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Ennen nykyistä vuonna 1888 valmistunutta Raatihuonetta kau-
pungilla oli kolme Raatihuoneeksi kutsuttua rakennusta. En-
simmäinen oli vanhassa kaupungissa linnan pohjoispuolella 

ja toinen Kustaa III:n nykyiselle paikalleen siirtämässä kaupungissa 
Saaristen koulun tontilla. Kolmas oli nykyisen Raatihuoneen tontilla 
sijainnut puurakennus, jonka kaupunki kunnosti ostettuaan tontin.

Nykyinen, kaupungin neljäs raatihuone valmistui helmikuussa 
1888. Sen on suunnitellut lääninarkkitehti Alfred Cawén. 

Uusi Raatihuone oli tyylillisesti ranskalaisvaikutteista uusrene-
sanssia, johon kuuluivat katusivun runsaat kipsikoristeet. Sisätiloissa 
juhlasalin sekä aula- että porrastilojen maalaus ja muu koristelu oli 
poikkeuksellisen rikasta ja värikästä. Cawénin näkemyksiin varmasti 
vaikutti vuonna 1876 tehty opintomatka Ranskaan ja Italiaan. 

Raatihuoneessa sijaitsivat juhla- ja valtuustosalin lisäksi raastuvan 
ja maistraatin istuntosali, rahatoimikamari, huutokauppasali, por-
mestarin ja kaupunginviskaalin huoneet, poliisikamari ja kaupungin 
vankila. Talo oli kaupungin kulttuurielämän keskus, jossa esiintyivät 
valtakunnan huipputaiteilijat ja kaupungin oma näytelmäseura.

PERUSKORJAUS VALMISTUI 1990
Kun maistraatti ja raastuvanoikeus vuonna 1984 muuttivat omiin tiloi-
hin ja kaupungin 350-vuotisjuhlavuosi 1989 oli lähestymässä, tyhjen-
tyneen tuli Raatihuoneen kunnostaminen ajankohtaiseksi. Raatihuone 
päätettiin peruskorjata kaupungin omaksi edustus- ja kokoustilaksi.
Rakennustyöt aloitettiin maaliskuussa 1987. Talon korjauksen aikana 
paljastuneet koristemaalaukset ja niiden tutkiminen hidastuttivat osal-
taan korjaustöiden edistymistä ja peruskorjaus valmistui vasta vuoden 
1990 maaliskuussa.

Peruskorjauksen yhteydessä ei ollut mahdollisuutta muuttaa taloa 
sellaiseksi kuin se oli valmistuessaan vuonna 1888, mutta siinä pyrittiin 
palauttamaan ja säilyttämään tuleville sukupolville Raatihuoneen ra-
kentamisen ja koristamisen historia. Peruskorjauksen yhteydessä talon 
alle rakennettiin kellarikerros, jonne sijoitettiin sosiaalitilat ja tekniikka.

RAVINTOLATILAT PUTKASSA JA  
RAATIKELLARISSA
Juhlasali on palautettu alkuperäiseen asuunsa. Kadoksissa olleen 
huutokauppasalin holvien alla on valtuuston istuntosali. Alkuperäis-
ten näköiset seinien ja kattojen koristemaalaukset on palautettu au-
loihin, portaikkoon ja saleihin. Myöhemmät koristemaalaukset on 
siirretty kahteen korjaustyön muodostamaan uuteen salonkiin juh-
lakerroksessa. Sadan vuoden takaisia malleja on sovellettu lattioihin, 
oviin, ikkunoihin, verhoihin, listoihin ja muihin yksityiskohtiin.

Ravintolatilat ja keittiö on sijoitettu talon alakertaan, jossa alun 
perin sijaitsivat talon halkokellari, nykyisin Raatikellari ja kaupungin 
putka, nykyisin Putka. Kerroksessa sijaitseva Bankettisali on varattu 
Hämeenlinnan kaupungin edustustilaisuuksiin. 

ANTTI NURMESNIEMEN SUUNNITTELEMAT 
KALUSTEET
Vanhat, talon alkuperäiset kalusteet ja valaisimet ovat aikojen ku-
luessa lähes hävinneet, rippeitä niistä löytyy pääaulasta ja kokoustila 
Pormestarista. Raatihuoneen tulevaa käyttöä varten on suunniteltu 
ja valmistettu kokonaan uudet kalusteet ja valaisimet. Niiden muo-
toihin ei ole kopioitu historiallisia malleja, vaan tavoitteena on ollut 
rakennuksen henkeä täydentävä sisustustyyli, ehjä kokonaisuus, joka 
ulottuu kiinteistä rakennusosista yksityiskohtiin pienesineitä unohta-
matta.

Peruskorjauksen suunnitteli Hämeenlinnan kaupungin arkkiteh-
tiosasto ja kaupunginarkkitehti Heikki Aitola. Sisustussuunnittelusta 
vastasi professori Antti Nurmesniemi ja entisöinti- ja koristemaalauk-
set teki Entisöintimaalausurakoitsija Ancelo Oy.
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TALON KÄYTTÖ
Raatihuonetta käytetään kaupunginvaltuuston kokoustilana, kaupungin sisäisissä 
kokouksissa, koulutuksissa ja suhdetoimintatilaisuuksissa.  
 
Talon tiloja vuokrataan harkinnanvaraisesti myös ulkopuolisille. 

TIEDUSTELUT JA TILAVARAUKSET
Kokousisäntä Jaakko Vahtokari, puh. 03 621 2801,  
jaakko.vahtokari@hameenlinna.fi 

TARJOILUTILAUKSET
R. Holappa Oy, Sami Holappa, puh. 040 189 9898,  
ravintola.raatihuone@hameenlinna.fi


