyttyä.

Huoneen ulkoseinässä on ollut alun perin kaksi ovea, jotka on 
1970-luvulla muutettu iv-aukoiksi. Aukot on sitten levytetty 
umpeen sisäpuolelta.
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Pumppuhuone
Ensimmäisen kerroksen suurin tila sijaitsee kaak-
kois- ja lounaissivuja vasten. Tilassa on ollut alun 
perin pumput ja muuntajia. Laitteet on poistettu 
vuonna 1987. Toukokuussa 2021 tilaa käytettiin 
Tarinakahvilan taidegalleriatilana.

Salissa on betonilattia, jossa on joitakin teräskis-
koja. Tasoerot on valettu umpeen vuonna 1987. Jal-
kalistoja ei ole. Tiiliseinät on rapattu ja valkoiseksi 
maalattu. Kaakkoispäädyn yläosassa on aukko, joka 
on levytetty umpeen. Lounaissivulla on alkuperäi-
set, kaksijakoiset ikkunat, joista yhtä on madallettu 
1970-luvulla. Ikkunoiden alapuolella on syvennyk-
set, mutta vain yhdessä on vanha valurautapatteri.  
Entisessä pumppuhuoneesa on valkoiseksi maa-
lattu betonikatto, jossa on alapalkisto. Kattoon on 
kiinnitetty loisteputki- ja kohdevalaisimia. Pumppu-
huone rajautuu koillisessa konesaliin. Tilojen väliin 
on asennettu 1970-luvun muutostöiden yhteydes-
sä suuri, kiskoilla liukuva teräksinen palo-ovi.

Pumppuhuoneesa on betonilattia, jossa olleet syvennykset on valettu umpeen. Ikkunoiden eteen on lisätty uusiokäytön aikana 
kalterit. 

Pumppuhuone toukokuussa 2021. Kuvassa näkyy 1970-luvun 
teräksinen liukuovi.



180

Pajan varastossa on puiset avohyllyt.

Paja 118
Entisen pumppuhuoneen sivulla on aseman paja, 
jota on jo alun perin käytetty verstaana. Paja on ol-
lut vuoden 2020 loppuun asti mobilistien käytössä. 

Paja on suuri ja pohjaltaan L-kirjaimen muo-
toinen. Pajan nurkassa on verkkoaidalla erotettu 
varastotila, jossa on puiset avohyllyt. 

Pajassa on alkuperäinen betonilattia, johon on 
maalattu pääosin vihreällä maalilla viivoja, ehkä 
eri työpenkkien tai muiden esineiden sijoittami-
sen ohjeistukseksi. Pajassa on sekä matalampaa 
että korkeampaa jalkalistaa. Listat ovat maalattua 
puuta, ja profiililtaan yksinkertaiset. Tiiliseinät on 
rapattu. Seinäpintoja ei ole viimeistelty ja niissä 
on eriaikaisten kiinnitysten reikiä, joita on paikoin 
paikattu umpeen laastilla. Betonikaton palkeista 
roikkuu johtolistoja. Kattolistoja ei ole.

Koillisen puolella on neljä alkuperäistä, kaksija-
koista ja kaksilasista puuikkunaa, joiden sisäpuo-
lelle on lisätty uusiokäytön aikana kalterit. Myös 
heloitus on alkuperäinen. Betonista valettuja ikku-
napenkkejä ei ole maalattu. Ikkunoiden alapuolella 
on syvennykset, joissa vain kahdessa on vanhat 
lämpöpatterit ja kahteen on asennettu hyllyt.

Pajassa on alkuperäinen, vaaleanvihreään taittu-
van harmaaksi maalattu heiluripariovi, jonka lasit on 
peitetty jätesäkkimuovilla. 

Loisteputkivalaisimet vaikuttavat vanhoilta, 
mutta ne on kiinnitetty uudempiin terästelineisiin.
Varasto-osassa on alkuperäinen valokatkaisija, 
mutta muut katkaisijat ovat uudempia. Tilassa on 
myös alkuperäisiä pistokkeita. Ulkoseinään on kiin-
nitetty sähkökaappi, jossa on tilan pääkytkin. Oven 
viereen on jossain vaiheessa asennettu käsienpe-
suallas ja vedetty kupariset vesijohdot. EH

Varasto-osan valokatkaisija ja pistoke vaikuttavat alkuperäisil-
tä. 

Pajan vanhasta loisteputkivalaisimesta puuttuu kupu. Valaisin 
on kiinnitetty uudempaan teräskiskoon.

Vasemmalla näkyy verkkoaidalla muusta tilasta erotettu varas-
to ja oikealla alkuperäinen heiluripariovi, jonka lasit on peitetty 
muovilla.
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Pajan takaseinässä olevien ikkunoiden alla oleviin patterisy-
vennyksiin on rakennettu hyllyjä säilytystä varten. Seiniä ei ole 
maalattu. 

Pajan sivulla on neljä alkuperäistä puuikkunaa, joiden eteen on lisätty kalterit. Ikkunoiden alapuolella on syvennykset, joissa on joko 
hyllyt tai lämpöpatterit. Seinää vasten on vanha, pitkä työpöytä.

Koillisen puoleisessa seinässä on sähkökaappi. Seinässä on 
paljon erilaisia porausreikiä. Ikkunan alla on vanha lämpöpatteri.
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Muuntajahuoneet 119, 120 ja 121
Koillisjulkisivun puolella on kolme keskenään 
samankaltaista muuntajahuonetta, joissa olleet 
muuntajat on poistettu vuonna 1987. Tilat ovat 
nykyään vain vähäisessä ulkovarastokäytössä. 

Muuntajahuoneisiin on käynti vain ulkokautta. 
Tiloissa on pariovet, joiden ulkopuolella on puusälei-
köt ja sisäpuolella teräslevyt. Ovissa ei ole vetimiä. 
Oviin on myöhemmin lisätty munalukot. 

Tiloissa on betonilattiat. Lattialla on syvennyk-
siä ja korotuksia, joissa muuntajat ovat sijainneet. 
Ulkoseinät on muurattu tiilestä, mutta muut seinät 
ovat vuoden 1974 pohjapiirustuksen mukaan joko 
teräsbetonia tai betoniharkkoja. Seinäpintoja ei ole 
viimeistelty, koska tilat ovat teknisiä laitetiloja. Tilo-
jen välisissä seinissä on aukotuksia. Ulkoseinässä, 
ovien yläpuolella on pyöreät ilimanvaihtokanavat. 
Tiloissa on betonikatot, joissa näkyvät betoniset 
alapalkit. Muuntajahuoneen 119 konehallin puolei-
sessa seinässä on sähkölaitteen liitin, jonka vasta-
kappale näkyy konehallin puolella. Muuntajatiloja ei 
ole lämmitetty. EH

Muuntajahuoneen 120 betonikatossa on 
alapalkit. Kuvan yläkulmassa näkyy kattoon 
kiinnitetty valaisin.

Muuntajahuoneessa 120 säilytetään ulko-
grilliä. Muuntajahuoneissa on pariovet, joiden 
ulkopuolella on puusäleiköt ja sisäpuolella 
teräslevyt. Oviaukon yläpuolisessa seinäpin-
nassa on pyöreä ilmanvaihtokanava. 
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Muuntaja-
huoneen 119 
takaseinässä on 
sähkölaitteen 
liitin. Lattiaa on 
osittain täytetty 
soralla ja beto-
nilla, ja takasei-
nää on paikattu 
laastilla. 

Muuntaja-
huoneen 119 
ulkoseinän 
yläosassa on 
ilmanvaih-
toaukko ja 
valaisin. 

Muuntajahuoneen 119 seinässä on valokytkin ja 
pistorasia, jotka ovat alkuperäisiä.

Muuntajahuoneen 119 seinässä on jonkin 
verran kosteusvaurioita. 
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Toinen kerros

Toisen kerroksen pohjapiirustus vuonna 2021. 
1:200

P
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Eteistila 201
Pääportaikon yläpäässä, rakennuksen toisessa 
kerroksessa, sijaitsee pieni eteistila, jonka kautta on 
yhteys entisiin toimisto-, nykyisiin bändihuoneisiin 
204 ja 206 sekä wc-tilaan (203). Alkuperäinen ovi-
lehti portaikkoon on poistettu, mutta karmit ja oven 
kynnys ovat säilyneet.

Eteisessä on vaaleanharmaa muovimatto ja 
alkuperäinen kaksiosainen jalkalista. Seinät on 
maalattu tumman oransseiksi ja katto valkoiseksi. 
Maalipinnat hilseilevät. Eteistilassa ei tällä hetkellä 
ole valaisinta. 

Länsinurkassa on uusi, eristetty putki, joka jatkuu 
lattiasta läpiviennillä wc-tilan puolelle.  LK

Eteistilan nurkassa on eristetty putki, jonka viereisiin seinäpin-
toihin on kirjoitettu tussilla taksin puhelinnumeroita.

Eteistila kuvattuna kohti koillista. Vasemmalla wc:n (203) alkuperäinen vaneriovi, keskellä entisen 
toimistohuoneen 206 ja oikealla entisen päällikön työhuoneen 204 ovi.  
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Lähetinhalli 202
Porin lyhytaaltoaseman juhlallisin tila, entinen lähe-
tinhalli, sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa, 
pumppuhuoneen yläpuolella. Suorakulmaiseen viisi 
metriä korkeaan halliin saavutaan joko kaakkois-
päädyn pääportaikosta eteistilan (201) kautta tai 
luoteen puoleisen konesalin parvelta (212). Lähe-
tinhallissa ohjattiin suuritehoista 100 kilowatin 
lyhytaaltolähetintä. 1970-luvulla halliin asennettiin 
uusi 250 kilowatin lähetin. Lähettimet on poistettu 
vuonna 1987. 

Tilassa toiminut T.E.H.D.A.S. ry on käyttänyt salia 
näyttely- ja esitystilana, jonka jäljiltä sisätiloissa on 
paljon sekalaista irtotavaraa äänentoistolaitteista ja 
soittimista erilaisten taideprojektien materiaaleihin. 
Suurta sisätilaa on jaettu väliaikaisilla tilanjakaver-
hoilla ja -sermeillä.1

Lähetinhallissa on säilynyt vanha kulunut har-
maanvihreä linoleumilattia (180 cm leveä rullamat-
to), jonka päälle on asennettu kelluva 7 cm nostettu 
pontattu lastulevylattia vuoden 1987 jälkeen. 
Ponttilattian alla kulkee kaksiosainen lattialista, 
joka koostuu mattolistasta ja sen päällisestä 6 cm 
jalkalistasta. 

Seinäpinnat ovat rapattua ja valkoiseksi maalat-
tua tiiliseinää. Maali on paikoin hilseillyt. Lounaissei-
nän keskiosassa on alkuperäinen ikkunasyvennys 
antennikaapeleiden uloslähdölle vanhalle Marco-
nin 100 kilowatin lähettimelle. Etelänurkassa on 
puolestaan 1970-luvun 250 kilowatin lähettimen 
syvennys, joka on rapattu umpeen. Nykytilassa 
kaakkois- ja lounaisseinillä on T.E.H.D.A.S. ry:n 
graffititeoksia ja seinämaalauksia. Seinäpinto-

1 Rinne, Niilo 2021. Suullinen tiedonanto.

Aseman entinen lähetinhalli toimi kenttätöiden aikana toukokuussa 2021 näyttely- ja esitystilana. Kuva on otettu kohti luoteissei-
nää. Oikealla näkyvän mustan tilanjakajasermin takana on useampia treenikämppinä käytettäviä tiloja.
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Alkuperäisen linoleumimaton päälle on asennettu uusiokäytön 
aikana lastulevylattia.

ja kiertäneestä alkuperäisestä reikävanerisesta 
akustiikkapaneloinnista on säilynyt osia koillis- ja 
luoteisseinillä. Akustiikkapaneloinnissa on esitetty 
100 kilowatin lähettimen kytkentäkaavioita.2

Hallin pitkien sivujen yläosassa on linjakkaat 
ikkunarivistöt; lounaissivulla seitsemän ja koillissi-
vulla kuusi ikkunaa. Molemmilta sivuilta on muurat-
tu yksi ikkuna umpeen 1970-luvulla. Ikkunat ovat 
alkuperäisiä, kolmijakoisia puuikkunoita, joiden 
sisäpuitteissa on ruskeanharmaa maalipinta. Sirot 
betoniset ikkunapenkit on maalattu valkoiseksi. 
Tällä hetkellä tilaan ei kuitenkaan tule luonnonvaloa, 
sillä ikkunat on päältä peitetty styroksilevyillä läm-
pöteknisistä syistä. Kaakkoispäädyn parvekkeen 
kohdalla on lattian tasosta alkava kolmijakoinen 
korkea puuikkuna, joka on peitetty eristevillalla.

Sisäkattoa rytmittävät teräsbetoniset katto-
palkit, jotka kulkevat tasajaoin ikkunoiden välissä. 
Kattopalkeissa on kellertävä maalipinta. Katossa 
on pääasiassa uudempia loisteputkivalaisimia sekä 
vanhojen valokuvien perusteella yksi alkuperäinen 
pyöreä plafondivalaisin. Kattopalkeissa on lisäksi 
uudempia vaijerikiskoja.

Lähetinhallin koillissivulla on alkuperäistä käyttö-
tarkoitusta tukevia aputiloja, jotka radiotoiminnan 
alkuvuosina liittyivät nykyistä saumattomammin 
salin yhteyteen. 1970-luvun muutostöiden myötä 
tarkkaamon ja lähetinhallin väliin rakennettiin lasisei-
nä, joka on nykytilassa levytetty kokonaan umpeen 
ja maalattu valkoiseksi. Koillisseinällä on neljä ovea, 
jotka on kuvattu tarkemmin huonekohtaisesti. 

2 Rinne, Niilo 2021. Suullinen tiedonanto.

Lähetinhalli 
kuvattuna 
kohti kaak-
koispäätyä. 
Katosta roik-
kuva peilipallo 
muistuttaa 
tilassa pide-
tyistä juhlista 
ja konserteis-
ta.
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Lähetinhallin koillissivulla, tilanjakajasermin takana, on bändi-
huoneita. Ovet on levytetty ja maalattu valkoiseksi. 

Yksi lounaissivun ikkunoista on muurattu 1970-luvulla umpeen, 
loput on peitetty styroksilevyillä. Umpeen muuratun ikkunan 
paikalla on pieni iv-venttiili ja alla syvennys 250 kW lähettimen 
uloslähdölle. 

Lounaisseinällä on säilynyt myös alkuperäinen syvennys Mar-
conin 100 kW lähettimen uloslähdölle. Nykytilassa hallia jakaa 
tilanjakajaverho. 



189

SÄILYNEISYYDESTÄ

Lähetinhallin vuoden 1987 jälkeen tehdyt muu-
tokset ovat olleet pääasiassa kevytrakenteisia ja 
luonteeltaan alkuperäisiä rakenneosia peittäviä. 
Ikkunat ovat alkuperäisiä vaikkakin peitettyjä. Kaksi 
ikkunaa on muurattu umpeen. Myös alkuperäisiä 
ovia on säilynyt. Joidenkin ovilehtien pintaan on li-
sätty levyjä. Alkuperäinen linoleumilattia on säilynyt 
nykyisen levylattian alla. Myös tiiliseinät ja beto-
nikatto alapalkistoineen ovat alkuperäisiä. Seinillä 
on säilynyt osa vanhoista, vanerisista sisäverhous-
paneeleista. Hallissa ei ole tapahtunut merkittäviä 
tilajakoon liittyviä muutoksia, vaikkakin kevyet 
tilanjakajaverhot ja -seinäkkeet rajaavat näkymiä. 
Suurimmat muutokset tilanjaossa ovat 1970-luvulla 
tehty tarkkaamon ja lähetinsalin välinen lasiseinä, 
sekä vanhan radioteknisen koneiston ja laitteiston 
poistaminen tilasta vuonna 1987. Tilakokemus 
on ollut toisenlainen, kun hallissa on ollut suuret 
lyhytaaltolähettimet ja muuta laitteistoa ja halliin on 
tulvinut valoa yläikkunoista. AAH, LK

Luoteispääty toimii nykyään avovarastona. Lähetinhallin lounaispäädyn varastosta on yhteys konehallin 
parvelle.
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LäHETinHALLin KyTKEnTäKAAvioT

Koillis- ja luoteisseinien yläosassa on säilynyt osa van-
hasta akustiikkapaneeliverhouksesta, joka kiersi salin 
kaikkia seiniä. Paneelit näkyvät ensimmäistä kertaa 
vuoden 1954 valokuvassa. Vuoden 1948 valokuvassa 
niitä ei vielä näy, joten ne eivät ole rakennuksen uudis-
rakennusvaiheesta. Paneeliseinässä on esitetty 100 
kilowatin lähettimen kytkentä- ja piirikaavioita, mutta 
esitys on taiteellinen näkemys. Akustointipaneelissa 
on sormiliitoksinen puukehys, jonka päällä on ohut 
rei’itetty vaneri. Paneelit ovat kooltaan 50 x 90 cm.  
Kytkentäkaaviot ovat olennainen osa lähetinhallin es-
tetiikkaa. Niiden tekijästä ei ole täyttä varmuutta, mut-
ta asemalla pitkään työskennelleen Kalevi Vahteran 
mukaan ne saattaisivat olla sorminäppärän työntekijän 
Aapasuon (ent. Väkkärä) tekemät. 

AAH, LK

Seuraava sivu:
Luova toimisto Ensemblen tekemä versio Porin lyhytaaltoase-
man toisen kerroksen lähetinhallin 202 seinällä olleesta taidete-
oksesta. Piirustus on tehty vuoden 1954 valokuvan pohjalta.

Toisen kerroksen lähetinhallin valokuvassa vuodelta 1954 nä-
kyvät ensimmäistä kertaa paneeliverhouksen kytkentäkaaviot. 
Kuva: Yle Arkisto.

Osa lähetinhallin kuvioiduista seinäpaneeleista on säilynyt.



191



192

Wc-tila 203
Toisen kerroksen kaakkoispäädyssä, pääportaan 
yhteydessä on wc-tilat, johon kuuluu etuhuone 
ja wc. Alkuperäisestä vaneriovesta on hiottu pois 
valkoinen maalipinta ja helan yläpuolelle on lisätty 
salpa. Etuhuoneen ja wc:n välinen ovi on poistettu. 
Etuhuoneessa on puupölkyn päälle asennettu van-
ha keraaminen käsienpesuallas. Sekoittaja, seinä-
valaisin ja sähköpatteri ovat uusia. Taaimmaisessa 
huoneessa on uusi wc-istuin. Molempien tilojen 
seinissä on säilynyt mahdollisesti alkuperäisten 
valaisimien posliiniset kannat, mutta valaisinkuvut 
on poistettu.

Wc-tilassa on alkupäeriäset, kuusikulmaiset, vaa-
leanharmaat klinkkerilaatat. Jalkalistoina on suo-
rakulmaiset, vaaleanharmaat laatat. Etuhuoneen 
seinät ja katto on maalattu vaaleanharmaaseen ja 
wc-tila punaiseen sävyyn. 

Tiloihin on tuotu uudet vesiputket pinta-asen-
nuksena ja etuhuoneen katossa on läpiviennillä 

näkyvissä uusi eristetty, halkaisijaltaan noin 20 cm, 
putki, jonka suuaukko on näyttelytilan (202) puolella 
peitetty eristevillalla. Wc-istuimen yläpuolella on 
alkuperäinen, kotelomainen poistoilmakanava ja 
sen sivulla alkuperäinen valurautainen, säädettävä 
poistoilmaventtiili. Säätöketju on poistettu. 

Wc-tilan kalusteita on uusittu ja pinnat on maa-
lattu uuteen sävyyn, mutta tilajako ja lattialaatat 
ovat alkuperäisiä. Wc-tila on ollut alun perin  vain 
johtajan ja hänen sihteerin käytössä.1 Heidän työ-
huoneensa ovat sijainneet vieressä. LK

1 Varho, Jukka 2021. Suullinen tiedonanto.

Alkuperäisen (1939) vanerioven pinnasta on poistettu maali. Alkuperäinen, valurautainen poistoilmaventtiili. Etuhuoneessa on pölkyn päälle asennettu käsienpesuallas. 
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Entinen asemapäällikön työhuone 
204
Entinen asemapäällikön työhuone sijaitsee toisen 
kerroksen itäkulmassa. Nykyisin tila on vuokrattu 
bändikäyttöön. Sisäpintoja on maalattu ja käsitelty 
2010-luvulla.

Huoneen koillissivulla on pääsisäänkäynnin 
yläpuolinen ulokeparveke. Parvekkeen kaksinker-
taiset, puiset ja lasitetut pariovet ovat alkuperäisiä, 
mutta ovenpainikkeet on poistettu. Ovet aukeavat 
sisäänpäin. Ovilehtien sisäpuoliset pinnat on maa-
lattu punaiseen sävyyn.

Tiiliseinät on rapattu ja maalattu. Nykyinen 
väritys on musta. Seinille on asennettu akustoivia 
metallilevypaneeleja. Lattialta on poistettu vanha 
matto ja paljastettu betonipinta on tummanpin-
killä maalilla. Maalipinta on kulunut. Jalkalista on 
kaksiosainen: alla on mattolista, jonka päällä 6 cm 
jalkalista. Sisäkatto on rapattua betonipintaa, joka 
on maalattu valkoiseksi. Kattopintaan on kiinnitetty  
munakennoja akustoivana elementtinä. Katossa on 
loisteputkivalaisin. 

Bändihuoneen alkuperäisen puuoven ulkopuolel-
le on lisätty 2010-luvulla metallilevy ja turvalukot.
Ovilehden sisäpuoli on maalattu tummanpinkiksi. 

Työhuoneen nurkassa on pieni varastokomero. 
Takaseinä kaareutuu porrashuoneen muodon mu-
kaan. Komerossa on alkuperäinen kapea (600 mm) 
vaneriovi. Myös heloitus on alkuperäinen. AAH

Entisen asemapäällikön työhuoneesta on yhteys pääsisäänkäynnin yläpuoliselle 
parvekkeelle. 

Parvekkeen tuplapariovi.

kUVat ylhäältä vasemmalta 1) Porin lyhytaaltoasema kuvattuna Väinölän vanhan puukoulun katolta noin vuonna 1954 
kuvaaja: tuntematon kuvalähde: Yle 2) Aseman antenneja 31.11.1948 kuvaaja: Nokelainen kuvalähde: Yle 3) Miehiä työssä 
Porin lyhytaaltoasemalla 13.9.1954 kuvaaja: Tuntematon kuvalähde: Yle 4) Asemalla suunnattiin lähetysantenneja käsin, mies 
työssä telineellä 28.1.1973 (alla kyltti Varokaa, hengenvaara) kuvaaja: Leif Öster kuvalähde: Yle  5)  Radioaseman johtaja Eero 
Frantsila työpöytänsä takana vuonna 1954 kuvaaja: Henrik Seppänen kuvalähde: Satakunnan Museo 6) Antennikaapeleiden 
uloslähtö 31.11.1948 kuvalähde: Yle

Radioaseman johtaja Eero Frantsila työhuo-
neessaan vuonna 1954. Kuva: Henrik Seppä-
nen / Yle Arkisto.
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Vanha lattiamatto on poistettu ja tilassa on betonilattia. Kattoon on kiinnitetty munakennoja. 

Nurkassa on pieni varastokomero.

Huoneen ovilehteä on vahvistetty peltilevyllä. Ovilehden sisäpuoli.
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Bändihuone 206
Aseman toiminnan aikana johtajan sihteerin työ-
huoneena toiminut huone 206 on nykyisin vuokrat-
tu treenikämpäksi.1 Tilahahmo on säilynyt alkupe-
räisenä.

Huoneessa on alkuperäinen vaneriovi, mutta 
ovilehti on peitetty levyllä. Karmia on vahvistettu 
metallilevyllä ja oveen on lisätty teräksinen lukitus-
salpa.

Huoneessa on uusi lankkulattia, joka on alkupe-
räistä lattiatasoa korkeammalla. Myös jalkalistat on 
uusittu. Seinät on peitetty puukoolaukseen kiinnite-
tyillä kipsi- ja akustiikkalevyillä, joihin on tehty reiät 
katkaisijalle ja valurautaiselle poistoilmaventtiilille. 
Katossa on uudet levyt ja puurimat, joista roikkuu 
uusi kattovalaisin. 

Koillissivulla on alkuperäinen kolmijakoinen, 
valkoiseksi maalaatu puuikkuna. Betonisen ikkuna-
penkin alla on siniseksi maalattu patterisyvennys, 
jossa on uusi sähköpatteri. LK

1 Varho, Jukka 2021. Suullinen tiedonanto.

Seiniin on kiinnitetty uudet akustoivat levyt ja uusia puurimoja on seinillä ja katossa. Koillissivulla on alkuperäinen, kolmijakoinen ikkuna.Alkuperäinen, valurautainen poistoilmaventtiili.
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Entinen tarkkaamo 209
Asemarakennuksen entiseen tarkkaamoon kulje-
taan lähetinhallista (202). Tilaa käytetään nykyisin 
bändihuoneena. 

Vanhaan oviaukkoon on asennettu uusi ovi. 
Ovenkarmin saranajälkien perusteella huomataan, 
että 1970-luvulla ovi on avautunut toisin päin. 

Huoneeseen on asennettu uusi punainen matto. 
Oviaukon kohdalla näkyy myös alkuperäistä linoleu-
mimattoa, jonka päällä on uria. 1970-luvun tum-
manvihreän kokolattiamattopinnan poistaminen 
on jättänyt urat lattiapintaan. Jalkalistana on ohut 
mattolista.

Huoneen lounaan ja luoteen puoleiset seinät ovat 
1970-luvulla rakennettuja, sisäikkunallisia välisei-
niä. Osa seinäpinnoista on verhottu akustoivilla 
villamattolevyillä, joiden päälle on teipattu mustia 
jätesäkkejä.

Koillissivulla on alkuperäinen, kolmijakoinen ikku-
na. Betonisen ikkunapenkin alla on syvennys, jossa 
on uudempi levypatteri.

Kaakkoisseinällä on alkuperäinen lähetinteknii-
kan syvennys, jossa on 1970-luvun vihreä maalipin-
ta, ja syvennykseen rakennettu kiintokalustehyllyk-
kö. 

Betoniseen sisäkattoon on kiinnitetty akustoiva, 
pehmeä eriste ja kattopinta on verhoiltu jätesä-
keillä. Oviaukon puoleisella seinustalla kattoa on 
alaslaskettu ilmanvaihtokotelointia varten. Katossa 
on kaksi 1970-luvun loisteputkivalaisinta. AAH

Entinen tarkkaamo toimii nykyisin bändihuoneena. Seinä- ja kattopintoja on verhottu mustilla jätesäkeillä.  
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Entisessä tarkkamossa on säilynyt koneistosyvennyksen kiintokaluste ja 1970-luvun vihreää maalipintaa. 

Jukka Varho tarkkaamon äänipöydän ääressä 1970-luvlla. 
Tarkkaamoon lisättiin 1970-luvulla lähetinhallin ääniä eristävät 
ikkunalliset väliseinät. Kuva: Kalevi Vahtera / Vahteran kuva-
albulmi.

Saliin 1970-luvulla asennettu tummanvihreä kokolattiamatto  
on jättänyt urat alkuperäiseen linoleumilattiaan. Nykyisin huo-
neessa on punainen matto. 
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Bändihuone 210
Bändihuone 210 sijaitsee lähetinhallin (202) koillis-
puolella. Aseman toiminnan aikana paikalla oli kaksi 
erillistä tilaa: lähetinvarasto ja työhuone. Väliseinä 
on purettu asematoiminnan päättymisen jälkeen. 
Tila on ollut parikymmentä vuotta Radiohouse-
nimisen bändin käytössä treenikämppänä.

Huoneessa on alkuperäinen vaneriovi, jonka 
vieressä on levytetty levike. Ovi on ulkopuolelta 
levytetty ja maalattu valkoiseksi. 

Lähetinsalin alkuperäinen linoleumilattia jatkuu 
oviaukon kohdalla. Muilta osin lattiapintaa on pei-
tetty useilla mattokerroksilla. 

Koillisssivulla on kaksi alkuperäistä kolmijakoista 
puuikkunaa, jotka avautuvat koilliseen. Sisäpuit-
teissa on vaalea maali. Betonisten ikkunapenkki-
en alapuolella on syvennykset. Ainakin toisessa 
syvennyksesä on vanha valurautapatteri, mutta sen 
lisäksi huoneessa on myös irrallinen sähköpatteri ja 
lämmitin.

Oviaukon ja ikkunoiden ympärillä on säilynyt 
1970-luvun muutostöiden vihreä maalipintaa. Muil-
ta osin seinäpintoja peittävät suuret koko seinän 
korkuiset mustat ja ruskeat verhot. 2010-luvulla 
suoritetuissa muutostöissä sisäpinnoille on asen-
nettu akustointilevyjä puukoolauksella. Lisäksi 
kaikissa huoneen nurkissa on ääniputket, jotka 
toimivat bassoansana. 

Sisäkattoa on verhottu akustoivilla munaken-
noilla 1990-luvulla. Lisäksi katossa on myöhem-
min umpeen levytetty aukko, josta on ollut käynti 
vesikatolle. Katossa on 1970-luvun loisteputkivalai-
simet. AAH

Bändihuoneessa (210) on huomioitu tilan akustointi katon munakennoissa, nurkkien bassoansoissa, lattiaa peittävissä matoissa ja 
seinien paksuissa verhoissa. 
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Radiohousen bändikämpän ovessa on moninkertaiset lukot.Bändhihuoneen koillissivulla on kaksi alkuperäistä, kolmijakoista puuikkunaa. 
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Tilojen 209 ja 210 välinen varasto
Lähetinhallin koillisivulla, huoneiden 209 ja 210 
välissä on kapea tila, joka on ollut alun perin osa 
lähetinhallia. Huoneessa on ollut ohjauspaneeli lä-
hettimelle,  joka sijaitsi viereisessä huoneessa (210). 
1970-luvulla tarkkaamoon rakennettiin ikkunalliset 
väliseinät, jolloin syntyi nykyinen kapea tila ohjaus-
paneelin eteen. Tilassa on ollut myös 31 m 15 kW:n 
muuntaja.

Nykyisin tilaa käytetään lähinnä tuolivarastona. 
Varastossa on uusi vaneriovi. Kynnystä ei ole. Lat-
tiassa on alkuperäinen linoleumimatto, joka jatkuu 
viereisestä lähetinhallista. 

Kaakon puoleinen 1970-luvulla rakennetun 
väliseinän sisäikkunat on levytetty asemakäytön 
jälkeen umpeen. Luoteeseen on tehty uusi, vaalean 
vihreäksi maalattu väliseinä, jonka viereisen kanta-
van pilarin juuressa on noin 6 cm jalkalista. Takasei-
nällä on sinkittyä ilmanvaihtokanavistoa. 

Varastossa on ruuvein kiinnitetty, valkoiseksi 
maalattu levykatto ja varjolistat. Seinässä on valo-
katkaisija, mutta valaisin on poistettu. LK

Varaston perällä on ilmanvaihtokanavia. Oikealla on 1970-luvun  
väliseinä, jonka ikkunat on levytetty. Vasemmalla uusi väliseinä.

Varastossa on yksinkertainen vaneriovi.
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Parvi 212
Aseman luoteispäädyn konehallissa (112) on L-muo-
toinen avonainen, teräsbetonipilareiden tukema-
parvi, jonka aaltoilevassa reunassa on tummanrus-
keaksi maalattu teräsputkikaide. Parvelle noustaan 
konesalin lounaissivua vasten sijaitsevan betoni-
portaan kautta. Parven luoteisnurkassa on betoni-
nen kierreporras, joka nousee ullakkokerrokseen. 

Parvella sijaitsi alun perin lyhytaaltolähettimiä, 
mutta nykyään sitä käytetään näyttely- ja varasto-
tilana. Sen kautta kuljetaan sähköpääkeskukseen 
(213) ja entiseen lähetihalliin sekä ullakolle.

Parven teräsbetonilaatan päällä on alkuperäinen 
linoleumimatto. Kun lähettimet on poistettu vuonna 
1987, on lattiaan tehty paikkakorjauksia. Maton alla 
näkyy paikoin parven maalaamaton betonilaatta. 
Lattian reunassa kulkee alkuperäinen kaksiosainen 
lattialista, jossa on erillinen mattolista. Luoteen ja 
lounaan puoleiset listat on maalattu vaaleanhar-
maaksi, kaakon puolella ja betonipilareiden ympäril-
lä listat on maalattu tummanruskeiksi. 

Pilarit on sisäänvedetty parven reunasta ja kaide 
jatkuu yhtenäisenä koko reunan pituudelta. Kaiteen 
sisäkaaressa on noin 2,2 metrin levyinen osuus, 
joka on irrotettavissa. Lukitusmekanismi sijaitsee 
vaakateräsputkien alapinnassa. Siirtämällä kaiteen 
pois, on kattoon kiinnitetyn nosturin avulla pystytty 
siirtämään lähettimien varaosia. 1950-luvun alussa 
rakennetulla ullakolla on vinssi, ja parven ja ullakon 
välisessä välipohjassa on noin 1,5 m x 1,8 m kokoi-
nen luukku, jonka kautta osia on voitu siirtää ullakon 
ja parven välillä.

Parven tiiliseinät on rapattu ja maalattu samalla 
murretulla keltaisella sävyllä kuin konesalin (112) 
yläosa. Maali lohkeilee ja seinillä näkyy tummia ke-

hyksiä edellisen vuokralaisen, Satakunnan Mobilis-
tien, kiinnittämistä kuvista. 

Parvella ja konehallilla on yhteinen alapalkistolli-
nen betonikatto. Parven yläpuolinen osa katosta on 
konehallin kattoa vaaleampaa. Se on voitu malata 
1970-luvulla.1

Portaan sivuseinällä on pystysuunnassa alku-
peräinen Idmanin loisteputkivalaisin. Katossa on 
puurimaan kiinnitettyjä uusia loisteputkivalaisimia. 
Hallin puoleisella seinällä on teollisuusvalaisin edel-
lisen vuokralaisen ajalta. LK

1 Varho, Jukka 2021. Suullinen tiedonanto.

Lukitusmekanismi parven kaiteen alapuolella.

Parven katossa on  luukku vintille, jonka kautta on kuljetettu 
laitteistoa. Kuva on otettu kohti kattoa.

Alkuperäisen Idman-valaisimen metallilaatta. 
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Parvi kuvattuna kohti entisen lähetinhallin ovea. Oikealla näkyy alkuperäinen, seinään kiinnitetty loisteputkivalaisin. Toukokuussa 
2021 parvella oli Tarinakahvilan somisteena toiminut Phaser Crane -kollektiivin toteuttama merikäärme Eugen.
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Parvi kuvattuna kohti vintin kierreportaita. Portaiden alla säilytetään serigrafilaitteen osia. Lattiapinnassa erottuvat poistettujen 
lähettimien paikat.
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Sähköpääkeskus 213
Toisen kerroksen parvelta (212) on pääsy kapeaan 
tilaan, jossa sijaitsee talon sähköpääkeskus. 

Huoneessa on alkuperäinen, reunoistaan uritettu, 
maalattu laakaovi. Myös heloitus on alkuperäinen. 
Oveen on lisätty muovinen varoituskyltti. Karmit on 
maalattu tummanruskeaksi. 

Lattialla on uusi kumimatto ja kaksi alkuperäis-
tä metalliluukkua, joista on pääsy ensimmäisen 
kerroksen tilojen 115 ja 116 väliseen, katon rajassa 
kulkevaan matalaan tilaan, jonka kautta kuljetettiin 
kaapeleita. Osa vanhoista, puisista jalkalistoista on 
säilynyt.

Seinät ovat rapattuja ja maalattuja tiiliseiniä, 
mutta kaakkoisseinän syvennyksessä on uusi, 
valkoiseksi maalattu väliseinä puukuitulevystä. 
Samalla seinällä on myös tehty puukoolauksesta 
ja puukuitulevystä penkinomainen rakenne, jonka 
avonaisen osan alla on näkyvissä sähköasennuksia 
ja välilaatan läpi menevä kuilu asennuksille. Penkin 
yläpuolelle on asennettu uusi sähköpääkeskus. 
Tilan katto on maalattu valkoiseksi, eikä seinän ja 
katon rajassa ole kattolistaa. Tila on valaistu uusilla, 
seinään asennetuilla loisteputkivaloilla. 

Sähköpääkeskus on teknisenä tilana säilynyt al-
kuperäisessä käytössä, mutta vanhaa laitteistoa on 
korvattu uusilla. Seinän maalipinta on likaantunut 
noin metrin korkeudelta ja paikoittaista hilseilyä on 
havaittavissa. LK

Sähköpääkeskus kuvattuna ovelta päin. Oikealla uusi väliseinä ja penkkirakenne.
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Ullakkokerros

Ullakon pohjapiirustus vuonna 2021
1: 200

P

Lähetinhallin yläosa Ullakkokerros

Koillissivun vesikatto

Muuntajahuoneiden yläpuolinen vesikatto
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Ullakkotila
Ullakko on kokonaisuudessaan yhtä suurta, lähes 
suorakulmaista tilaa. Ikkunoita on kolmella eri sivul-
la. Hieman tilan keskilinjasta lounaaseen on neljän 
puupilarin rivistö. Koillissivulla on kuusi varastokop-
pia.

Ullakko on rakennettu vihkiäisten jälkeen noin 
noin vuonna 1950. Muutospiirustukset ovat vuodel-
ta 1948. Ullakkoa on käytetty alun perin todennä-
köisesti lähettimien varaosien varastotilana. Nyky-
ään ullakkotila on lähes tyhjä. Siellä olleet tavarat on 
viety loppuvuodesta 2020 pois Satakunnan Mobi-
listien vuokrasuhteen päätyttyä.

Ullakon sisäänkäynti sijaitsee länsikulmassa, 
portaan yläpäässä. Tilaa erottaa porrashuonees-
ta metalliovi. Lounaissivulla lähellä sisäänkäyntiä 
sijaitsee puinen pariovi lastausta varten. 

Ullakkotilassa on maalaamaton betonilattia, 
jonka päällä on saattanut olla aiemmin bitumihuopa 
talon vesikatteena. 210 mm:n paksuinen betonilaat-
ta on osa alkuperäistä yläpohjaa. Lattia laskee 
sisäänkäynnille päin. 

Tilan eteläkulmassa on toisen kerroksen par-
velle johtava suuri nosturiaukko, jossa on umpi-
metalliluukku. Nosturiaukon kahdella sivulla on 
punaoranssiksi maalatut ohuet teräskaiteet. Aukon 
molemmin puolin, pylväsrivistön kanssa samas-
sa linjassa, on nosturin punaoransseiksi maalatut 
teräspylväät ja viininpunaiseksi maalattu I-palkki. 
Ullakolla ei ole jalkalistoja.

Ullakkotila kuvattuna sisäänkäyntiovelta kohti alkuperäistä jul-
kisivua. Kylmä ullakko rakennettiin vihkiäisten jälkeen n. 1948-
1950. Täsmällinen syy ei ole tiedossa. Kuvassa näkyy pyöreä 
reikä joka on luultavasti alkuperäinen tuuletusaukko.
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Nosturin tukirakenteet ja luukku. Koillisseinällä on rakolauta-
seinäiset varastokopit. Luoteisjulkisivun korkeat pystyikkunat 
ovat samassa linjassa ensimmäisen kerroksen sisäänkäynnin 
lasiseinän kanssa.

Seinät ovat tiilimuurattuja ulkoseiniä. Kaakkois-
seinä on uudisrakennusvaiheen julkisivu. Sisäpin-
nalla on säilynyt mahdollisesti uudisrakennusvai-
heen alkuperäinen ulkorappaus ja -maalaus. Koillis-, 
kaakkois- ja luoteisseinät ovat valmistuneet noin 
vuonna 1950. Luoteisseinässä on valkoiset asebe-
setisementtilevyt. Koillis- ja kaakkoisseinät ovat 
rapatut. Länsinurkassa porrashuoneen vastainen 
seinä on harkkomuurattu väliseinä, joka on rapattu.

Ullakolle johtava porrashuone sijoittuu tilan länsinurkkaan. Tilaan johtavan metallioven vieressä on puinen lastauspariovi. Sisäkatto 
laskee hieman koillissivun varastoille ja lounais- sekä luoteissivuille kohti korkeita ikkunoita.

Koillissivulla on kuusi varastokoppia. Varastokop-
pien seinät ovat vaakasuuntaiset rakolautaseinät. 
Viiteen varastokoppiin johtaa ovi ja yksi kopeista on 
avoin. Ovet ovat samaa materiaalia kuin väliseinät. 
Kopeissa on alkuperäiset hyllyt. Myös kaakkois-
sivulla ja etelänurkassa on alkuperäisiä kiinteitä 
puisia hyllyjä ja kannakkeita. 

Ullakolla on matala mäntypaneelisisäkatto. Katto 
laskee hieman koilliseen, lounaaseen ja luoteeseen. 
Kattoon on kiinnitetty neljä loisteputkivalaisinta. 
Nosturiaukon vieresssä kattoon on pultattu kiinni 
paksuja lautoja. Kattolistat ovat pieniä kuperapin-
taisia profiililistoja. 

Koillisseinässä on kahdeksan vaakasuuntaisen 
puuikkunan muodostama nauha. Ikkunat ovat luul-
tavasti olleet alun perin kaksilasiset, mutta kolmes-
ta sisempi lasi on otettu pois. Suurimmassa osassa 

ikkunoita ei ole saranoita. Puitteita ja karmeja ei ole 
maalattu. 

Kaakkoisseinällä on pyöreä aukko, joka on toisen 
kerroksen lähetyssalin alkuperäinen tuuletusauk-
ko. Tuuletusritilä on poistettu ja aukko on levytetty 
pahvilla.

Lounaisseinällä on viisi korkeaa, kaksilasista, 
sisään-sisään-aukeavaa pystyikkunaa, joiden puit-
teet on maalattu vaaleiksi. Karmeja ei ole maalattu.

Luoteisseinällä on seitsemän kaksilasista pys-
tyikkunaa, jotka ovat nykyisellään keskimmäistä 
ikkunaa lukuun ottamatta saranattomia. Puitteet on 
maalattu, mutta karmit ovat maalaamattomat. HL, 
MT
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Metallioven painike ja lukko. Ovi kokonaisuudessaan on oletet-
tavasti aseman pajatiloissa valmistettu.

Metalliovessa on todennäköisesti itse tehty ovipumppu. Kumi-
pala hidastaa oven sulkeutumista solahtaessaan putkeen.

Ullakolle johtavan metallioven vieressä on puinen lastauspariovi, 
jonka kautta pystyy ulkoa vinssillä nostamaan kuormia ullakolle.

Ikkunoiden karmit ovat maalaamatonta raakapuuta. Joidenkin 
ikkunoiden puitteissa on vaalea maalipinta.

Ikkunapainikkeena on kääntösuljin.Lounaissivun sisään-sisään-aukeavat pystyikkunat ovat vuodel-
ta 1950.
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Ullakkotilassa kaakkoissivulla on puisia kannakkeita ja etelänurkassa on puisia hyllyjä, 
jotka ovat mahdollisesti alkuperäisiä.

Varastoissa koillisseinällä on vaakaikkunoiden nauha. Varastoissa on alkuperäiset puiset 
hyllyt.
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Portaat

Pääporras

Kaareva pääporras sijaitsee rakennuksen kaakkois-
päädyssä, pääsisäänkäynnin yhteydessä ja kulkee 
ensimmäisen kerroksen käytävästä 102 toisen 
kerroksen tilaan 201. Portaan alapuolella on pieni 
varasto 107. 

Porras on J-kirjaimen mallinen umpiporras. Se on 
ensimmäiseltä askelmaltaan suora, mutta jatkuu 
heti sen jälkeen kierreportaana. Porras suoristuu 
yhdeksän ylimmän askelman osalta jälleen suoraksi 
portaaksi. 

Betoniporras tukeutuu julkisivussa näkyvään 
kaarevaan, kantavaan tiilimuuriin. Askelmat ovat 
mosaiikkibetonia. Materiaali jatkuu sekä eteistilaan 
tuulikaapin edustalle että toisessa kerroksessa ole-
valle tasanteelle. Portaalla on hyvin paksu etusärmä  
ja matala varvasrinta. Portaassa ei ole jalkalistoja. 
Kuitenkin portaan ylä- ja alatasanteella on mosaiik-
kibetoniset jalkalistat.

Seinät ovat rapattua ja maalattua tiilimuuria. 
Porrashuone on pääosin väritykseltään punainen. 
Väripinta loppuu alakaton reunaan portaan aukon 
kohdalla. Portaan alapäässä seinä on maalattu 
valkoiseksi. Viimeisin punainen maalikerros ja osa 
rappauksesta on lohkeillut. Porrashuoneessa on 
korkealla viisi neliön muotoista pientä ikkunaa.   
Alakatto on tällä hetkellä maalaamaton.

Porrashuoneen katossa on paikka kahdelle 
loisteputkelle, mutta loisteputket on poistettu. 
Kierreportaan kierrenapaan on kiinnitetty kaksi 
puolipallomaista kupuvalaisinta. Toisen kerroksen 
porrastasanteella on katossa samanlainen puolipal-

Porrashuo-
neen puoli-
sylinterimäi-
nen muoto 
näkyy 
ulokkeena 
julkisivussa. 
Erityislaa-
tuista on 
aukon aallon 
muotoinen 
otsapinta.
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Portaiden alapää. Vasemmalle jää pääsisäänkäynnin tuulikaappi. Ensimmäinen porras on 
suora, jonka jälkeen porras kaartuu kierteeksi.

Portaat ylätasanteelta nähtynä. Kierteen kohdalla on korkealla 
pienet neliskanttiset ikkunat.

lomainen valaisin. Käytävän 102 katossa on loiste-
putkivalaisin.

Portaan kaarevassa ulkoseinässä on alkuperäi-
nen, poikkileikkaukseltaan pyöreä käsijohde, joka 
on lakattua puuta. Käsijohde kiinnittyy seinään 
ohuella käyrällä metalliputkella. Maalipintoja lu-
kuunottamatta porras on alkuperäisessä asussaan.
HL, MT
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Kierrenapaan on kiinnitetty puolipallomaiset kupuvalaisimet. Ulkoseinällä on viisi neliön-
muotoista lasitiili-ikkunaa.

Portaan puinen käsijohde on kiinnitetty porrashuoneen seinäpintaan. Punainen maa-
lipinta loppuu porrashuoneen aukkoon rajautuen käytävän valkoiseen maalipintaan.
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Sivuporras 
Konehallin 112 lounaissivua vasten sijaitseva funkis-
tyylinen, alkuperäisessä asussaan säilynyt sivupor-
ras johtaa konesalin parvelle 212. Betonista valettu 
umpiporras lähtee liikkeelle kääntyen viuhkamai-
sesti 90 astetta kantavaa ulkoseinää vasten, jatkaa 
suorana ja kääntyy ylhäällä jälleen viuhkamaisesti 
90 astetta. Porras tukeutuu tiilimuurattuun kan-
tavaan ulkoseinään ja betoniseen väliseinään. 
Betoniaskelmat on maalattu vaaleanharmaaksi. 
Jalkalistoja ei ole. Seinäpinnat on rapattu ja maalat-
tu keltaiseksi.

Porraskaide on tummanruskeaksi maalattua 
teräsputkea. Kaide alkaa yhden putken pystyosal-
la, josta se jakautuu kahdeksi vaakasuuntaiseksi 
putkeksi. 

Porrasaukko on portaan levyinen, mutta se ka-
penee kaarevalla muodolla. Portaan ulkoseinällä on 
alkuperäinen loisteputkivalaisin. 

Porrassyöksyn alapuolella on pieni varasto (113). 
Porrassyöksyn alapinta on sileä, rapattu ja maalaa-
maton. HL, MT

Sivuporras sijaitsee konesalin (112) etelänurkassa ja nousee 
hallin parvelle.
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Portaan kaide jatkuu toisessa kerroksessa porrasaukon ympärille. Käsijohteena toimiva 
ylempi teräsputki jatkuu koko matkan, kaiteen alempi vaakaputki haarautuu alhaalla ja 
katkeaa toiselle tasanteelle noustessa.

Portaan ensimmäiset askelmat ovat viuhkamaisessa muodossa ennen portaan suoris-
tumista kantavaa ulkoseinää vasten.
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Portaat kääntyvät suoran osuutensa jälkeen jälleen viuhkamai-
sesti toisen kerroksen parvelle.

Kapenevan porrasaukon viimeistelee alkuperäinen, seinään 
kiinnitetty loisteputkivalaisin, joka näkyy vuoden 1948 arkisto-
valokuvassa. 

Portaan alle jää varasto 113. Umpikaide nousee vekkulisti vii-
meistelemään liittymisensä toiseen kerrokseen.
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Ullakkoporras
Ullakkoporras nousee konehallin parvelta ullakolle. 
Se sijaitsee parven luoteisseinää vasten ja se on 
tyypiltään betoninen umpikierreporras. Porras on 
säilynyt alkuperäisessä asussaan.

Portaan ajoituksesta ei ole varmuutta. Uudis-
rakennusvaiheen pääpiirustuksia ei ole löytynyt, 
mutta vuoden 1939 parven rakennepiirustuksessa 
porrasta ei ainakaan ole esitetty. Ullakkokerros on 
suunniteltu vasta 1.11.1948 päivätyin piirustuksin. 
Ullakkoporras näkyy vihkiäispäivänä 30.11.1948 
otetussa valokuvassa, vaikkei itse ullakkoa tällöin 
ollutkaan vielä rakennettu. Ullakko valmistui vasta 
noin vuonna 1950. Portaan liittyminen seiniin ja sen 
sisäkierteen umpikaiteen liittyminen alakattoon 
kiinnittää huomiota. On myös mahdollista, että 
mikäli ullakolle johtava porras olisi ollut osa alkupe-
räistä suunnitelmaa, se olisi selkeämmin yhteydes-
sä ensimmäisestä kerroksesta parvelle johtavan 
portaan kanssa, eikä vastakkaisissa nurkissa kuten 
nyt.

Raudoitettu betoniporras tukeutuu ylhäältä 
tiilimuurattuun ulkoseinään ja alhaalta se kannat-
telee itseään. Askelmat ovat harmaaksi maalattua 
betonia. Portaassa ei ole jalkalistoja. Portaassa on 
molemmin puolin keltaiseksi maalatut betoniset 
umpikaiteet. Ulomman kaiteen päällä kulkee tum-
manruskeaksi maalattu ohut teräksinen käsijohde. 

Porrashuoneen seinät ovat tiilimuurattuja ulko-
seiniä. Niiden pinnat on rapattu ja maalattu keltai-
seksi. Porrassyöksyn alapinta on rapattu ja maalat-
tu.  Porrashuoneen kattona on valkoiseksi maalattu, 
alaslaskettu levytys. Katossa on yksi loisteputkiva-
laisin. Portaan yläpäässä on metalliovi, joka aukeaa 
ullakolle. HL, MT
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Portaan ulkokierteen kaide näyttää sulautuvan yläosassa ulkoseinään. Kaiteen ja 
seinän välillä näkyy kuitenkin sauma muutaman millimetrin materiaalipaksuuden 
erosta johtuen.

Sisäkierteessä umpikaiteen kohdatessa toisen kerroksen alakaton liittymä välipohjaan 
on erikoinen. Otsapinnan pyöristys muistuttaa hieman pääportaan aaltomaista käsitte-
lyä.
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Portaassa on kaarevat betonikaiteet. Portaan ensimmäinen askelma on muita leveämpi ja nurkista 
pyöristetty.

Porras nähtynä ullakolta.
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rAKenneTTAvUUs

Geologian tutkimuskeskuksen vuonna 2010 julkaistun 
raportin 183 esittämien karttojen perusteella Porin 
lyhytaaltoasema sijaitsee alueella, jossa kallioperä on 
hiekkakiveä. Lisäksi kallioperän päällä on pehmeikköjä, 
joiden paksuus vaihtelee välillä 10–15 metriä. Hieta- ja 
hiekkakerrosten alla on kairausten perusteella arvioitu 
tällä alueella olevan paksuja hienoainessediment-
tikerroksia, joiden paksuus vaihtelee 10–15 metrin 
välillä. Maanpinnan korkeuerot vaihtelevat alueella 2–8 
metrin välillä meren pinnan yläpuolella. Alue jää hiukan 
tulvaskenaarion 3 reuna-alueen yläpuolelle. Rakennet-
tavuusominaisuudet voivat olla vaativia.

Karkea-  Hieno- Savi Tulvaskenaarion
rakeinen jakoinen  korkein nousu
maalaji maalaji               ja reuna-alue (3)

rakenteet

Kantavat pystyrakenteet
Perustukset 

Kaikki kantavat betonirakenteet ovat raudoitet-
tuja ja paikalla valettuja. Rakentamisolosuhteista 
johtuen kaikki perustukset on paalutettu. Paalut 
ovat joko betonia tai puuta. Paalut ovat yläpäästään 
k/k 60 cm päässä toisistaan. Paalujen yläpäät on 
valettu raudoitettuun betoniseen paaluhattuun, 
mitoiltaan 120 cm x 120 cm, korkeus 110 cm perus-
tamissyvyyteen. Paalujen päiden sivuilla on raudoi-
tushaat ø 3/8” ja 5/4” 80 x 80 cm. Paaluhattujen 
päällä on eristesively, samoin sokkelin seinässä ja 
laatan pinnassa. Paaluhattujen päällä on yläpuolisia 
rakenteita kannattelevat pilarit. 

Kaikkien kantavien seinien alle on valettu raudoi-
tetusta betonista sokkeli ja anturat, joihin paalutuk-
sen yläpäät on valettu. Paalukuorma on laskettu 
12–13 tonnille. Sokkelin perustus on 80 cm leveä 
perustuskorkeudessa ollen kantavan ulkoseinän 
alla 50 cm levyinen. Sokkelin seinä on 150 mm pak-
suista raudoitettua betonia. Betonipintojen päällä 
on eristyssively, mahdollisesti bitumi. Kantavan 
ulkoseinän tiilimuurin ja betonisokkelin välissä on 
yhden tuuman korkkieriste.

Kantavat seinät
Kantavat ulkoseinät ja keskirungon kantavat seinät 
ovat kahden tiilen paksuisia tiilimuureja. Seinis-
sä on rappaus ja pintamaalaus molemmin puolin. 
Konesalin koillisseinä on betonia, mutta sen yläosa 

Rakenneleikkaus vuodelta 1939. Paalutettu raudoitettu perustus 
80 cm kapenee seinän alle 50 senttimetriin. Sokkeliseinämä on 
15 cm paksu, sen pinnassa eristesively. Ulkoseinässä on tiilen ja 
betonin välissä tuuman paksuinen korkkieriste. Alapohjassa on 
betoniset palkit ja laatat. Piirustusta säilytetään Porin rakennusval-
vonnan arkistossa.

Julkisivujen massiivitiiliseinät on rapattu ja maalattu. Kaakkois-
päädyssä erottuu pääportaan kaareva muoto. Pääsisäänkäynnin 
yläpuolisessa ulokeparvekkeessa on raudoitettu betonilaatta ja 
maalatut teräsputkikaiteet. Kuva: 30.11.1948 / Yle Arkisto.

VihkiäisPäiVä 31.11.1948
kuvat ylhäältä vasemmalta:  1) Presidentti Paasikivi puhui Helsingistä käsin (kuva vuodelta 1949) 2) Yleisradion pääjohtaja Hella Wuolijoki saapui 
paikalle pitämään puheensa 3) Vieraita saapumassa yleisradioaseman juhlaan. Tunnistamaton juhlavieras aseman pihalla 4) Tunnistamattomia 
vieraita saapumassa yleisradioaseman juhlaan. Juhlavieraat tupakoivat aseman pihalla. 5) Wuolijoki keskustelee juhlavieraiden kanssa 6) 
Kutsuvieraita. Eturivissä posti- ja lennätinlaitoksen pääjohtaja Simbri Ahola, Yleisradion pääjohtaja Hella Wuolijoki, Baugay (?) ja Erkki Härmä.  
Huomaa taustalla olevat Suomen ja Iso-Britannian liput 7–9) Asemarakennus vihkiäispäivänä. Huomaa kuvassa 7, että Hugo Harmian 
alkuperäisissä piirustuksissa ei länsipäädyssä ollut toista kerrosta. Se rakennettiin 1950-luvulla. Huomaa myös kuvassa 8 kulman takana piileskelevä 
lapsi ja kuvassa 9 hänen potkulautansa kuvaaja 2–9): Nokelainen kuvalähde: Yleisradion kuva-arkisto ja 1) Yle Elävä arkiston Flickr-tili (flickr.com) 

Geologian tutkimuskeskus. Tutkimusraportti 183. Porin alueen 
maaperän rakennettavuusselvitys. Helsinki 2010.
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on suojabetonivalu ja sen päällä huonekohtaisesti 
vaihtelevat pintamateriaalit. 

VÄLIPOHJAT
Välipohjissa on raudoitettu betonilaatta, jonka ala-
puolella on betonipalkisto. Mitoituksessa on otettu 
huomioon huonekohtaiset tarpeet. Laatan päällä on 
huonekohtaisesti vaihtelevat pintarakenteet. 

ParVi
Konesalin parvessa on betonilaatta, jossa on verk-
koraudoitus. Laatta lepää kantavan seinän sisällä 
noin 15 cm. Teräsbetonipilareiden etäisyys on 350 
cm takaseinästä. Parvilaatan kaarevan reunan 
vuoksi etäisyys pilarien suhteen vaihtelee. Parven 
laatan ulkoreunassa on maalattu teräsputkikaide.
 
ParVEKKEET
Koillisjulkisivun pääsisäänkäynnin yläpuolella ja 
kaakkoispäädyssä on paikalla valetut, raudoitetut 
betoniparvekkeet, joissa on maalatut teräsputkikai-
teet. 

YLÄPOHJa
Yläpohja on paikalla valettu, raudoitettu betoninen 
ylälaattaholvi, jonka päällä ullakolla on lämpöeriste. 

VESiKaTTO
Rakennuksen korkeassa osassa on matala auma-
katto. Puiset kattotuolit nojaavat kantaviin ulkosei-
niin ja yläpohjan palkistoon. Rakenteen päällä on 
aluslaudoitus ja maalattu saumapeltikate.2  Osassa 
rakennusta on bitumipäällysteinen tasakatto.

2 Porin lyhytaaltoaseman piirustukset 1939. Porin kaupungin 
rakennusvalvonnan arkisto.

on muurattu tiilestä ja ikkuna-aukkojen välissä on 
tiiliverhoillut betonipilarit.

Pilarit
Rakennuksen keskirungossa on tiilimuurien lisäksi 
kantavia raudoitettuja, paikalla valettuja betonipila-
reita. Konesalissa parven yhteydessä olevat pilarit 
ovat sivuiltaan 30 cm x 30 cm, 50 cm parvilaatan 
reunasta ja 350 cm parven takaseinästä, joka on 
kantava tiilimuuri. Laatan pinnassa on linoleumia.1

Porrasrakenteet
Rakennuksessa on kolme betonista porrasta: 
J-kirjaimen muotoinen, välitasanteellinen pääpor-
ras, konesalin parvelle nouseva ala- ja yläpäistään 
kaareva sivuporras ja parvelta ullakolle nouseva 
kierreporras. Porrashuoneissa on massiivitiiliset 
ulkoseinät, jotka on rapattu ja maalattu molemmin 
puolin. Pääportaassa on mosaiikkibetoniset askel-
mat ja puinen käsijohde, sivu- ja ullakkoportaiden 
askelmat ovat betonipintaisia ja kaiteet maalattuja 
teräsputkia. 

Kantavat vaakarakenteet 
aLaPOHJa

Alapohjat ovat raudoitettuja, paikalla valettuja 
betonirakenteita. Mitoitukset vaihtelevat huoneen 
käyttötarkoituksen mukaan. Alapohjalaatta on 
paksuudeltaan 4–9 cm. Kaapelikanavien yhtey-
dessä käytetyn ylälaatan paksuus on 8 cm. Kaa-
pelikanavien korkeus on 45 mm/65 mm. Laatan 
pinnassa on eristyssively. Koneiden ja laitteiden alle 
on huomioitu tarvittava lisäkannatus. Laatan päällä 

1 Porin lyhytaaltoaseman piirustukset 1939. Porin kaupungin 
rakennusvalvonnan arkisto.

Kevyet rakenteet
KevYeT vÄLIseInÄT 
Osa väliseinistä on molemmin puolin rapattuja ja 
pintamaalattuja tiilirakenteita. Toisessa kerrokses-
sa on joitakin puurakenteisia, 1970-luvun väliseiniä. 
Ensimmäisen kerroksen muuntajahuoneissa on 
betoniset seinät, joiden nurkissa on myös pilarit. 

Muut rakenteet
nOSTUri

Konesalin nosturikuljettimen I-palkit on tuettu sei-
närakenteisiin ja osin seinän sisällä oleviin kantaviin 
pilareihin. Pitkittäisiin I-palkkeihin (I NP S4, I=410) 
on tuettu poikittainen palkki, johon metalliset kisko-
pyörät, pylpyrät ja nostoketjut on kiinnitetty. MM
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Prepon Oy 2021.

Parvirakenne jättää konehallin osin korkeaksi. Pilareihin, palk-
kiin ja välipohjan ylälaattaholviin on kiinnitetty nosturin rakenne 
(vihertävä). Porrasrakenne tukeutuu kantavaan väliseinään ja 
betoniseen porrasseinämään. Portaan käsijohde on maalattua 
metallia.

Parvelta ylempään kerrokseen johtavat paikalla valetut beto-
nirakenteiset kierreportaat. Käsijohde on maalattua metallia. 
Kuvassa näkyvät hyvin paitsi välikaton ylälaatan palkit, myös 
seinästä seinään ja ylälaattaan rajautuva palkki sekä nosturin 
I-palkki.

Kuvat: Niilo Rinne 18.8.2020 / Porin kaupunki.

RAKENTEIDEN HAITTA-AINEET
Prepon Oy on laatinut 24.3.2021 Porin entisen lyhyt-

aaltoaseman asbesti- ja haitta-ainekartoituksen.

ASBESTI
Kartoituksella havaitut asbestipitoiset materiaalit:
 Rakennuksen tilojen lattioihin joskus asenne-
tut muovimatot sisältävät asbestia. Asbestipitoisia 
muovimattoja on käytetty lähetinsalin (202), konesalin 
parven (212) ja sähköpääkeskuksen (213) lattioissa.
 Rakennuksen ullakkotilan ulkoseinän sementtile-
vytys sisältää asbestia. Sementtilevytystä on 
käytetty ullakon yhdellä seinällä.

MUUT HAITTA-AINEPITOISET MATERIAALIT 
Pääsääntöisesti kaikkien tilojen seinien ja kattojen 
vanhojen maalipinnoitteiden raskasmetallipitoisuudet 
ylittävät määritetyt ohjearvot. Ylittävät pitoisuudet 
ovat eriteltynä Rajatun AHA-kartoituksen liitteenä 
olevassa laboratorion analyysiraportissa.
 Rakennuksen alkuperäiset sähköjohdot ovat ns. 
pikieristeisiä, joiden PAH-pitoisuudet ylittävät 
kokemuksen perusteella vaarallisen jätteen raja-arvot.
 Vanhojen valurautaisien viemäreiden muhviliitok-
sissa on käytetty lyijyä.
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Rakennusosat 

Tässä luvussa esitelllään esimerkkejä sisätilojen 
erilaisista rakennusosista. Valokuvat on otettu aika-
välillä 17.–21.5.2021.

Pumppuhuoneen paikalla valettu betonilattia. Pumppuhuoneen lattian syvennyksen ja muun lattian korkoero 
on tasattu uudella betonivalulla. Kuvassa näkyy lattioiden välille 
syntynyt sauma.

Lattian johtokourut on peitetty metallikansin konehallissa 112.Konehallin 112 lattiassa on vaaleat ja tumman harmaat 
heksagonin muotoiset klinkkerilaatat. Paikoitellen lattian 
tasoeroja on paikattu betonilla.

Lattiat



223

Porrashuoneen 102 mosaiikkibetonilattia.

Kouruja on täytetty betonilla konesalissa 112. Lähetinhallin 202 havuvanerilevytetty lattia.

Betonilattian ja linoleumimaton välinen raja konehallin parvella 
212. 

Pumppuhuoneen lattiassa kulkeneet johtokourut on täytetty 
betonilla. Vasemmalla on entisen öljykanavan metallinen kansi.

Betonilattian päälle on myöhemmin lisätty maalattu levylattia 
lähetinhallissa 202.
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Punaiseksi maalattu betonilattia entisessä toimistohuoneessa 
204. Tila on nykyisin treenikämppänä.

Lähetinhallin 202 vaurioitunut matto saattaa olla linoleumia. Vanhan tarkkaamon 209 lattiaa peittävät punaiset matot. 
Mattojen alla on näkyvillä alkuperäinen linoleumimatto ja 
1970-luvulla asennetun kokolattiamaton liimaukset. Tilaa 
käytetään nykyin treenikämppänä.

Entisen työhuoneen ja lähetinvaraston 210 lattioita peittävät 
kirjavat matot. Tila on nykyisin treenikämppäkäytössä.

Entisen keittiön 208 lattioissa on laminaatti. Tila on nykyisin  
treenikämppänä. Kynnyksen toisella puolella on linoleumimatto.

Huoneessa 206 mattojen alla näkyy mäntylankkulattia. Kynnyk-
sen toisella puolella on linoleumimatto.
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Pääportaan askelmat on päällystetty mosaiikkibetonilla. 

Talonmiehen asunnon (110) muovimatto.

Konehallin sivuportaan askelmat ovat maalattua betonia. Parvelta 212 ullakolle nousevan portaan askelmat ovat maalat-
tua betonia. Sävy on kylmän harmaa.

Ullakon betonilattia. Huoneen 105 vaalea muovimatto.

PoRTAAT
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Puinen jalkalista tuuletinhuoneessa 117.Puinen jalkalista pumppuhallissa.

Hexagonlaattojen väriin sävytetty laatta jalkalistana pääsisään-
käynnin viereisessä wc-tilassa.

Pääsisäänkäynnin porrahuoneessa on jalkalistana mosaiikkibe-
tonilaatat.

Konehallin parven 212 puisia jalkalistoja on paikoitellen kaksi 
kappaletta.

Valkoinen laatta jalkalistana konehallissa 112.

jALKALIsTAT
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Konehallin parven 212 jalkalistat on maalattu eräässä kohdassa 
ruskeaksi kuten lattiakin.

Lähetinhallin 202 jalkalista on maalattua puuta.

Laminaatin asennuksen yhteydessä uusitut valkoiset jalkalistat 
huoneessa 208 (entinen keittiö).

Puiset jalkalistat huoneessa 206.

Entisen työhuoneen ja lähetinvaraston 210 puiset jalkalistat on 
maalattu valkoisiksi.

Tarkkaamon 209 vihreäksi maalatut puiset jalkalistat.
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sEINäT

Maalattu ja laastilla tasoitettu pumppuhuoneen tiiliseinä.

Seinän rakenne on nähtävissä huoneessa 117. Maalikerros, 
sementtilaasti, poltettu tiili, sementtilaasti ja maalikerros.

Vanhan tarkkaamon 1970-luvun lasiseinät on levytetty 
asemakäytön jälkeen umpeen ja maalattu valkoiseksi.

Konehallin 112 ja muuntajatilojen 121, 120 ja 119 välisessä sei-
nässä on pinnassa sileä rappaus. Rakennepiirustusten perus-
teella osa seinästä on paikalla valettua teräsbetonia ja osassa 
on harkkorakenne.

Maalattu ja laastilla tasoitettu porrashuoneen 102 tiiliseinä. Maalattu ja laastilla tasoitettu tiiliseinä konehallin 112 portaissa.
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Puukuitulevytys toisen kerroksen lähetinhallissa 202. Levyjen 
alla on alkuperäinen maalattu ja laastilla tasoitettu tiiliseinä.

Nykyisin  treenikämppänä olevan toimistohuoneen 204 seinät 
on päällystetty metallisin reikälevyin.

Huoneen 206 seinät on päällystetty maalatulla kipsilevyllä.

Huoneen 210 seinät on päällystetty erilaisillä rakennuslevyillä. 
Tilan akustisia ominaisuuksia on paranneltu muun muassa 
verhoilla. Oviaukon ympäristössä näkyy asema-ajoilta peräisin 
oleva vihreä väritys.

Entisen tarkkaamon 209 seinät on päällystetty mustilla 
jätesäkeillä. Säkkien alta paljastuu alkuperäinen tasoitettu ja 
maalattu seinä. Tilan seinät on maalattu 1970-luvulla vihreäksi. 
Tätä ennen ne ovat olleet vaaleat.

Huoneen 208 seinät on uusittu kipsilevykerroksella ja maalattu 
valkoisella maalilla.
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Ullakon varastotilojen kevyet väliseinät ovat puuta.

Ullakon ulkoseinässä on käytetty asbestilevyä.Porrashuoneen 201 ylätasanteella on peitetty oviaukko kuitu-
levyin.

Ullakon ja lähetinhallin 202 yläosan välinen seinä on ollut alun 
perin ulkoseinä. Ullakon puolella on seinässä maalikerros, se-
menttiin sekoitettu laasti ja poltettu tiili.

Ullakon porrashuoneen seinissä on havaittavissa rappauksen 
läpi kuultavat suuret harkot.

Tarkkaamon 209 ja huoneen 210 väliin jää varastotila, jossa 
seinät on päällystetty erilaisin puisin rakennuslevyin. Oikealla 
puolella vihreät levyt peittävät tarkkaamon puolelle jäävät 
ikkunat.
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Lähetinhallin 202 seinässä näkyvät valkoiset kannatinlistat, 
joiden varaan oli ripustettu aikoinaan alakatto, joka on sittem-
min purettu.

Toisen kerroksen tarkkaamon (209) ja huoneen 210 väliin jää 
varasto, jonka katossa näkyy varjolista.

Ullakon katossa on valkoiseksi maalattu, siro puulista 1950-luvun alusta.

KATToLIsTAT
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sIsäKAToT

Pumppuhuoneen valkoiseksi maalattu katto. Välipohjat ovat 
raudoitettuja paikalla valettuja betonisia ylälaattaholveja, joissa 
on betonilaatan alapuolella palkit.

Konehallin katon maalipinta hilseilee ja alta paljastuu vaaleampi 
kerros. Yläpohjassa on paikalla valettu raudoitettu betoninen
ylälaattaholvi, jossa palkit ovat näkyvillä.

Huoneen 115 katto on paikalla valettua, maalamatonta betonia.

Konehallin 112 parvi on paikalla valettua ja raudoitettua betonia.  
Rakenteen alapinta on maalattu.

Wc-tilan 203 katto on paikalla valettua ja maalattua betonia. Huoneen 206 katto on paneloitu rakennuslevyin ja maalattu. 
Lisäksi katossa on puiset koristelaudat peittämässä levyjen 
saumat.
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Ullakon katto on puupaneloitu.

Tarkkaamon 209 ja huoneen 210 välissä olevan varastotilan 
katto on päällystetty valkoiseksi maalatulla rakennuslevyllä.

Tarkkaamon 209 katto on peitetty jätesäkeillä. Huoneen 210 katto on päällystetty erilaisilla levyillä. Tilan 
akustisia ominaisuuksia on paranneltu muun muassa 
kananmunakennoin ja diffuuserein.
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Konehallin (112) luoteispäädyn aukon ovet 
ja osa ikkunoista on uusittu mahdollisesti 
1990-luvun alussa. Teräsoven ja alimpien 
ikkunoiden lasit on peitetty metallilevyin.

Huoneen 117 ikkunallinen, maalattu puupario-
vi on uudisrakennusvaiheesta (1939–1940).

Alkuperäinen, maalattu vaneriovi, jonka 
reunassa on uritus. Rakennuksessa on myös 
joitakin ovia, joita ei ole maalattu tai maalipinta 
on hiottu pois.

Pumppu- ja muuntamohallin 1970-luvun 
teräksinen liukuovi on maalattu ja ripustettu 
yläkiskoon.

ovET

Pääsisäänkäynnin tuulikaapin alkuperäisissä 
puuovissa on lasit, metalliset potkupellit ja 
kromatut putkivetimet.

Konehallin parven ja lähetinhallin (202) välinen 
puupariovi. Ovilehtiä on vahvistettu puulevyillä.
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Huoneen 206 alkuperäinen ovi on uusittu 
jossakin vaiheessa. Uusi ovi on valkoinen 
sivulehdellinen laakaovi. Asemalla on useissa 
treenihuonessa tuplaovet äänenerityksen 
parantamiseksi ja ilkivallan varalta.

Metallinen ullakolle johtava ovi on 1950-luvun 
alusta.

Ullakolla on haalausovina puinen pariovi 
1950-luvun alusta.

Huoneen 210 ovi on alkuperäinen ja massiivi-
puinen. Ovi on maalattu ja sitä on vahvistettu 
levytyksin. Lukitusta on uusittu ilkivallan 
varalta.

Huoneen 204 ovea on vahvistettu metallile-
vyillä.
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IKKuNAT sIsäLTäPäIN

Pumppuhuoneen kaksijakoiset puuikkunat. Karmit ja puitteet 
ovat maalatut. Ikkunoiden eteen on jossain vaiheessa lisätty 
kalterit ilkivallan varalle.

Konehallin 112 oven yläpuolella on 7-jakoinen ikkuna, joka on 
uudisrakennusvaiheesta (1939–1940) Ikkunoiden puitteet ja 
karmit ovat maalattua puuta. Alemmat ikkunat ja ovet ovat 
mahdollisesti 1990-luvun alusta.

Konehallin 112 yläosan ikkunat ovat viisiruutuisia ja niiden puit-
teet ja karmit ovat puiset.

Lähetinhallin 202 kolmijakoiset ikkunat on peitetty sisäpuolelta 
styroksilevyin tilan lämmöneristyksen parantamiseksi.

Huoneessa 208 (entinen keittiö) on kolmijakoinen puuikkuna. 
Puitteet ja karmit ovat maalatut.

Lähetinhallissa 202 on ikkuna, jonka keskeltä on kulkenut 
kahden muuntajan kautta signaali lähettimille. Nykyään lasi on 
peitetty paperilla.
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Ullakolla on useampia yksijakoisia, pystysuuntaisia puuikkunoita. Puitteet on maalattu valkoisella ja karmit jätetty puunväri-
siksi.

Pääportaassa on lasitiili-ikkunat.

Ullakolla on joitakin yksijakoisia, vaakasuuntaisia ikkunoita.
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Pumppuhuoneen katon loisteputkivalaisin.

vALAIsImET

Tuuletinhuoneen 117 katossa on hehkulamppu. Varastotilassa 115 on seinällä hehkulamppu.

Konehallin 112 ja parven 212 seinillä on kaksi valaisinta, jotka 
muistuttavat ulkomuodoltaan katulamppua.

Konehallin 212 parven 
seinään on asennettu 
loisteputkivalaisin.

Lähetinhallin 202 katossa oleva plafondi.
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Ullakon kattoon asennettu hehkulamppu.Porrashuoneen 102 ja 201 katossa on loisteputkivalaisin ja 
kaksi seinävalaisinta.

Lähetinhallin 202 kattoon kiinnitetty loisteputkivalaisin. Huoneen 208 loisteputkivalaisin. Huoneen 210 loisteputkivalaisin.



240

Ullakolla sijaitsee puisia hyllyjä ja tilanjakajia, joita on käytetty 
aseman toiminta-aikana varastointitarkoituksiin.

Työhuoneessa 118 on kiintokalusteena työpöytä, jossa on me-
tallisia laatikoita. Siinä on säilytetty aikanaan työkaluja.

Tarkkaamossa 209 on kiinteä puinen kaappi, joka on maalattu 
vihreäksi. Se on aikanaan asennettu lyhytaaltolähettimen tilalle 
ja siellä säilytettiin tarkkaamon äänilaitteita, -tarvikkeita ja 
tekniikkaa.

Lyhytaaltoaseman entinen keittiö (208) on nykyisin  tree ni-
kämp pänä. Uudet käyttäjät ovat tehneet aseman vanhoista 
rakennuslevyistä katosta ripustetun hyllyn, joka toimii niin ikään 
alakattona. Hyllyn rakentamisessa on hyödynnetty muun muas-
sa lähetinhallin seinässä olleita vanhoja kuitulevyjä, joissa näkyy 
piirikaaviotaideteoksen osia. 

KIINTEä KALusTus



241

Työhuoneen 118 valokatkaisija.

TALoTEKNIIKKA

Varastossa 115 on esillä sähköjohtoja sekä vasemmalla seinällä 
metalliset kiinnikkeet lähettimien johdoille sekä muille voima-
johdoille.

Työhuoneessa 118 on vesipiste, allas ja viemäri.

Varaston 115 yläosassa on luukku, jonka kautta johtoja johdet-
tiin ylempiin kerroksiin.

Pumppuhuoneessa on ikkunan alla vanha valurautainen lämpö-
patteri.

Tuuletinhuoneessa 117 on ilmastointisäleikkö ja -putkia.
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Konehallin 112 lukittava sähkökaappi.

Konehallin 112 nostin.

Konehallissa 112 on vesiposti. Konehallin 112 pilarissa on Danfoss-pintatermostaatti lämpöti-
lan säätämiseen.

Konehallissa 112 on modernimpi sähköpääkeskus ja -kytkin. Konehallin parven (212) sähköjohtoja.
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Huoneen 206 valokatkaisija. Ullakon sadevesikaivo. Kaivo on kenties peräisin uudisrakennus-
vaiheesta, jolloin luoteispäädyn ullakkoa ei ollut vielä rakennettu 
ja paikalla oli vesikatto.

Ullakon lattiassa on luukku, joka aukeaa konehallin yläosan 
parvelle (212). 

Ullakon ja lähetinhallin 202 välisessä seinässä on ollut ilman-
vaihtokanava ennen ullakon rakentamista.

Konehallin parven (212) sähkökaappi.
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johtopäätökset
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Edellinen sivu:
Porin lyhytaaltoaseman verkkoantenni 30.11.1948. Kuva: Noke-
lainen / Yle Arkisto. 

Porin lyhytaaltoasema sitä ympäröivine anten-
nialueen jäänteineen on Suomessa varsin poik-
keuksellinen, osin ainutlaatuinenkin rakennus- ja 
ympäristökokonaisuus. Funktionalismia edustava 
asemarakennus on toteutettu ennen kaikkea 
käyttötarkoituksen ja tekniikan sanelemin muodoin, 
volyymein ja ulottuvuuksin. Sen yksinäinen sijainti 
keskellä nykyistä Koiviston ulkoilupuistoa – entistä 
verhoantennikenttää – tekee radioasemasta kau-
punkirakenteessa melko poikkeuksellisen kohteen. 
Puukujanne ja umpeenkasvanut verhoantennikent-
tä tehostavat yhä tänä päivänä aseman osin sala-
myhkäistä vaikutelmaa, jollainen sillä oli radiolähe-
tystoiminnan aikana.

Rakennuksen historialliset arvot liittyvät lyhytaal-
toteknologiaan sekä Suomen 1930-luvulta alka-
neeseen ja kylmän sodan aikana aktiivisimmillaan 
olleeseen kansainväliseen propagandaan. Asema 
ja sen antennijärjestelmän jäänteet ovat arkkiteh-
toninen ja materiaalinen jäänne nyttemmin katoa-
vasta ja Suomessa jo väistyneestä tiedonvälityksen 
teknologiasta. Sekä poliittiseen että tekniikan 
historiaan liittyvät arvot ovat rakennukset osalta 
merkittäviä ja Suomen oloissa ainutlaatuisia. 

Lyhytaaltoaseman arkkitehtoniset arvot liitty-
vät rakennuksen sähkö- ja radiotekniikan ehdoilla 
toteutettuun muotokieleen, rakennusmuodon 
ornamenttimaisiin korostuksiin (parveke ja porras-
huone) sekä säilyneisyyteen. On huomattavaa, että 
rakennuksessa on melko paljon alkuperäisinä säi-
lyneitä osia, ovia, ikkunoita ja detaljiikkaa myöden. 
Arkkitehtonisiin arvoihin voi lukea myös rakennuk-

sen muunneltavuuden, joka konkreettisesti tällä 
hetkellä toteutuu sen nykyisten toimijoiden käsissä 
– etäällä alkuperäisestä käyttötarkoituksesta.

Tätä kirjoitettaessa kesällä 2021 julkisivujen al-
kuperäisen rappauksen ja värityksen tutkimustyöt 
ovat käynnissä. Osin rappeutumaan päässeen ra-
kennuksen rikkautena voi nähdä vajaakäytön myötä 
säilyneet alkuperäiset kerrostumat ja rakennus-
osat, kuten ikkunat, joita on syytä korjata ja vaalia 
antikvaarisin perustein. Rakennuksen kokonaisilme 
muodostuu tällä hetkellä sen melko muuttumatto-
mana säilyneestä hahmosta, joka ulottuu rakennuk-
sen laajasta muodonannosta detaljiikkaan.

Maisemalliset ja ympäristölliset arvot liittyvät 
ennen kaikkea rakennuksen hallitsevaan ja yksi-
näiseen asemaan keskellä entistä antennikent-
tää, nykyistä ulkoilupuistoa. Ympäristö korostaa, 
vaikkei näkyvästi, radioaseman luonnetta suurena 
teknisenä kokonaisuutena. Itse asemarakennus 
oli vain yksi osa lyhytaaltoasemaa ja sitä ympä-
röineet korkeat neljä verhoantennia muodostivat 
erottamattoman teknisen kokonaisuuden. Ulkoilu-
puistosta löytyvät antennimastojen perustusten ja 
harusankkureiden jäänteet kuuluvat radioaseman 
kokonaisuuteen.

Yllä esitettyjen arvojen ohella rakennukseen kie-
toutuu erilaisia paikallishistoriallisia ja yhteisöllisiä 
arvoja, joissa korostuu erityisesti tällä hetkellä sen 
merkitys kaikille avoimena tilana. Vaikka asema sitä 
ympäröivine antennikenttineen oli luonnollisesti 
vuoteen 1987 asti suljettu ja salaperäinenkin kohde, 
tällä hetkellä sen käytössä korostuu pyrkimys avata 

aseman tiloja yleisölle.
Lyhytaaltoasemien aika on teknisessä mielessä 

ohi, mutta etenkin 1920–1930-luvuilla rakennetut, 
tähän päivään asti säilyneet lyhytaaltoasemat ovat 
aikansa uuden teknologian, globaalin radiolähetyk-
sen, tienraivaajia. Ne olivat valtiovallan voimakkaas-
ti tukemia hankkeita, ja myös rakennuksiin panos-
tettiin runsaasti. Suomen lyhytaaltolähetysten 
keskeisenä näyttämönä toiminut Porin lyhytaalto-
asema on sekä historiallisesti että arkkitehtonisesti 
arvokas kokonaisuus, jonka merkitystä lisää sen 
poikkeuksellisuus osana Suomen rakennuskantaa 
ja rakennusperintöä.



Kuva: Kalevi Vahteran kuva-albumi.

Lähteet
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Julkaisematon alkuperäisaineisto

Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkisto 
(Hkm)
Koskelan hallit, rakennus D:n valokuva.

Jorma kukkosen perHealbumi
Porin lyhytaaltoaseman valokuvia 1950-luvulta.

Jukka luoJukosken perHealbumi
Porin lyhytaaltoaseman valokuvia 1940-1970-luvuilta. Jukka 
Luojukoski on Porin lyhytaaltoaseman talonmiehen poika, joka 
on asunut asemarakennuksen talonmiehen asunnossa perheen-
sä kanssa.

kalevi vaHteran kuva-albumi
Entisen aseman työntekijän valokuvia Porin lyhytaaltoasemalta 

1960–1970-luvuilta.

laHden kaupunginmuseo (lkm)
Lahden yleisradioaseman valokuvat vuosiltaa 1935, 1940, 

1945–1949 ja 2017.

museoviraston kuvakoelmat (mv)
• Helsingin kauppakorkeakoulun valokuva vuodelta 1957. Kan-
satieteen kuvakokoelma, Pekka Kyytisen kokoelma.
• Helsingin kauppakorkeakoulun valokuva vuodelta 2009. 
Kuvaaja: Soile Tirilä.
• Helsingin Olympiastadionin valokuva vuodelta 1938. Kuvaa-
ja Aarne Pietinen. Matkailun edistamiskeskuksen kokoelma, 
Historian kuvakokoelma.
• Helsingin Olympiastadionin valokuva vuodelta 1952. Kuvaaja: 
UA Saarinen. UA Saarisen kokoelma, JOKA Journalistinen kuva-
arkisto.

niilo rinteen valokuvat
Porin kaupungin suunnittelijan, Niilo Rinteen valokuvia asema-
rakennuksesta vuosilta 2020–2021.

porin kaupungin rakennusvalvonnan 
arkisto
Porin lyhytaaltoaseman muutosvaihen pääpiirustukset vuodelta 

1975.
Lisäksi Digita on keväällä 2021 luovuttanut Porin kaupungille 
Digitan arkistosta löytyneen lyhytaaltoaseman aineiston, josta 
tämän selvityksen laatimisessa on käytetty seuraavia asiakir-
joja:
• Porin Maistraatin pöytäkirja 26.8.1965. Porin lyhytaaltoaseman 
dokumentteja. Muistio. 
• Porin lyhytaaltoaseman laajennusvaiheen pääpiirustukset 
vuodelta 1948.
• Kytkin- ja muuntajarakennusten uudisrakennusvaiheen pääpii-
rustukset 25.7.1975. Heikki Hampala. 

porin kaupungin tekninen toimiala
Porin lyhytaaltoaseman lähiympäristön dronekuvat vuodelta 
2020.

preiviikin aseman arkisto
Porin lyhytaaltoaseman piirustuksia ja asiakirjoja, erityisesti 
1970-luvulta.
Porin piirin vuosikertomus 1.6.1970–31.5.1971. 
Väinölän lyhytaaltoaseman alkuperäisiä laitteita ja radioputkia.

sotamuseon kuva-arkisto
Valokuva Enson tehtaan klubilta 22.11.1939. Kuvaaja tuntema-
ton. SA-kuva, Sotamuseo.

suomen elinkeinoelämän keskusarkisto 
(elka)
• Muistio Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle 
19.9.1938. Tuntematon kirjoittaja.
• Rissanen, Jussi & Ylästaro, V. 28.12.1939. Muistiot, raportit ja 
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