Pörssiklubin remontissa
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Pintaa
Syvemmälle

Pörssiklubin suurremontti muutti
ravintolasalin, pikkukabinetin
ja biljardikabinetin nykyaikaisiksi juhla-, seminaari- ja
kokoustiloiksi. Tunnelmasta
tinkimättä.
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Ravintolasalin viihtyvyyttä lisättiin valaistusta parantamalla ja vaaleammilla värisävyillä.
Salissa on oma ilmastointinsa sekä nykyaikaiset av-laitteet ja äänitekniikkaa, johon kuuluu neljä langatonta mikrofonia ja ladattava cd-vaihtaja vaikkapa tanssimusiikkia varten.
Kaiuttimet voi kytkeä päälle tai pois salin lisäksi aulasta ja eteisestä. Ravintolasalin voi jakaa
kahteen osaan paljeovilla, jotka eristävät 48 desibelin verran ääntä. Kummassakin salissa voi
siis pitää samanaikaisesti tilaisuuksia, eikä kovaääninenkään puhe kuulu.

örssiklubin ravintolasali, Pikkukabinetti, Biljardikabinetti sekä sen
wc ja eteinen on kunnostettu kesän
2013 aikana. Projekti eteni onnistuneesti:
lopputulos on viimeistelty, aikataulussa
pysyttiin ja 300 000 euron budjetti alitettiin lähes 50 000 eurolla.
”Tästä voi kiittää hyvää projektipäällikköä, huolellista ennakkosuunnittelua ja
tilaustoimitusten luotettavuutta”, Klubin
johtaja Michael Nyman kiittelee.
Rivakan aikataulun ansiosta nyt voidaan aikaistaa vuonna 2003 aloitetun
kokonaisremontin valmistumista peräti
kahdella vuodella. Ensi keväänä laitetaan
kuntoon kirjasto ja vuonna 2015 eteinen
ja aula. Peli- ja hallituskabinetteihin tehtiin vastaavat remontit viime vuonna.
”Mitä nopeammin saadaan remontit
tehtyä, sitä pikaisemmin saadaan rahaa
kohdennettua perustehtäväämme, Klubin
toimintaan”, Nyman sanoo.
”Remonttiin kuului isoja asioita sekä
lukuisia pieniä yksityiskohtia. Haastavinta oli tiukka aikataulu ja aikataulussa
pysyminen. Täytyy olla selvät sävelet ja

kaikki tavarat tilattuna tai valmiina, kun
remontti aloitetaan”, projektivastaava
Markku Lähteenmäki sanoo.
Suuren remontin suunnitteli arkkitehti,
klubiveli Polo Sarpaneva antaen oman
työpanoksensa lahjoituksena Klubille.
Ekonrak on ollut vuosien varrella Pörssiklubin remonttien luotettava pääurakoitsija ja Entisöinti Oy Pulla on puolestaan
pitkälti vastannut värianalyysien tekemisestä.
Pörssiklubin kunnostetuissa tiloissa
voi nyt ihailla erittäin ammattitaitoisesti
tehtyjä ootrauksia. Näitä näkee muiden
muassa biljardisalin seinien puuosissa
ja lattialistoissa sekä tummempina Klubin tilojen kaikissa kiiltäviksi lakatuissa
väliovissa.
”Tämä on ollut varsinaista kierrätystä,
eikä juuri mitään ole tarvinnut heittää
pois”, Michael Nyman sanoo.
Uuttakin on hankittu: ilmastointi sekä
kaikkiin kokous- ja seminaaritiloihin avlaitteet langattomine internetyhteyksineen.
Myös valaisimien sisäosat on vaihdettu
ledlamppuihin sopiviksi. Kaikkien Klubin valaisinten muuttaminen ledvalaisimiksi säästää sähköä niin paljon, että
muutostyö maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa. Sähkökatkaisijat ja
-pistokkeet on myös uusittu, mutta ne
muistuttavat alkuperäisiä.
Samalla, kun Pörssiklubin sisätiloja
on remontoitu, on korjattu kiinteistöä eli
vesivahingot korjattiin ja sekä lämpöpatterit että termostaatit vaihdettiin.
Nykytekniikka ei kuitenkaan pääse
pilaamaan Pörssiklubin historiallista
tunnelmaa, sillä kaikki tekniikka sähköjohtoineen on piilotettu niin pitkälle
kuin se vain on mahdollista.

Pikkukabinetin Kaikki pinnat ja verhot uusittiin ja lyijylasit puhdistettiin ja kiinnitettiin paikoilleen
uudelleen. Pikkukabinetissa on mahdollisuus pitää 2−8 henkilön kokouksia ja kokousrauha varmistettiin oveen asennetulla tarjoilijoiden ovisilmällä. Pikkukabinetissakin on nyt kaikki nykyaikaiset
kokouksissa tarvittavat av-laitteet.

Apupöydät on entisöity huolellisesti. Led-valaisimet valaisevat taulut.

Seinien ja kattojen värisävyt on etsitty menneiltä vuosilta. Jokaiseen
huoneeseen on jätetty aiempia maalikerroksia näkyviin.
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Biljardikabinetti
on nyt upeampi
kuin koskaan

Varaa uusin av-laitteistoin
varustettu biljardikabinetti
kokouksiin tai tule testaamaan uutta poolpöytää!

E

ntistäkin valoisampi ja kutsuvampi
biljardikabinetti tervehtii Pörssiklubin
jäseniä ja vierailijoita. Kesän 2013
aikana maalattiin seinät ja katto, laminaattilattia on poistettu ja tilalle on asennettu jykevä tammiparketti. Entisöidyt
ikkunat ovat saaneet hohtavat messinkihelat. Hyväkuntoiset verhot säilytettiin,
samoin seinien vanhat ornamentit, jotka
irrotettiin ja siirrettiin verhokappaa koristamaan. Sohvien alta poistettiin korokkeet,
etteivät pelaajat löisi enää jalkojaan
niihin. Salin päädystä löytyy kuitenkin
uusi koroke.
”Biljardipöytien purkaminen ja pystyttäminen oli vaativa tehtävä. Vanhojen
pöytien alusta oli 500 kiloa painavaa kiveä.
Niiden siirtämiseen tarvittiin kahdeksan
miestä”, Michael Nyman kertoo.

Kieltolain aikana biljardikabinettiin asennettu
lamppu toimii jälleen. Lamppua voi käyttää
vaikkapa valomerkkinä. Sen katkaisija löytyy
ylimpänä sisääntulokorokkeen katkaisijariviltä.

Vanha puhelin seinällä toimii myös, sillä
puhelimen osat purettiin, puhdistettiin ja
koottiin uudelleen. Kuvan lampetteihin on
vaihdettu uudet sähköosat ja led-valot.

Musta läkkipelti naamioi
korvausilmaa puhaltavan
ilmanvaihtoventtiilin
kamiinaksi.

Liitutaulut, mahonkihylly
ja messinkikehys on tehty
mittatilaustyönä.

Ootraus eli monikerrosmaalaus on arvokasta työtä: se vaatii taitoa
ja paljon työtunteja. Ootrauksesta vastasivat Saara Anttila (kuvassa),
Viivi Liimatainen ja Mei Mei Lee Ekonrakista.

Myös biljardisaliin johtava käytävä on saanut
uuden valaistuksen
ja seinät maalattiin
vaaleammiksi.

Portaikossa on hieno biljardiaiheinen kello, jonka erään
klubiveljen isä on ottanut
luvatta mukaansa Las Vegasista.
Biljardikabinetin wc:tä
uusittaessa katsottiin
mallia aulan isoista
wc-tiloista.
14

15

Sylkykupit ovat olleet alun perin Biljardikabinetin lattialla purutupakoiden sylkemistä
varten. Joskus biljardipallo saattoi joutua sylkykuppiin, jolloin pelaaja joutui tarjoamaan
kaikille läsnäolijoille kierroksen juomaa. Nyt
sylkykupit on puhdistettu ja asetettu pöydille
ja ikkunanlaudalle.

