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NCC rakentaa toimistosta hotellin Helsingin 
päärautatieasemalla  
 
NCC on valittu korjausrakentajaksi muuttamaan toimistotilat hotelliksi 
Helsingin päärautatieasemalla. Asiakas on Exilion Asemahotellit Ky ja 
sopimuksen arvo on noin 71 MEUR. 
 
– On suuri kunnia NCC:lle päästä remontoimaan tätä Eliel Saarisen 
suunnittelemaa arvorakennusta, jolla on suuri historiallinen merkitys. 
Yhteistyössä Exilionin ja Scandic Hotelsien kanssa, jonka ketjuun tuleva hotelli 
kuuluu, saamme varmasti tehtyä rakennuksesta upean uuden hotellin Helsingin 
sydämeen, sanoo NCC:n maajohtaja Mika Soini. 
 
Hankkeessa entinen VR:n pääkonttori peruskorjataan ja muutetaan 
hotellikäyttöön soveltuvaksi, jonka lisäksi tontin pohjoisosaan, Kaisaniemen 
puiston puolelle rakennetaan uudisrakennus. Työt alkavat vielä tämän vuoden 
puolella ja hotelli valmistuu vuodenvaihteessa 2020-2021. 
 
Vuonna 1909 valmistuneen rakennuksen historiallisen arvon vuoksi tärkeimmät 
osat, kuten käytävät, päärappuset ja osa alkuperäisistä kalusteista säilytetään. 
Projekti toimii yhteistyössä Museoviraston ja Helsingin kaupungin kanssa.   
 
Jalankulku Rautatientorilla ja Kaisankujalla muuttuu uudenvuoden jälkeen 
 
Hotellityömaa vaikuttaa rautatieaseman ympäristöön ja kulkureitteihin 
vuodenvaihteeseen 2020-2021 saakka. Työmaa aloittaa toimintansa joulukuussa 
ja työmaa aidataan heti uudenvuoden jälkeen. Ensimmäisessä vaiheessa 
käynnistetään VR:n entisen pääkonttorin sisäpuoliset purkutyöt sekä sisäpihan 
purku- ja maanrakennustyöt.  
 
Työmaa ei varsinaisesti vaikuta rautatieaseman yleiseen toimintaan 
(junaliikenne ja liikkeet toimivat normaalisti), mutta kulkureitit rakennuksen 
pohjois- ja itäpuolella muuttuvat uudenvuoden jälkeen. Rautatientorin 
taksiaseman sekä bussien jättöpaikkojen sijainnit vaihtuvat ja jalankulku 
rautatieasemalta Läntiselle Teatterikujalle ohjataan Rautatientorin kautta 
(rautatieasemarakennuksen viertä kulkeva jalkakäytävä on työmaa-aluetta). 
Lisäksi kulku asemalaiturille Kaisankujan puolelta siirtyy alikulkutunnelin ja 
puiston väliin.  
 
Rekkaliikenne työmaalta jätteiden loppusijoituspaikoille alkaa joulukuun 
puolivälissä ja kulkee pääosin Kaisaniemen Puistokujaa ja Kaisaniemenrantaa 
pitkin Hakaniemeen päin. Myös muu työmaaliikenne kulkee pääosin samaa 
reittiä. Työmaatoimisto ja sosiaalitilat perustetaan Kaisaniemen puiston Birger 
Brunilan puistokujalle. 
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Naapurikiinteistöille järjestään erillinen tiedostustilaisuus työmaan 
vaikutuksista. 

Työmaan etenemisestä kerrotaan säännöllisesti sivulla www.ncc.fi/meeteliel, 
jolla voi myös tilata viikkotiedotteen omaan sähköpostiin. 
 
 
Lisätietoja 
Vesa Ahlroos, toimialajohtaja, NCC, puh. 050 366 6669, vesa.ahlroos@ncc.fi  
Ari Talja, toimitusjohtaja, Exilion, puh. 050 5700 796, ari.talja@exilion.fi  
Laura Saraste-Mäkinen, viestintäjohtaja, NCC, puh. 0400 764 148, 
laura.saraste-makinen@ncc.fi  
 
 

 

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. 

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. 

Sen liikevaihto vuonna 2017 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 17.800.  NCC:n osakkeet on 

noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä. 
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