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YHTEENVETO

Kaartin kasarmin kortteli sijaitsee Helsingin Kaartinkaupungissa, Kasarmitorin eteläpuolella.

Nimistö kertoo rakennuksen itseoikeutetusta merkityksestä kaupunkirakenteessa ja varhaises-

sa Helsingin historiassa. Arkkitehti C. L. Engelin alkuperäissuunnitelmassa korttelissa tuli

olemaan torin suuntaan upseerirakennus sekä sivukaduille kaksi miehistösiipeä ja piha-

rakennus, jotka yhdessä muodostivat neliöpihan. Näistä rakennuksista Engelin aikana

rakennettiin vuosina 1819-1825 muut paitsi läntinen miehistösiipi, joka toteutui vasta E. B.

Lohrmannin kaudella 1845-47. Upseerirakennuksen pääjulkisivu toteutui arkkitehtoniselta

ilmiasultaan rikkaana ja kertovana. Kookas kivirakennus muodosti näin ympärillä olevalle

puukaupunginosalle vahvan maamerkin ja identiteetin, joka on jäänyt elämään nimistössä

meidän päiviimme.

Kasarmi rakennettiin alun perin suomalaiselle opetuspataljoonalle, joka oli perustettu

vuonna 1812. Autonomisen suuriruhtinaskunnan mallipataljoona saavutti varsin pian myös

keisarin suosion ja se kutsuttiin osaksi keisarillista henkikaartia. 1800-luvun jälkipuoliskolla

kasarmikortteliin rakennettiin useita piharakennuksia ja myös uusi miehistökasarmi.

Kasarmialuetta ylläpidettiin vuosittaisilla huoltokorjauksilla erinomaisessa kunnossa. Vuosisa-

dan lopulla upseerikerhon interiöörit edustivat keisarillisen vallan läsnäoloa ja vastasivat

viimeistelyltään säätyläiskotien tasoa, aikakauden koristeellisen uusrenessanssin hengessä.

Kun suomalainen ’vanha sotaväki’ lakkautettiin vuonna 1902 osana sortokauden

venäläistämistoimia, sai Kaartin pataljoona erityisasemansa johdosta vielä jatkaa. Vuonna

1905 lakkautettiin lopulta myös Kaartin suomalainen pataljoona, kasarmi tyhjennettiin ja

venäläinen sotaväki otti sen haltuunsa reiluksi kymmeneksi vuodeksi.

Kansalaissodan aikana, Helsingin valtauksen jälkeen huhtikuussa 1918, saksalainen sotaväki

otti Kaartin kasarmin hetkellisesti haltuunsa, kunnes vastaperustettu Suomen Valkoinen

Kaarti majoittui rakennukseen. Suomen Valkoisen Kaartin aikana upseerirakennukseen ei

tehty suuria muutoksia. Julkisivun koristeaiheista poistettiin Venäjän kaksipäisen kotkan

hahmot, porttikäytävän trofee-asetelmat riisuttiin aseista ja vanha umpiportti korvattiin

takorautaisella portilla. Muutokset kertovat ajan herkästä poliittisesta ja yhteiskunnallisesta

tilanteesta.

Upseerirakennuksen kasarmikäyttö päättyi Helsingin pommituksiin helmikuussa1944, kun

pommitusten sytyttämä tulipalo tuhosi upseerirakennuksen ja läntisen miehistörakennuksen

sisätilat. Sodan jälkeisessä niukassa taloudellisessa tilanteessa Kaartin kasarmi sai odottaa

vuodesta toiseen päätöstä kohtalostaan. Tänä aikana rakennuksen sisäpuoliset rakenteet

ehdittiin purkaa puolustusvoimain toimesta. Suojaamattoman raunion räystään muuratut

rakenteet rapautuivat ja kadulle putoili rakennusosia. Keskusteluja raunion purkamisesta tai

rakennuksen kunnostamisesta ja uudelleenrakentamisesta käytiin eri tahoilla yhä uudestaan ja

väliin varsin kitkerin sävyin.

Lopulta vuonna 1952 tehtiin päätös Kaartin kasarmin uudelleenrakentamisesta. Arkkitehdiksi

valittiin Aulis Blomstedt, joka korjaamisesta vastaavan toimikunnan ohjaamana ryhtyi suunnitte-

lemaan uutta virastotaloa vanhojen julkisivujen sisään. Suunnitteluprosessin alkuvaiheen

rohkeista ehdotuksista liikuttiin kohti suunnitelmaa, jossa Engelin aikaisen julkisivun päällä

kohosi uusi kattoterassillinen kerros. Tällä modernistisella restaurointiratkaisulla oli selvä

kannatus ammattipiireissä, Muinaistieteellinen toimikunta (Museovirasto) mukaan lukien.

Toteutunut kattoratkaisu oli kuitenkin epäsymmetrinen - torin puolella satulakaton lape

noudattaa Engelin alkuperäispiirustusten ideaalimuotoa kun taas pihan puolella nostetun

lappeen alle sijoitettiin kokonainen uusi kerros rakennuksen harjan yli kohoavine hissi-

torneineen. Lopulta Blomstedt irrottautui hankkeesta ja suunnittelutyötä jatkoi Puolustusminis-

teriön rakennusosasto. Vuonna 1956 valmistunut Kaartin kasarmin kunnostus ja uuden

virastotalon rakentaminen vanhan julkisivun sisään toteutui kuitenkin pääsääntöisesti Aulis

Blomstedtin suunnitelmien mukaan. Nykyasussaan rakennus on esimerkki sekä 1950-luvun

virastotalorakentamisesta että 1950-luvun modernistisesta

rakennusrestauroinnista.Toteutuksessa voidaan nähdä  Blomstedtin ideaalisuunnitelmien ja

konservatiivisten restaurointiajatusten yhteentörmäyksen tuottama kokonaisuus, jossa Blom-

stedtin lähtökohdista on luovuttu lähinnä yksityiskohtien tasolla.
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Postikorttikuva 1800-luvun loppupuolelta.
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Keskeisimpiä lähteitä rakennuksen varhaisten vaiheiden tutkimuksessa ovat olleet eri

arkistojen kokoelmissa oleva piirustusaineisto ja valokuvamateriaali. Kirjallisuuden osalta

Torsten Ekmanin uudehko tutkimus Suomen kaartista ja P. Huhtalan vanhempi teos,

Suomen Valkoinen Kaarti, ovat olleet käyttökelpoisia lähteitä.

1950-luvun uudelleenrakentamisen osalta tutkimusta on vienyt eteenpäin erityisesti Aulis

Blomstedtin omissa arkistokokoelmissa olevat sekalaiset asiakirjat sekä piirustukset.

Kirjallisista lähteistä voi mainita Helena Sarjakosken väitöskirjatutkimuksen, joka on

huolella laadittu läpileikkaus Aulis Blomstedtin ajatusmaailmasta.

Vanhoja valokuvia on löytynyt varsin runsaasti. Pääsääntöisesti raportissa on käytetty

Puolustushallinnon omien kuva-arkistojen kuvia. Tätä kokonaisuutta on jonkin verran

täydennetty Helsingin kaupunginmuseon ja Museoviraston Historian kuva-arkiston

kuvilla. Kaikki nykytilakuvat ovat Arkkitehtitoimisto Okuluksen kuvia syyskuulta 2007.

1.3 Rakennuksen nimi

Suunnittelu- ja rakennusvaiheessa kasarmikokonaisuudesta käytettiin nimeä Suomalaisen

pataljoonan kasarmi (mm. Engelin piirustuksissa Les Casernes de la Bataillon Finnois ) tai

Suomalaisen sotaväen kasarmi. Sotaväen näkökulmasta rakennusta nimitettiin

pataljoonansa perusteella spesifimmin, vuodesta 1827 nimellä Suomen

opetustarkk’ampujapataljoonan kasarmi ja vuodesta 1829 Keisarillisen henkikaartin

Suomen Tarkk’ampujapataljoonan kasarmi. Käytössä nimi muotoutui lyhyemmäksi,

Suomen kaartin kasarmi ja vuodesta 1918 eteenpäin Suomen Valkoisen Kaartin kasarmi.

Vuosikymmenien saatossa muotoutui nykyisinkin käytetty lyhyt nimi Kaartin kasarmi

tarkoittamaan koko kasarmialuetta. Nykyään Kaartin kasarmilla ymmärretään yleisimmin

tarkoitettavan lähinnä entistä upseerirakennusta, nykyistä Puolustusministeriön pää-

rakennusta. Tässä selvityksessä käytetään ennen kaikkea tätä lyhyttä nimitystä, ellei

asiayhteys muuta edellytä.

1 Johdanto

1.1 Työn tavoitteet

Tämä selvitystyö on tilattu taustatiedoksi Puolustusministeriön päärakennuksen, nk.

Kaartin kasarmin peruskorjausta varten. Raportti pyrkii antamaan elävän ja kattavan

kuvan rakennuksen vaiheista suunnittelusta ja rakentamisesta erilaisten muutosvaiheiden

kautta nykyiseen käyttöön. Merkittävän osan muodostaa arkkitehtuurin ihanteiden ja

lähtökohtien läpikäyminen, niin C. L. Engelin alkuperäisen 1820-luvun rakennuksen

kuin Aulis Blomstedtin1950-luvun muutostöidenkin osalta. Henkilöitä ja tapahtumia

rakennuksen ympärillä käsitellään tarpeen mukaan ja pääosassa on itse rakennus. Koska

rakennus nykytilassaan hyvin pitkälti edelleen vastaa 1950-luvun toteutusta, on 1950-

luvun kuvaus ja nykytilan inventointi liitetty yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tämä tutkimus keskittyy Kaartin kasarmin upseerisiipeen, tai nykyisen Puolustusministeri-

ön päärakennukseen, mutta myös miehistökasarmien ja koko kasarmipihan vaiheita

käydään läpi yleispiirteisesti. Rakennuksen rooli muuttuvassa kaupunkirakenteessa

käsitellään lähinnä Kasarmitorin vaiheiden kautta.

1.2 Keskeiset lähteet

Lähes kaksisataa vuotta vanhalla rakennuksella on takanaan pitkä historia ja monta

käyttäjää. Rakennuksesta on eri arkistoissa tarjolla suhteellisen runsaasti piirustusaineistoa

ja kuvamateriaalia. Valtion rakennuksena siitä on lisäksi jonkin verran yksityiskohtaista

asiakirjamateriaalia, jonka yksityiskohtainen läpikäyminen tämän työn yhteydessä ei ollut

mahdollista. Esimerkiksi Sota-arkiston luokittelujärjestelmä on varsin karkea ja tarkkojen

hakujen tekeminen on mahdotonta. Kasarmia sivuavan materiaalin määrää kasvattaa

entisestään rakennuksen niveltäminen osaksi suomalaisen puolustuslaitoksen historiaa.
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2 Taustoja ja henkilöitä

Kaartin kasarmin rakentaminen sijoittuu Helsingin ja Suomen historiassa suurten murros-

ten kauteen. Napoleonin ja Keisari Aleksanteri I:sen Tilsitissä 1807 solmitun sopimuksen

perusteella Venäjä sitoutui pakottamaan Ruotsin mukaan mannermaansulkemukseen,

lopulta miehittämällä Suomen. Tämän sopimuksen seuraamukset näkyivät pian pienessä

Helsingissä. Maaliskuussa 1808 venäläiset miehittivät Helsingin ja toukokuussa 1808

antautui Viapori ilman merkittävää taistelua. Lokakuussa 1808 Helsinkiä kohtasi uusi isku

- ”punainen kukko” tuhosi keskeisimmän kolmanneksen silloisesta Helsingistä. Kauppias

Cadeniuksen renki Lindqvist oli varomattomuuttaan aiheuttanut tulipalon syttymisen.

Palon jälkeen Helsingissä oli vaivaiset 390 rakennusta, ja näistäkin puolet ”pelkkiä kurjia

hökkeleitä”1 . Helsingin tila oli siis varsin kurja. Osa asukkaista muutti palon jälkeen

toisaalle, venäläinen sotaväki oli runsaslukuinen ja kaupungin uudelleenrakentaminen

käynnistyi hyvin hitaasti. Toisaalta siirtyminen Venäjän hallintaan ja kaupungin osittainen

tuhoutuminen yhdessä loivat otolliset olosuhteet Helsingin muuttamiseksi pää-

kaupungiksi. Ja uuteen pääkaupunkiin sijoittui myös ensimmäinen suomalaiselle

pataljoonalle suunniteltu kasarmi. Tämän rakennushankkeen suunnittelussa keskeisiä

henkilöitä olivat J. A. Ehrenström ja C. L. Engel.

2.1 J. A. Ehrenström ja uusi Helsinki

Helsingin palon jälkeistä rakennustyötä organisoiva komitea aloitti toimintansa Uuden-

maan ja Hämeen läänin maaherran, majuri Stjernvallin johdolla maaliskuussa 1811.

Keväällä 1811 Suomen asioihin vaikutti Gustaf Mauritz Armfelt, Venäjän keisarille

uskollisuuden valan vannonut, entinen Kustaa III:n ystävä ja suosikki, sivistynyt

kosmopoliitti, joka toi uudelleen esille ajatuksen Helsingin muuttamisesta uudeksi

Vasemmalla Helsingin vauriot vuoden 1808 tulipalossa.
Noin kolmannes rakennuksista oli palanut ja kaupungin
arvokkain rakennuskanta oli kärsinyt pahimmin.

Kuva teoksesta Härkäpää: Helsingin palotoimen historia
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pääkaupungiksi. Toukokuussa 1811 Armfelt sai tehtäväkseen suunnitella Suomen asioita

hoitavan komitean toiminnan. Helsingin rakentumisen kannalta Armfeltin suurin merkitys

lienee ollut ystävyysside Kustaa III:n entiseen yksityissihteeriin, J. A. Ehrenströmiin, joka oli

monitaitoinen sekä piirtämisen että kirjoittamisen saralla.

Helsingissä, Viaporissa lapsuutensa viettänyt Ehrenström oli tällöin vajaan 50 vuoden

ikäinen ja hänellä oli takanaan tapahtumarikas ja osin raskas elämä ruotsalaisen suurval-

tapolitiikan keskiössä. Kustaa III:n suosikkina, tarkkasilmäisenä havainnoijana ja

sujuvasanaisena selostusten laatijana hän oli seurannut tätä sotaretkillä ja toiminut

tiedustelijana. Kustaa III:n murhan jälkeen Ehrenström oli yhdessä Armfeltin kanssa

tuomittu kuolemaan salaliittolaisena, mutta armahdettu mestauslavalla. Monivaiheisen

nuoruutensa ja pitkän vankeusaikansa jälkeen Ehrenström oli vetäytynyt oman tilansa

rauhaan ja seuraillut eurooppalaista politiikka etäämmältä. Armfeltin siirryttyä Venäjälle

tämä houkutteli Suomessa syntynyttä ystäväänsä palaamaan Helsinkiin ja jättämään

ruotsalaisen kyräilevän aateliston taakseen. Ehrenströmillä oli ilmeisesti tavoitteena asettua

asumaan Helsingin lähiympäristöön viettämään rauhallista elämää, mutta kiinnostavien

työtehtävien tullessa tarjolle oli kuitenkin innokas tarttumaan toimeen.

Armfelt pyysi ystäväänsä laatimaan kommentaarin Helsingin palonjälkeisestä ensimmäi-

sestä kaavasuunnitelmasta ja Ehrenström tarttui kynään. Sivistyneenä, piirustusten

laatimiseen harjaantuneena ja luontaisen kriittisenä Ehrenström kuvaili suunnitelman

vahvuudet ja heikkoudet. Taitavana sanankäyttäjänä Ehrenström pystyi verbalisoimaan

näkemyksensä niin vahvasti että Stjernvall vannotti tätä laatimaan uuden kaava-

suunnitelman tekemiensä ehdotustensa mukaisesti. Suostuessaan laatimaan tämän

suunnitelman sinetöi Ehrenström oman kohtalonsa Helsingin Uudelleenrakennus-

komitean (URK) johdossa. Oli selvää, että Ehrenströmiä ammattitaitoisempaa henkilöä ei

tehtävään ollut tarjolla. Huhtikuun 8. 1812 Keisari Aleksanteri I:n vahvisti Helsingin

uudeksi pääkaupungiksi ja uudelleenrakentamisen pohjaksi Ehrenströmin laatiman

kaavasuunnitelman. Samassa yhteydessä määrättiin Ehrenström uudelleenrakennus-

komitean johtoon, mikä ei asianomaista lainkaan aluksi ilahduttanut. Pedantin ja

J. A. Ehrenström Minna Cronstedtin piirtämänä.
Kuva teoksesta Wickberg: Senaatintori

Alla Ehrenströmin ehdotusten mukaan laadittu
vuoden 1812 asemakaava. Uudenmaan
Esikaupungin, nykyisen Kaartinkaupungin
alueen kattaa säännöllinen ruutukaava, jossa
tulevan Kasarmitorin sijainti on jo määritelty.
Kuva kirjasta Lilius: Esplanadi,
originaali Kansallisarkisto (KA)
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ilmeisesti hiukan raskaan luonteenlaatunsa johdosta Ehrenström saattoi kuvitella sen

valtavan työtaakan ja moninaiset riitaisat tilanteet, joihin nimitys tulisi johtamaan. Toisaalta

keisarin määräystä ei voinut sivuuttaa ja mitä ilmeisimmin on Ehrenström myös käynyt

työhön käsiksi tyydytystä ja innostusta tuntien, voidessaan vuosikymmenien hiljaiselon

jälkeen ryhtyä jälleen johonkin merkitykselliseen.

Ehrenströmin henkilöhistoria suuren kuninkaan lähimpänä avustajana lienee osaltaan

vaikuttanut siihen, että hän varsin sujuvasti pystyi pitämään huolta siitä, että turha byrokra-

tia ei haitannut hänen toimintaansa. Vuodesta 1816 eteenpäin URK olikin välittömästi

kenraalikuvernöörin alainen. Ehrenström johti uudelleenrakennustöitä rautaisella otteella

ja valistuneen itsevaltiaan periaatteella. Yrjö Blomstedt siteeraa kirjassaan Ehrenströmiä

seuraavasti: “Tärkeän ja yleishyödyllisen yrityksen toteuttaminen ei aina voi tarkalleen ottaa

huomioon yksityisten etuja, vaan useinkin vaatii näiltä suuria uhrauksia”.

Moneen otteeseen Ehrenström valittelee kaupunkilaisten itsekästä omaneduntavoittelua

ja sivistymättömyyttä tai pikkusieluisuutta. Ymmärrettävää kyllä, Ehrenström hankki

toimintatavoillaan ja terävällä kynällään itselleen runsaasti arvostelijoita ja vastustajia,

mutta tinkimätön periaatteen mies piti tehtäväänsä tärkeänä ja sen arvostelijoita

vähäpätöisinä. Kaupunkilaisten itsekkyyden tai konservatiivisuuden ohella komiteaa rasitti

varsin suuressa määrin venäläisen sotaväen uudelleenrakentamisen tielle asettamat pienet

ja suuret esteet ja riidanpoikaset. Selkeiden eturistiriitojen ohella välejä hiersivät myös

auktoriteettikysymykset. Kreivi Armfelt toimi kuitenkin Ehrenströmin ja komitean kiistatto-

mana taustatukena aina kuolemaansa 1814 saakka ja pian tämän jälkeen valtiosihteeri

Rehbinder peri tämän luottoroolin keisarin ja komitean välillä. Kaartin kasarmin suunnit-

telun ja rakentamiseen aikaan Ehrenström ja Rehbinder olivat säännöllisessä ja

lämminsävyisessä kirjeenvaihdossa keskenään.

Ehrenströmin toteutunut asemakaava vuodelta 1817, piirtänyt Anders Kocke.
Uudenmaan Esikaupungin torin keskellä näkyy vuonna 1814 perustettu yleinen
kaivo. Karttaan on merkitty punaisella renkaalla Kaartin kasarmin ensimmäinen
suunniteltu sijainti Bulevardin varrelle sekä lopullinen sijoitus silloisen Uudenmaan
Esikaupungin, nykyisen  Kasarmitorin laidalle. Kuvan oikeassa laidassa näkyy
Katajanokalla sijaitseva neliöpihaa muodostava kasarmi, jonka suunnitteluun Engel
paneutui heti Suomeen saavuttuaan vuonna 1816.
Kuva kirjasta Wickberg: Senaatintori, originaali HKM
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2.2 C. L. Engel, keksijä ja rakennustaiteilija

Kun komitean työskentely 1812 oli käynnistynyt ja rahoituskomissio saatu toimivaksi jäi

Ehrenströmin suurimmaksi huolenaiheeksi uuden rakennuskannan arkkitehtoninen

laatu. Helsingissä ei toiminut ainoatakaan ammattitaitoista, rakennustaiteellisen koulutuk-

sen tai silmän omaavaa arkkitehtia. Armfeltin tuttavapiiriin kuulunut italialainen

arkkitehtinero Giacomo Quarenghi tarkasti alkuvuosina muutamia paikallisten suunnitte-

lijoiden tekemiä luonnoksia ja hänen kommenttinsa ja korjausehdotuksensa saivat

Ehrenströmin entistä selvemmin näkemään tämän valtaisan puutteen. Lokakuussa 1814

Ehrenström tapasi C. L. Engelin ensimmäistä kertaa ystävänsä J. E. Nordbergin

esittelemänä ja hän kirjoitti seuraavana päivänä seuraavasti:

” Eilisestä lähtien olen oppinut täällä tuntemaan erään berliiniläisen arkkitehdin, nykyisin

herra Lohmanin palveluksessa Turussa, jonka kyky on kaiken kuvittelemani yläpuolella. Hän

on tuonut mukanaan muutamia töitään ja ne ovat hämmästyttäneet minua niissä ilmenevän

ylevän puhtaan maun sekä erityisesti sen harvinaisen hienostuneisuuden vuoksi, jolla ne on

piirretty, ja ne ovat siinä suhteessa asetettavissa jalostuneimpien näkemieni rinnalle.” 3

Ehrenström jatkaa:

”Mutta ellei hänen kaltaistaan miestä sijoiteta tänne, ei Suomen uudessa pääkaupungissa

lakata tekemästä kasapäin arkkitehtoonisia virheitä ja tyhmyyksiä, niiden lisäksi, joita täällä

jo niin suuressa määrässä on olemassa, minun pohjattomaksi harmikseni, koska ne

häpäisevät puheenjohtajuuteni eivätkä ole keisarin hallitukselle kunniaksi.”

Myös kenraalikuvernööri Steinheil oli hyvin vakuuttunut Engelin kyvyistä tämän suunni-

telmia nähtyään ja kannatti Engelin palkkaamista komitean arkkitehdiksi. Vasta marras-

kuussa 1815 Ehrenström lähetti lopullisen muodollisen esityksen arkkitehdin palkkaami-

seksi seuraavin sanoin:

”Tämänkaltaisen taiteilijan tarve on tuntunut täällä jo näiden töiden alusta saakka; niiltä

arkkitehdeiltä, joita tähän asti on ollut pakko käyttää, on puuttunut kykyä, kokemusta,

Oikealla J. E. Lindhin maalaama
muotokuva Carl Ludvig Engelistä
kuva: http://fi.wikipedia.org/wiki/
Carl_Ludvig_Engel
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tietoja ja ennen muuta makua. Siitä johtuvat nuo monet virheet jo rakennetuissa taloissa, ei

suinkaan rakenteellisessa puolessa, joka on erittäin vankkaa, vaan julkisivuissa ja sisätilojen

suunnittelussa. Nämä puutteet on kuitenkin voitu jättää silleen ilman suuriakaan haittoja,

koska tähän asti ei ole rakennettu kuin 7- 8- tai 9-ikkunaisia fasadeja, mutta heti kun on

kysymys julkisista rakennuksista ja muista näitä suuremmiksi mitoitetuista rakennuksista,

virheet tulevat liian silmäänpistävästi esille, ja kun se aika lähestyy, jolloin tällaisia raken-

nuksia on ruvettava pystyttämään, rohkenenkin esittää ansioiltaan tunnetun ja kokeneen

arkkitehdin nimittämistä komitean palvelukseen. ”4

Ehrenströmin hartaimmat toiveet täyttyivät kun Keisari vahvisti Engelin kiinnittämisen

URK:n arkkitehdiksi. Engel saapui Helsinkiin kevättalvella 1816. Kiireisimpinä tehtävinä

olivat toisaalta senaatin Helsinkiin tarvitsemat välttämättömät rakennustehtävät – kenraali-

kuvernöörin talo, senaatin varsinainen hallintopalatsi sekä virkamiesten tarvitsemat

asunnot, toisaalta kaupunkilaisten vapauttaminen venäläisen sotaväen majoitus-

velvoitteista ja siis uuden venäläisen kasarmin suunnittelu Katajanokalle ja hyvin varhaise-

na työnä myös suomalaisen pataljoonan kasarmi eli Kaartin kasarmi.

Ehrenströmin ja Engelin keskinäinen suhde ei käy lähdeaineistosta suoraan ilmi.

Ehrenströmille Engel oli juuri se lahjakkuus, jota hän suunnitelmiensa toteuttamiseen ja

Keisarille kelvollisen pääkaupungin rakentamiseen tarvitsi. Epäilemättä Ehrenström on

URK:n toiminta-aikana seurannut Engelin toimia tarkkaan ja ohjannut tarvittaessa.

Engelille Ehrenström on ollut ennen kaikkea työnantaja.

Engelin laatima seepialaveeraus Senaatin talon vasta valmistuneesta portaasta 1824. Engel
oli hyvin monitaitoinen ja hänen kiinnostuksensa kosketti rakennustaidetta kokonaisuutena
- rakennustekniikasta ja teknisistä innovaatioista esteettisen ilmiasun huolelliseen
hallintaan. Käytännössä Engel uhrasi oman elämänsä tämän taiteen alttarilla - hän menetti
vaimonsa ja tyttärensä tauteihin tässä kylmässä ilmanalassa eikä koskaan palannut
synnyinmaahansa, vaikka sitä niin monesti suunnitteli ja kaipasi. Helsinki oli hänen
elämäntyönsä.
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2.3 Nuoren valtion oma sotaväki

Ruotsin valtakunnan osana Suomi osallistui Ruotsin sotaväen kokoamiseen

ruotulaitoksen mukaisesti. Suomen siirryttyä Venäjän suuriruhtinaskunnaksi Aleksanteri I

vahvisti maaliskuussa 1810 nk. sotilasmanifestin, joka määräsi sotalaitoksen pysymään

edelleen samankaltaisena kuin ennenkin, siis periaatteessa ruotulaitokseen perustuvana,

mutta sotaväki pysyi toistaiseksi hajautettuna. Ruotujen ja rusthollien sallittiin myös

vetäytyä sotilaan tai ratsumiehen ylläpidosta nk. vakanssimaksua vastaan. Keisarille oli

kuitenkin tärkeää varmistaa upseeriston lojaalisuus, joten upseeristolle annettiin lupaus,

että ” niin kauan kuin he elävät Suomessa, he saavat nauttia ennen sotaa olleen palvelus-

suhteen mukaisia tuloja”. Lisäksi määrättiin perustettavaksi rykmenttejä, joihin suomalai-

nen upseeristo voitiin sijoittaa. Käytännössä näiden määräysten toteuttaminen kariutui

taloudellisiin realiteetteihin. Vasta 1812, kun Napoleon hyökkäsi Venäjää vastaan,

Suomessa sotaväen aktivoimista toivovat tahot käynnistivät Keisarin suostumuksella

julkisen keräyksen mainittujen rykmenttien värväämistä varten. Aktiivisina asiassa toimivat

mm. Suomen asiain komitean suunnittelija Gustaf Mauritz Armfelt, Johan Fredrik Aminoff

ja Viipurin läänin maaherra Carl Stjernvall. Syyskuussa 1812 annettu keisarillinen

käskykirje määräsi Suomeen perustettavaksi kolme jääkärirykmenttiä, joihin kuhunkin

kuuluisi kaksi 600 miehen pataljoonaa. Käskykirjeen mukaan joukkoja tultaisiin käyttä-

mään vain Suomen ja muiden Itämeren rannikolla olevien Venäjän valtakunnan aluei-

den puolustamiseen. 5

Keräys ei tuottanut taloudellisesti toivottua tulosta, mutta koottu rahamäärä riitti värväyk-

sen käynnistämiseen. Suomen oman kansallisen puolustuslaitoksen siemen kylväytyi näin

ilman säätyjen hyväksyntää ja hallituskonselji seurasi tilannetta jokseenkin

vastentahtoisesti, mutta myöhemmin myönsi lisärahoitusta värväämiseen ja rykmenttien

varustamiseen. Näistä rykmenteistä valmistui ensimmäisenä Viipurin rykmentti, eli

Suomen 3. jääkärirykmentti jo marraskuussa 1812. Vain kolme kuukautta myöhemmin

rykmenttiä kutsuttiinkin jo Pietariin suorittamaan vartiopalvelua, kun sota Napoleonia

vastaan oli pakottanut venäläisen sotaväen pääosin kohti rintamaa. Rykmentinjohtaja

Stjernvallin oli lähdettävä heikosti koulutetun ja puutteellisesti varustetun rykmentin

Suomalaisen jääkärirykmentin ja suomalaisen jalkaväkirykmentin asepuvut vuonna 1819. Korkeassa
hatussa, kiverissä, oli Ekmanin mukaan (s. 131) tapana säilyttää mm. piippua ja tupakkaa sekä leipää!
kuvat kirjasta Ekman: Suomen Kaarti 1812-1905, originaali MV
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kanssa siis harjoittelemaan vartio- ja palvelukäyttäytymistä julkisesti Pietarissa. Tällä lähes

vuoden kestäneellä raskaalla palvelusjaksolla ei ollut sotilaallista merkitystä ja lukuisista

vaikeuksista huolimatta Keisari ilmaisi tyytyväisyytensä suomalaiseen rykmenttiinsä.

Kolmesta suomalaisesta rykmentistä vain Viipurin rykmentti oli jatkuvasti koossa. 1.

rykmentti (Turun ja Hämeenlinnan pataljoonat) ja 2. rykmentti (Heinolan ja Kuopion

pataljoonat) kutsuttiin kokoon vain kesäisin neljän viikon harjoituksiin. Viipurin rykmentti

järjestettiin Pietarista paluun jälkeen uudestaan. Toinen pataljoonista hajotettiin Vaasaan

ja Hämeenlinnaan ja molempien miesvahvuutta lisättiin siten, että muodostui kaksi täyttä

pataljoonaa. Hämeenlinnan pataljoonasta muodostettiin kesäkuussa1818 opetus-

pataljoona (myös nimitystä harjoituspataljoona käytettiin), jonka sijoituspaikaksi tulisi

lopulta Helsinki, ja josta muodostuisi suomalaisen vähälukuisen sotaväen oma valiojouk-

ko aina vuoteen 1905 saakka.

Paraatit Pietarissa olivat suomalaiselle pataljoonalle todellinen haaste.
Kuvassa voitonparaati Pietarissa Napoleonista saadun voiton jälkeen,
ilmeisesti 1813/1814.
Kuva kirjasta Ekman: Suomen Kaarti 1812-1905, originaali Schildtsin
kuva-arkisto
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3 Kaartin kasarmin rakennushistoria

3.1 Les Casernes de la Bataillon Finnois eli
Suomalaisen pataljoonan kasarmi

3.1.1 Kasarmin suunnittelu ja sijoitus

Jo vuonna 1817 Uudelleenrakentamiskomitea (URK) oli osoittanut Helsingin Hieta-

lahdesta tontin suomalaisen pataljoonan kasarmille, jonka haluttiin sijaitsevan pääkau-

pungissa, välittömästi valvonnan alla. URK:n poikkeuksellinen rooli uuden pääkaupungin

edustuksellisten rakennusten toteuttamisessa ja taitavan arkkitehdin löytyminen URK:n

palvelukseen johtivat siihen, että juuri Engel päätyi suunnittelemaan kaupunkiin sijoittu-

vat kasarmit. Engelin ja Ehrenströmin ohella keskeisiä henkilöitä kasarmirakennuksen

toteutumisessa ovat olleet sota-asiain tarkastaja Herbert Reuterskiöld, joka oli tehnyt

kenraalikuvernöörille aloitteen suomalaisen harjoituspataljoonan perustamisesta Helsin-

kiin lokakuussa 18166  sekä Suomen asiain komitean päällikkö Robert Rehbinder, joka

mm. työskenteli Suomen autonomisen aseman puolesta vuoden 1809 valtiopäivien

valmistelussa. Molemmat siis henkilöitä, joilla oli selvä näkemys suomalaisuuden arvosta

venäläisen yhteiskunnan sisällä.

Kun opetuspataljoonan lopullisesta sijainnista päätettiin, oli kaupungin uudelleen-

rakentaminen jo päässyt jonkinlaiseen vauhtiin. Ehrenströmin ja Engelin yhteistyön

ensimmäiset hedelmät olivat kypsymässä. Kesällä 1819 suomalaisen pataljoonan kasar-

min kanssa samanaikaisesti käynnissä olevia työmaita olivat nk. Bockin talon muutos

kenraalikuvernöörin taloksi, päävartio Suurtorilla, Senaatin talo, Katajanokan venäläisen

sotaväen kasarmi sekä torin- ja kadunrakennustöitä niin Uudenmaan Esikaupungissa

kuin Suurtorillakin7 . Katajanokan kasarmin pohjoissiipi, kenraalikuvernöörin talo ja

päävartio valmistuivat vielä saman vuoden aikana.

Anders Kocken laatima mittaus vuodelta 1820. Tumman punaiset rakennukset ovat työn alla, vaaleanpunaiset suunnitteil-
la, ilmeisesti myös puukortteleiden osalta tumma väri viittaa rakentamisprosessin käynnistyneen. Upseerirakennuksen ja
itäisen miehistösiiven ohella rakenteilla oli mm. Suomalaisen sotaväen tarkastajan talo (nyk. nk. Smolna) Eteläesplanadin
varrella. Kasarmin lopullinen sijoitus Uudenmaan Esikaupungin torin etelälaidalla tarjosi puurakenteiselle
esikaupunkialueelle vahvan selustan ja tärkeän kiintopisteen. Ullanlinnan mäet puolestaan tarjosivat ensimmäisinä
vuosikymmeninä myös harjoitusmaastoja pataljoonalle. Kaupungin eteläpuolinen kallioinen maasto rupesi kuitenkin
täyttymään huvila-asutuksesta ja kylpylätoiminnasta, joka 1830-1850-luvuilla oli hyvinkin vilkasta, kun erityisesti venäläinen
aristokratia nautti Helsingissä kesiään. Helsingin kaupunginarkisto (HKA)
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Suunnittelutyö annettiin Engelin tehtäväksi ilmeisesti vuoden 1818 alkupuolella ja ensim-

mäinen suunnitelma valmistui vuoden 1818 aikana.8   Bulevardin varteen suunniteltu

kasarmi koostuu kolmesta osasta, jotka liittyvät toisiinsa riemukaaren muotoisin

porttiaihein. Keskimmäinen osa on varattu upseereja varten, reunustavat siivet

sotilaskasarmeiksi, mutta halutun arkkitehtonisen jännitteen ja tasapainon saamiseksi on

Engel puristanut keskimmäisen rakennusosan pienemmäksi kuin upseerien tarvitsemat tilat,

joten osa upseerien huoneista on sijoitettu miehistösiipiin. Tämä piirre ei paljastu julki-

sivuissa mitenkään, vaan sivusiipien julkisivujäsentely on kauttaaltaan hyvin yksinkertainen.

Miehistön makuusalit noudattavat suunnitelmassa samaa periaatetta kuin Katajanokalle

hiukan aikaisemmin venäläiselle sotaväelle suunnitellun kasarmin miehistösalit – kookkaat,

pitkänmalliset salit jakaantuvat pitkittäin kahteen käytävään ja laverit sijaitsevat käytävien

molemmin puolin. Tällainen sali on ollut venäläisen insinöörikomennuskunnan suunnitte-

lemissa kasarmeissa tyypillinen. Suunnitelmaa ei kuitenkaan koskaan toteutettu, eikä se

ilmeisesti käynyt edes keisarin esittelyssä.

Sekä Reuterskiöld että Rehbinder pitivät Hietalahden tonttia kuitenkin liian syrjäisenä.9

Myös URK:n ja Ehrenströmin tavoitteena oli saada mahdollisimman monta kivirakennusta

toteutettavaksi kaupungin uuteen keskustaan. Uudeksi sijoituspaikaksi valittiin Esikaupungin

vastatasoitetun torin etelänpuoleinen kortteli, joka oli tähän saakka varattu teatteria,

ravitsemus- ja majoitusliikettä varten. Näin puurakenteiseen kaupunginosaan saataisiin

komea, keisarillista valtaa ja uuden pääkaupungin elinvoimaa symboloiva kivinen raken-

nus.  Tosin Ehrenström suurena teatteritaiteen ystävänä ja taiteenlajin suojelijana Helsingissä

on varmaankin kokenut hienoista pettymystä siitä, että teatterirakennuksen tulevaisuus on

näin muuttunut epävarmemmaksi. Valtiosihteeri Rehbinder esitteli Ehrenströmin laatiman

muistion (päivätty joulukuulle 181810 ) kasarmin uudesta sijainnista helmikuun alussa

1819.11  Tässä yhteydessä on keisarille ilmeisesti esitelty myös rakennussuunnitelmat ja

kustannusarvio, koska varat kasarmin rakentamiseen on myönnetty jo 3.2.181912 .

Rakennuspiirustusten vahvistamisen päivämäärä on muutamaa viikkoa myöhemmin, 15/27

helmikuuta 1819 (venäläinen ajanlasku perustui juliaanisen kalenteriin, joka poikkesi

Suomessa käytössä olleesta gregoriaanisesta kalenterista noin 12 päivää.)

Le Moinen akvarelli Uudenmaan Esikaupungin suuntaan Ullanlinnanmäeltä vuodelta 1816. Katunäkymä ilmeisesti nykyistä
Fabianinkadun linjaa pitkin, Uudenmaan Esikaupungin tori ja Kaartin kasarmin tuleva sijoitus keskellä ja vasemmalla.
Kuva kirjasta Blmostedt: Johan Albrecht Ehrenström, kustavilainen ja kaupunginrakentaja, originaali HKM
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Joulukuulle 1818 päivätyn kustannusarvion mukaan upseerikasarmin toteuttamiseen

varattiin 268.202,50 ruplaa, ja yhden miehistösiiven toteuttamiseen 156 414 ruplaa, siis

koko kasarmin toteuttamiseen 581.030,50 ruplaa13 , minkä keisari hyväksyi ja asetti varat

upseerirakennuksen ja yhden miehistösiiven toteuttamiseen heti, yhteensä 424.616 ruplaa.

Suuremmalle kasarmille ei tässä vaiheessa ollut tarvetta. Läntinen kasarmi valmistui vasta

1847 E. B. Lohrmanin intendenttikaudella, mutta toteutus noudatti pääpiirteissään Engelin

laatimaa perusratkaisua.

3.1.2 Kasarmin kaupunkikuvallinen asema rakennusajankohtana

Nykyinen Kaartinkaupunki, silloinen nk. Uudenmaan Esikaupungin alue (Nyländska

Förstad), esiintyy Ehrenströmin kaavaehdotuksessa vuodelta 1812 säännöllisenä

ruutukaavana, mutta lopullisessa, pääosin myös toteutuneessa kaavasuunnitelmassa

vuodelta 1817 on Esplanadien suuntaisten katujen linjausta jouduttu hiukan rikkomaan.

Esikaupunkiruudukon keskelle jo ensimmäisessä luonnoksessa sijoitettu säännöllinen

toriaukio, Esikaupungin tori (Förstads Torget)14  on säilyttänyt paikkansa ja kokonsa.

Jälkimmäisessä kaavassa torin pohjoislaidalle on vielä hahmoteltu teatterirakennusta.

Helsingin tulipalo vuonna 1808 ei ulottunut Kluuvinlahden ja sataman välisen kannaksen

eteläpuolelle, joten Esikaupungin alueen itäisten osien uudelleenrakentaminen edellytti

suhteellisen vähäisen vanhan rakennuskannan purkamista ja uuden tieverkoston perusta-

mista entiselle puutarha- ja peltomaalle. Katujen mittaaminen ja perustaminen olikin yksi

URK:n alkuvaiheiden suurimpia työtehtäviä15 . Toriaukio tasoitettiin 1815. Vuonna 1818

Esikaupungin tori määrättiin tuoreen lihan myyntipaikaksi, koska siihenastisena kauppa-

paikkana toiminut Suurtori haluttiin puhdistaa pääkaupungin uudeksi monumentaali-

toriksi. 1819 myös nk. maalaisten myyntipaikat siirrettiin Suurtorilta Esikaupunkiin.17

Vuonna 1824 teurastajille rakennettiin Esikaupungin torin länsilaitaan kivestä holvattu

kauppahalli18 . Muutamassa vuosikymmenessä tori osoittautui kuitenkin liian ahtaaksi

toimiakseen koko kaupungin torina, joten helsinkiläiset saivat kaupata tuotteitaan Kauppa-

torilla ja Esikaupunkitorille jäivät kauppaa harjoittamaan maalaiset.

Yllä E. W. Bruncronan akvarelli 1820-luvun alusta, jossa näkyy Uudenmaan Esikaupungin torin itälaita. Rakennustyömaa
oikealla on tiettävästi Kaartin Kasarmin työmaa. Kuva kirjasta Yrjö Blomstedt: J. A. Ehrenström
Alla:Tengströmin (tai Liewendalin) litografia Kaartin kasarmista, noin 1838. Kuva julkaisusta Carpelan: Yleiset kaivot
Helsingissä 1800-luvulla, originaali HKM
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Helsingissä jokainen uusi kruunun rakennus suunniteltiin osaksi pääkaupungin julkista

rakennuskantaa.19   Jarkko Sinisalo kirjoittaa asiasta seuraavasti: ”Pääkaupungissa, joka oli muun

ohella keisarillinen residenssikaupunki ja suuriruhtinaskunnan ylimmän sotilasjohdon tyyssija,

suhteellisen lukuisten, näkyvästi sijoitettujen ja edustaviksi muotoiltujen sotilasrakennusten

ilmeisenä erityistehtävänä oli toimia valtakunnan sotilaallisen voiman ja valmiuden vertauskuva-

na. Prominentin sotilasrakennuskantansa myötä Helsinki esiintyi ajanmukaisena pääkaupunki-

na.” Tästä Kaartin kasarmi on erityisen kiinnostava esimerkki, koska se sijoitettiin lopulta hyvin

lähelle kaupungin keskustaa ja osaksi kaupungin korttelirakennetta. Kookas kivikasarmi torin

tärkeimpänä julkisivuna kohotti puurakenteisen ”esikaupungin” kaupunkikuvaa.

Pehr Granstedtin signeeraaman kartan perusteella vuodelta 1823 voidaan olettaa, että kun

kasarmirakennuksia ryhdyttiin rakentamaan, olivat Uudenmaan Esikaupungin uudet korttelit

vähitellen täyttymässä uudisrakennuksista, mutta muutamia ruutukaavasta poikkeavia van-

hempia rakennuksia oli edelleen olemassa. Edellisellä sivulla oleva E. W. Bruncronan akvarelli

kertoo torin asusta 1820-luvulla. Itäreunan puurakennukset lienevät edustava esimerkki koko

kaupunginosalle tyypillisestä empirepuutalosta. Kuvassa kasarmin upseerikasarmi ei ole vielä

saavuttanut harjakorkeuttaan, seinäpinnat ovat tiilellä ja rakennustelineet kohoavat samaa

tahtia seinien kanssa. Kuvan aihe lienee peräisin vuodelta 1821 tai 182220 .

Esikaupunki oli suunniteltu nimenomaan puukaupungiksi ja niinpä suomalaisen pataljoonan

kasarmi hallitsi Esikaupungin lähimaisemaa koko 1800-luvun, kunnes toria ympäröivä

rakennuskanta uudistui lähes kokonaisuudessaan ja muuttui vähitellen yksi- tai kaksikerroksi-

sista puurakennuksista kivikerrostaloiksi. Valokuvaaja E. Hoffersin vuodelta 1866 oleva

valokuva kertoo kasarmin kaupunkikuvallisesta merkityksestä ympäröivän puukaupunginosan

keskellä. Vuosisadanvaihteen uudisrakentamisen myötä kasarmin hahmo uppoaa

tasarakeiseen kivikaupunkiin.

Kasarmisuunnitelma käsitti jo Bulevardin varrella upseerisiiven ja kaksi miehistösiipeä, siellä

tosin jonoon sommiteltuna. Tutkija Jarkko Sinisalo on käsitellyt tämän ensimmäisen kasarmi-

suunnitelman sisältöä artikkelissaan Engel-näyttelyjulkaisussa vuodelta 1991.

Osa Pehr Granstedtin signeeraamasta asemakaavakartasta vuodelta 1823. Kluuvin kanava ja
toteutetuksi merkitty Kaartin kasarmin länsisiipi, jotka eivät olleet toteutuneet, viittaavat
siihen, että kyse ei ole puhtaasti dokumentoivasta vaan  myös suunnitelmaa kuvaavasta
piirustuksesta. Kuva kirjasta Lilius:Esplanadi, originaali KA
Alla osa E. Hoffersin Tuomiokirkon tornista 1866 ottamaa panoraamasarjaa. Kuva kirjasta
Helsingin Panoraamat, originaalit HKM
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Esikaupungin torin laidalle Engel sommitteli kokonaisen korttelin vievän kasarmi-

kokonaisuuden siten, että upseerirakennus muodosti torin yhdelle laidalle pääjulkisivun

ja miehistörakennukset sijoittuivat sivukatujen varsille. Näin korttelin keskelle jäi luonte-

vasti harjoituspiha, jonka koko korttelin levyinen piharakennus21  sulki säännölliseksi

lähes neliömalliseksi umpipihaksi, mikä oli tarpeen sotaväen harjoituksia varten. Torille

päin oleva upseerikasarmin pääjulkisivu antoi kasvot koko kasarmikorttelille ja keskeisesti

sijaitseva portti kasarmipihalle antoi torille tärkeän visuaalisen ja liikenteellisen

kiinnekohdan.

3.1.3 Engelin suunnittelema upseerikasarmi

UPSEERIKASARMIN POHJAKAAVAT JA INTERIÖÖRIT

Koska Kaartin kasarmin sisäpuoliset rakenteet ovat myöhemmin täysin tuhoutuneet, ei

niiden yksityiskohtaiseen tutkimukseen tämän selvityksen puitteissa ole ryhdytty. Kiinnos-

tavan lisätietolähteen vuoden 1824 tilanteeseen tarjoaa joulukuussa 1824 laadittu

”Huonejakosuunnitelma”22 , josta käy ilmi huoneiden yksittäiset käyttäjät. Seuraavassa

käydään läpi toteutuneen rakennuksen muutamia keskeisiä piirteitä ja suunnitelmiin

perustuneita käyttötarkoituksia. Lähteenä varhaisiin vaiheisiin on käytetty Engelin suunni-

telmia ja vertailumateriaalina päiväämätöntä, ilmeisesti tarkennettua 1820-luvun

suunnitelmasarjaa sekä vuoden 1881 muutossuunnitelmasarjaa.

Upseerikasarmin pohjakaavat ovat läheistä sukua toteuttamatta jääneelle Katajanokan

kasarmineliön upseerisiivelle, joka myös perustui keskikäytävään. Engelin suunnitelmissa

Kaartin upseerirakennuksessa oli kolme kerrosta ja kellari, jonka länsipäässä oli myös

lämmitettäviä huoneita. Ainoa käynti kasarmipihalle oli upseerirakennuksen läpi,

holvattua porttikäytävää pitkin. Rakennus oli kaikissa kerroksissa jaettu keskikäytävällä

siten, että rakennukseen muodostui kaksi sydänmuuria ja huonerivit pitkille julkisivuille.

Keskikäytävän katkaisi ensimmäisessä kerroksessa porttikäytävä ja toisessa kerroksessa, Keisarin helmikuusssa 1819 hyväksymä suunnitelma
suomalaisen pataljoonan kasarmiksi. KA RakH
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keskialueella sijaitsivat korkeimman upseeriston kaksi asuntoa. Keskikäytävä jatkui

jokaisessa kerroksessa ulkoseinään saakka ja päättyi ikkunaan.

Upseerikasarmi oli ensisijaisesti upseerien asuinkäytössä. Ensimmäisen kerroksen itä-

päädyssä oli asuinhuoneita alemmalle upseeristolle ja länsipäädyssä siviilivirkamiehille.

Korkein upseeristo asui pääkerroksessa eli toisessa kerroksessa. Kaksi suurinta asuntoa,

pataljoonan komentajan ja majurin asunnot veivät lähes puolet kerroksen pinta-alasta.

Kolmannen kerroksen 25 asuinhuonetta oli tarkoitettu 16 upseerille ja heidän

palvelijoilleen. Ensimmäisessä kerroksessa, molempien porrashuoneiden vieressä sijain-

neet keittiöt ovat mitä ilmeisimmin palvelleet koko upseeristoa, aivan korkeimpia upsee-

reita lukuun ottamatta.

Rakennuksen alkuperäisessä suunnitelmassa on varattu tilat myös muutamille muille

pataljoonan toiminnoille. Alakerrassa, porttikäytävän länsipuolella sijaitsivat rahatoimisto

ja neuvotteluhuone, itäpuolella kasarmin vartiotupa ja arestihuoneet. Keskirisaliitin

länsilaidan kohdalla yläkerrassa on suunnitelmiin kirjattu luentosali ja sen länsipuolella

kirjasto upseerien käyttöön, mutta luentosalin paikalle sijoitettiin kirkkosali, ilmeisesti jo

rakennusvaiheessa.

Lähes kaikki huonetilat olivat kahden ikkunan levyisiä. Poikkeuksellisen suuria, neli-

ikkunaisia huoneita olivat vain komentajan asunnon sali sekä kirkkosali. Keskirisaliitin

alueella tiheämmän ikkunajaon seurauksena on muutama kolmeikkunainen huone.

Edes tärkeimpien sisätilojen huoneiden suhteet eivät jakaannu täysiin kyynäriin tai

jalkoihin, vaan sisätilat on muotoiltu ulkokuoren antamista lähtökohdista.

Perushuoneiden mitoituksessa on pientä vaihtelua kauttaaltaan, kun huonekoot seuraa-

vat julkisivun ikkunajaon hieman vaihtelevaa rytmiä. Jonkinlaiseksi klassistiseksi

suhdeperiaatteeksi voi mitoituksesta poimia keskikäytävän ja huonesyvyyden keskinäisen

suhteen, mikä noudattaa varsin tarkasti lukusuhdetta 2:1:2 (huone 535…550cm :

käytävä 265cm :huone 535…550 cm).

Pohjapiirustukset tällä aukeamalla ovat keisarin hyväksymistä piirustuksista helmikuulta 1819. Pohjiin on kirjattu piirustuk-
sen selitteeseen merkityt käyttötarkoitukset. Seuraavalla aukeamalla oleva päiväämätön piirustussarja, todennäköisesti
myös Engelin laatima, on ilmeisesti ollut jonkinlainen työpiirustussarja. Keisarille esitellyt piirustukset ovat ranskankielisiä,
työpiirustukset ruotsinkielisiä. KA RakH
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Porrashuoneita rakennuksessa on ollut kolme. Porttikäytävästä on ollut käynti pelkästään

pataljoonan komentajan käytössä olleeseen porrashuoneeseen, joka on päättynyt siis

toiseen kerrokseen. Kaikkiin muihin tiloihin on päässyt vain pihan puolella sijainneiden

porrashuoneiden kautta.

Myöhempien mittauspiirustusten ja korjaussuunnitelmien perusteella voidaan todeta, että

rakennuksen huonejako on toteutunut hyvin pitkälle helmikuussa 1819 hyväksyttyjen

suunnitelmien mukaan. Selkeitä muutoksia on tehty pelkästään itäpään ensimmäisen

kerroksen ja kellarin osalta, toisaalta 1819 piirustuksissa ei kellaria ole piirretty lainkaan.

Vuoden 1819 suunnitelmissa porttikäytävässä sijaitsevista ovista on käynti sekä itäpuolen

vartiotupaan että länsipuolen toimistohuoneistoon ja komentajan portaaseen. Portti-

käytävän ja ensimmäisen kerroksen välinen tasoero on 6 porrasta, siis noin 120 - 130

cm. Hiukan myöhemmässä pohjapiirustussarjassa vartiotuvan järjestelyjä on muutettu.

Vartiotupaan johtavat ovi ja portaat on korvattu ikkunalla ja käynti vartiotupaan on pihan

puolelta. Lisäksi kellarin itäpäähän on toteutettu kaksi holvattua huonetilaa, joihin on

molempiin erillinen käynti pelkästään Fabianinkadulta. Engelin laatimassa julkisivu-

kuvassa näitä oviaukkoja ei ole lainkaan, mutta vuoden 1895 julkisivupiirustuksessa ovet

ovat matalat, leveät ja ilmeisesti kaksilehtiset.
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Päiväämätön pohjapiirustussarja, joka todennäköisimmin liittyy toteutusvaiheeseen KA
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Keisarin 15/27.2.1819 vahvistamat, Engelin signeeraamat piirustukset suomalaisen pataljoonan kasarmista KA
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UPSEERIKASARMIN ULKOARKKITEHTUURI

Engelille kauneus ja harmonia oli kaiken suunnittelun itsestään selvä lähtökohta ja tämän

kokonaisharmonian luomisessa julkisivujen mittasuhteiden ja ornamentiikan yhteispeli

näytteli pääroolia. Suunnittelu ja rakentaminen perustuivat kyynärään, joka on mitta

keskisormen päästä kyynärpäähän, eli ruotsiksi aln. Kyynärän (k) pituus on metri-

järjestelmässä 594 mm ja se jaettiin edelleen joko kahdeksi jalaksi tai 24 tuumaksi (á 24,74

mm). Uusimman digitaalisen mittaustiedoston perusteella voidaan todeta Kaartin kasarmin

torin puoleisen julkisivun perusjäsentelyn noudattavan monin paikoin täysiä kyynärän

mittoja.

Rakennuksen perushahmo rytmittyy keskeisen porttiaiheen ympärille risaliittien avulla.

Engelin niin monille rakennuksille tyypillisiä vapaita pylväitä tai pilastereita ei julkisivussa ole

lainkaan. Nykyasussaan rakennuksen risaliitit hukkuvat kokonaisuuteen, kun julkisivun

vahva väri ja koristeiden kirkas valkoinen muodostavat aktiivisen ja huomiota herättävän

kontrastin. Engelin laatima ja keisarin hyväksymä julkisivulaveeraus vuodelta 1819 ja E. W.

Bruncronan maalaama akvarelli kasarmista vuodelta 1825 antavat kuitenkin osviittaa

Yllä mustavalkoinen valokuva E.W. Bruncronan laatimasta akvarellista Kaartin kasarmista valmistumisen aikoihin vuonna
1825.  Vaikka Bruncronan akvarelli on varsin vaatimaton, eikä sitä voine värien osalta pitää juurikaan dokumentaarisena,
tarjoaa se mahdollisuuden nähdä rakennus aikalaissilmin. Mustavalkoiseen valokuvaan akvarellista liittyy maininta ”Akvarell
14 x 41 ”Målat ava E.W. Bruncrona 1825 då Gardeskasärnen just blivit färdig.  De mörkare partierna ljusgula, det övriga vitt
och svart. Tillhör. 1951 överste Kurt Bruncrona.”23  Akvarellissa esiintyvä risaliittien ja peruspinnan välinen selkeä sävyero on
kuitenkin ollut tekijän tarkoittama.

Alla Kaartin kasarmin nykyinen väriasu, elokuu 2007.
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Yllä Engelin vuoden1819 julkisivulaveeraus ja kyynärämitoituksella
laadittu suhdekaavio, alla vuonna 1895 laadittu rakennuksen mittaus-
piirustuksen puolikas saman kyynäräkaavion kanssa. Uusin mittaustiedosto
vuodelta 2003  on jokseenkin  yhtenevä vuoden 1895 piirustuksen
kanssa rakennuksen leveyssuuntaisissa osissa, mutta mikäli uusimpiin
mittauksiin on luottamista,  on rakennuksen 2. ja 3. kerros  vajaa 30 cm
matalampi kuin vuoden 1895 piirustuksessa. Tutkielmista voidaan todeta,
että Engelin kaaviomainen esittelykuva poikkeaa hiukan lopullisesta
toteutuksesta, mikä noudattaa kyynärämitoitusta hyvinkin tarkkaan.
Piirustukset KA
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julkisivun toisenlaiseen ymmärrykseen. Näissä risaliitit toimivat rakennuksen hahmon

määrittäjinä, eräänlaisina portti- ja nurkkatorneina, ja väliin jäävät seinäpinnat ovat

rauhallisia ja hierarkkisesti vähemmälle huomiolle jääviä. Klassismin kurinalaisin keinoin

toteutettuna rakennuksen hahmossa on linnoituksen tunnelmaa. Akvarellin perusteella

voi ehkä epäillä, että risaliitit ja peruspinta ovat alkuvaiheessa olleet eri sävyiset, mikä

luonnollisesti vahvistaisi risaliittien visuaalista roolia. Keltainen yleisväritys on rakennuksen

todennäköinen alkuperäisväri, mutta tätä oletusta vahvistavia lähteitä ei ole löytynyt.

Myöhempinä vuosikymmeninä porttiaiheen merkitystä julkisivussa on korostettu muusta

julkisivusta poikkeavalla värityksellä, mutta porttiaiheenkaan alkuperäisestä väristä ei ole

löytynyt luotettavia lähteitä.

Analysoimalla julkisivumittauksia voidaan myös löytää joitain suunnittelun lähtökohtana

olleita periaatteita. Torin puoleinen julkisivu noudattaa uusimman mittauksen perusteella

varsin tarkkaan 150 kyynärän mittaa, mutta pihajulkisivu on noin 15 cm tätä pitempi.

Tämä alkuperäinen epätarkkuus kertoo osaltaan 1820-luvun rakentamisen mittatolerans-

sista. Keskirisaliitin perusosat ovat leveysmitoiltaan jokseenkin tasan 12 k : 18 k : 12 k eli

keskinäinen suhde 2:3:2. Sivurisaliitin leveys on tasan 11 k. Risaliittien väliin jäävät

seinäpinnat on jäsennöity keskilinjasta alkaen. Näiden leveys, noin 43 k, on määräytynyt

käytettävissä olevan tilan mukaan. Rakennuksen kokonaismitta150 kyynärää perustuu

asemakaavan määräämään korttelikokoon. Koko julkisivun pystyjäsentely noudattaa siis

rytmiä 11- 43 – 12 – 18 – 12 – 43 – 11. Perusseinäpinnan ja ikkunoiden keskinäinen

suhde noudattaa myös 2:3 rytmiä. Ikkuna-akselin keskinäinen etäisyys on tasan 5 k ja

ikkunoiden väliin jäävä seinäpinta noin 3 k.

Engelin suunnitelmassa vuodelta 1819 julkisivun pystyjäsentelyn keskinäiset suhteet

vastaavat toteutunutta rakennusta hyvinkin tarkasti. Vaakajäsentelyssä on sen sijaan

tapahtunut pientä suhteiden tarkistusta ja toteutunut rakennus on noin kyynärän verran

suunnitelmaa korkeampi. Toteutuneessa rakennuksessa keskirisaliitin korkeus kivijalan

päältä räystäslistaan on varsin tarkkaan 24 kyynärää. Näin keskirisaliitin kylkiosat

noudattavat muodoltaan suhdetta 1:2.
Ote vuonna 1895 laaditusta dokumentoivasta julkisivulaveerauksesta. Vertaa valokuvavuodelta 1866, sivulla 62.
Signeeramaton, nurkassa merkintä “uppmätt år1895”. KA RakH
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Keskirisaliitti on sivurisaliitteja huomattavasti monimuotoisempi ja mittajaoltaan

vaihtelevampi. Keskirisaliitin merkitystä vahvistaa yläosassa kolmiosainen, risaliitin linjoja

noudattava attika räystäslistan yläpuolella ja alaosassa rakennuksen kivijalan käsittely.

Rakennuksen kivijalka on muutoin lohkopintaista graniittia, mutta keskirisaliitin sokkelikivet

ovat sileäksi hakattuja kvaadereita. Risaliitin sisäänvedetyllä seinäosuudella on viisi tiheästi

asetettua kahden kyynärän levyistä ikkunaa, joiden keskinäinen etäisyys tiivistyy kohti

keskilinjaa. Laidoilla ikkuna-akselien välinen etäisyys on 4 kyynärää, keskellä 3,5 kyynärää.

Kaikki julkisivun elementit osallistuvat tähän keskilinjan korostamisen leikkiin, jonka

painokas porttiaihe naulitsee paikalleen. Portti on koko kasarmialueen ainoa todellinen

sisäänkäynti ja rakennuksen puolustushenkisyyden symboli. Porttiaiheen peruspinta on 9 k

leveä ja 12 k korkea, aukko puolestaan 5 k leveä ja 9 k korkea.

Porttiovien alkuperäinen muoto ja tyyppi eivät Engelin kuvissa näy. Portin, kuten ikkunatkin,

Engel on aikakaudelle tyypillisesti esittänyt tummina aukkoina vailla rakenteita. Mutta

millaiset olivat ne ovet, joiden kautta Kaartin joukot marssivat? Vuodelta 1880 löytyy

maininta yhden umpinaisen sivuportin uusimisesta 3” lankuilla24  ja vuonna 1895 tehdyssä

pääjulkisivun mittauspiirustuksessa myös pääportin sulkee umpiportti. Piirustuksen

perusteella voisi siis olettaa portin olleen rautakehyksellä vahvistettu, vähintään 3”:n

vahvuinen umpipuinen ovi.

Rakennuksen sisätiloissa kerrosten välinen hierarkia näkyy pääjulkisivun jäsentelyssä

ilmeisenä. Kvaaderoinnin sisään jäävä alakerta sisältää toimistotiloja ja alempien upseerien

ja virkamiesten asuinhuoneita. Listoituksella ja frontoneilla korostetut ikkunat kuuluvat

pääkerrokseen, jossa sijaitsevat komentajan ja ylimmän upseeriston asunnot. Tärkeimpien

huonetilojen sijainti ei toisaalta käy julkisivusta ilmi, vaan komentajan sali ja 3. kerroksen

kirkkosali sijaitsevat keskirisaliitin läntisessä laidassa. Myöskään kerroskorkeuden vaihtelu (6

k, 6½ k ja 5½ k) ei näy julkisivun vaakarytmeissä.

Pitkien julkisivujen sivurisaliitit ja päätyjulkisivut yhdessä muodostavat rakennukselle vahvat

ja eheät päädyt. Päätyjen jäsentelyn painokkaimmat aiheet ovat pääkerroksen kolmen

Keskikerros, joka on rakennuksen arvokkain kerros, nk. piano nobile, on korostettu ikkunoita
kehystävin listoin ja sivurisaliiteissa pienin päätykolmioin, frontonein.
Ote vuonna 1895 laaditusta dokumentoivasta julkisivulaveerauksesta.Signeeramaton, nurkassa
merkintä “uppmätt år1895”. KA RakH
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keskimmäisen ikkunan ikkunakehykset päätykolmioineen sekä kvaaderoinnissa olevat

kaaripäätteiset syvennykset tammenlehväseppeleineen. Kiinnostava piirre

päätyjulkisivuissa on ollut valeikkunoiden käyttö. Itäpäädyn 15 ikkunasta viisi on vain

kehystettyjä syvennyksiä. Valeikkunoita ovat kaikki 2. ja 4. ikkuna-akselin kehykset

kolmannen kerroksen torin puoleista kehystä lukuun ottamatta. Huonetilojen kannalta

riittävästi ikkunoita olisi siis saatu päädyn kolmellakin ikkuna-akselilla, mutta ilmeisesti

näin ei julkisivun painoarvo olisi vielä ollut riittävä.

Pääjulkisivun perusjäsentely laastista tehtyine kerroslistoineen, ikkunakehyksineen ja

kvaaderointeineen toistuu pihan puolella lähes identtisenä, mutta kaikki kertova

ornamentiikka on jätetty pois. Tämä korostaa kiinnostavalla tavalla torijulkisivun tehtävää

kertoa rakennukseen kätkeytyvistä merkityksistä nimenomaan ulkopuolisille. Sisäpihan

jäsentelyssä oman aiheensa muodostavat porrashuoneiden sisäänkäynnit

perusseinäpintojen keskiakselissa. Pihan puolella porttikäytävän paljas aukkomaisuus

tuntuu harkitulta torijulkisivun vahvaan artikulaatioon verrattuna – ikään kuin kasarmista

poistuminen, ulos maailmaan astuminen, olisi arkkitehtuurin keinoin kiellettyä tai ei-

houkuttelevaa.

Pääjulkisivun suhteiden tarkempi analyysi voisi tuottaa kiinnostaviakin tuloksia Engelin

käyttämistä klassistisista suhdejärjestelmistä. Toisaalta julkisivusta löytyvät täydet

kyynärämitat ovat luonteva seuraus tiilirakentamisesta. Kyynärä on tiilirakennukselle

nykyistä metristä järjestelmää huomattavasti luontevampi mitta, koska yksi tiili vastaa yhtä

jalkaa eli ½ kyynärää. Todettakoon, että Engel käytti kirjeissään Herrlichille mieluummin

jalkamittaa kuin kyynärämittaa rakennustensa mitoista kirjoittaessaan. On selvää, että

julkisivussa toistuvat asiat, kuten ikkunoiden välit, rakennetaan mieluiten täysillä tiilillä.

Joka tapauksessa julkisivu voidaan nähdä eräänlaisena matemaattisena kenttänä, jossa

Engel on taidokkaasti ratkaissut rakentamistavan geometrisen järjestelmän ja esteettisen

suhdemaailman lainalaisuudet yhdeksi ehjäksi kokonaisuudeksi. Julkisivun

ornamentiikka pukee vielä tämän matemaattisen väittämän tarinalliseen muotoon.

Engel- näyttelyjulkaisussa vuodelta 1990 tutkija Jarkko Sinisalo analysoi
pääjulkisivun arkkitehtuuria seuraavasti:

”Julkisivua jäsentää leveä, attikamuodostelmin korostettu
keskirisaliitti, joka on kolmijakoinen siten, että vain sen
kapeammat reunajaksot varsinaisesti ulkonevat. Risaliitin
”sisäänvedetty” keskijakso kuitenkin eroaa fasadin sivuosista
näkyvimmin attikakruununsa ja tiheämmän aukotuksensa
ansiosta. Fasadin reunoilla on puolestaan kapeat sivurisaliitit,
joiden päätteenä on samanlainen miekoista ja pyörökilvistä
muodostettu friisi kuin keskirisaliitissakin; kilpikentissä
vuorottelevat Suomen leijona ja Venäjän kaksoiskotka.
Julkisivun erikoispiirteitä on sivurisaliittien käsittely
keskirisaliittia jonkin verran edustavammin. Melkoinen osa
fasadikoristelun kokonaisvolyymistä sijaitsee sivurisaliittien
yläosassa, joka sitä paitsi sisäänvedetyn keskijaksonsa ansiosta
tavallaan toistaa keskirisaliitin kolmijakoisen perusrakenteen.
Itse asiassa sama juokseva koira, joka keskirisaliitin keski-
osassa kulkee ylimpien ikkunoiden alareunassa, löytyy myös
sivurisaliittien sisäänvedosta. Sivurisaliittien sisäänvedon
päättää suurikokoinen suorakaidesyvennys, jonka täyttää
trofee-aiheinen stukkoreliefi (pohjapiirustuksessa sen kohdalle
on kuitenkin epähuomiossa sijoitettu ikkuna).

Julkisivun kvaaderiharkotettu pohjakerros on käsitelty
Palladion kiteyttämän jäsentelyratkaisun mukaisesti
kaksivyöhykkeisenä, siten että suorakaideaukkojen kohdalla
on ylemmässä vyöhykkeessä leveät rustikoidut kaaret. Engel
kuitenkin varioi peruskaavaa ulkonevien fasadinosien välillä
korvatessaan osan kaarista ikkuna-aukkojen levyisillä
suorakaidesyvennyksillä. Viimemainittuihin on sovitettu
kypärän hallitsema trofee-sommitelma, lynetteihin
laakeriseppele25 . Rustikoidun pohjakerroksen katkaisee
keskellä porttiaukko, jonka peruspinnaltaan sileän kehystyksen
reliefikoristelu huipentuu suurikokoisissa, sisäänkäyntiä
vartioivissa sotisovissa. Ylemmät kerrokset ovat sileäpintaiset
ja muutoinkin pohjakerrosta tavanomaisemmin käsitellyt.”26
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KIPSIORNAMENTIIKKA SUOMESSA

Kipsiornamentiikan käyttö julkisivuissa ennen Engelin suunnittelemaa arkkitehtuuria oli

Suomessa hyvin harvinaista. Turussa ja mahdollisesti Viipurissa on ollut joitain kipsistä

toteutettuja kohteita. Varsinainen stukkatöörien ammattikunta ja kipsin käsittelyn

ammattitaito saatiin Helsinkiin vasta Engelin luomien tarpeiden myötä. Ensimmäisiä

kohteita on ollut kenraalikuvernöörin talo (1817), jonka interiöörien kipsikoristeista

vastasi stukkatööri Korastileff, Engelin luottohenkilö kipsisen ornamentiikan osalta useissa

Helsingin kohteissa27 . Kenraalikuvernöörin talon joonialaiset pylväät on toteutettu

hiekkakivestä28 , mutta taustaseinän ornamentit, Senaatin talon korinttilaiset kapiteelit ja

reliefikoristelu on toteutettu kokonaan kipsistä. Myös Kaartin kasarmin rakennus on siis

luokiteltava hyvin varhaisiin esimerkkeihin kipsiornamentiikasta Suomessa.

ORNAMENTIIKKAA AIKALAISRAKENNUKSISSA
Yllä suomalaisen sotaväen tarkastajan talo, nyk. nk. Smolna, joka oli rakenteilla samoihin aikoihin Kaartin kasarmin kanssa.
Rakennuksen ornamentiikka onkin läheistä sukua kasarmin ornamentiikalle, etenkin attikan käsittely. Attikan koristeaiheet
ovat olleet Engelillä samaan aikaan harkinnassa Kaartin kasarmin koristeaiheiston kanssa ja niistä löytyy samanhenkisiä,
samalla käsialalla tehtyjä luonnoksia.
Alla Senaatin päärakennus, joka myös kilpaili rakentamisresursseista vuosien 1819-1825 välillä Kaartin kasarmin kanssa.
Rakennuksen volyymi ja risaliittien suhde koko rakennukseen ovat läheistä sukua Kaartin kasarmille, mutta julkisivupinnan
käsittely on hyvin erilainen.
Oikealla myös samoina vuosina työn alla ollut kenraalikuvernöörin talo, entinen Bockin talo.
Kuvat Okulus
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UPSEERIKASARMIN JULKISIVUN ORNAMENTIIKKA

Engelin suhtautumisesta ornamentiikkaan kertoo hänen Herrlichille kirjoittamansa kirje

lokakuussa 1817, kun kenraalikuvernöörin talon sisustustyöt olivat käynnissä :

”Suuri Sali on rapattu kokonaan, ja olen nyt antanut ottaa esiin kaikki stukkotöiden näytteet,

jotka olen itse muotoillut antiikin tyyliin, sillä kirjoista ja kuparikaiverruksista lainatusta tulee

kokoonkursittua jälkeä vailla henkeä ja luonnetta, koska yhtenäisyys puuttuu. Tämä luku on

pitkä, ystäväni, eikä sitä tässä voi käsitellä loppuun. Monilla rakennusmestareilla ei ole siitä

aavistustakaan, eikä heitä koskaan puhuttele henki, joka täällä vallitsee tai jonka tulisi vallita.

Sen vuoksi he tarttuvat siihen, missä vain näkevät jotakin kirjavaa ja mättävät sen yhteen miten

sopii ja sattuu. Mutta tässä täytyy laskea pohjaksi niin kuin suurelle musiikille tietty teema ja

siihen täytyy kaiken sointua, joten ei se niin helppoa ole. Voit kuvitella, että siihen pääsee vain

tutkimalla ja paljolla ajattelulla ja muotojen valinnalla, eikä kokonaisen talon pohjakaava

maksa niin paljon harkintaa kuin yhden ainoan palkiston aistikas koristelu.”29

Tietoisuus Engelin vakavasta suhtautumisesta ornamentiikkaan velvoittaa tutkimaan

upseerikasarmin julkisivuornamentiikkaa tarkemmin. Kirjeissään Herrlichille Engel tuon

tuostakin arvostelee saksalaisissa julkaisuissa näkemiään rakennuksia ja tyypillisesti

arvostelun kohteeksi joutuvat liioittelevat koristeaiheet tai perusratkaisultaan sopimattomat

rakennusosat, kuten myös sääntöjen orjallinen noudattaminen ilman omaa harkintaa ja

taiteellista herkkyyttä.

Upseerikasarmin seinäpintojen kipsiornamentiikan voi jakaa kahteen suureen ryhmään:

toisaalta klassiset, geometriset tai kasvikunnasta periytyvät, jokseenkin neutraalit aiheet ja

toisaalta voittoa ja kunniaa symboloivat, antiikin valtakuntiin viittaavat aseista ja

sotavarusteista kootut aiheet. Oman pienen ryhmänsä muodostavat aikaan ja paikkaan

liittyvät valtapoliittiset aiheet.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat räystästä kannattelevat konsolit sekä risaliiteissa kulkeva

’juokseva koira’-nauhaornamentti, jotka ovat ilmaisultaan jokseenkin neutraalit. Konsolien
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KORISTEIDEN TOTEUTUKSESTA

Lienee selvää, että Suomen kautensa varhaisina
vuosina Engel on itse vastannut ornamentiikan
yksityiskohdista, omien sanojensa mukaan aina
työpiirustuksiin saakka34 . Stukkatööri
Korastileffin ja Engelin välisen yhteistyön
yksityiskohdista ei ole tietoa. Ns. Åkerfeldtin
piirustuskokoelmassa (MV Rho:n
piirustusarkisto) on lähinnä Kaartin kasarmiin
liitetty ornamenttitutkielma, jossa samalla
paperilla on myös Senaatintalon keskeisiä
nauhaornamentteja. Näitä kipsistä toteutettuja
ornamentteja yhdistää toteutusajankohta ja
mahdollisesti toteuttaja, Korastileff, sekä myös
leijonan ja kaksoiskotkan vuorottelu. Merkille
pantavaa on, että ornamentit tällä samalla
paperilla on piirretty eri mittakaavoihin.
Piirustus herättää erinäisiä kysymyksiä. Onko
Engel ensin piirtänyt ornamentit ja sen jälkeen
lisännyt mittajanan sovittaakseen koristeen
rakennuksen mittoihin? Ja kenen käyttöön tai
mihin tarkoitukseen piirustus on laadittu –
pelkästään suhdetutkielmaksi vai mahdollisesti
stukkatöörille lähtökohdaksi koristeiden
mallien veistämistä varten? Ja miksi samalla
paperilla on kahden eri rakennuksen koristeita?

Engelin suunnittelemasta ja valvomasta
kipsiornamentiikasta on helppo todeta
muotokielen olevan luontevaa ja vahvaa. Vasta
vertailu muihin toteutuneisiin koristeisiin avaa
silmät näkemään Engelin aikaisen
ornamentiikan erityislaadun ja plastisen
jäntevyyden, jonkinlaisen lihaksikkuuden tai
täyteläisyyden. Kiinnostava esimerkki on portin
trofeeaiheiden alkuperäinen muotokieli ja
pommitusten jäljiltä vuonna 1955 tehty
muodon uudelleen rakentaminen, joka on
ilmeisesti valokuvien perusteella tehty tulkinta.
Asiasta tarkemmin sivulla 128.

Piirustuksen kaksi vasemmassa alalaidassa olevaa
koristetta liittyvät Senaatin taloon, muut
Kaartin kasarmiin.
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päissä olevat pienet pyöreät ”kasvot” tosin poikkeavat tyypillisimmästä. Konsoleiden osalta

on kiinnostavaa huomioida, että 1819 hyväksytyissä suunnitelmissa konsolit korostavat vain

risaliitteja – edelleen voimistaen risaliittien roolia julkisivussa. Toteutuksessa konsolit

kuitenkin kiertävät koko pääjulkisivun ja sitovat rakennuksen vahvemmin kokonaisuudeksi.

Tyypillisiin klassisiin koristeaiheisiin voidaan lukea vielä kaariaiheiden sisään sijoitetut

kunniaa symboloivat tammenlehväseppeleet.

Toinen koristeryhmä on Suomen oloissa poikkeuksellienn ja rakennukselle leimallienn.

Koristeryhmän aiheet ovat hyvin esineellisiä verrattuna geometristyyppisiin aiheisiin.

Koristekokonaisuus koostuu signum- , vexillum-, seppele- ja trofeeaiheista. Kaikki edellä

mainitut periytyvät antiikista, pääosin Rooman valtakunnan kulttuurin kautta Kreikasta.

Trofeeaihe (tropaion) on alun perin voitonmerkki, jonka varhaisin tunnettu muoto oli

kreikkalaisten taistelukentälle pystyttämä seiväs, johon ripustettiin vastustajan täydet varusteet

ja sen ympärille laskettiin aseita. Tästä on myöhemmin kehittynyt koristeaiheena käytetty,

aseista ja sotavarusteista koottu koristeellinen asetelma. Signum-aihe liittyy roomalaisen

sotaväen sotamerkkeihin, jotka koostuivat seipääseen kootuista erilaisista kunniamerkeistä ja

symboleista, kuten pyöreistä kiekoista, käden hahmosta, puolikuista tai eläinten päistä30 .

Vexillum taas on seipääseen ja ristipuuhun kiinnitetty värikäs pieni lippu tai viiri, tyypillisesti

ratsuväen käyttämä sotamerkki. Esimerkiksi Trajanuksen pylvääseen (Rooma, noin100 JAA)

kuvatuissa kohtauksissa näkyy sekä vexilla- että signa- sotamerkkejä31 .

Kookkaimmat koristekentät ovat suhteellisen tyypillisiä trofeeaiheita, joissa on käytetty kilpiä,

haarniskoita, kypäriä, keihäitä, miekkoja huotrineen ja nuolia viineineen. Sotavarusteista ja

aseista koottuja aiheita on käytetty eri vuosisatoina klassistisen arkkitehtuurin koristeina ja

vaikka esineet selvästi johtavat ajatukset kohti voittoisaa sotaväkeä, ovat sommitelmat olleet

hyvinkin vaihtelevia. Esimerkiksi Andrea Palladion Villa Barbaron nymfeionin seinässä on

rikas variaatio sotavarusteista rakentuvia koristekenttiä, joiden asetelmallisuus ei ole

kovinkaan sotaisa tai kurinalainen, vaan pikemminkin sattumanvarainen tai jopa leikkisä.

Kaartin upseerikasarmin sommitelmille tyypillistä on engelmäinen levollisuus ja staattisuus.

Engelin tuntemien esikuvien jäljittäminen tämän tutkimuksen puitteissa ei ole mahdollista,

Yllä roomalaisia (100-150 JAA)
esimerkkejä vexillumin,  signumin ja
voiton trofeiden käytöstä reliefeissä
(hautamonumentti ja Trajanuksen pylväs).
Vasemmalla Palladion Villa Barbaron
dynaamiset trofeet ja alla kuvitusta kirjasta
de la Feuille:Devises et Emblemes
vuodelta 1691

WWW.VROMA.ORG/ WWW.VROMA.ORG/

WWW.VROMA.ORG/

WWW.BRITANNICA.COM
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mutta tiedetään että hän on käyttänyt apunaan runsaasti tarjolla olleita mallikirjoja. Myös

Engelin Tallinnassa ja Pietarissa viettämät vuodet ovat kartuttaneet hänen henkilökohtaista

mallistoaan.

Julkisivun sileällä peruspinnalla olevat pystysuuntaiset, aseista, varusteista ja

roomalaishenkisistä sotamerkeistä koostuvat koristeet ovat suomalaisittain poikkeukselliset.

Klassinen koristeaiheisto liittyy kiinteänä osana julkisivun jäsentelyyn: listat, friisit, kapiteelit

ja konsolit liittyvät kaikki pylväsjärjestelmiin ja korostavat useimmiten rakenteellisuutta.

Vapaammat, ei-rakenteelliset reliefit on taas yleisesti sijoitettu suorakaiteen muotoisiin

seinien syvennyksiin, kuten edellä mainitut trofeeaiheiset reliefit. Nämä sotamerkkien ja

trofeeaiheiden yhdistelmät esiintyvät kuitenkin julkisivupinnalla vapaasti, kuin rakennuksen

kiinteäksi juhla-asuksi suunniteltuina. Engelin sommittelemat asetelmat eivät toteuta suoraan

roomalaista perinnettä, vaan samassa seipäässä on sekä vexillum että signumin kiekot ja

puolikuut, sivurisaliiteissa vieläpä kilvet ja keihäätkin on sijoitettu samaan kokonaisuuteen.

Ilmeisesti Engelin esikuvat eivät siis periydy pelkästään antiikin julkaistuista kohteista vaan

jostain myöhemmästä tulkinnasta. Samantyyppisiä koristeaiheita ovat myös sivurisaliittien

reliefien molemmin puolin sijaitsevat pienet kilpi- ja miekka-aiheet.

Porttikäytävän molemmin puolin olevat veistokselliset sotisopa-asetelmat ovat trofeeaiheen

voimallisimmat sovellukset. Näissäkin Engel on yhdistänyt yhteen vahvaan kokonaisuuteen

monta eri aihetta: kunnian seppeleen, vexillum-viirin, legioonan tunnistelaatan,

kunniakiekon sekä haarniskan, kypärän, kilven ja aseita. Näiden perinteikkäiden

voitonmerkkien vahvaa symboliarvoa käydään läpi erikseen itsenäisyyden ensimmäisten

vuosikymmenien tapahtumien yhteydessä (sivu 75).

Engelin suunnittelemissa rakennuksissa trofeeaiheita esiintyy muutamissa muissakin

sotilaallisissa rakennuksissa, mutta määrällisesti hyvin vaatimattomina verrattuna Kaartiin

kasarmiin. Sotaväen tarkastajan talon (nykyinen nk. Smolna, Valtioneuvoston

juhlahuoneisto) keskirisaliitin yllä oleva attika on komein esimerkki. Keskellä on pitkä ja

matala aseista, kilvistä ja lipuista koostuva reliefi, jonka keskeisaiheena on alun perin ollut

KAARTIN KORISTEAIHEET
Yllä pienet trofeeaiheet, joita
varten luonnokset löytyvät
MV Rho:n Åkerfeldtin
kokoelmasta. Piirtäjä on ollut
sama kuin edellisen
aukeaman kooste-
piirustuksen, ja kynän
herkästä ja määrätietoisesta
jäljestä päätellen todennä-
köisimmin Engel itse.

Äärimmäisenä vasemmalla
keskirisaliitin seinäpinnalla
oleva keveämpi signum,
oikealla aseista ja varusteista
koottu sivurisaliitin
visuaalisesti raskaampi aihe.
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kaksoiskotka ja sivummalla Suomen vaakunat leijonineen.32  Attikan laitoja on vielä

koristanut pienemmät sommitelmat, joita ei ole sijoitettu syvennyksiin.

Samoihin aikoihin rakennetun päävartioston suunnitelmissa doorilaisen pylväikön

taustaseinää jäsentää syvennyksiin sijoitetut kilpi- ja kypäräsommitelmat, hyvin

samantyyppiset trofeet kuin Kaartin kasarmissa. Engelin rakennuksissa trofeeaiheiden

käyttö tuntuu rajoittuvan mainittuihin, suhteellisen varhaisiin, vuosien 1818 - 1820

aikana suunniteltuihin kohteisiin.

SUOMEN LEIJONA JA VENÄJÄN KAKSOISKOTKA

Oma kiinnostava kokonaisuutensa on räystään alapuolinen friisi, jonka koristeaihe

koostuu vuorottelevista pyöreistä kilvistä ja huotrissa olevista miekoista. Perusaiheensa

puolesta friisi kuuluu trofeeaiheistoon, mutta kilpien keskellä olevat Suomen leijona ja

Venäjän kaksoiskotka sitovat rakennuksen aikaan ja paikkaan.

Venäjän kaksoiskotkan ja Suomen leijonan vuorottelu julkisivukoristeissa esiintyy myös

Senaatintalon keskirisaliitin festonireliefin suunnitelmissa (katso sivu 36). Kaartin

kasarmissa kaksoiskotkat on julkisivusta poistettu, mitä ilmeisimmin vuoden 1918

tapahtumien jälkeen, kun Suomen Valkoinen Kaarti asettui rakennukseen.

Senaatintalossa kaksoiskotkia ei koskaan edes toteutettu, vaan koristeessa toistui

pelkästään Suomen leijona. Senaatintalossa myös päätykolmioon oli hahmoteltu

kaksoiskotka, ylimmän vallan symboliksi, mutta täällä kotka korvautui julkisella kellolla jo

toteutusvaiheessa.33   Venäjä on ollut aikansa eurooppalainen suurvalta ja ilmeisesti Engel

on nähnyt tilanteen niin, että Suomi on selkeästi alisteinen osa Venäjän valtakuntaa.

Rakennuksien toteutukseen ovat lopulta vaikuttaneet suomenmielisemmät ajatukset.

Ylhäällä kilvistä ja miekoista koottu friisi, jossa
kilpien aiheina on alunperin vuorotellut Suomen
leijona ja Venäjän kaksipäinen kotka. Ilmeisesti
vuoden 1918 jälkeen kotkat on poistettu väärän
vallan merkkeinä.

Alla suuri trofeeaiheinen sivurisaliitin reliefi ja
sen alapuolella kulkeva “juokseva koira”-
ornamentti, jolla risaliittien sisäänvetoja on
alleviivattu.
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VERTAILUA AIKALAISKASARMEIHIN

Venäjän valtakunnan sotilasrakentaminen oli ennen kaikkea venäläisen

insinöörikomennuskunnan käsissä ja perustui pitkälti tyyppipiirustuksiin, joita laati

Venäjän keisarillinen rakennuskonttori. 1790-luvulta eteenpäin venäläinen

kasarmirakentaminen oli toteutettu hyvin vähin julkisivudekoraatioin. Aiemmin käytössä

olleet laastista toteutetut pilasterit ja harkotuksetkin jätettiin uusista kasarmeista pois35 .

Ruotsalaisesta, tosin hiukan varhaisemmasta kasarmirakentamisesta käy esimerkiksi nk.

Noakin arkki, hårlemanilainen laivaston kasarmi Suomenlinnassa (rakennusvuodet 1764

- 76), joka omassa lajissaan on poikkeuksellisen rikas jäsentelyltään ja perustuu

rappauksen harkotukseen ja pilastereihin. Tässäkään rakennuksessa ei ollut klassistista,

kuvallista ornamentiikkaa, mikä olisi edellyttänyt kuvanveistäjän taitoja.

Kiinnostavan vertailukohdan suomalaisen pataljoonan kasarmille tarjoaa Engelin

Katajanokalle vain muutamaa vuotta aiemmin suunnittelema venäläisen varuskunnan

kasarmi, nykyisin nk. Merikasarmi. Tämän suunnittelutehtävän Engel sai tehtäväkseen

välittömästi Suomeen saavuttuaan vuonna 1816. Silloinen kenraalikuvernööri Fabian

Steinheil seurasi suunnitelman laadintaa ja evästi arkkitehtia rakennuksen tilaohjelman ja

arkkitehtuurin suuntaviivojen osalta.36  Perusasetelmaltaan molemmat

kasarmikokonaisuudet ryhmittyvät neliömäisen umpipihan ympärille, mutta

suomalainen kasarmi sijaitsi keskellä puukaupunginosan ruutukaavaa, venäläinen taas

Katajanokan vapaammassa maisemassa. Meren lahden yli tarkasteltavan Katajanokan

kasarmin fasadiarkkitehtuuri perustuu visuaalisesti voimakkaaseen keskeisaiheeseen,

jonka keskirisaliitin pilasteririvi ja sitä kokoava yksinkertainen attika muodostavat.

Ornamentiikkaa ei ole, vaan julkisivupinnan plastinen käsittely rajoittuu listoituksiin,

pilastereihin ja yksinkertaisiin kapiteeleihin sekä ensimmäisen kerroksen varsin keveään

harkotukseen. Kokonaisilme on veistoksellinen ja jykevä.

Suomalaisen kasarmin torin suuntaan olevan upseerikasarmin julkisivu koostuu aivan

toisenlaisista elementeistä. Pylväitä ja pilastereita ei julkisivussa ole laisinkaan, vaan

jäsentely perustuu hienovaraiseen syvyysjäsentelyyn keski- ja sivurisaliitein sekä pinnan

korostamiseen vapaasti sijoitelluin koristein. Tutkija Sinisalon mukaan37  julkisivun sisään

vetojen ja syvennysten rytmityksessä voidaan myös nähdä preussilaisen

aikalaisarkkitehtuurin olemusta. Kaartin kasarmin pääjulkisivu esiintyy kaupunkitorin

monumentaalisena seinäpintana, johon koristeaiheet on tavallaan ripustettu esille.

Engelin tuotannossakin harvinaislaatuisen rikkaasti koristeltu julkisivu kertoo antiikin

Kreikasta ja Roomasta periytyvillä symboleillaan kunniakkaasta sodankäynnistä ja

voitosta. Rakennus on ikään kuin pysyvässä juhla-asussa.

Merikasarmi 2007, kuvat Okulus.
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3.1.4 Kasarmikorttelin muu rakennuskanta

MIEHISTÖKASARMI

Engelin suunnitelmissa miehistösiipien julkisivuarkkitehtuuri sivukatujen

suuntaan toisti vaakasuunnassa päärakennuksen rytmiä, mutta pystyrytmitys oli

yksinkertainen ja perustui yhteen keskirisaliittiin. Ornamentiikkaa ei

julkisivuissa ollut lainkaan. Rakennusten välinen hierarkia oli siis ilmeinen.

Sisäpihan puolella rakennukset esiintyivät tasa-arvoisempina ja

maastomuotojen seurauksena läntinen miehistösiipi oli jo Engelin

suunnitelmassa upseerikasarmia korkeampi. Läntisen siiven ylin kerros olikin

suunniteltu vajaamittaiseksi kerrokseksi, jotta sen hahmo ei liikaa nousisi esille

kasarmipihan kokonaisuudessa.

Miehistösiipien pohjaratkaisu poikkesi oleellisesti aiemmin mainitun

Merikasarmin venäläiselle sotaväelle suunnitellusta pohjasta. Merikasarmi

toteutti venäläisen kasarmirakentamisen perinnettä, jossa miehistösalit olivat

suuria yhtenäisiä saleja. Suomalaisen kasarmin suunnittelussa oli

Reuterskiöldillä tiettävästi sanansa sanottavana ja miehistösalit suunniteltiin

uudenaikaisiksi, aiempaa pienemmiksi yksiköiksi. Kasarmi perustui

sivukäytävään ja noin 6 m x 10 m kokoisiin miehistöhuoneisiin. Engelin

suunnitelmassa laverit sijaitsivat väliseinien myötäisesti ikkunaseinästä uuniin

saakka, mutta keisarin hyväksymismerkinnässä on edellytetty suunnitelmaa

muutettavana siten, että ulkoseinän viereiset makuusijat siirretään ikkunoiden

väliselle ulkoseinälle.  Jokaisessa huoneessa oli kaksi uunia, joista toinen

sijoittui käytäväseinän kohdalle siten, että myös käytävä lämpesi tämän uunin

avulla. Sivukäytäviä käytettiin miehistöharjoituksiin ja huoltotehtäviin.

Miehistösiivistä vain itäinen valmistui upseerikasarmin kanssa samaan aikaan.

Itäisen ja läntisen miehistökasarmin suunnitelmat olivat identtiset peilikuvat, lukuunottamatta
kolmannen kerroksen korkeutta. Läntisen miehistökasarmin kolmas kerros oli suunniteltu hiukan
matalammaksi, jotta kasarmin räystäskorkeus ei nousisi upseerikasarmin harjalinjan yläpuolelle. Yllä
otteita Engelin signeeraamasta, ilmeisesti työaikaisesta tarkennetusta suunnitelmasta, alla
pohjapiirustus hyväksytystä piirustussarjasta. Molemmat piirustukset KA RakH
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PIHARAKENNUS

Kasarmipihaa täydentävä piharakennus suunnitel-

tiin täyttämään kasarmin moninaiset huoltotarpeet.

Saman katon alle Engel sijoitti alakertaan leipomon,

pesutuvan, tallit, sekä miehistön, upseeriston että

naisväen käymälät, vaunuvajat, sepän pajan ja

keittiön, yläkertaan taas käsityöläisten huoneita,

miehistön vaimojen ja lasten käyttöön tarkoitettuja

huoneita (ilmeisesti lyhytaikaista yöpymistä varten),

varastoja, ruokasali sekä heinävarastot tallien

yläpuolella. Merkille pantavaa on, että upseeri-

rakennuksessa ei ensimmäisessä vaiheessa ollut

lainkaan käymälöitä, vaan koko kasarmin väki käytti

piharakennuksen yhteiskäymälää. Ylimmällä

upseeristolla on mahdollisesti ollut käytössään

tyhjennettäviä kuivakäymälöitä, mutta pohja-

piirroksissa erillisiä klosettitiloja näkyy vasta 1880-

luvun puolella.

Vuonna 1823 hyväksytty piharakennuksen suunnitelma. KA RakH
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3.1.5 Upseerikasarmin rakennustapa

Upseerikasarmi noudatti Engelille ja aikakaudelle tyypillistä rakentamisen tapaa tiettävästi

ilman erityisiä poikkeuksia. Rakennuksessa ei ole suuria, laakeita tiloja tai kookkaita

porrashuoneita, jotka olisivat edellyttäneet erityisiä rakenteellisia pohdintoja. Koska

rakennuksen sisäosat ovat tuhoutuneet, ei rakenteen yksityiskohtia enää voi tutkia, mutta

1800-luvun aikana tehdyt muutamat leikkauspiirustukset yhdessä satunnaisten

lähdetietojen kanssa auttavat jonkinlaisen kokonaiskuvan muodostamisessa. Eri

aikakausina tehdyt pohjatutkimukset tarjoavat jonkin verran tietoa perustamistavasta38 .

Hyvin kiinnostava suuntaa-antava lähde on vielä Engelin joulukuussa 1818 päiväämä

kustannusarvio, jossa on lueteltu rakentamisen raaka-aineet.39  Seuraavassa on eri

lähteistä kerätty tietoa kokonaiskuvan saamiseksi.

PERUSTUS

Suunnitteluvaiheessa Engel on varannut perustuksen kiviladelmaa varten 500 kuutiosyltä

kiveä ”pierres de roche pour les fondemens” (noin 500 x 1,8 m x 1,8 m = 1620 kuutiota).

Kun julkisivun juoksumitta on karkeasti ottaen 120 syltä, väliseinien juoksumitta noin

230 syltä ja perustusladelman leveys on ollut ulkoseinille noin 1½ syltä, sisäseinille 1 syli,

voidaan karkeasti arvioida, että Engel on varautunut perustamaan rakennuksen

keskimäärin reilun sylin eli noin kahden metrin syvyydelle. Näkyvää kivijalkaa varten on

lisäksi varattu 800 neliökyynärää hakattua kiveä, ”pierre de taille pour les socles”.

Pohjatutkimusten mukaan kallion tai kantavan maan sijainti upseerirakennuksen

kohdalla vaihtelee kymmenen metriä. tasovälillä -4 ... +6. Maanpinta esim.

porttikäytävässä  on noin +9. Lähimpänä maan pintaa kallio sijaitsee rakennuksen

itäpäädyssä ja porttikäytävän läheisyydessä pihan puolella. Näillä alueilla rakennus on

mahdollisesti perustettu suoraan kalliolle. Rakennuksen kivijalka on portin läheisyydessä

tehdyssä kaivannossa40  noin kolme metriä korkea, hiekkasaumoin tehty kiviladelma.

Kaivannossa ladelma ei merkittävästi ulkone ulkoseinälinjasta. Rakennuksen länsipäässä

(maan pinta noin +11,3) kivijalka on lähes kokonaan maan pinnan alapuolella,
Engelin laatima, joulukuussa 1818 päivätty kustannusarvio, ensimmäinen sivu kahdesta, jossa on
lueteltu rakennusmateriaalien tarve. Toisella sivulla on työvoiman arvioitu määrä. KA
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itäpäässä näkyvä kivijalka on noin kaksi metriä. Rakennuksen pohjoispäässä kalliopinta on

alimmillaan tasolla -4, siis noin 13 metriä maanpinnan alla. Kalliopainanteen sylissä on

tutkimusten mukaan kerrostunutta maa-ainesta, pinnassa tiiviydeltään vaihtelevaa silttistä ja

hiekkaista maata, alempana kantavaa moreenia. Uusimpien pohjatutkimusten perusteella

kantava maapohja ja samalla alkuperäinen perustussyvyys ovat pääsääntöisesti tasolla +7,

siis 1 - 4 metrin syvyydessä maan pinnan alla. Lähteiden mukaan upseerikasarmin

perustustyöt ovat olleet huomattavat ja työtä on hidastanut vaikea maan laatu sekä

pohjavesi.41  Ilmeisesti pohjavesi on täyttänyt perustuskaivannot, sillä 1980-luvulla läntisen

miehistösiiven alle tehdyssä tutkimuskuopassa pohja- tai orsivesi nousi korkoon +7.6.

Pohjaveden korkeudessa on 2000-luvulla ollut havaittavissa jopa metrin vaihtelu.

Esimerkiksi joulukuussa 2006 pihamaan pohjavesiputkessa vedenpinta oli tasolla + 5.7,

siis runsaan 4 metrin syvyydesä maan pinnalta.

PERUSMUURIT JA TIILIRAKENTEET

Rakennuksen ulkoseinien ja väliseinien perusrakenne on massiivinen tiilimuuri.

Luonnonkivisen perustusladelman päältä nouseva kivipintainen sokkeli on kuivien

kellaritilojen osalta muurattu sisäpuolella tiilestä. Maakosketukseen tulevat rakenteet ovat

luonnonkiveä, muutoin kellaritilojen seinät on muurattu tiilestä. Länsipäässä myös

varastohuoneiden alakatot on toteutettu holvattuina tiilirakenteina. Sokkelin kohdalla

rakenteen kokonaisvahvuus on noin 160 cm.42   Kellaritilojen vedeneristyksestä ei ole

tietoa. 1881 piirustussarjassa tosin mainitaan, että pihan puolen itäiset kellarihuoneet ovat

epäterveelliset ja asumiseen kelpaamattomat, ilmeisesti juuri viettävältä pihalta laskevan

runsaan sadeveden takia. Sokkelin luonnonkiviharkon vahvuus lienee jalan ja kahden

välillä.

Ulkoseinien vahvuus on nykyisen 1. ja 2. kerroksen kohdalla noin 80 - 90 cm, eli kolme

tiiltä (nk. kolmen kiven seinä), 3. ja. 4. kerroksen kohdalla 70 - 75 cm, eli 2½ kiveä.

Väliseinät ovat ilmeisesti olleet 1½ kiven seiniä. Myös attika oli alkuperäismuodossaan

muurattu rakenne ja kiinteä osa julkisivua. Engel on arvioinut upseerirakennuksen

muurattuun rakenteeseen kuluvan noin 1,77 miljoonaa tavallista tiiltä ja 11 580 tonnia

Engelin piirtämä miehistökasarmin poikkileikkaus kertoo myös upseerirakennuksen rakenteiden alkuperäisistä periaatteista.
Kuvasta selviää Engelin oletus perustussyvyydestä, mikä ei ainakaan joka paikassa ollut riittävä.  Kellaritiloissa tiiltä on
käytetty aina kun rakenne ei ole maakosketuksessa, myös alakatoissa. Välipohjat ovat puupalkkeja - niiden suunta on tosin
ilmeisesti ollut miehistörakennuksessa rungon suuntainen, upseerirakennuksessa poikittainen. Engelin signeeraama
piirustus.  KA RakH
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kalkkia43 . Räystäsrakennetta ”pour les cornichons” varten on lisäksi varattu 10 000

erikoistiiltä, joiden muotoa tai kokoa ei tarkemmin täsmennetä. Kivestä hakattuja

porrasaskelmia on varattu 216 kpl ja keskirisaliitin sokkelia varten 250

luonnonkivikvaaderia, eli hakattua luonnonkiviharkkoa.

Porrashuoneet ja porrasrakenteet ovat olleet muurattuja, holvattuja rakenteita44 .

Rakennetta sitovia rautaisia osia Engel pyrki käyttämään ilmeisen vähän, koska

tiilimuurauksen rakenteellinen kauneus ja puhtaus kiinnosti häntä. Senaatin talon

juhlavista ja hiukan varhaisemmista portaista Engel selvästi ylpeänä kertoo ystävälleen

Herrlichille kirjeessä 20.3.1822 seuraavasti:

”Koko rakenteessa ei ole käytetty naulankaan verran rautaa, vaan molemmat mustiksi

merkityt pylväät [piirroksessa] seisovat vapaasti ilman porrastasanteen holvikaaren

vastapainoa. Kun kaikki holvikaaret olivat valmiit, alkoi minua kuitenkin hieman pelottaa,

vaikka olinkin niin tarkkaan harkinnut kaiken etukäteen ja vaikka olinkin vakuuttunut

onnistumisesta. Tukikaaret oli kuitenkin vielä otettava pois. Niinpä annoin eräänä aamuna,

kun olin itse läsnä, aloittaa tukikaarien poistamisen yhden vapaasti seisovan pylvään

ympäriltä. ”

Engel jatkaa:

”Et voi uskoa kuinka suunnattoman rohkealta ja uskalletulta se kaikki näytti. Muutamia

päiviä myöhemmin esittelin sitä vaimolleni, mutta hän ei uskaltanut panna sille

jalkaansakaan, saati että olisi noussut niitä holvikaarien alle. Nyt kun se on kokonaan

rapattu, se on tietenkin menettänyt kaiken pelottavuutensa, koska pylväät ja vyökaari ovat

joitakin tuumia paksumpia. ”

Upseerirakennuksen ulkoseiniin liittyvä listoitus ja profilointi on jo muurausvaiheessa

muotoiltu perusmuuriin karkeasti tiilestä. Vaakalistojen profilointi ja ensimmäisen

kerroksen kvaaderointi eli harkotus on toteutettu sablonirappauksella eli ohjuria pitkin

liikuteltavan mallin eli sablonin avulla. Kaikki plastiset koristeet on tehty kipsivaloksina ja

Helmikuun 1944 pommitusten jäljiltä kasarmin rakenteet olivat paljaana lähes kymmenen
vuoden ajan. Perusmuurin sisäiset rakennetta vahvistavat kaariholvit ja muuraukseen
liittyvät muut detaljit olivat kaikki havainnoitavissa. MV ka
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kiinnitetty julkisivuun rappauksen jälkeen. Kipsin käsittely vernissalla ja öljymaalilla on

välttämätöntä sen säilymiseksi ulkotilassa. Kipsityön osuus kokonaiskustannusten arviossa

oli 6000 ruplaa. Vertailun vuoksi mainittakoon esimerkiksi peltikaton maalaus, jota varten

Engel varasi 1200 ruplaa.

Rakennukseen tulevien 79 tulisijan muuraamiseen Engel varasi 4266 ruplaa, 54 ruplaa

uunia kohden. Tulisijoja on ollut melkein jokaisessa huonetilassa. Tulihormit on ullakolla

koottu yhteensä kahdeksaan savupiippuun. Tuuletushormeista ei ole tietoa.

IKKUNAT

Upseerikasarmin alkuperäiset ikkunat olivat aikakaudelle tyypilliset sisään-ulos-aukeavat

kuusiruutuiset, ristikarmilliset ikkunat, jotka näkyvät poikkeuksellisen varhaisessa, E.

Hoffersin 1860-luvulla ottamassa valokuvassa vuodelta 1866 (s. 62). Ikkunoiden väri

julkisivussa on todennäköisesti ollut alun perin, kuin myös kuvassa, pikemminkin tumma

tai puun sävyinen kuin valkoinen. 1870-luvun korjausasiakirjoissa on mainintoja

ikkunoiden maalaustöistä, ja niistä käy ilmi, että ikkunaan on liittynyt tyypilliseen tapaan

puinen sisäpuolinen ikkunalauta sekä rapatut ikkunasmyygit.

Ikkuna-aukkojen rakenne on niin ikään ollut ajalleen tyypillinen. Ikkunakarmin

yläpinnan laastiin jättämä sileä painanne viittaisi siihen, että ikkunan karmeja on käytetty

holvauksen tukena muurausvaiheessa, eli ikkunankarmit on asetettu paikoilleen

muurauksen noustessa. Karmin varaan muurattu matala tiilikaari aukon yläpuolella

muodostaa yläpuolista seinää kantavan rakenteen.

VÄLIPOHJARAKENTEET

Rakennuksen välipohjat ovat olleet pääsääntöisesti puurakenteisia, lattiat lautaa ja

alakatot rapattuja. Puupalkiston ja muurauksen sitomiseksi lattiaparrut on kiinnitetty

ankkuriraudoin tiilimuuraukseen. Sodan jälkeisen sisätilojen purkutyön jälkeen otetuissa

kuvissa ankkuriraudat näkyvät muurauksesta törröttävinä piikkiriveinä. Kustannusarviossa

Engel on varannut puurakenteita varten parruja seuraavasti:

Vuoden 1895 mittauspiirustussarjaa varten myös rakenteita on ilmiselvästi tutkittu, mutta
piirustuksen todistusarvo ei ole täydellinen. Porrashuoneen välipohjat ja syöksyt ovat kauttaaltaan
tiiltä (piirustuksessa punaiset) ja myöhemmisä korjausasiakirjoissa todetaan harmaiksi esitetyt
askelmat kalkkikivisiksi. KA RakH
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315 kpl 12 ” x 12 ” x 5 syltä (eli 300 x 300 mm x 9 m parruja)

271 kpl 12 ” x 12 ” x 4 syltä (eli 300 x 300 mm x 7,2 m parruja)

488 kpl 6” x 6” x 4 syltä (eli 150 x 150 mm x 7,2 m parruja)

456 kpl ”pieces de poutres, ordinaire”, siis tavallista puutavaraa

Engelin kustannusarvio sisältää myös 19 tonnia tervaa, mitä lienee käytetty ainakin

välipohjapalkkien päiden suojaamiseen kosteudelta muurauksen sisällä.

Lattialaudaksi Engel on laskenut tarvittavan 371 tusinaa valittua 2” x 7 syltä pitkiä

lankkuja (noin 12,6 m) ja 527 tusinaa 1½” x 6 syltä pitkiä lankkuja (noin 10.8 m). Lisäksi

656 tusinaa kakkosluokan lautaa ”rebût”, ilmeisesti välipohjien alapuolista laudoitusta

varten. Alun perin kaikissa huonetiloissa, porrashuonetta ja kellarikerrosta lukuun

ottamatta on siis ollut lankkulattia, joka alkuvaiheessa on ollut todennäköisimmin vain

vernissattu. Alakatot ovat asuinhuoneissa olleet ns. tikkurapatut.  Välipohjan

alalaudoitukseen on tehty ristiin tikutus, jonka varaan on heitetty kalkkirappaus45 .

Kellarikerroksen kattopinta on rakennuksen länsipäässä ollut tiiliholvattu, mutta välipohja

kuitenkin puurakenteinen. Tiiltä on myös käytetty ullakolla tyypilliseen tapaan

palopermantona.

KATTORAKENTEET JA VESIKATTO

Leikkauspiirustuksia 1820-l ja 1895 vertailemalla voidaan todeta, että Engelin

suunnittelema kattotuolityyppi toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Kattotuoli kannattui

kolmesta pisteestä: räystäällä suoraan tiilimuurauksen päältä, konttirakenteen ja painoa

jakavan juoksun kautta yläpohjapalkkien päältä sekä kattotuolin kitapuun kohdalta

samoin yläpohjapalkkien päältä. Kattotuoli noudattaa Engelille ja ajalleen tyypillistä

suhteellisen keveää ja tarkoituksenmukaista rakennetta. Vesikatteena käytetty musta

rautapelti on edellyttänyt aluskatteeksi laudoituksen. Kattopelti on voitu tervata

alapuolelta ja kuten aiemmin mainittua, katon maalaus öljymaalilla on ollut välttämätön

ruostesuojaus.
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KUSTANNUKSISTA YLEISESTI

Yllä kerrotun lisäksi Engelin kustannusarvio sisältää maininnat mm. perustusten täyttöön

varatusta hiekasta ja sorasta (noin 5000 ruplaa), kipsistä (2000 ruplaa) ja julkisivun

maalaamiseen aiotusta väriaineesta (200 ruplaa).  Kustannusarvio jakaantuu kahteen

osaan, joista materiaaliluettelon kokonaissumma on 159186,50 ruplaa ja

työkustannuksien osuus 109 016 ruplaa. Engel on varannut muurareille 53 000 ruplaa,

kirvesmiehille 15 000 ruplaa ja avustaviin tehtäviin yhteensä 3000 ruplaa. Ovet ja

ikkunat on luetteloitu työlaskelman puolella, esimerkiksi pääoville on varattu 200 ruplaa,

100:lle huoneen ovelle 40 ruplaa kullekin ja 184 ikkunaparille karmeineen 60 ruplaa

kullekin.

Kun työmaa käynnistyi 1819, maksettiin parhaille ammattimiehille 1½ - 2½ ruplaa

palkkaa päivätyöstä, sekatyömiehille 60 kopeekasta yhteen ruplaan46 . Voidaan siis

todeta, että Engel on arvioinut rakennuksen muuraustyöhön kuluvan noin 80 -100

muurarityövuotta, mikäli vuoteen lasketaan 300 työpäivää.

3.1.6 Kaartin kasarmin rakentaminen

Kaartin kasarmin kolmen rakennuksen kokonaisuus on yksi Engelin massiivisista

rakennustyömaista Helsingissä 1820-luvulla. Katajanokan kasarmin niin ikään kookkaan

työmaan ja Senaatintalon tilallisesti vaativamman rakennustyön rinnalla upseerikasarmin

työmaa on todennäköisesti sujunut jo jonkinlaisella rutiinilla. Engelin kirjeistä käy ilmi,

että hän ei erityisemmin arvostanut venäläisen työväen ominaisuuksia47 , mutta vuosien

saatossa Engel koulutti Helsingissä toimivia urakoitsijoita ja oli lopulta varsin

tyytyväinenkin seuratessaan venäläisten muurareiden työn etenemistä.

Kasarmikorttelin työt käynnistyivät varojen myöntämisen jälkeen hyvin pian. Heti

maaliskuun 1819 alusta alkaen suomalaisen kasarmirakennuksen työmaalla on ollut

muutamia työmiehiä lähes päivittäin. Oletettavasti kyseessä oli itäisen miehistösiiven

rakentamisen valmistelu. Työmaan miesvahvuus kasvoi tasaisesti kevätkuukaudet ja heinä-

elokuussa työmaavahvuus oli suurimmillaan: keskimäärin 20 - 25 muuraria, 100 - 120

Nk. työvoiman jakokirja, josta käy ilmi, että elokuun 17. 1819 suomalaisen kasarmin
työmaalla oli 65 sekatyömiestä, 15 muuraria sekä 1 kirvesmies. Myös miesten palkat
käyvät ilmi taulukosta. Nk. spanmåldräng sai osan palkastaan viljana, osan rahana. KA Rakh
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sekatyömiestä ja satunnaisesti yksi kirvesmies ja yksi hevonen ajureineen. Kesäkaudella

1819 Suomalaisen pataljoonan kasarmin työmaa oli muuraustöiden perusteella

kaupungin suurin rakennustyömaa. Työmaa jatkui koko syksyn, mutta talvea kohden

työmaavahvuus väheni ja esimerkiksi marraskuussa muurareita oli enää kolmesta neljään,

sekatyömiehiä 30 - 50. 48  Vuosien 1820 ja -21 osalta työmaan työvoimaa koskevat

asiakirjat (nk. Jakokirjat) puuttuvat. Molemmat rakennukset ovat ilmeisesti olleet työn alla

näiden vuosien aikana, koska maaliskuussa 1822 Engel toteaa kirjeessään ystävälleen

Herrlichille: ”Viime vuonna sain valmiiksi (...) Suomen armeijan suuren upseerikasarmin

vesikattoon asti. Siinä on kolme kerrosta ja se on 300 jalkaa pitkä ja 54 jalkaa leveä.

Tämän vuoden aikana rakennus rapataan sisältä ja ulkoa…”

Toinen kasarmia koskeva maininta sisältyy Engelin Herrlichille lähettämään selostukseen

Helsingistä kesäkuussa 1822. Selostukseen liittyy Helsingin kartta.

”Punaisella merkityt rakennukset i:ssä ovat suomalaisen sotaväen kasarmit. Pohjoinen

rakennus on upseereille, 300 jalkaa pitkä ja kolme kerrosta korkea. Sitä rapataan ja se saa

kauniin julkisivun. Läntinen ja itäinen ovat sotilaille, viimeksi mainittu tulee tänä vuonna

melkein valmiiksi. Se on 226 jalkaa pitkä, 60 jalkaa leveä ja kolme kerrosta korkea.

Etelään antava rakennus on talousrakennus, jonka piirustus on vielä hyväksyttävänä

Pietarissa.”

Vuosien 1822 ja 1823 aikana työt molemmilla kasarmirakennuksilla etenivät vähitellen.

Työmaavahvuus kasarmikorttelissa vaihteli pääsääntöisesti 10 ja 30 sekatyömiehen välillä.

Molemmilla rakennuksilla oli joitain kirvesmiehiä. Työmaavahvuus vaihteli päivästä

päivään ja väliin koko vahvuus oli komennettu upseerisiipeen, väliin taas miehistösiipeen.

Talvisin vahvuus oli hieman pienempi kuin kesällä. Vuodesta 1822 vuoteen 1824 ei koko

kasarmin korttelissa ole kirjattu lainkaan muurareiden työpäiviä, mikä viittaisi siihen, että

myös rakennuksen tulisijat muurattiin jo vuosien 1820 - 21 aikana, mikä seinien

kuivumisen kannalta onkin uskottavaa. Syksyllä 1823 käynnistyi ulkorakennuksen

rakentaminen ja heinäkuussa 1824 pihamaan kiveäminen. Pihan kiveystyöt jatkuivat

syksyyn saakka ja työllistivät suurimmillaan noin 60 henkeä sekä jopa yli 50 hevosta
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ajureineen.49  Rakennustyöt molemmissa siivissä ja ulkorakennuksen kimpussa jatkuivat koko

vuoden 1824 ja ulkorakennukset valmistuivat vasta kesällä 1825.

Töiden suhteellisen verkkainen eteneminen lienee johtunut ensisijaisesti taloudellisista tekijöistä.

URK:lle myönnettiin vuosittain tietty summa, mutta myönnetyt summat eivät välttämättä saapuneet

URK:n käytettäviksi määräaikaan mennessä. Ehrenström ei tunnetusti ollut kovin tarkka tilien

pidossa ja jossain määrin itsetietoisena tehtävänsä taiteellisen ja teknisen sisällön tärkeydestä, hän

on mitä ilmeisimmin pitänyt taloudellisen puolen pikkutarkkaa kirjanpitoa vähemmän

merkityksellisenä osa-alueena.50  Talouden ylityksiä tapahtui vuosittain ja valtiosihteeri Rehbinder,

joka esitteli Helsingin rakentamiseen liittyvät asiat Keisarille, on joutunutkin puolestaan

selittelemään tilannetta keisarille ja anomaan lisärahoitusta. Maaliskuussa 1819 Rehbinder

kirjoittaa Ehrenströmille seuraavasti: ” Kun valittelen puuttuvia resursseja Helsingissä tehtäviä asioita

varten, Keisari toteaa minulle aina ”Roomaa ei rakennettu päivässä” ja se on tosiasiassa minulle suuri

lohtu.” (L’Empereur me dit toujours, loursque je me plains du manque de resources, pour faire

differentes choses à Helsingfors ”Rome ne fut bati dans un jour” et c’est en verité  une grande

consolation.)

Kesällä 1822 ensimmäinen kahden upseerin ja 60 sotamiehen kokoinen komennuskunta muutti

Hämeenlinnasta Helsinkiin, uuden kasarmin miehistösiipeen. Kenraalikuvernööri Steinheil oli

määrännyt heidät suorittamaan vartiopalvelua pääkaupungissa.51  Ilmeisesti komennuskunta asui

osin keskeneräisessä rakennuksessa ja sotamiehet ovat mahdollisesti myös osallistuneet kasarmin

rakennustyöhön. Joulukuun 23. vuonna 1824 eversti Carl Klick saattoi vihdoin johtaa

Suomalaisen harjoituspataljoonan komeaan uuteen kasarmiin. Toisen lähteen mukaan

pataljoona muutti kasarmiin tammikuun 5. päivänä 1825. Virallisesti kasarmin luovutus tapahtui

vasta vuoden 1825 lopulla, kun piharakennus valmistui.52

Suomalaisen pataljoonan asettuminen Helsinkiin vahvisti osaltaan pääkaupungin arvovaltaa ja

luonnollisesti elävöitti myös kaupunkikuvaa. Alkuvaiheesta tosin todetaan, että sotilaille jouduttiin

määräämään rangaistuksia huonotapaisesta käytöksestä, upseereita kiellettiin kyydittämästä neitejä

huviajeluilla ja erityisesti kerjääminen kaupungin asukkailta kiellettiin53 .

Pataljoonan ruokkimiseksi ja varustamiseksi kaupungin

lehdissä haettiin tavarantoimittajia mm. seuraavanlaisilla

ilmoituksilla:

Finlands allmänna tidning 135

20.11.1824

Genom härstädes den 30 i denne månad kl. 11 före

midd. anställande Entreprenad...tien kommer leverancen

af 100 famnar björk- samt 200 famnar tall- och gran-

blandad wed, 40 lisp. (=40 x 8,5 kg) talgljus, 20 kannor

( 20 x 2,617 l) hampolja, 675 lisp. salt kött, 1350 lisp.

salt strömming och 135 lisp. kok salt, ävensom

förmarkningen af så mycket spannemål som efter wigt

erfordras till 4013 lisp. råg- och 1334 lisp kornmjöl samt

af så stor qwantitet korn som åtgår till 53 tunnor (noin

145...165 litraa /tynnyri) 36 kannor korn, att för Helsing-

fors Bataillons behov utbjudas, till aflewererande uti

Finska Casern här i staden, en del inom medelt af

instundande December månad och återstoden uppå af

befälhawaren för berörde bataillon utsättande terminer;

hwilket, såsom och att wederhäftig borgen för de seende

anbuden wid auctionen bör prästeras, till hugade

Speculanters underrättelse kungöres. Helsingfors  af Krigs-

Comissariatet för Kejs. Arméen i Finland den 18.Now.

1824

E. W. Reuterskjöld
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3.2 Upseerirakennuksen vaiheita 1825- 1905

3.2.1 Suomen Kaartin vaiheet

Suomalaisen sotaväen varhainen historia oli hyvinkin vähävaraista ja uuteen komeaan

kasarmiin majoittuminen asetti varustukseltaan vaillinaisen ja koulutukseltaan hyvin

nuoren pataljoonan asemaan, jossa siltä odotettiin paljon. Vielä vuonna 1817 silloinen

komentaja Wärnhjelm valitti, että resuiset ja huonosti varustetut suomalaiset sotamiehet

herättivät paraateissa lähinnä sääliä ja pilkkaa54 . Vuonna 1819 keisarin vieraillessa

Suomessa, sotaväkeä oli harjoitettu niin, että keisari Aleksanteri I saattoi olla tyytyväinen

näkemäänsä. 1827 harjoituspataljoonan nimeksi tuli Suomen

opetustarkk’ampujapataljoona ja sen miesvahvuutta lisättiin ensin 400 miehestä 500 ja

muutaman vuoden kuluttua 600 mieheen. Suomalaisen pataljoonan maine

kunniakkaana valiojoukkona kehittyi hyvin vaatimattomasta alusta varsin nopeasti ja

uusia miehiä värvättäessä kiinnitettiinkin huomiota tulokkaiden kokoon ja ikään, jotta

pataljoona esiintyisi esikuvana. 1. ja 4. komppaniaan sai värvätä vain alle 30-vuotiaita ja

yli 178 cm pitkiä, 2. ja 3. komppaniaan vain alle 25-vuotiaita ja yli 168 cm pitkiä miehiä.

Kesällä 1829 pataljoonalle saapui kutsu osallistua keisarillisen henkivartiokaartin

harjoituksiin Pietarin lähelle Krasnoje Selossa. Pataljoonan hovikelpoisuuteen ei

Suomessa täysin luotettu, joten lähtöä edelsi kiihkeä varusteiden kunnostaminen ja

paraatikäyttäytymisen harjoittelu.55  Suomalaiset kuitenkin selvisivät haasteesta mainiosti ja

keisari Nikolai I, joka oli hyvin tarkka sotilaallisesta kurista, korotti pataljoonan ns.

nuoreksi kaartiksi, eli kutsui sen osaksi keisarillista henkikaartia, ja nimesi sen jälleen

uudelleen, tällä kertaa Henkikaartin Suomen Tarkk’ampujapataljoonaksi. Käyttönimeksi

vakiintui Suomen Kaarti.

1800-luvun aikana suomalaisen sotaväen määrä vaihteli paljonkin poliittisesta tilanteesta

ja kulloisenkin keisarin intresseistä riippuen. Suomen Kaarti muodosti poikkeuksen

kuuluessaan keisarilliseen kaartiin ja osaksi venäläistä sotaväkeä, minkä ansiosta se oli

olemassa jatkuvasti aina vuoteen 1905 saakka. Tänä aikana Suomen Kaarti osallistui

muutamiin taisteluihin maamme rajojen ulkopuolella. 1831 Suomen Kaarti kärsi raskaita

tappioita Puolan sotaretkellä, mutta sai kunniakkaasta suorituksesta ja lojaalisuudesta

keisaria kohtaan tunnustuksena runsaasti erilaisia palkintoja sekä Pyhän Yrjön

ritarikunnan lipun kannettavakseen. 1849 Suomen Kaarti kutsuttiin osallistumaan

unkarilaisten kapinan taltuttamiseen, mutta kapina kukistettiin jo ennen kuin suomalaiset

Suomen Kaartin kunnian päivinä rivit olivat suoria, puvut puhtaita ja ryhti moitteeton. Kuva
kasarmipihalta vuodelta 1905, vähän ennen joukkojen hajoittamista. Taustalla keskellä nk.
arttelirakennus (suunnitelma vuodelta 1877), vasemmalla itäinen miehistörakennus (toteutus 1819-
1824) ja oikealla läntinen miehistörakennus (toteutus 1845-47). Kuva MV
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ehtivät lähellekään taisteluita. Punatauti sen sijaan verotti kaartin lukumäärää raskaalla

kädellä. Krimin sodan aikaan 1853 - 56 Suomen Kaarti palveli keisarin henkivartiokaartina ja

toimitti erilaisia edustuksellisia tehtäviä Pietarissa, kunnes 1854 määrättiin liikkeelle kohti

valtakunnan läntistä rajaa. Tälläkään kertaa pataljoona ei kohdannut vihollista

taistelukentällä, mutta kulkutauteihin menehtyi jälleen suuri osa miehistöstä. 1855 Nikolai I

kuoleman jälkeen valta siirtyi Aleksanteri II:lle, joka oli uudistusmielinen ja monin tavoin

osoitti suosiotaan suomalaiselle kaartilleen. 1800-luvun jälkipuolisko olikin Suomen Kaartin

loistoaikaa aina 1890-luvulle saakka. Suomalaista pataljoonaa esiteltiin esimerkillisenä osana

venäläistä sotaväkeä. Aina vuodesta 1829 saakka Kaarti oli osallistunut mm. Krasnoje Selon

kesäisille harjoitusleireille. Tänä kunniakkaana aikana myös Kaartin kasarmin

rakennuskantaa uudistettiin ja ylläpidettiin huolellisesti.
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Viereinen sivu:
Yllä kolmannen kerroksen kirkkosali muutama vuosi ennen Kaartin hajoittamista. Ikkunaa vasten
alttarin oikealla puolella kunniapaikalla keisarin Puolan sotaretken jälkeen antama Pyhän Yrjön
ritarikunnan lippu, joka seurasi Kaartia sotaretkille ja palautettiin vuonna 1905 takaisin keisarille,
kun Kaarti hajotettiin. Kuva Sotamuseo

Alla vasemmalla postikortti 1890-luvulta. Kaartin upseerikunta itäisen miehistökasarmin edessä.

Alla oikeallaTurkin sotaretken Gornyi Dubnjakin voittoisan taistelun kunniaksi vuonna 1881
pystytetty F. A. Sjöströmi suunnittelema muistomerkki näkyy monissa pihamaalta otetuissa kuvissa.
Kuva Suomen kansainvalistuseuran kalenterista vuodelta 1883.

Tämä sivu:
Alla vasemmalla, taustalla näkyy upseerirakennuksen pihajulkisivu sekä itäiseen porras-
huoneeseen johtava ulko-ovi.  Sotamuseo.

Alla itäisen niehistörakennuksen edessä miehistön katselmus vuonna 1905. Pihan koillisnurkassa
näkyy upseeri- ja miehistörakennusten väliin tehty lisärakennus. MVka

Kuuluisin Suomen Kaartin sotaretkistä on Turkkiin suuntautunut sotaretki vuosina 1877 -

1878, jolloin pataljoona taisteli kunniakkaasti mm. Gornyi Dubnjakissa. Tämän taistelun

kunniaksi pystytettiin vuonna 1881 Kaartin kasarmin sisäpihalle arkkitehti F. A. Sjöströmin

suunnittelema muistomerkki. Turkin sodan jälkeen Suomen kaarti korotettiin ansioistaan

vanhan kaartin arvoon.

Oleellinen muutos Kaartin kasarmin kokoonpanossa tapahtui 1877-78 asevelvollisuus-

lakiin liittyen. Kolmen vuoden aikana, vuoteen 1883 mennessä, tuli miehistö vaihtaa

kokonaan asevelvollisiin, kun tähän saakka 60 vuoden ajan miehistö oli ollut ensisijassa

värvättyä ja vakinaista henkilöstöä. Myös aliupseerit tulivat tämän jälkeen kaartin

ulkopuolelta, mutta muu upseeristo oli pääsääntöisesti vakinaista.56

Vuosisadan loppua kohden Suomessa heräävä kansallismielisyys ja Venäjällä kehittyvä

uudistusmielisyys aikaansaivat Suomessa poliittista turbulenssia, mihin keisari Nikolai II

vastasi tiukentamalla otettaan Suomesta. Keisarin antama nk. helmikuun manifesti 1899

kutisti Suomen itsemääräämisvaltaa rajusti. Suomen kenraalikuvernööriksi nimitetty

Bobrikov kannatti niin ikään Suomen liittämistä kiinteäksi osaksi Venäjää ja suomalaisen
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sotaväen lakkauttamista, mikä tapahtuikin vuonna 1901 keisarin mahtikäskyllä. Samalla

suomalaiset alistettiin venäläisen asevelvollisuuslain piiriin.  Vain Suomen Kaarti, joka oli

osa keisarillista henkikaartia, jäi käskyn ulkopuolelle, ja joutui osallistumaan mm.

pääkaupungin katurauhan säilyttämiseen näinä levottomina vuosina. Vuonna 1905

Suomen Kaarti sai käskyn jälleen osallistua Krasnoje Selon harjoitusleirille, jossa kävi ilmi

että myös Suomen Kaartin aika oli päättynyt. Kaarti palasi vielä Suomeen ja joukot

riisuttiin aseista ja varusteista hyvässä järjestyksessä. Upseerikerholla järjestetyistä

jäähyväisjuhlista on säilynyt muutama hieno valokuva, joissa vakavat ilmeet ja juhlava

tunnelma todistavat yhden aikakauden todellista loppua.

Suomen Kaarti edusti keisarillisen Venäjän vaurautta ja suomalaisen, vuosisadan lopun

luokkayhteiskunnan yhdessä tuottamaa hienostunutta tapakulttuuria. Upseerikasarmin

interiööreissä tämä aikakausi ilmeni rikkaana ja koristeellisena sisustustaiteena. Keisarin ja

pataljoonan välillä vallinnut luottamus kuvasti samalla keisarin luottamusta koko

suuriruhtinaskuntaan. Toisaalta Suomen Kaarti oli itsenäistyvälle Suomelle hyvin

merkityksellinen symboli itsemääräämisoikeudesta ja samalla konkreettinen suomalaisen

uuden sotaväen siemen. Huhtalan mukaan 1905 hajotetusta Kaartin jääkärirykmentistä

siirtyi 73 upseeria tai aliupseeria Suomen Valkoiseen Kaartiin vuona 1918.57

Suomen Kaartin jäähyväisillalliset Upseerikerhon juhlasalissa 18.9.1905.
Keskeisen pöydän vasemmalla puolella etualalla mm. salaneuvoksetar de Pont,
kenraaliluutnantti Allan Ramsay ja kenraalimajuri Lode, pöydän oikealla puolella
mm. kenraalinna Hansen, kenraalimajuri Arthur Ramsay, eversti Krogerus sekä
luutnantti Max Spåre.

Vasemmalla illallisten muistokortti, jossa kääntöpuolella Suomen Kaartin
asepuvut lähes sadan vuoden aikana. Kuvat Sotamuseo.
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Kaartin kasarmin korttelin eteläpuolelta otettu kuva, jossa Engelin suunnittelema piharakennus näkyy ennen kuin artteli rakennettiin sen eteen. Korttelin nurkassa näkyvät myös tallirakennus sekä käymälät. Valokuvaaja E. Hoffers 1867 HKM
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3.2.2 Kaartin kasarmin korttelin muutostyöt 1800-luvulla

Kun pataljoona vuonna 1825 otti uuden kasarmin haltuunsa, se käsitti kolme rakennusta

ja läntinen laita Kasarmikadun suuntaan oli kokonaan rakentamatta. Aina Engelin

asemapiirustuksesta lähtien kasarmikokonaisuus on piirretty aidatuksi. Myöhemmissä

asemapiirustuksissa aita käsittää koko korttelin ja portteja on avattu sekä Fabianin- että

Kasarmikadun suuntaan.

Ensimmäisten vuosikymmenien rakennus- tai muutostyöt ovat olleet varsin vähäisiä ja

koskeneet lähinnä tontin etelälaitaan rakennettuja pienempiä piharakennuksia. Puolan

sotaretken jälkeen Kaartin maine vahvistui ja vuonna 1840 sen miesvahvuutta lisättiin

siten, että jokaiseen komppaniaan tuli 230 sotilasta ja 20 aliupseeria58 . Tämän

seurauksena läntisen miehistösiiven rakentaminen tuli ajankohtaiseksi.

Vuosina 1842 - 43 silloisen intendentinkonttorin johtajan E. B. Lohrmannin johdolla

Engelin läntisen miehistökasarmin suunnitelmista muokattiin pienin revisioin vuosina

1845 - 47 toteutettu rakennus, johon tiettävästi majoitettiin myös aliupseeristoa. Samaan

vaiheeseen ajoittuvat vuonna 1843 laadittuun asemapiirustukseen merkityt

uudisrakennukset: talli ja vaunuvaja tontin eteläosaan, joista ainakin talli on myös

toteutunut. Engelin piharakennuksessa olleet toiminnot siirtyivät vähitellen tontin

eteläosan pienempiin rakennuksiin ja entinen piharakennus varattiin kokonaan avioi-

tuneiden sotilaiden ja upseerien kasarmiksi. Mm. vuoden 1849 korjausasiakirjoista59

löytyy maininta kyseisen rakennuksen pienemmistä muutos- ja korjaustöistä.

1850- tai 1860-luvulta peräisin olevassa päiväämättömässä asemapiirroksessa

piharakennuksen käyttötarkoitukseksi onkin kirjattu ”Kasern för gifta underofficerare och

soldater” ja tontin lounaiskulmassa sijaitsevat leipomo ja pesutupa sekä kaakkoiskulmassa

Korttelin asemapiirustuksia vuosilta noin 1850 (KA), 1877(PHRAKL), 1887(PHRAKL) ja 1890-luku ( KA).
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aiemmin mainittu talli sekä käymälät.  Kiinnostava detalji on jokaisen rakennuksen

sisäänkäynnin eteen piirretty aitaus tai teline varusteille ”appareil”, upseerirakennuksen

vartiotuvan vieressä sijaitseva pieni aitaus, jossa lukee ”Gevärs plantering”.

Seuraava merkittävämpi rakennushanke kasarmikorttelissa oli nk. Arttelirakennus, joka

sijaitsi Engelin piharakennuksen edessä pienentäen kasarmin pihaa. Rakennuksen

suunnitelmat on päivätty 1877 ja piirustukset on allekirjoittanut sekä A. H. Dalström

intendentinkonttorin johtajana että August Boman, joka kasarmialueiden nimettynä

arkkitehtina on mitä ilmeisimmin ollut rakennuksen varsinainen suunnittelija.

Arttelirakennuksessa sijaitsivat keittiö, ruokala sekä sotilasklubi. Ajatus Engelin

piharakennuksen purkamisesta ja uuden kasarmirakennuksen rakentamisesta

avioituneille esiintyy jo vuoden 1882 asemapiirustuksessa. Mitä ilmeisimmin 1870 - 80

lukujen taitteen suuret muutokset liittyvät toisaalta 1877 - 78 vahvistettuun yleiseen

asevelvollisuuteen ja kasarmin kasvaneeseen tilan tarpeeseen, toisaalta taas Suomen

kaartin erinomaiseen arvostukseen. Valiojoukkojen kasarmin tuli olla edustuskelpoinen.

Purettavan piharakennuksen paikalle onkin suunniteltu jopa pieni puistoalue. Myös

muiden uusien kasarmialueiden viihtyisyyteen tosin kiinnitettiin 1880-luvulla erityistä

huomiota.60

Uusi avioituneiden sotamiesten ja upseerien kasarmi toteutui vasta 1880-luvun

jälkipuoliskolla Yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehti Theodor Granstedtin

suunnitelmien mukaisesti, samaan aikaan uuden, entistä suuremman leipomo- ja

pesutuparakennuksen kanssa. Lisätilan tarpeesta kertoo myös pieni upseerikasarmin ja

itäisen miehistökasarmin väliin rakennettu lisärakennus, jolla korttelin koilliskulma

rakennettiin umpinaiseksi 189761 . Nämä suuret uudisrakennustyöt täyttivät Kaartin

kasarmin korttelin. 1890-luvun lopulta aina jatkosotaan saakka nämä rakennukset

palvelivat eri käyttäjiään suhteellisen pienin muutoksin.

Yllä kuva 1900-luvun alusta. Sotamuseo
Kasarmikorttelin edustavuudesta Ekman kertoo kirjassaan seuraavasti kenraalikuvernööri
Bobrikovin ensimmäisestä vierailusta vuonna 1898 :62

”Bobrikov oli tyytyväinen kasarmin järjestykseen ja siisteyteen , vaikka Gripenberg myöhemmin
tehdyissä muistiinpanoissa kertookin huomanneensa ensimmäisellä vierailulla tiettyjä kateuden
merkkejä. Suomalaisjoukkojen kasarmit olivat tavallisesti siistimmät ja tilavammat kuin ne, joihin
kaupungin venäläisten joukkojen oli tyydyttävä.”

Vuonna 1877 valmistunut uusi Kaartin maneesi liittyi toiminnallisesti suoraan Kaartin kasarmiin,
mutta oli aidatun kasarmialueen ulkopuolella. Kuva MV ka
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3.2.3 Upseerirakennuksen muutostyöt

Upseerirakennuksen varhaisista muutostöistä on tietoa löytynyt hyvin satunnaisesti.

Tiettävästi ainoa Engelin itsensä rakennukseen suunnittelema tai hyväksymä muutos liittyy

3. kerroksen kirkkosaliin. Kun kaartin miesvahvuutta 1827 nostettiin, oli kasarmin

kirkkosalia laajennettava.

1800-luvun sotilaspappien virkaa tutkinut Kari Vappula kertoo upseerirakennuksen

kirkosta seuraavaa:

”Upseerikasarmin kolmannessa kerroksessa torin puoleisella sivulla, pääsisäänkäynnin

oikealla puolella olevan risaliitin kohdalla oli tilat pataljoonan kirkkoa varten. Kirkko oli

noin 70 m
2

 kokoinen. Parolan leirillä suoritettu huonejako toteutettiin kirkon osalta

suunnitelman mukaisesti. Kirkko osoittautui kuitenkin liian pieneksi. Vuonna 1828

saatettiin laajennustyölle Engelin lupa. Työt suoritettiin 1828 - 1830. Kirkkosalin vieressä

olleet huoneet käytettiin kirkon laajennukseen. Korjaustöiden yhteydessä kirkkoon

rakennettiin uusi saarnatuoli ja alttarille asennettiin seppele. Kirkon seinät maalattiin

vihreällä vesivärillä, katto taivaansiniseksi ja salissa olevat pilarit valkoisella öljyvärillä.”63

Kirkkosali vihittiin laajennettuna käyttöön 18.9.1830. Uusi sali oli koko rungon syvyinen

ja pinta-alaltaan noin 167 m
2

. Salia myös korotettiin yli 6 metriseksi ulottamalla

huonetilan keskialuetta ullakon puolelle. Rakennushallituksen piirustusarkistosta löytyy

kirkkosalista päiväämätön piirustus, jossa tilamuoto ja kiinteät kalusteet vastaavat vuoden

1905 kuvissa esiintyviä.

KORJAUSASIAKIRJOJEN KERTOMAA

Vuodesta 1849 eteenpäin Intendentinkonttorin ajoilta on säilynyt satunnaisia

korjausasiakirjoja, jotka kertovat suunnitelluista ja toteutetuista rakennustöistä, lähinnä

olemassa olevan rakennuskannan välttämättömistä korjaustöistä. Vuonna 1865

Intendentinkonttorin nimeksi tuli Yleisten rakennusten ylihallitus ja vaikuttaa siltä, että Päiväämätön piirustus kirkkosaliin liittyvästä muutostyöstä. Vuoden 1905 valokuvassa kirkkosalin kalustus
vastaa suunnitelmaa. PHRAKL
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tästä ajankohdasta eteenpäin ovat upseerirakennuksen vuotuisten korjauksien kustan-

nuslaskelmat säilyneet jokseenkin kokonaisena sarjana.

Rakennusajankohdan jälkeisistä, nyt käytettävissä olleista pohjapiirustussarjoista varhaisin

on peräisin vuodelta 1881. Kyseessä on Florentin Granholmin signeeraama vuoden

1881 muutostöitä kuvaava pohjapiirustussarja, jonka huonenumerointi vastaa myös

hiukan varhaisempien kustannusarvioiden huonenumerointia ja näin mahdollistaa

kustannusarvioiden ymmärtämiseen. Myöhempiä piirustussarjoja löytyy vuosilta 1895,

1897 sekä 1902. Näiden piirustusten keskinäiset erot kertovat lähinnä huonetilojen

käyttömuutoksista ja pienistä väliseinämuutoksista. Vuoden 1897 piirustussarja sisältää

lisäksi itäpään ja itäisen miehistökasarmin yhteen liittäneen lisärakennuksen

suunnitelman.

Granholmin piirustussarjassa huoneiden käyttötarkoitukset on eritelty. Aiemmin

yksittäisinä majoitushuoneina toimineita huoneita on jonkin verran yhdistetty ylimmän

upseeriston asunnoiksi. Kellarikerroksessa itäpään kadun varren huoneet ovat

avioituneen aliupseeriston asuinkäytössä, pihan puoli työhuoneina, joissa sijaitsi mm.

pataljoonan paino. Ensimmäisessä kerroksessa kanslia oli muuttanut porttikäytävän

itäpuolelle ja länsipuolelle oli sijoitettu upseerikerho. Ensimmäisen kerroksen

molemmissa päädyissä oli asunnot komppanianpäälliköille. Toisessa kerroksessa

pataljoonan komentajan asuntoa oli laajennettu käsittämään yhteensä 11 huonetta.

Vieressä sijaitsi adjutantin kahden huoneen asunto ja kerroksen päädyissä kuuden

huoneen upseeriasunnot. Kolmannessa kerroksessa kirkkosalin lisäksi oli kuusi yksittäistä

majoitushuonetta upseereille, itäpäädyssä kaksi kahden huoneen asuntoa ja

länsipäädyssä kolmen huoneen asunto pataljoonan rahastonhoitajalle sekä kuuden

huoneen asunto komppanian päällikölle.

Florentin Granholmin laatimat pohjapiirustukset vuodelta1881. PHRAKL
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Mittauspiirustussarja vuodelta 1895, upseerkerho korostettu. PHRAKL

Upseerikerho

3. kerros

1. kerros

2. kerros

Kirkkosali
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Kaartin kasarmi vuonna 1866. Ikkunoissa näkyvät vielä alkuperäiset kuusiruutuiset ikkunapokat. Porttiaihe on jo tässä kuvassa
selvästi muuta seinäpintaa tummempi. Kuvassa näkyy myös umpiportin yläosa suljettuna - varsinaiset ovet ovat auki. Torin
pinta on kauttaaltaan kivetty nupukivillä. E. Hoffers 1866 HKM
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KORJAUSTYÖT 1870-LUVULLA

Seuraavassa käydään läpi vuosikorjauksien tyypillistä sisältöä muutamien esimerkkien

kautta. Mainittujen töiden ohella on tehty siis paljon muutakin. Kustannuslaskelmat on

laadittu Yleisten rakennusten ylihallituksessa. Esimerkiksi vuoden 1874 suunnitelman ja

laskelman on signeerannut arkkitehti August Boman lokakuussa 1873.

Korjaussuunnitelmissa on säännönmukaisesti maininta korjattavan pinnan tai rakenteen

iästä, joten aineisto kertoo myös pintojen käytöstä, kestävyydestä ja huoltotoimen

periaatteista. Esimerkiksi vuoden 1874 suunnitelmassa kellarikerroksen asuinhuoneiden

kattoja ja seiniä suunniteltiin kalkattavaksi, kun ne edellisen kerran oli kalkattu vuonna

1872. Työohje seinien ja kattojen uudelleenkalkkauksessa oli ”skrapas och målas med

kalkfärg” ja liimamaalin uusimisessa ”skrapas, vattrifves och hvitlimmas”. Nämä heikot

maalityypit olivat helposti uusittavissa ja erityisesti kalkkaus edisti myös tilojen puhtautta.

Kalkkausta on tyypillisesti käytetty keittiöissä, käytävissä ja porrashuoneissa.

Vuonna 1874 uusia tapetteja suunniteltiin huoneisiin, jotka oli viimeksi tapetoitu vuonna

1871. Upseeriston vaihtuvuudesta samaan aikaan ei ole mainintoja. Kellarin ulko-ovet

suunniteltiin maalattaviksi, kun edellisestä öljymaalauksesta oli kulunut 4 vuotta. Samana

vuonna suunniteltiin maalattavaksi myös pihan puolen ulko-ovet ”i ekfärg” – siis

jonkinlaisesta aikakaudelle tyypillisestä tammiootrauksesta lienee kyse. Ovesta todetaan

sen olevan hyvin vanha, mutta edellinen maalaus on tehty vain kaksi vuotta aiemmin.

Vuonna 1874 ”tammen sävyyn” suunnitellaan maalattavaksi myös muutamia lattioita.

Ikkunat ja ovet, jotka olivat maalausvuorossa, kuten esim. kolmannen kerroksen kirkkosa-

lin ovi, maalattiin samoin ”i ekfärg”. Vuoden 1878 suunnitelmassa todetaan aiemmin

maalaamattoman oven pintakäsittely-yhdistelmäksi ”spacklas, slipas och oljemålas 3

gånger”

Lattioiden kunnostamiseksi lattioita on höylätty, paikoin on uusittu muutamia lautoja

kuivalla puutavaralla. Ensimmäisen kerroksen huoneessa lattian korjausohje on seuraava:

”uti golfspringorna inlimmas fina lister af fullkomilgt torr furu, hvarefter golfvet kittas, målas Ote kustannusarviosta vuodelta 1886. KA RakH
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en gång i ekfärg och fernissas” – lattianraot tilkittiin kapein mäntyliistein ennen kittausta ja

maalausta ja lopuksi pinta vahvistettiin vernissalla. Lattioiden tyypillinen käsittelytapa oli

uusissa lattioissa ja vaatimattomammissa tiloissa pelkkä vernissaus, paremmissa huoneissa

öljymaalaus ja vernissa – peittävä maalikerros on siis suojattu yhdellä ylimääräisellä

vernissakerroksella. Eräässä huoneessa lattia suunnitellaan uusittavaksi kokonaan 9 kyynärää

pitkillä 2” paksuilla lankuilla. Vuonna 1878 toisen kerroksen päätyhuoneistojen kaikkien

huoneiden lattioiden seinää vasten olevat laudat avataan ja vasat tarkistetaan, minkä jälkeen

lattiat jalkalistoineen maalataan ja lakataan.

Vuoden 1874 suunnitelmissa paperoidaan muutamia kattoja, joiden rappaus on ilmeisesti

hiukan vaurioitunut. Vuoden 1878 suunnitelmissa vaurioituneita kattorappauksia poistetaan

ja rapataan uudestaan, tartuntana tikutus ”pertor”.

Uunien huoltotoimenpiteet ovat niin ikään olleet eri laajuisia tarpeista riippuen.

Kaakeliuuneja on muurattu uudelleen ja rikkinäisiä kaakeleita on korvattu uusilla, uuneja on

muurattu uusin kaakelein tai uuneja on vain maalattu. Vuodelta 1872 on maininta, jossa

kellarikerroksen kahden huoneen uunit on suunniteltu marmoroitavaksi kalkkimaalilla.

Vuodelta 1878 olevassa arviossa edellytetään tulisijojen tulipesissä käytettävän erityisiä tulitiiliä.

Vuonna 1874 Upseerikerho sijaitsi 1. kerroksen länsipuolella, entisen toimistohuoneiston

paikalla. Kustannusarviossa mainitaan, että upseeristo on, ilmeisesti omalla kustannuksellaan,

kunnostanut kerhohuoneistoa useampaankin kertaan ja tässä yhteydessä tilojen

ylläpitämiseksi varauduttiin useimpien huoneiden tapetointiin – tärkeimmät tilat ”I no 8

anbringas ektapeter och i no 10 finare ljus tapeter” ja muut tilat ”med simplare tapet”.

Upseerikerhon huoneessa no 11 suunniteltiin myös katon tapetoimista ”öfverdrages taket

med fin ljus tapet”.

Pataljoonankomentajan huoneistossa taas ei vuonna 1874 tehty muuta kuin keittiön katon ja

seinien kalkkaus sekä keittiön seinien alapaneelin öljymaalaus. Vuonna 1878 keittiössä

suunniteltiin uusittavan uunit ja lattia.

Upseerirakennuksen lisäosan suunnitelmat  vuodelta 1897. Upseerirakennuksen ja itäisen miehistösiiven väliin tulevan
täydennyspalan yhteydessä osa upseerirakennuksen itäpäädyn valeikkunoista avattiin. Signeeraus Jac. Ahrenberg PH Rakl
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Kolmannen kerroksen kirkkosalissa suunniteltiin tehtävän suurempi korjaustyö vuonna

1878. Kiinteä kalustus jouduttiin ensin purkamaan pois, lattiat avattiin vasojen tutkimusta

varten, lattia kunnostettiin, doorilaiset alttarin molemmin puolin olevat pylväät tasoitettiin

ja maalattiin. Kaikki kiinteä kalustus huoltomaalattiin, samoin seinät ja katto.

Asumismukavuuden parantaminen teknisin keinoin on upseerikasarmissa ollut

helsinkiläisittäin suhteellisen varhaista. Vuonna 1877 kasarmipihan rakennuksiin

suunniteltiin tehtäväksi vesi- ja viemäriverkosto, mistä työstä Rob. Huber on laatinut

kustannuslaskelman ja tarjouksen. Laskelmassa todetaan kaikki käymälöiden lattiat

tehtävän sementtipitoisesta laastista. 1880-luvun tienoilla upseerikasarmiin on myös

vedetty kaasuputket.

KORJAUSTYÖT 1886 - 88

Korjaustöiden suoritusohjeissa on eri vuosina hiukan variaatiota, ilmeisesti riippuen

laatijasta sekä kulloinkin suosituista työ- ja pintakäsittelytavoista. Otannan perusteella

1880-luvulla pintojen viimeistelyssä käytetään aiempaa enemmän lakkausta

vernissauksen sijaan, myös öljymaalattujen pintojen viimeistelyssä.

Vuoden 1886 korjaussuunnitelma sisältää ikkunapokien uusimisen koko rakennuksessa,

mutta työ ehdotetaan tehtäväksi kolmen vuoden aikana, jotta kustannukset jakaantuvat

pidemmälle ajalle, ja jotta työ saadaan tehdyksi upseeriston poissa ollessa,

kesäharjoitusten aikaan. Suunnitelman toteutumisesta ei ole vahvistusta asiakirjoissa,

mutta vanhojen valokuvien perusteella voidaan todeta, että rakennuksen alkuperäiset

kuusiruutuiset ristikarmit korvautuvat uusrenessanssille tyypillisillä T-karmi-pokilla 1880-

luvun lopulla tai 1890-luvun alussa. Suunnitelmassa todetaan että karmit ovat joitain

poikkeuksia lukuun ottamatta hyväkuntoiset, kun taas ikkunan pokat ovat erittäin

huonokuntoiset ja vetoiset ja vaativat uusintaa.

Saman vuoden aikana kiinnitetään huomiota myös useiden uunien ja ”kipsikattojen”

huonoon kuntoon, mutta toimenpiteet siirtyvät seuraaviin vuosiin.

IKKUNAKUNNOSTUKSEN OHJEITA VUODEN 1886 KUSTANNUSARVIOSTA

”… genom att fönstren sedan kasernen på 1820-talet byggdes, icke törde hafva blifvit

renoverade och kunna på den grund numera med fullt skäl anses hafva tjenat ut sin

tid.”

Suunnitelman laatinut arkkitehti Theodor Granstedt toteaa:

... finna synemannen skäligt föreslå:

1 att alla fönsterlufter öfver hela officersflygeln förses med nya, starka och i detalji

tidsenligt gjorda såväl yttre som inre fönsterbågar

2 att fönsterkarmarna efter behof erforderligen repareras medelst istyckning eller

skarfning af sido- och understycken samt, för noggrann inpassning af de nya bågarne,

riktas och justeras i falsarna; att plattorna deslikes dels justeras, siktas &afhyflas och

ihopslås, dels utbytas mot nya sådana hvar så kan anses nödigt

3 att alla fönsterlufter från inre sidan omsorgsfullt diktas omkring karmarna och under

plattorna med härtill lämpligt material.s. nöthår eller voilock

4 att sedan fönstren sålunda  i sin helhet renoverats, desamma tillika med omslutande

fönsternischer omsrgsfullt oljemålas.

Vuoden 1886 aikana ehdotetaan toteutettavaksi ensimmäisen kerroksen
ikkunoiden uusiminen seuraavien ohjeiden mukaan:

56 st fönsters förseende- efter meddelad ritning- med nya yttre och inre teelufts bågar

13/4” tjocka (de yttre öfverfalsade), helhvitt glas, gångjern (hvaraf jemväl på inre

bågarna anbringas på hvart annat fönster), hörnjern, stormhakor,reglar och övrige

beslag efter godkänd qvalité, inpassning & beslagning; kompl. per fönster á 58 mark

56 st fönsterlufts gamla karmar att dels efter behof reparera medelst istyckning eller

skarfning af sido- och understycken, förse med nya tvärposter, rikta & justera gamla

falsar, äfvensom efter behof justera, afhyfla och ihopslå fönsterplattorna eller anbringa

nya sådana hvar så kan befinnas nödigt, omsrogsfull diktning från inre sidan kring alla

fönsterkarmar och under plattornamed nöthår, voilock o.d. per fönster á 15m

56 st fönster, jämte omgivande murnischer att till alla delar fullständigt oljemåla, incl.

grundning, kittning och spackling samt en gång lackera; per fönster á 17 m.64
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Kuvasarja Keisarillisen henkikaartin tarkkampujapataljoonan upseerikerhosta noin vuonna 1905. Kuvat Sotamuseo
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UPSEERIKERHON TILOJA NOIN VUONNA 1900

Vuodelta 1895 säilyneessä mittauspiirustussarjassa asunnot ovat säilyneet pitkälti

samankokoisina kuin vuonna 1881. Suurin muutos koskee upseerikerhoa, joka on siirtynyt

porttikäytävän länsipuolelta itäpuolelle ja koostuu eteishuoneesta, juhlasalista, ruokasalista

sekä kirjastosta. Vuoden 1897 piirustussarjassa upseerikerho on laajentunut vielä yhdellä

huoneella.

Rakennuksen huolellisen ja systemaattisen ylläpidon ansiosta upseerirakennuksen tilat ovat

vuosisadan vaihteessa olleet hyvin edustuskelpoiset. Upseerikerhoa dokumentoivaa valokuva-

aineistoa on säilynyt suhteellisen runsaasti, laadukkain kuvasarja lienee Kaartin viimeisiltä

vuosilta, todennäköisesti 1905.

UPSEERIRAKENNUKSEN JULKISIVUT

Julkisivujen osalta tieto 1800-luvun muutoksista on suhteellisen vähäistä, tosin merkittäviä

muutoksia ei julkisivussa ole tiettävästi tehtykään. Aiemmin mainittu ikkunapokien uusiminen

on ollut suurin Engelin aikaiseen asuun tehty muutos. Julkisivun värityksestä ei ole tullut esille

luotettavaa tietoa, mutta vanhojen valokuvien perusteella voidaan tehdä muutamia

havaintoja, erityisesti porttiaiheen värityksestä. Varhaisimmat valokuvat julkisivusta ovat 1860-

luvun lopulta ja jo näissä on havaittavissa porttiaiheen korostaminen julkisivusta poikkeavalla,

hiukan tummemmalla värillä. Portin koristeaiheet ovat niin ikään muista poiketen tummat.

Vuosisadan vaihteen valokuvassa portti näkyy lähikuvassa ja siinä voidaan hahmottaa portin

maalipinnan marmorointia, tässä vaiheessa todennäköisimmin kalkkimaalilla toteutettuna

esimerkiksi graniitin sävyissä. Koristeaiheiden mustanpuhuva, öljymaalilla toteutettu kiiltävä

tummuus on hämmästyttävän tehokas keino saada kipsiset aseet ja varusteet raudanraskaiksi.

Suomen kaartin jämäkkä olemus heijastuu suoraan portin ja koristeiden käsittelyssä.

Rakennushallituksen arkiston rakentamis- ja korjausasiakirjojen käsinkirjoitettu aineisto on

tässä yhteydessä läpikäyty selaamalla ja poimimalla – kaikkia detaljeja ei ole luettu.

Esimerkiksi peltikaton maalaamisesta löytyy maininta sekä vuosilta 1877 ja 1883, mutta

julkisivun tai porttiaiheen maalaamisesta ei mainintoja osunut. Suomen Kaartin sotilaat ovat lähdössä hiihtämään. Kuva vuosisadan vaihteesta. Sotamuseo
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KASARMITORIN VAIHEITA

1800-luvun jälkipuoliskon aikana tori oli pääsääntöisesti avoin ja Kaartin pataljoonat ovat

valokuvien perusteella jonkin verran käyttäneet sitä harjoitusalueena ja paraateihin

ryhmittymiseen. Torin keskellä sijaitsi 1800-luvun alkupuolella perustettu kaivo, joka oli yksi

Helsingin keskeisistä ja runsaasti käytetyistä kaivoista. Kaivon yleinen käyttö päättyi

loppuvuodesta 1889, mutta kaivoa oli määrä käyttää edelleen sammutustyössä. Kaivorakennus

haluttiin kuitenkin pois torilta viemästä tilaa ja vuonna 1891 kaupunginvaltuusto myönsi varat

purkamistyöhön.65

Oleellinen muutos torin ilmeessä on ollut toria ympäröivän matalan puurakennuskannan

purkaminen ja uusien kerrostalojen rakentaminen kasvavan kaupungin tarpeisiin.

Fabianinkadun julkisivu muuttui 1900-luvun ensimmäisten vuosien aikana täysin ja

Kasarmikadun julkisivuunkin ilmestyi muutamia korkeita hahmoja. Torin länsireuna oli

kokonaan kivirakenteinen vasta vuonna 1923. Muutamia puurakennuksia sinnitteli torin

varrella aina 1960-luvulle saakka, mutta torin mittakaava ja tila muuttuivat täysin jo vuosisadan

alussa. Vuonna 1907 edellisen kauppahallin paikalle rakennettiin uusi, Selim A. Lindqvistin

suunnittelema kauppahalli, jossa vuosisadan alkupuolella myytiin mm. vaatteita, kenkiä ja

lyhyttavaraa. Lindqvistin kauppahalli korosti toritilaa rajaamalla syliinsä torin ytimen.

Keskellä Kasarmitoria sijaitseva yleinen kaivo oli vuodelta 1838. Liewendal 1870-l.

Alla von Wrightin öljymaalaus vuoden 1865 öisestä tulipalosta, etualalla torin kaivo, taustalla Kaartin kasarmi.
Kuvat kirjasta Carpelan:Helsingin yleiset kaivot

Alla oikealla kuva Kasarmitorista noin 1890. Kuvaaja Savialoff, MV ka
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3.3 Venäläinen sotaväki majoittuu Kaartin kasarmiin 1905

Kun Suomen Kaarti vuonna 1905 hajotettiin, luovutettiin Kaartin kasarmi venäläiselle

sotaväelle. Miehistön kotiuttaminen saatiin päätökseen syyskuussa 1905 ja kasarmin

venäläisille luovuttamisesta vastannut pieni komennuskuntakin poistui kasarmilta

helmikuussa 1906.

Nämä kasarmin venäläiset vuodet ovat lähteiden valossa varsin hämäriä. Venäläisen

insinöörikomennuskunnan arkistokokonaisuudesta66  löytyy lähinnä dokumentaarinen

piirustussarja, johon on kirjattu huonetilojen käyttötarkoituksia. Kasarmikorttelin

sisäpuolisia valokuvia ei aikakaudelta ole tullut esille lainkaan. Venäläisten aikana

korttelin rakennuskanta lisääntyi kahdella rakennuksella. Tontin kaakkoisnurkkaan

nousi kookas kolmikerroksinen kasarmi ja entisen Engelin piharakennuksen paikalle

matalampi kasarmi.

Julkisivujen osalta vaikuttaa siltä, että venäläisellä kaudella julkisivut on ainakin kertaalleen

huoltomaalattu. Ainoa varmuudella tältä kaudelta löytynyt valokuva on päiväämätön

postikorttikuva Lindqvistin 1907 rakennetun kauppahallin yli, jossa upseerikasarmin katolla

oleva ortodoksiristi paljastaa kasarmin olevan venäläisten hallussa. Upseerirakennuksen

koristeaiheet ovat hyvin vaaleita ja julkisivun perusseinäpinta näihin verrattuna kohtalaisen

sävykäs. Koristeiden vaaleuden perusteella voidaan olettaa, että rakennus on suhteellisen

vastikään huoltomaalattu. Kuvassa pääportin painoarvo on selvästi julkisivua tummempi ja

aiempia raskaampi.

Venäläinen valta Suomessa lähestyi loppuaan, kun Suomen eduskunta 6.12.1917 hyväksyi

senaatin esityksen Suomen itsenäistymisestä. Helsingissä levottomat sisällissodan kuukaudet

päättyivät saksalaisten marssiessa punaisten vallassa olleeseen Helsinkiin huhtikuun 12.

1918 ja näin vahvistaen valkoisten valtaa. Saksalaiset majoittuivat Kaartin kasarmiin. Saksan

ja Venäjän tekemän sopimuksen perusteella venäläiset sitoutuivat luovuttamaan linnoitukset

ja laitokset saksalaisille ehjinä ja tyhjinä.

IL

1910-luvulla otettu postikorttikuva.  MV ka
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3.4 Suomen Valkoisen Kaartin kasarmi

Toukokuun 16. 1918 pidetyn Suomen armeijan lippujuhlan yhteydessä perustettiin

Suomen Valkoinen Kaarti, jonka tuli koostua Vaasan, Vöyrin ja Lapuan pataljoonista,

kunniakkaiden taistelujen mukaan. Vaasan pataljoonan ensimmäinen komppania

majoittui Kaartiin jo 27.5.1918.  Vuoden 1918 kesä ja syksy kuluivat nuoren valtion

oman sotaväen järjestämisessä ja rykmenttien nimissä ja sijoituksissa tapahtui pieniä

muutoksia ensimmäisten vuosien ajan. Kaartin kolme pataljoonaa eivät mahtuneet

kokonaisuudessaan Kaartin kasarmiin, joten Vöyrin pataljoona sijoittui Uudenmaan

kasarmille. Alkuvaiheessa Vaasan ja Lapuan pataljoonissa oli yhteensä yli 1500 miestä ja

lisäksi upseeristo.  Alkuvaiheen vaikeudet olivat moninaiset ja johtuivat osittain varustusten

ja pätevän opetushenkilökunnan puutteesta. Saksalaisia upseereita toimi opetustehtävissä

syyskuuhun saakka.

Vaikka kasarmi oli siirtynyt parinkymmenen vuoden sisällä kolmesti armeijalta toiselle,

vaikuttaa siltä että rakennukset ovat säilyneet suhteellisen vaurioitumattomina. Huhtala

tosin kirjoittaa: ”Helsingin valloituksen jälkeen 1918 ottivat saksalaiset joukot Kaartin

kasarmin majapaikakseen ja heiltä se sittemmin otettiin Suomen Valkoisen Kaartin haltuun.

Viikkoja kestäneen perusteellisen puhdistuksen jälkeen saatiin kasarmi vihdoin suomalaisia

joukkoja tyydyttävään kuntoon ja silloin saattoivat Suomen Valkoisen Kaartin pataljoonat

muuttaa sinne.”67

Suomen Valkoisen Kaartin vartiosotilas 1930-luvulta. Kalansuomuraitainen vartiokoppi
on sijainnut paikalla jo 1800-luvun alkupuolella. Huomaa trofeeveistosten paljaat,
aseettomat hahmot. Kuva HKM
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3.4.1 Suomen Valkoisen Kaartin upseerikasarmi

RAKENNUKSEN KÄYTTÖ JA MUUTOKSET SISÄTILOISSA

Suomen Valkoisen Kaartin aikana kasarmialueella tehtiin mitä ilmeisimmin hyvin vähän

oleellisia muutostöitä. Rakennuskantaa on ylläpidetty lähinnä pintaremontein. Varhaisilta

vuosilta on säilynyt päiväämätön pohjapiirustussarja, josta voi jossain määrin päätellä

tilojen käyttötarkoituksia – hämmästyttävän samankaltainen oli Vanhan Kaartin ja

Suomen Valkoisen kaartin asettuminen rakennukseen. Ylimpien kerrosten asuntokokoa

oli hiukan pilkottu, mutta 2. ja 3. kerros olivat kokonaan asuinkäytössä kirkkosalia

lukuun ottamatta. Vanhan Kaartin aikoihin verrattuna uutta olivat isoimpien asuntojen

asuntokohtaiset kylpyammeet ja niihin liittyvät ”kylpyuunit”. Tämä pieni, vuosisadan

alussa yleinen kerrostalojen kylpyhuoneen varuste on kuumavesisäiliöllinen

kamiinauuni, joka on liitetty suoraan vesijohtoverkkoon ja tarjoaa käyttäjälleen

lämpimän suihkun tai kylvyn. Merkille pantavaa on, että rakennus on lämmennyt

uuneilla aina vuoteen 1944 saakka.

Ensimmäisessä kerroksessa porttikäytävän länsipuolella sijaitsi Kaartin esikunnan

toimistohuoneisto68  ja itäpuolella upseerikerho – tilanjako on lähes identtinen Vanhan

Kaartin huonejakoon. Myös upseerikerhon huoneet ovat periytyneet Suomen Vakoiselle

Kaartille edelliseltä sukupolvelta. Kiinnostavaa on se, että rakennuksessa on säilynyt myös

esineistöä vieraiden armeijojen miehityskausista huolimatta. Upseerikerholta 1920-

luvulla otetut kuvat todistavat mm. biljardipöydän ja upseeripotrettien säilymisestä talossa.

Vertailu Suomen keisarillisen kaartin ja Suomen Valkoisen kaartin upseerikerhon

interiöörikuvien välillä todistaa demokraattisemman yhteisön synnystä. Upseerien

kaulukset olivat madaltuneet, ryhti pehmennyt ja pöytäliinojen helmat lyhentyneet sen

20 vuoden aikana, mikä kuvien ottamisen välillä oli. Aatelinen upseeristo katosi vähitellen

tsaarin vallan murennuttua.

Yllä SVK:n kunniakomppania matkalla Helsingin valloituksen kymmenenvuotisjuhlallisuuksiin 12.4.1928. Sotamuseo
Alla miehistö palaamassa hiihtoharjoituksista todennäköisesti 1920-luvulla. Sotamuseo
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upseerikerho

1910-luvulla laaditut pohjapiirustukset Suomen Valkoisen Kaartin upseerikasarmista. Piirustuksiin kirjattu lattiamateriaalit.
Upseerikerhon sijainti korostettu 2007.
Signeeraamaton ja päiväämätön piirustussarja PHRAKL
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Kuvasarja Suomen Valkoisen Kaartin upseerikerhon huoneistosta 1920-luvulla. Sotamuseo
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Ainoat esille tulleet, suoranaiset muutossuunnitelmat Suomen Valkoisen Kaartin ajalta ovat vuodelle

1933 päivätyt luonnokset puolustusministerin huoneistosta. Kahden huoneen, eteisen ja wc:n

huoneisto on suunniteltu sijoittuvaksi Kaartin kasarmin toiseen kerrokseen, entisen komentajan

portaan yhteyteen. Huoneistossa ei ole keittiötä, joten kyseessä lienee jonkinlainen ministerin

lyhytaikaiseen käyttöön ajateltu virka-asunto. Luonnosten laatimisen aikaan puolustusministerinä

oli Arvi Oksala. Suunnitelman toteutumisesta ei ole tietoa. Ministeriön tiloja rakennuksessa ei

tiettävästi ole ollut, vaan upseerikasarmi on ollut Suomen Valkoisen Kaartin hallussa aina vuoteen

1939 saakka, jolloin Kaarti lähti rintamalle.

JULKISIVUJEN MUUTOSTYÖT

Julkisivujen muutostyöt rajoittunevat muutamiin pienehköihin ja symbolisiin toimenpiteisiin, kuten

mm. pääportin uusimiseen suhteellisen pian kasarmin haltuunoton jälkeen. Vuodelta 1919 löytyy

K. A. Wreden piirtämä, takoraudasta tehtävän portin suunnitelma69 . Vanhaa umpiporttia ei

sotavuosien jälkeen ryhdytty kunnostamaan, vaan se korvattiin uudella rautaportilla, joka jätti

näkymän Kaartin pihalle ja Gornyi Dubnjakin muistomerkille vapaaksi.

Julkisivun kunnostamisen yhteydessä on päädytty myös poistamaan muutamia koristeosia

rakennuksen rikkaasta ornamentiikasta. 1920-luvulla otetuissa valokuvissa, joissa rakennus on jo

Suomen Valkoisen Kaartin hallussa, porttia kehystävä rakenneosa esiintyy tummana ja yksivärisenä,

todennäköisimmin kauttaaltaan öljymaalattuna. Kiinnostavana piirteenä voidaan todeta

veistoksellisten sotisoparyhmien hienoisen muunnoksen – keihäät ja miekat on ryhmästä poistettu.

Aiemmin dynaaminen ja sotaisa varusteista koottu hahmo on muuttunut hiljaiseksi portinvartijaksi.

Muutoksen tarkasta ajankohdasta ei ole tietoa. Todennäköisimmin muutostyön sijoittaisi vuoden

1918 tienoille Suomen Valkoisen Kaartin asettuessa kasarmiin. Toinen ajoittamaton kipsikoristeiden

muutostyö, nimittäin kaksipäisten kotkien poistaminen räystään friisien kilvistä, osuisi sisällöllisesti

nimenomaan tähän poliittiseen tilanteeseen. Ehkäpä myös vartioivien veistoksien muuttaminen

sotaisista hahmoista portinvartijoiksi heijastelee halua unohtaa sisällissodan kipeät sotaisat muistot.

Suomen Valkoisen Kaartin vaihe jäi lopulta suhteellisen lyhyeksi, noin 20 vuoden mittaiseksi,

Kaartin kasarmin historiassa, kun toisen maailmansodan tuhoisat pommitukset muokkasivat uusiksi

sekä kansakuntaa että kasarmia.
Suomen Valkoisen Kaartin kuormasto lähdössä kasarmilta. Trofeeaiheet on riisuttu
aseistaan. Kuva todennäköisesti 1930-luvn alusta, Kuvaaja Pietinen / Sotamuseo
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Yllä järjestäytymistä kasarmin pihalla, mahdollisesti sota-aikaan. Sotamuseo
Alla Suomen Valkoisen Kaartin miehistö pihalla 1930-luvun loppupuolella. Suomen Valkoinen Kaarti lähetettiin
Kannakselle, mutta Kaartin kasarmi toimi sotaväen kasarmina tiettävästi koko sodan ajan aina helmikuuhun 1944 saakka.
Kuvat Sotamuseo

Yllä Kasarmitori toimi sota-aikaan halkovarastona. MV ka
Helmikuun 6-7. päivän yönä 1944 Kasarmitorille pudotetut pomit tuhosivat alakerran tiloja ja mm. upseerikerhon
huoneistoa. Sotamuseo

3.4.2 Sotavuodet 1938-1944
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Tulipalo 26. - 27.2.1944
Kuva: PVKKA
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Kaartin kasarmin upseerisiipi ensimmäisen yöpommituksen osuttua rakennuksen edustalle, Kasarmitorille, 7.2.1944. PVKKA
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3.5 PUOLUSTUSMINISTERIÖN VIRASTOTALO

3.5.1 Tulipalo ja purkutyöt

Helsingin ensimmäisessä yöpommituksessa 6-7.2.1944 Kasarmiorille, upseerisiiven

keskirisaliitin edustalle osunut pommi vaurioitti pahoin 1. kerroksen upseerikerhon tiloja

ja mm. Suomen Valkoisen Kaartin kirjastoa.70  Julkisivurappaus ja ornamentit tuhoutuivat

julkisivun keskialueelta. Pommituksen jälkeen otetuista kuvista voi havaita että esimerkiksi

porttia vartioineet sotisovat ovat kadonnet. Kohtalokkaan iskun Kaartin kasarmi sai

kuitenkin Helsingin viimeisessä yöpommituksessa 26 - 27.2.1944. Kaksi miinapommia

osui Fabianinkadun puoleiseen miehistökasarmiin. Valokuvien perusteella osumakohta

oli miehistökasarmin pohjoispäässä lähellä upseerisiipeä. 71  Miinapommien sytyttämä

tulipalo levisi upseerisiipeen mitä ilmeisimmin rakennuksia yhdistävän, 1800-luvun

lopussa rakennetun nivelosan kautta. Upseerisiiven puiset rakenteet tuhoutuivat tulipa-

lossa, mutta, kuten vanhoista valokuvista käy ilmi, sisäpuoliset sydänmuurit, piiput ja

muuratut väliseinät jäivät pystyyn. Mikäli upseerisiiven ja miehistökasarmin

kunnostukseen olisi ollut mahdollista ryhtyä välittömästi 1940-luvun puolivälissä, saattaisi

Kaartin kasarmi olla tänä päivänä enemmänkin Engelin aikainen rakennus, kuin 1950-

luvun virasto empiren valepuvussa. Taloudellisia edellytyksiä kunnostustyön välittömään

aloittamiseen ei kuitenkaan ollut.

Tulipalon vaurioittamasta Kaartin kasarmista muodostui sodan päättymisen jälkeen vaikea

ja pitkälliseksi venynyt kysymys. Kun valtion kassasta ei kunnostukseen löytynyt rahaa,

päätettiin puolustusministeriössä jo vuoden 1944 kesällä aloittaa Kaartin kasarmin

purkaminen ja purkutiilien käyttäminen parempaan tarkoituksen. Dokumenttia tästä

päätöksestä ei ole tiedossa, mutta myöhemmin Muinaistieteellisen toimikunnan kirjeessä

Opetusministeriölle kerrotaan että ”puolustusministeriön rakennusosasto v. 1944 ehti

purkaa kasarmin välimuurit, ennen kuin vandalismin jatkaminen kiellettiin”.72

Puolustusministeriön rakennusosaston päällikkö, yliarkkitehti T. Elovaarakin toteaa

Toisen yöpommituksen osuttua miehistokasarmiin 26-27.2.1944 levisi tulipalo myös upseerisiipeen. PVKKA
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Kaartin kasarmi helmikuun 1944 yöpommitusten tuhojen jäljiltä. Upseeri- ja miehistökasarmin sisällä seisovat yhä piiput ja muuratut
väliseinät. Kaikki puiset rakenteet ovat palaneet pois. Huomaa kirkkosali keskellä upseerirakennuksen ylintä kerrosta. PVKKA.
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kirjeessään, että ”v. 1944 purettiin kasarmin sisältä väliholvit [puolustusministeriön]

rakennusosaston toimesta [ja purkua] oli jatkettava vielä seuraavanakin vuonna”. Elovaara

puolustautuu, että toimenpiteen tarkoitus oli suojella rakennuksen julkisivuja

sortumiselta: ”holvit olivat pommituksessa ja tulipalossa murtuneet ja työnsivät

tukemattomia seiniä ulospäin”. 73  Toisaalta muurattuja holveja oli ainoastaan

rakennuksen kellarikerroksessa ja porrashuoneissa, missä ne tuskin saattoivat aiheuttaa

vaaraa julkisivujen pystyssä pysymiselle. Sen sijaan ulko- ja sisäseinät yhdistäneiden

puupalkistojen puuttuminen heikensi rakennuksen ulkoseinien tukevuutta.

Raunioituneen rakennuksen ongelmaksi muodostui kuitenkin yhtäältä jo tehtyjen

purkutöiden vaikutus rakennusrungon pystyssä pysymiselle ja toisaalta se, ettei raunion

sääsuojaamiseen ja tuentaan ollut varoja. Valtion rakennustaiteen

asiantuntijalautakunnan puheenjohtaja J. S. Sirénin Opetusministeriölle 23.7.1945

osoitettu kirje kertoo pysähtyneestä tilanteesta: ”Sen jälkeen kun säilyneitten muurien jo

päätetty purkaminen – tehtyjen esitysten perusteella – jäi toteuttamatta, on kysymys tämän

[Kaartin kasarmi] rakennuksen kohtalosta ollut avoin ja näitten rakennustaiteellisesti niin

arvokkaitten julkisivujen suojelemiseksi ei ole – yllättävää kylläkin – mihinkään

toimenpiteisiin ryhdytty”.74

Upseerien, Suomen Arkkitehtiliiton ja luonnollisesti Muinaistieteellinen toimikunnan

piirissä oltiin vahvasti Kaartin kasarmin suojelun ja säilyttämisen kannalla.

Muinaistieteellinen toimikunta (Nils Cleve) totesi Opetusministeriölle 4.9.1945

osoittamassaan kirjeessä, että Kaartin kasarmi on ehdottomasti saatava pelastetuksi:

”Varsinkin torin varrella sijaitseva päärakennus on eräs Engelin kaikkein edustavimpia

rakennuksia, ollen samaa korkeata luokkaa kuin Yliopiston ja Valtioneuvoston

rakennusryhmät.”75  Kiinnostava on myös Puolustusvoimain komentaja kenraaliluutnantti

J. F. Lundqvistin kommentti lehtiartikkelissa 26.10.1945, jossa hän asettuu selvästi

puolustamaan Kaartin kasarmin säilyttämistä: ”Kasarmithan ovat palanen

pääkaupunkimme historiaa niin arkkitehtoonisesti kuin niihin liittyvine muistoineen

sotilaselämästä pääkaupungissa…Tällä hetkellä ei ole mahdollisuuksia rakennusten

kunnostamiseen, kuitenkin juuri nyt on turvattava niiden säilyminen”.76

Tulipalolta säästynyttä irtaimistoa kerätään talteen yöpommitusten jälkeen 1944. PVKKA.
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Helmikuun 1944 tulipalosta ja sen jälkeisistä purkutöistä 1944 ja 1945 aiheutuneista

vaurioista johtuen Kaartin kasarmin tulevaisuudesta kehkeytyi pitkällinen ja

monisäikeinen kysymys, joka lopulta ratkesi säilyneitten osien kunnostamiseen ja

Puolustusministeriön uuden virastotalon rakentamiseen vanhan ulkovaipan sisään.

Tällaisena vanhan ulkovaipan ja uuden sisuksen yhdistelmänä Kaartin kasarmin entinen

upseerisiipi on myös varhaisimpia esimerkkejä modernistisesta restauroinnista Suomessa.

3.5.2 Uudelleenkäytön valmistelua

Vuoden 1945 kesällä päivälehdissä oli esitetty ajatus, että koko Kaartin kasarmialueen

käyttö muuttuisi sotilastoiminnasta museo- ja kulttuuritoiminnan alueeksi.77  Valtion

rakennustaiteen asiantuntijalautakunta tuki ajatusta ja ehdotti erityisen

asiantuntijalautakunnan perustamista tutkimaan ja valmistelemaan Kaartin kasarmin

uusia käyttömahdollisuuksia. Myös Muinaistieteellinen toimikunta yhtyi ajatukseen

lautakunnan perustamisesta, muttei määritellyt tarkemmin kantaansa Kaartin kasarmin

tulevasta käyttötavasta.78   Puolustusvoimain silloinen väliaikainen komentaja

kenraaliluutnantti J. F. Lundqvist oli esittänyt 13.8.1945 puolustusministerille, että Kaartin

kasarmi säilyisi edelleen sotilaskäytössä ja rakennukset kunnostettaisiin Puolustusvoimain

pääesikunnan käyttöön. Ajatus oli keskittää eri puolilla kaupunkia olevat pääesikunnan

toiminnot samaan paikkaan.79  Samana syksynä myös Yleisradiossa oltiin kiinnostuneita

Kaartin kasarmin alueesta. Yleisradio kääntyi suoraan Puolustusministeriön puoleen

tiedustellen ”voisiko Puolustusministeriö luovuttaa Kaartinkasarmin koko alueen

yleisradiotaloa varten”.80  Loppuvuodesta 1945 kokoontui Pro Helsingfors -säätiö eri

laitosten ja järjestöjen edustajien kanssa pohtimaan kysymystä. Lähetystö, johon

kuuluivat valtionarkeologi C. A. Nordman, arkkitehti Bertel Jung ja filosofiantohtori Heikki

Waris osoittivat Opetusministeriölle 2.11.1945 kirjeen todeten, ettei Kaartin

kasarmialueen tulevaa käyttöä lopullisesti ratkaistaisi ennen kuin olisi asetettu

laajapohjainen asiantuntijatoimikunta pohtimaan kysymystä. Lähetystö totesi, että mikäli

alue siirtyy Yleisradiolle on olemassa vaarana, että ”päärakennuksen arkkitehtuuri tällöin

muuttuisi tai kaunis pihainteriööri muistomerkkeineen häviäisi uusien järjestelyjen johdosta,

jotka olisivat tarpeen, jos rakennus muutettaisiin radiotaloksi.” 81

Heikki Havaksen valokuvia Kaartin kasarmista 1950-luvun alkupuolelta. Alakuvassa näkyy vielä upseeri- ja miehistökasarmit
yhdistänyt nivelosa, jonka välityksellä tulipalo levisi 1944. PHRAKL KSK
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Samalla kun Kaartin kasarmin uudelleen käyttöä eri tahoilla pohdittiin, todettiin eri

kirjelmissä ja kommenteissa 1945 akuutti tarve suojata raunio. Valtioneuvosto totesi

suojaustyön kuuluvan loppukädessä Puolustusministeriölle, jonka hallinnon alaisuuteen

rakennukset kuuluivat.82  Koska tulevan käytön määrittely oli avoinna, ja koko

rakennuksen säilyminen epäselvää, ei Puolustusministeriössä, Valtioneuvoston

kehotuksesta huolimatta, ilmennyt halukkuutta raunion suojaamiseen.

3.5.3 Kaartin kasarmin uudelleen käyttöä valmisteleva komitea, 1945

Valtioneuvoston päätöksellä asetettiin 29.11.1945 komitea laatimaan esitys Kaartin

kasarmin tulevasta käytöstä. Komiteaan kutsuttiin Puolustusvoiman pääesikunnasta

kenraaliluutnantti Harald Öhquist, joka toimi puheenjohtajana, Kulkulaitosten ja yleisten

töiden ministeriön rakennusosastolta insinööri K. T. Rautkari, rakennushallituksesta

pääjohtaja arkkitehti Erkki Huttunen, Helsingin kaupunginjohtaja Eero Hj. Rydman,

Valtion rakennustaiteen asiantuntijalautakunnasta professori J. S. Sirén, Muinais-

tieteellisestä toimikunnasta valtionarkeologi C. A. Nordman ja Puolustusministeriöstä

hallitusneuvos Kaarlo Rosenlöf.83

TEKNISET TUTKIMUKSET

Kaartin kasarmin tulevaa käyttöä tutkivan komitean järjestäydyttyä ryhtyi se ensitöikseen

selvittämään raunioituneiden rakenteiden kuntoa. Valtion Teknilliseltä Tutkimuslaitokselta

tilattiin tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää ”missä tilassa ko. rakennusten [upseerisiipi

ja miehistökasarmi] tiiliseinät nykyjään ovat, miten seinät kestävät ilmaston vaikutusta ja

voidaanko seinistä mahdollisesti purettavia tiiliä käyttää muihin rakennuksiin”.84

Tutkimuksen ensivaiheessa otettiin koesarjat upseerisiiven ja kasarmirakennuksen

ulkoseinien ja jo purettujen väliseinien (!) tiilistä, näiden kunnollisuuden

määrittelemiseksi. Tutkimusta varten kerättiin neljä kymmenen tiilen sarjaa

puristuslujuuden määrittelyä varten ja kaksi kymmenen tiilen sarjaa pakkasen

kestävyyden selvittämiseksi. Tutkimuksessa Kaartin kasarmin käsinlyötyjä 1800-luvun tiiliä

arvioitiin voimassa olevien 2. luokan tiilille asetettujen kestävyysvaatimusten mukaan,

jossa koesarjan viiden heikoimman tiilen puristuslujuuden tuli olla vähintään 125 kg/cm
2

.

23.5.1951 Hufvudstadsbladetissa julkaistu valokuva Kaartin kasarmin silloisesta tilasta. Sisärakenteet on purettu pois  ja
rauniota on tuettu puurakentein ja vaijerein. MVka nro 196531

Heikki Havaksen kuva 1950-luvun alusta upseerisiiven raunion sisältä. Puisia tukirakenteita. PHRAKL KSK
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Vaikka yksittäiset tiilet kestivät jopa yli 400 kg/cm
2

 puristuksen, eivät epätasalaatuiset tiilet

koe-erinä täyttäneet juurikaan 1940-l standardin vaatimusta. Upseerisiiven rungon

sisäpuolelta otetuista (!) koe-erän tiilistä 40 % arvioitiin pakkasenkestäviksi.

Tutkimuksen yhteydessä tehtiin rakennuksen silmämääräinen tarkastelu (19.12.1945)

jossa todettiin, että ulkorappaus oli säilynyt varsin hyvin, mutta että kaikkien seinien

yläosat olivat jo ”pahoin rapautuneet veden, lumen, jään ja pakkasen vaikutuksesta”.

Julkisivun yläosan vauriot johtuivat tarkastelun mukaan siis puuttuvista sääsuojista.

Tarkastelussa todettiin myös, että tulipalon vaikutuksesta ulkoseinien sisäpintojen rappaus

oli karissut pois. Tammikuussa 1946 suoritetussa toisessa tarkastuksessa havaittiin

rakennusrungossa suuria, jopa 5 cm leveitä pystysuuntaisia halkeamia: ”kolmessa

nurkassa on nurkkasärmän kummallakin puolella alhaalta ylös saakka ulottuvia

pystyhalkeamia”. Kun kasarmirakennusmestarin mukaan näitä halkeamia ei ollut

näkyvissä pommitustuhojen jälkeen, arveltiin VTT:n tutkimuksessa halkeilun johtuvan

sekä routimisesta että tuulikuormasta, jota vastaanottamassa ei ollut välipohjarakenteita.

Loppulauselmassa kuitenkin todettiin, ettei seiniä kannattaisi purkaa vaan ”voitaisiin ne

varsin todennäköisesti käyttää pienehköin korjauksin hyväksi, jos jo ensi kesänä

rakennettaisiin ainakin jäykistävät vesikatot. Täten ehkäistäisiin sekä roudan että tuulen

vaikutukset.”85

Kaartin kasarmin tulevaa käyttöä tutkiva komitea selvitytti myös rakennuksen perustusten

tilaa. Insinööritoimisto P. Alenius totesi lausunnossaan rakennuksen perustuksista, että

niitä ”voidaan hyvin rasittaa suunnilleen yhtä suurilla kuormituksilla kuin aikaisemminkin,

ilman että haitallisia laskeutumisia muodostuu, sillä pommituksen aiheuttama tärinä on

yksinomaan tiivistänyt pohjan.”86

KOMITEAN MIETINTÖ JA ARKKITEHTIEN UTOPIOITA

Komitea sai Valtioneuvostolle osoitetun mietintönsä valmiiksi 20.2.1946. Mietinnössä

selvitettiin niin tuhoutuneiden upseerisiiven ja miehistökasarmin teknistä kuntoa kuin

rakennusten ja koko korttelin uuden käytön vaihtoehtoja. Rakennusten

Portti ja julkisivu yöpommitusten tuhojen jäljiltä. Oletettavasti routimisen aiheuttamasta liikkeestä johtuen rakennus-
runkoon syntynyt halkeama. PVKKA
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käyttötarkoituksesta komitea totesi alueen olevan otollisin virastotoimintoja varten, ”koska

vanhojen rakennusten arkkitehtuuri tällöin voitaisiin parhaiten säilyttää”.87  Erilaisista

käyttövaihtoehdoista tuotiin esiin yleisesti ottaen valtion eri ministeriöiden alaiset virastot,

joilla kaikilla oli tilan puutetta, Helsingin kaupungin virastot, joista erityisesti poliisilaitos,

korttelin varaaminen erinäisille museoille kuten Ateneum, Taideteollisuusmuseo,

Sinebrychoffin kokoelmat ja Sotamuseo sekä Yleisradion radiotalon sijoitusmahdollisuus.

Komitean mietinnössä painotettiin kuitenkin selvästi virastokäyttöä ja parhaimpana

pidettiin korttelin varaamista puolustuslaitoksen tarpeisiin: ”puolustuslaitoksen virastot ja

lisäksi puolustusministeriö voisivat käyttää koko alueen. Lisäksi alueen käyttämistä

puolustuslaitoksen virastotarpeisiin puoltavat myös alueen perinteet. Rakennukset ovat alun

perin rakennetut sotalaitosta varten ja ovat ne aina olleet sen hallinnassa.”88  Mietinnön

liitteenä oli rakennushallituksessa laadittu suunnitelmaluonnos, jossa korttelin

pohjoispään vanha rakennuskanta, upseerisiipi ja miehistökasarmit, oli tarkoitettu

uudelleenrakennettaviksi ja kunnostettaviksi, mutta korttelin eteläinen pää oli varattu

uudisrakentamiselle. Suunnitelmaluonnoksissa eteläpäähän oli sijoitettu kolme

kuusikerroksista toimistorakennusta ja niitä yhdistävä korttelin jakava rakennusmassa.

Rakennushallituksessa tehtyjen selvitysten mukaan Kaartin kortteliin olisi näin saatu

sijoitettua tiloja n. 21.000 hym
2

. Suunnitelmassa lähdettiin liikkeelle ajatuksesta, että

korttelin vanhin rakennuskanta on arvokasta, olkoon se rauniona tai ehjänä, mutta

uudemmat Yleisten rakennusten ylihallituksessa suunnitellut 1800-luvun loppupuoliskon

rakennukset voitaisiin tarvittaessa korvata tehokkaammalla rakentamisella.

Mietinnössä esitettiin karkea laskelma entisen upseerisiiven ja miehistökasarmin uuteen

käyttötarkoitukseen rakentamisen kustannuksista. Kasarmintorin varrella olevan

rakennuksen kunnostuksen arvioitiin maksavan n. 27 milj. mk. ja Fabianinkadun varrella

olevan rakennuksen kunnostuksen n. 20,3 milj. mk. Lopuksi todettiin että rakennusten

kunnostukseen tulisi ryhtyä välittömästi, ”jotta rakennukset voitaisiin pelastaa häviöltä”.

Komitean toivomuksena oli että rakennustyöt olisivat voineet alkaa, ainakin entisen

upseerisiiven osalta, kesällä 1946.

Arkkitehti-lehdessä 1-2/1946 esitelty
Rakennushallituksen laatima suunnitelma
Kaartin kasarmin korttelin maankäytön
tehostamisesta.



86 KAARTIN KASARMIN RAKENNUSHISTORIASELVITYS ARKKITEHTITOIMISTO OKULUS 2007

Vuoden 1946 Arkkitehti-lehden ensimmäisessä numerossa (1-2) pureuduttiin näyttävästi

”Kaartin kasarmin kunnostaminen ja vastainen käyttö” kysymykseen. Lehdessä esiteltiin

komitean mietintö rakennushallituksen tekemine suunnitelmaluonnoksineen. Lisäksi oli

laaja keskustelu, jossa useat arkkitehtuurin ja rakennustaiteen asiantuntijat ottivat kantaa

kysymykseen: mm.  Alvar Aalto, Aulis Blomstedt, Jonas Cedercreutz, Hilding Ekelund,

Aarne Ervi, Yrjö Hirn, Carolus Lindberg, Otto-Iivari Meurman, Heikki Waris ja Nils Erik

Wickberg. Pitkällistä keskustelua ei ole tässä yhteydessä tarkoituksenmukaista laajemmin

selostaa, mutta todettakoon Aulis Blomstedtin ehdotus Kaartin kasarmin jättämisestä

raunioksi: ”Olisi sääli varustaa välipohjilla tuota komeasuhteista tilamonoliittia, jonka

tulipalo muotoili. Jonkinlaisella varovaisella ’puolirestauroinnilla’ siitä voitaisiin saada esim.

ilmavasti katettu portiikkihalli koko alueelle…koko Kaartintorin arkkitehtooniset kasvot

olisi samassa yhteydessä mahdollisuuksien mukaan pyrittävä siistimään.”  Blomstedtin

ajatus, johon Wickberg omassa kolumnissaan yhtyi, oli muuttaa Kaartin kasarmikortteli

tähtitornille saakka taiteille varatuksi kaupunginosaksi: ”Sinnehän voitaisiin sijoittaa

vaikkapa valtion taidekokoelmat ja -koulut, taideteollisuuskoulut, arkkitehtuuriakatemia,

Engelmuseo, taidenäyttelyhuoneistot, taide- ja kulttuurielämää palvelevat kongressisalit jne.

Siis jonkinlainen ’Quartier des Beux Arts’ – esimerkiksi.”89

3.5.4 Puretaan – ei pureta

Keväällä 1946 Suomen hallitus oli järjestäytynyt uudestaan ja puolustusministeriksi oli

nimetty rauhanaatteen puolestapuhujana tunnettu Yrjö Kallinen (ministerinä 29.7.1948

saakka). Kesällä 1946 Aamulehden haastattelussa puolustusministeri totesi, ettei valtiolla

ole nyt varoja Kaartin kasarmin kunnostukseen ja että julkisivujen kaatumisuhan vuoksi

kasarmien purkamista ryhdytään suunnittelemaan.90   Mitään ei kuitenkaan tapahtunut.

Seuraavan kesän lopulla puolustusministeriön rakennusosaston päällikkö yliarkkitehti T.

Elovaara oli turhautunut paikallaan seisovaan tilanteeseen. ”Herra Puolustusministerille”

osoittamassaan kirjeessä 25.8.1947 Elovaara toteaa, että rakennusraunioiden

tuhoutuminen on jatkunut koko ajan, eikä rakenteiden sääsuojaamiseksi ollut tehty
Arkkitehtilehti 1-2/1946
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mitään. Ainoastaan seiniä tukevia siteitä oli asennettu. Talvella 1946 - 47 jouduttiin

Elovaaran mukaan pudottamaan ”kattolista” eli karniisilista koska se aiheutti

sortumavaaran ympäristölle ja ohikulkijoille. Länsipäädyssä oli tapahtunut

kellarikerroksen holvien sortumista. Seinien yläosan tiilimuurauksen todettiin olevan

irtonaista.91

Elovaaran mukaan Kaartin kasarmin tulevaa käyttöä tutkivan komitean laskelma

kunnostus- ja uudelleenrakentamisen kustannuksista oli kahdessa vuodessa aikansa

elänyt, ja jo alun perin virheellisiin laskelmiin perustunut. Elovaara päätyi omissa

laskelmissaan upseerisiiven osalta jo 231 milj. mk uudelleenrakennus- ja

korjauskustannuksiin. Elovaara totesi Puolustusministerille, että rakennusten ”entisöiminen

ei ole taloudellista, vaan on päätös rakennuksen säilyttämisestä tehtävä yksinomaan

tunnesyistä.” Elovaara totesi kirjeensä lopuksi vapauttavansa itsensä rakennuksen suhteen

kaikesta edesvastuusta ja ehdotti Puolustusministerin päätettäväksi kolmea vaihtoehtoa:

1) rakennuksen entisöiminen aloitetaan välittömästi joka maksaa arvoilta 230 milj. mk,

2) rakennus puretaan, johon varataan n. 2,5 milj. mk, tai

3) rakennukset tontteineen luovutetaan pois puolustuslaitokselta.

Tammikuun alussa 1948 Hufvudstadsbladet uutisoi, että Kasarmit puretaan tulevana

keväänä koska rakennuksen kunnostaminen maksaisi 230 milj. markkaa. 92  Eduskunta

oli 19.12.1947 päättänyt Puolustusministeriön yliarkkitehti T. Elovaaran ehdottamaan

toiseen vaihtoehtoon ja varannut 2,5 milj. mk määrärahan kasarmien purkutyötä

varten.93  Eduskunta oli todennut kunnostamisen tulevan liian kalliiksi valtion nykyisessä

taloustilanteessa. Tilanteen saama käänne yllätti kaikki asiantuntijapiirit,

Rakennushallituksen pääjohtaja Erkki Huttusta myöden.94  Muinaistieteellinen toimikunta

asettui jyrkästi vastustamaan Kasarmien purkamista ja epäselväksi muodostunutta

tilannetta. Toimikunta esitti Opetusministeriölle, että kalliin virastorakennustyön sijaan

kasarmien päälle rakennettaisiin muureja tukeva vesikatto ja ikkunoiden sääsuojat. Näin

viraston rakentaminen voitaisiin toteuttaa tulevaisuudessa, kunhan siihen ilmenisi varoja.

Toimikunta esitti kuitenkin varauksena, että Rakennushallituksessa tutkittaisiin voidaanko
Hbl 10.1.1951.
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sään vaurioittamia muureja enää kunnostaa.95   Opetusministeriö esitti Muinaistieteellisen

toimikunnan ehdotuksen puolestaan Puolustusministeriölle, jonka hallintaan

rakennukset edelleen kuuluivat, lisäten omana toiveenaan, ettei ministeriö toistaiseksi

ryhtyisi mihinkään purkutoimiin ennen kuin rakennusten nykykunto olisi saatu selville.96

Puolustusministeriön rakennusosastolta puolestaan todettiin joudutun asiassa ikävään

välikäteen. Puolustusministeriössä tavoitteena oli koko ajan rakennusten kunnostaminen,

mutta rahaa kunnostamiseen ei ollut saatu. Yliarkkitehti T. Elovaara kirjoitti harmissaan,

että ”Rakennusosasto on tehnyt kaikki aloitteensa kasarmin suojelemiseksi ja raunioiden

suojaamiseksi…Määräraha-anomuksia on esitetty valtioneuvostolle jokaisen menoarvion

yhteydessä…Raunioiden suojaamiseksi on anottu määrärahoja, mutta tuloksetta.”97

Valtioneuvoston kasarmien purkamiseen varatut määrärahat jäivät käyttämättä. Sen sijaan

vuoden 1948 lopulla Valtioneuvoston päätöksellä asetettiin taas uusi komitea ”laatimaan

ehdotuksen Kaartin kasarmin pommituksissa vaurioituneiden rakennusten ja alueen

järjestelystä ja vastaisesta käytöstä”. Tähän 2. komitean kokoonpanoon kutsuttiin

uudestaan samat henkilöt kuin kolme vuotta aiemmin.98  Komitean toimista ei ole tässä

yhteydessä löydetty enempää tietoa. Kaartin kasarmin kohtalosta oli hiljalleen

muodostunut vaikea kysymys, jota lehdistössä kutsuttiin kulttuuriskandaaliksi.99

Puolustusministeriön ja Helsingin kaupungin välillä käytiin 1949 - 51 neuvotteluja

Kasarmikysymyksen ratkaisemiseksi. Kaupunki esitti valtiolle maanvaihtokauppaa

8.3.1950 Tilkan sairaala-alueen kanssa, ja olisi sitoutunut Kasarmien kunnostukseen,

mutta asia ei edennyt. Valtio piti kaupungin tarjousta liian alhaisena.100  Toukokuussa

1951 Kasarmin kohtalo oli taas vaakalaudalla. Puolustusministeriössä oli tuskastuttu

vuodesta toiseen seisovaan tilanteeseen ja Puolustusministeri Emil Skog oli valmis

purkamaan rakennusrauniot. Uusi Suomi kirjoitti 16.5.1951 Skogin todenneet että

”revitään…myös julkisivu, siis kokonaan.”101   Kasarmirakennusmestari Arvo Kallio oli

laatinut kustannusarviota ja pyytänyt tarjouksia purkutyöstä eri urakoitsijoilta.102  Sen

sijaan erinäiset järjestöt asettuivat edelleen vaatimaan Kaartin kasarmin suojelua. Vanhan

Suomen Kaartin ja Suomen Valkoisen Kaartin veteraanit allekirjoittivat Valtioneuvostolle

Uusi Suomi 16.5.1951
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esitetyn kulttuuri- ja sotahistorialliseen arvoon perustuvan vetoomuksen säilyttää Kaartin

kasarmin julkisivu tuleville polville entisessä asussaan.103   Luonnollisesti myös

Muinaistieteellisessä toimikunnassa vedottiin edelleen rakennusten säilymisen puolesta.

Valtioneuvostolle osoitetussa kirjeessä todetaan, että ”Kaartin kasarmin korjauskysymyksen

ollessa nyt jälleen ajankohtainen Muinaistieteellinen toimikunta toteaa ensinnäkin, että

yleinen mielipide ja asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että Kaartin kasarmi yhtenä Engelin

edustavimpana rakennuksena ja yhtenä Helsingin arvokkaimpana rakennustaiteellisena

muistomerkkinä ehdottomasti olisi säilytettävä ja kunnostettava. Erittäin suurta huomiota on

Toimikunnan mielestä kiinnitettävä siihen, että sekä Suomen Arkkitehtiliitto, että eräät

maamme tunnetuimmat arkkitehdit jyrkästi ovat asettuneet kasarmin purkamista

vastustamaan.”104  Valtioneuvosto jätti iltakoulussaan 23.5.1951 Kaartin kasarmin asian

pöydälle jättäen samalla Helsingin kaupungille uuden mahdollisuuden aiempaa

(8.3.1950) kannattavamman tarjouksen tekemiseen Valtioneuvostolle.105

Vuoden 1951 alkupuolella järjestäytyi jälleen uusi, ”Kaartin kasarmin julkisivujen

säilyttämiseksi ja entisöimiseksi työskentelevä toimikunta”.106  Tähän kuuluivat maisteri

Victor Procopé, kenraalimajuri V. H. Palojärvi, majuri K. Fagerholm, arkkitehti Nils Erik

Wickberg ja professori Otto-Iivari Meurman. Kun kysymys Kaartin kasarmin purkamisesta

tai kunnostamisesta jäi Valtioneuvostossa pöydälle, kävi toimikunta jättämässä presidentti

Paasikivelle, pääministeri Kekkoselle ja valtiovaranministeri Rantalalle kirjelmän

kasarmien suojelemiseksi. Toimikunta oli tehnyt lisätutkimuksia raunioilla ja insinööri P.

Simulan laskelmien mukaan julkisivut voitaisiin edelleen kunnostaa ja kunnostus-

kustannuksetkin olisivat vain alle puolet uusien seinien rakentamiseen verrattuna (2.000

mk/m
2

).107

Lukuisista komiteoista ja arvovaltaisista kannanotoista huolimatta vuoden 1951 loppuun

mennessä Kaartin kasarmin asiassa ei ollut tapahtunut juuri mitään konkreettista

muutosta. Ainoastaan Helsingin kaupunki oli velvoittanut Puolustusministeriötä

huolehtimaan kunnollisen suoja-aidan rakentamisesta kaduille. Jokunen ohikulkija oli

saanut seinältä putoavan tiilen niskaansa.

Vuonna 1951 Kaartin kasarmin raunio oli saanut ympärilleen suoja-aidan. PVKKA.

HS 25.5.1951
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Pohjatutkimus Oy:n maaperätutkimus Kaartin kasarmin korttelialueesta Postisäästöpankille 1952. SRM ABDT.
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Nro 3.
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POSTISÄÄSTÖPANKIN POHJATUTKIMUKSET

Vuoden 1952 loppupuolella Postisäästöpankissa oli herännyt kiinnostus Kaartin kasarmin

korttelia kohtaan. Arkkitehti Bertil Saarniolle ja insinööri U. Varjolle oli annettu tehtäväksi

tutkia korttelin maankäyttöä, vanhojen rakennusten kunnostusta ja uusien toimistotalojen

rakentamista. Tarkempaa tietoa pankin intresseistä ei ole tiedossa, ja vaikkei hanke

edennyt tutkittiin sitä huolella. Jo aiemmin raunioituneiden rakennusten kuntoa

selvittäneeltä P. Aleniukselta tilattiin Kaartin kasarmin korttelin pohjatutkimus, jolla

pyrittiin selvittämään koko korttelin alueella kallion syvyys, perustamisolosuhteet ja

pohjaveden taso. Yleisesti todettiin kallion olevan melko lähellä maanpintaa ja Kasar-

mikadun puolella suoritetun aikoinaan louhintaa rakennus- ja kadunrakennustyön

yhteydessä. Kasarmitorin puolella, entisen upseerisiiven edustalla sen sijaan todettiin

olevan n. 6 m paksu rantahiekkakerrostuma (katso ”leikkaus +60”). Aleniuksen tutkimu-

sten ja kaivettujen koekuoppien mukaan kasarmirakennus olisi pääasiallisesti perustettu

rantahiekkakerrostuman varaan: ”Perustukset on tehty ladotuista kivistä. Paikoin ulottuvat

perustukset kallioon saakka. Vaihtelevasta perustamistavasta ja savikerrostuman

kokoonpuristumisesta johtuen on muodostunut laskeutumisia.” 108

Yllä leikkaus linjaa +60 pitkin. Pohjatutkimus
Oy:n maaperätutkimus Kaartin kasarmin
korttelialueesta Postisäästöpankille 1952.

Alla koekuoppa nro 3 läheltä Eteläisen
Makasiinikadun ja Fabianinkadun risteystä. SRM
ABDT.
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3.5.5 Kunnostuksen suunnittelu

Vihdoin vuoden 1952 lopulla saatiin hallituksen iltakoulussa (15.10.1952) aikaan

taloudellinen ratkaisu, jossa päätettiin määrärahojen varaamisesta Kaartin kasarmin

julkisivujen entisöintiin ja uuden virastotalon rakentamiseen.109  Eduskunta myönsi

rakentamiseen 100 milj. markkaa.110  Vuoden lopussa järjestäytyi Valtioneuvoston

asettama Kaartin kasarmin rakennustoimikunta, johon kuuluivat puheenjohtajana eversti

Eino Reivinen ja jäseninä valtionarkeologi C. A. Nordman, hallitusneuvos Kaarlo

Rosenlöf, yliarkkitehti Kalle Lehtovuori ja sosiaalitarkastaja Arttur Paasonen.

Kunnostuksen ja virastotalon suunnittelijaksi valittiin arkkitehti Aulis Blomstedt ja

asiantuntijana kuultiin arkkitehti Nils Erik Wickbergiä.

AULIS BLOMSTEDT JA PUOLUSTUSMINISTERIÖN TEKNILLINEN OSASTO

Aulis, ”Allu” Blomstedtin (1906 - 1979) valinnasta Kaartin kasarmin kunnostustyön

suunnittelijaksi ei ole tiedossa dokumenttia. Blomstedtin toimistossa 1952 työskennellyt

arkkitehti Erkki Helamaa muisteli, että Helsingin yliopiston taidehistorian laitoksen

professorin (1951 - 81) Lars Petterssonin suositus olisi painanut Aulis Blomstedtin

valinnassa.111  Yhtälailla Nils Erik Wickberg on varmasti mahdollisuuksien mukaan voinut

suositella Blomstedtia.

Aulis Blomstedtilla oli myös vanhastaan omat suhteensa puolustuslaitokseen. Hän

työskenteli puolustusministeriön teknillisellä osastolla vuosina 1934 - 37. Blomstedt tuli

teknilliselle osastolle Elsa Arokallion sijaiseksi 1934 ja peri tältä ilmavoimien sairaaloiden

suunnittelutehtävät. Suunnittelutehtäviin kuuluivat mm. Kauhavan ilmasotakoulun

sairaala 1934 ja sitä seuranneet Terijoen ja Jaakkiman sairaalat. Enteellisesti voidaan

todeta, että Aulis Blomstedtin ja rakennushallituksen ”sukset menivät ristiin” jo vuonna

1937. Blomstedt erosi puolustusministeriön palveluksesta, johtuen Terijoen sairaalan

suunnittelua koskevista erimielisyyksistä rakennushallituksen kanssa.112

Aulis Blomstedt (1906-1979) 1940-luvulla otetussa valokuvassa.
Kuva kirjasta Sarjakoski, Helena 2003:25.
Originaali yksityiskokoelmassa.

Aulis Blomstedtin Puolustusministeriön teknisellä osastolla suunnittelma Kauhavan ilmasotakoulun sairaala 1934-35.
PHRAKL KSK.
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RAKENNUSTOIMIKUNNAN KOKOUS 27.1.1953

Valtioneuvoston asettaman Kaartin kasarmin rakennustoimikunnan 2. kokoukseen, joka

pidettiin Aulis Blomstedtin toimistossa Eteläranta 10:ssä, oli kutsuttu ”tyyliarkkitehti” Nils

Erik Wickberg selvittämään periaatteita Kaartin kasarmin korttelin tulevassa suunnittelussa.

Wickbergin perusteesit kirjattiin pöytäkirjaan seuraavasti:

1. ”kasarmin pihanäkymä olisi säilytettävä”

2. ”Kasarmintorin puoleinen rakennus olisi entisöitävä kaikilta julkisivuiltaan”

3. ”Fabianinkadun puoleinen rakennus olisi myös entisöitävä kaikilta julkisivuiltaan”

4. ”Kasarminkadun puoleinen rakennus voitaisiin tulevaisuudessa purkaa ja sijalle

rakentaa moderni rakennus”

5. ”korttelin käytöstä olisi nyt esitettävä myös kokonaisratkaisu”

Wickbergin ehdotus Kasarminkadun puoleisen miehistökasarmin mahdollisesta

purkamisesta on hämmästyttävä. Kasarmihan esiintyi jo C. L. Engelin suunnitelmissa,

mutta se toteutettiin vasta intendentinkonttorin arkkitehti Ernst Bernhard Lohrmannin

vuoden 1842 suunnitelmien mukaan. Rakennus oli myös tiettävästi säilynyt ehjänä

sodan tuhoilta.

Kaartin kasarmia 1950-luvun alussa.
Ylempi kuva 137320, MVka, alempi PVKKA.
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BLOMSTEDTIN ENSIMMÄISET LUONNOKSET

Rakennustoimikunnan kokouksessa Blomstedt esitteli luonnoksia Kaartin kasarmin

entisöinnistä. Keskustelun perusteella syntyi neljä vaihtoehtoajatusta, jotka kirjattiin

pöytäkirjaan seuraavasti:

1. ”Rakennus entisöidään kaikilta julkisivuiltaan 3:n kerroksen puitteissa”

2. ”Rakennus entisöidään kaikilta julkisivuiltaan, mutta ullakolle rakennetaan 4.

kerros taitekattorakenteen alle ja sen osan valonsaanti järjestetään pihan

puolelta”

3. ”Rakennus entisöidään kaikilta julkisivuiltaan, mutta rakennetaan tasakattoinen 4.

kerros, kuitenkin niin paljon kapeampana nykyistä runkoa, että vanha räystäslista

kiertää vapaana ympäri rakennuksen”

4. ”Rakennus entisöidään muilta, mutta ei pihajulkisivun puolelta. Entinen pihaseinä

puretaan ja pihanpuoleinen osa rakennusta tehdään 6-kerroksiseksi.”

Lopuksi toimikunta äänesti eri vaihtoehdoista päätyen sekä täysin ennallistetun ulkonäön

(1. vaihtoehto) että sisäänvedetyn uuden kattokerrosratkaisun (3. vaihtoehto) kannalle.

Myös Wickberg ja Blomstedt kannattivat molempia vaihtoehtoja. Asian ratkaisu (1. vai 3.)

päätettiin lopulta jättää valtioneuvoston päätettäväksi ja Blomstedtin tehtäväksi annettiin

jatkaa suunnittelua 1. ja 3. vaihtoehtojen pohjalta.113  Lars Pettersson totesi myöhemmin

Arkkitehti-lehteen kirjoittamassa puheenvuorossaan, että tarve kattokerroksen tekemiseen

syntyi eduskunnassa hallitusneuvos Kaarlo Rosenlöfin läpi ajamana: määrärahat

myönnetään kunnostukseen vain sillä ehdolla, että kasarmiin saadaan yksi kerros lisää.

Petterssonin mukaan katto olisi ensisijassa pitänyt palauttaa alkuperäiseen asuunsa, mutta

koska kattokerroksesta oli tehty ehdollinen päätös, tuli se toteuttaa sitten parhaalla

mahdollisella tavalla.114

Blomstedtin Kaartin kasarmia koskevien muistiinpanojen joukossa on kaksi skissi-

paperille piirrettyä luonnosta, leikkauspiirustusta em. neljännestä vaihtoehdosta, jonka

lähtökohtana oli jättää vain katualueita rajaavat julkisivut pystyyn, purkaa pihan puoli ja

Aulis Blomstedtin tiettävästi varhaisimpia luonnoksia Kaartin kasarmista 1952 (?). SRM ABDT.



95KAARTIN KASARMIN RAKENNUSHISTORIASELVITYSARKKITEHTITOIMISTO OKULUS 2007

järjestää rakennuksen sisään 5- tai 6-kerroksinen toimistotalo. Kuten Erkki Helamaa asiaa

muistelee, Allun ajatuksena oli tehdä pihan puoli kokonaan lasirakenteisena.115

Suunnitelmissa Blomstedt on tutkinut miten Engelin aikaiseen kolmikerroksiseen

ikkunajakoon saadaan sijoitettua viisi tai kuusi modernia toimistokerrosta. Toisessa

vaihtoehdossa kattokerros on jätetty puolittain karniisilistan (julkisivun ylin ulostuleva

osuus) alapuolelle ja niin, että pihajulkisivun puolikerrosta korkeampi osuus ja hissitornit

jäävät Kasarmin torilta katsottuna katveeseen. Suunnitelmaan on piirretty kevyt viiva

oletettavasti kuvaamaan Engelin aikaisen aumakaton imaginääristä linjaa, mitä Blomstedt

on jatkossa pitänyt suunnitelmissaan määräävänä. Kaikkien julkisivurakennelmien tuli

pysyä (ainakin torilta katsoen) vanhan kattomuodon linjojen sisäpuolella.

AULIS BLOMSTEDTIN PUHE

Aulis Blomstedt kutsui rakennustoimikunnan koolle alkuvuodesta 1953 pitääkseen

puheen ”siitä taustasta, jolle Kaartin Kasarmin rakennushanke kaiken ymmärrykseni

mukaan perustuu”.116  Puheen aluksi Blomstedt esitti itselleen kysymyksen: ”mistä johtuu

tämän [Helsingin vanhan empire-miljöön] rakennustaiteen suvereenisuus myöhempään

ympäristöönsä verrattuna, mistä johtuu, että tämä suhteellisen askeettisesti muotoiltu

miljöö on pystynyt ja epäilemättä jatkuvasti pystyy säilyttämään arvonsa ja arvokkuutensa?”

Blomstedtin mukaan tyhjentävä vastaus löytyi sivistyksemme vanhimmista juurista.

Määrääviä eivät olleet ”klassisismin tyylimuodot” vaan ”tuhansia vuosia sitten luotu

ajattelutapa… antiikin suunnitteluperiaatteiden pohjavirta ” jota Engelin taidokas

arkkitehtuuri, Blomstedtin sanoin ”Engelin suurpiirteinen suunnittelijalahjakkuus”, kantoi

mukanaan.

Blomstedt halusi tehdä puheessaan selväksi, että rakennustaiteen taustalla oli tärkeämpiä

ja määräävämpiä tekijöitä kuin se miltä rakennukset tyyliopillisesti tai imaisultaan

näyttivät. Tyylikysymyksiin takertuminen suorastaan hämärsi oleellisen näkemistä:

”…meidän on hyvin vaikea luoda itsellemme selvää käsitystä klassillisen arkkitehtuurin

todellisista perusteista, vaikea ymmärtää, mikä pelkistettynä luo esim. empire-ajan

rakennuksillemme niiden pysyvän arvon.” Blomstedtin mukaan klassillisen arkkitehtuurin

perusteet, ”maailman mahtavin arkkitehtuuritraditio”, oli luotu antiikin yksikäsitteisen

Aulis Blomstedtin luonnoksia ja tutkielmia
Kaartin kasarmin kerrosten ja kattomuodon
järjestämisestä 1953. Yllä aumatun katon
ratkaisu, keskellä ja alla ympärikierrettävän
kattokerroksen ratkaisuja. Poikkileikkauksista
käy myös ilmi Blomstedtin luonnostelema
ratkaisu, jossa kaksikerroksinen sisääntuloaula
sijoittuu rakennuksen pihan puolelle. SRM.
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maailmankuvan pohjalle, jossa ”tosi, oikea ja kaunis olivat antiikin ihmisille yksi ja

sama asia.” Blomstedtin puheen mukaan antiikissa pythagoralaisten luoma

matemaattinen järjestys ja lähinnä Platonin toimesta luotu arkkitehtuurin yleinen

suhdeharmonioiden oppi ”on ollut se viisasten kivi, joka rakentaja-ammattikunnassa

on kulkenut kädestä käteen vuosituhansien ja vaihtelevien tyylikausien läpi”. Blomstedt

jatkoi puhettaan, että empire-arkkitehtuuri, jonka luontaiset piirteet olivat

yksinkertaisuus ja selkeys, oli ”lihaksi tullutta geometriaa” ja geometria puolestaan

”jumalista tullutta”.

Jos antiikissa luodut matematiikan ja geometrian perusteet olivatkin klassillisen

arkkitehtuurin syvintä olemusta toi Blomstedt esiin puheessaan myös toisen,

luonnonmuodoista lähtevän perustan: ”vaikka ajattelisimmekin, että meitä nykyajan

ihmisiä järkyttää ja käytännössä vaikuttaa varsin vähän menneitten aikojen uskomukset

[geometrian jumalallinen alkuperä], jää kuitenkin jäljelle jotain, joka on näistä

riippumaton – joka tätäkin [Kaartin kasarmin] tehtävää ratkaistaessa on

peruuttamattomasti meidänkin edessämme.” Blomstedtin mukaan kyseessä olivat ns.

’luonnonvakiot’, joista helsinkiläisille näkyvimpänä oli meren horisontti: ”sen näemme

rauhallisena ja tyvenenä kertautuvan empirerakennustemme listoituksissa, jonka vuoksi

ne ovat juurtuneetkin Helsingin kuvaan lähtemättömästi.” Helena Sarjakosken

mukaan Blomstedtin tärkeimmät geometrian elementit olivat suora viiva ja suora

kulma.117  Tämä käy ilmi myös rakennustoimikunnalle pidetyssä puheessa, jossa

Blomstedt toteaa, että ”ikuinen ja muuttumaton on myöskin [horisonttiviivan ohella]

luotiviiva, ikuinen ja muuttumaton se suorakulma, joka syntyy horisontin ja luotiviivan

vastiessa toisiaan”. Sarjakoski toteaa ns. ’yksinkertaisuuden prinsiipin’, selvyyteen,

kirkkauteen ja kristalloituneeseen ajatteluun pyrkimisen olleen keskeistä koko Aulis

Blomstedtin uran läpi. Rakennustoimikunnallekin Blomstedt toteaa latinaksi, että

’Simplex sigillum veri’ – yksinkertaisuus on totuuden tunnus.

Puheensa lopuksi Blomstedt toteaa Helsingin klassillisen arkkitehtuurin liittyvän

elimellisesti Välimeren tuhatvuotiseen arkkitehtuurikulttuuriin: ”Tässä perspektiivissä

Aulis Blomstedtin esittelykuvia Kaartin kasarmin eri suunnittelmavaihtoehdoista, joissa rakennuksen julkisivut on pelkistetty
vaaka- ja pystysuuntaisten viivojen kaavioiksi. Yllä ns. ympärikierrettävän kattokerroksen ratkaisu ja alla viistolla katolla
katettujen sivuosien ratkaisu. Hissikonehuoneet pilkottavat harjalinjan takaa. Näitä pieniä 1:400 kaavioita Blomstedt laati
enemmänkin. Erikoista on että rakennus on esitetty pihan puolelta. SRM.

Pienoismalli Kaartin kasarmista, tiettävästi 1953. Malli sijaitsee nykyisin Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Unioninka-
dun toimipisteen ala-aulassa. Pienoismallissa katto lienee vahingossa asetettu väärinpäin, hissitornit kuuluvat rakennuksen
pihan puolelle.
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ei ole liioiteltua sanoa, että Keopsin pyramidilla ja Engelin töillä on suora

sukulaisyhteys, suoraan alenevassa polvessa rakennuskulttuurin alalla” ja jatkaa, että

”Kun asia näin ymmärretään, ovat empire-rakennuksemme paljon enemmän kuin

1800-luvulta peräisin olevia muistomerkkejä: ne ovat kiteytyneitä todistuskappaleita

sellaisista aikakausista jolloin koko sivistyksemme henkinen perusta luotiin.”

Blomstedt päättää puheensa toteamukseen: ”On välttämätöntä, että Kaartin

Kasarmin jälleenrakentaminen kaikilta osiltaan ja kaikissa vaiheissaan pyritään

ratkaisemaan ja toteuttamaan tämän vaikean tehtävän itsensä antaman

problematiikan mukaan: loukkaamatta arkkitehtuurin yleisiä arvoja, jotka ovat samat

kuin sivistyksen ja oikeuden yleiset arvot.”

RAKENNUSTOIMIKUNNAN KOKOUS 31.3.1953

Keväällä 1953 erityiskysymykseksi alkoi nousta uuden kattokerroksen käsittelytapa,

josta tuli lopulta koko Blomstedtin suunnitelman kompastuskivi. Maaliskuun

lopussa, 6. kokouksessa, Blomstedt esitteli toimikunnalle uuden kattoratkaisuversion

aiemmin mainitusta 3. vaihtoehdosta, jossa ullakolle muodostuu muuta

rakennusrunkoa kapeampi viides toimistokerros. Tästä ehdotuksesta oli laadittu

myös pienoismalli. Edelliseen ympärikäveltävään kattoterassin muodostaneeseen

versioon nähden oli Blomstedt ilmeisen vastentahtoisesti kattanut nämä julkisivun

suuntaan kallistuvin katoin. Blomstedt itse, Rakennushallituksen pääjohtaja Erkki

Huttunen ja Muinaistieteellisen toimikunnan C. A. Nordman esittivät vastustavansa

ko. ratkaisua. Toimikunta päätti kuitenkin, että pääpiirustusvaiheessa Blomstedt

esittää katoista kolme eri vaihtoehtoa: vanhan aumatun katon vaihtoehdon,

ympärikierrettävän sisään vedetyn kattokerrosvaihtoehdon ja edellä mainitun

vaihtoehdon, jossa sisäänvedetyn kattokerroksen sivut ovat katetut. Toimikunta

päätti tehdä asiasta taloudellisen kysymyksen, todeten että urakkatarjoukset

pyydetään kaikista vaihtoehtoisista kattomuodoista, jonka jälkeen tehdään asiasta

lopullinen päätös.118

Aulis Blomstedtin luonnos Kaartin kasarmista 1953, jossa ylimmän sisäänvedetyn kerroksen sivuosat on katettu rakennus-
rungosta ulospäin kallistuvin vesikatoin. SRM.
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Oletettavasti samassa kokouksessa Blomstedt esitteli ensimmäiset luonnokset rakennuksen

pohjamuodosta. Näistä on tiedossa vain 1. kerroksen piirustukset, joista voidaan todeta

Blomstedtin sijoittaneen rakennuksen pitkittäissuuntaisen aulan pihajulkisivun puolelle,

eikä, kuten jatkosuunnittelussa, rakennuksen keskelle. Kaksikerroksinen aulatila liittyi

avoimena rakennuksen läpi kulkevaan porttikäytävään ja aulan molempiin päihin oli

sijoitettu porrashuoneet hisseineen. On kiinnostavaa, että luonnosvaiheessa Blomstedt oli

valinnut rakennukseen vaihtelevat kerroskorkeudet, alhaalta lukien 3,1 m, 3,75 m, 4,25

m ja 3,45 m, mikä viittaisi Blomstedtin huomioineen vanhan rungon ikkuna- ja

huonekerrosten väliset vaihtelut. Myöhemmin Blomstedt rationalisoi kerrostasojen

mitoituksen.

Kokouksen lopuksi toimikunta päätti tilata Blomstedtilta Kaartin kasarmin suunnittelutyön

”Suomen arkkitehtiliiton [SAFA] hyväksymien taksojen edellyttämällä palkkiolla”. Blomstedt

oli tehnyt kirjallisen laskelman palkkion määrittämiseksi, joka osaltaan kertoo SAFA:n

suljetusta markkinajärjestelmästä 1950-luvulla. Monimutkaisen laskelman perustan

muodosti rakennushankkeen laajuus ja laatu sekä arvioidut rakennuskustannukset.

Näiden perustella rakennus arvioitiin kuuluvan ns. III luokkaan (vaikka Blomstedtin

mielestä se olisi todellisuudessa kuulunut vaativampaan IV-luokkaan), jonka

arkkitehtitaksa oli 3,5 % ”redusoiduista rakennuskustannuksista”. Korotusta tähän

”perustaksaan” tuli ”rakennusmuutos- ja lisärakennuskorotustehtävistä” 20 % sekä 10 %

korotus siitä erityispiirteestä, että rakennus sijaitsi kulmatontilla (!). Laskelman lopputulos

näytti arkkitehtipalkkioksi 8.781.500.- markkaa rakennuskustannusarvion ollessa 193

milj. markkaa.119  Euroiksi muutettuna vastaavat summat ovat 238.856.- ja 5.249.600.-.

Blomstedtin työn jäätyä lopulta kesken, arkkitehtityön kustannukset jäivät lopulta vain

noin kolmasosaan palkkiolaskelmasta.120

PÄÄPIIRUSTUKSET 13.6.1953

Blomstedtin niin sanottu pääpiirustussarja valmistui ennen kesälomia 13.6.1953.

Piirustussarjan perusteella rakennushanketta lähdettiin viemään eteenpäin. Tälle sarjalle

haettiin myös postuumisti Helsingin maistraatin hyväksyntä 1955.

Aulis Blomstedtin luonnokset Kaartin kasarmin sisätilojen järjestelystä 17.3.1953. Lyhyt
porttikäytävä liittyy pihan puolelle sijoitettuun kaksikerroksiseen aulaan. Rakennuksessa on
vain yksi kantava pilaririvi. SRM.



99KAARTIN KASARMIN RAKENNUSHISTORIASELVITYSARKKITEHTITOIMISTO OKULUS 2007

Blomstedtin virastotalosuunnitelman voi nähdä eräänlaisena Engelin upseerikasarmin

uudelleentulkintana. Virastotalo, kuten upseerikasarmikin, perustuu

keskikäytäväratkaisuun ja kahden porrashuoneen käyttöön. Blomstedt on sijoittanut

hissitornit, siis virastotalon keskeiset vertikaaliyhteydet, samoille paikoille kuin Engel

porrashuoneet. Kun Engelin aikaan rakennuksen sisäänkäynnit olivat pihalta

porrashuoneisiin, ja katutason kellarikerros toissijaisessa käytössä, joutui Blomstedt

suunnittelemaan maantasoon uudet pääsisäänkäynnit ja aulatilat. Tuhoutuneen

holvikaarisen porttikäytävän kohdalle rakennettiin uusi porttikäytävä josta muodostettiin

samalla rakennuksen pääsisäänkäynti ja uuden virastotalon pääjulkisivu. Engelin

suunnitelmissa porttikäytävän länsipuolella oli sijainnut kellarikerroksen kansliaan ja

ylimmän upseerin tiloihin johtanut paraatiporras, eli eräänlainen rakennuksen

pääsisäänkäynti, joka Blomstedtin suunnitelmissa heräisi uudessa muodossa henkiin.

Ensimmäiseen kerrokseen Blomstedt on sijoittanut porttikäytävän molemmin puolin

kaksikerroksiset sisääntuloaulat. Porttikäytävä on ulkotilaa, kuten aiemminkin Engelin

suunnitelmissa. Aulojen päädyssä sijaitsevat porrashuoneet ja hissit (á 2 kpl) sekä WC-tilat.

Idän puoleisen aulan päätteenä on ravintola keittiötiloineen, kun taas länsipäässä, jossa

ympäröivät kadut ovat korkeammalla ja kellari matala ja pimeä, sijaitsee lämpökeskus

aputiloineen. Aulan molemmille sivuille jääviin melko mataliin tiloihin Blomstedt on

sijoittanut lähinnä varastoja ja arkistoja. Porttikäytävää lähinnä sijaitsee molemmin puolin

päivystävien vartioiden huoneet vartiotupineen. Erityistä huomiota kiinnittää aulojen

pitkien seinien rakennustapa. Blomstedtin suunnitelmissa sekä aulan sisäseinät että

porttikäytävään rajoittuvat seinät on merkitty tehtävän osittain lasitiilisinä. Näin aulan

ensimmäinen kerros saa luonnonvaloa mm. kivijalan pienten ikkunoiden välityksellä

arkisto- yms. tilojen kautta. Lasitiiliseinäratkaisua ei toteutettu.

Yllä Engelin ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus 1820-luvulta, alla
Blomstedtin pääpiirustussarjasta 13.6.1953 , 1. kerroksen pohja .
KA ja SRM.
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pienempää perushuonetta ja kaksi kookkaampaa johtajan huonetta. Jokaisen huoneen

käytäväseinää vasten on komerorivistö ja huoneiden välillä ovet yhteydenpitoa varten.

Kolmas eli niin sanottu ministerikerros järjestyy koko rakennuksen pituisen käytävän varaan.

Käytävän päätteinä ovat päätyjulkisivujen ikkuna-akselit. Porras- ja hissiaulan kohdalla

käytävä levenee ja tähän yhteyteen sijoittuu kerrospalvelijoiden, sisäisten lähettien

toimipisteet merkinantojärjestelmineen. Torin puolelle sijoittuvat puolustusministerin ja

puolustusvoimain komentajan huoneet adjutanteille varattuine eteishuoneineen. Näiden

väliin jää kolme leveää neuvotteluhuonetta ja pihanpuolen keskiakseliin yksi

neuvotteluhuone. Muut huoneet ovat joko kapeita perustoimistohuoneita tai päätyjen

johtajille varattuja huoneita. Neljäs kerros on järjestetty muutoin vastaavasti, mutta sillä

erotuksella, että leveitä neuvotteluhuoneita on vain kaksi rakennuksen keskiakselissa.

Toisessa kerroksessa aulatiloja kiertävät lehterit. Aulat jatkuvat rakennuksen päätyjä kohden

kapeina toimistokäytävinä ja käytävän päätteenä on päätyjulkisivun keskimmäinen ikkuna-

akseli. Kaksikerroksinen porttikäytävä esti kulkuyhteyden muodostamisen toiseen

kerrokseen, mutta sen korvikkeeksi Blomstedt tavoitteli aulatilojen välille visuaalista yhteyttä.

Suunnitelmiin on porttikäytävää rajaavan toisen kerroksen seinän kohdalle merkitty ”LS”,

lasiseinärakenne, mikä käy ilmi myös rakennuksen poikkileikkauspiirustuksesta. Erotuksena

tästä porrashuoneiden seinät suunniteltiin lasitiilirakenteina ja piirustuksissa ne on

varustettu merkinnällä ”L”. Merkintä ”LS” on myös aulan pitkillä seinillä. Blomstedt näyttää

siis alkujaan tavoitelleen luonnonvalon saamista rungon keskialueen pimentoon jäävään

aulatilaan porttikäytävän ja sivutilojen välityksellä. Toisen kerroksen huoneiden

käyttötarkoituksista ei selviä kuin puhelinkeskuksen ja tarkkailuhuoneen sijoitus.

Kumpaankin päätyyn, toimistokäytävän perusratkaisun varaan sijoittuu kahdeksan

Pääpiirustus 13.6.1953 , 2. kerroksen pohja. SRM.
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Pääpiirustus 13.6.1953 , yllä 3. kerroksen pohja ja alla 4. kerros. SRM.
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Viidenteen rakennusrungosta sisäänvedettyyn kerroksen Blomstedt on järjestänyt perusker-

rosten periaatteen mukaan pieniä toimistohuoneita ja päätyihin kaksi kookasta huonetta,

joihin suunnitelmassa on sisustettu seitsemän työpistettä. Blomstedt esitti myös variaatioita

suurempien toimistohuoneiden järjestämisestä väliseiniä poistamalla. Viidennen kerroksen

ulkoseinät on suunniteltu nauhaikkunaperiaatteen mukaan: lasia ja kapeat kuparipellit

väliseinien kohdilla. Rakennuksen harjan yläpuolella kohoaa kaksi hissitornia.

Pääpiirustus 13.6.1953 , 5. kerroksen pohja ja poikkileikkaus porttikäytävän kohdalta . SRM.
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HENKILÖKYSYMYKSIÄ

Blomstedtin saatua keväällä 1953 valmiiksi Kaartin kasarmin entisen upseerisiiven

uudelleenkäyttöä ja kunnostamista koskevat pääpiirustukset ei asiassa tapahtunut heti

mitään. Toisaalta suunnitelmatkaan eivät olleet saaneet varauksetonta hyväksyntää.

Seuraavan vuoden kesällä lehtikirjoituksissa alkoi nousta esiin huoli Kaartin kasarmista.

Iltasanomat kirjoitti 12.6.1954 otsikolla ”Rappeutuvat rauniot” että ”rakennuksen korvaa-

mattomasta historiallisista arvoista on puhuttu jo kauan, mutta mitään ei ole asian hyväksi

käytännössä tehty”. Rakennustoimikunnan julkisuuteen saattamien tietojen mukaan

Blomstedtin suunnitelmien perusteella rakennusurakasta olisi pyydetty (alustava?) tarjous,

jota ei ollut kuitenkaan hyväksytty. Hallituksen iltakoulussa uusien tarjousten pyytämisestä

oli kuitenkin sovittu ja Helsingin Sanomat saattoi kirjoittaa: ”Töihin vihdoinkin ensi

syksynä?”.121

Aulis Blomstedtin kannalta suunnittelun horisonttiin alkoi kerääntyä kuitenkin mustia

pilviä. Rakennushallituksen pääjohtaja arkkitehti Erkki Huttunen oli sairastunut vakavasti

ja eronnut virastaan kesällä 1953. Erkki Huttunen oli selvästi seissyt Blomstedtin Kaartin

kasarmin suunnitelmien takana. Blomstedtin ja Huttusen yhteistyö oli kunnioittavaa ja

olihan Blomstedt myös nuorempana työskennellyt Huttusen toimistossa. Tilanne muuttui

kuitenkin radikaalisti kun rakennushallituksen uusi pääjohtaja Jussi Lappi-Seppälä astui

virkaan 1.1.1954. Lappi-Seppälä ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA olivat ajautuneet

törmäyskurssille jo 1940-luvun lopulla, jonka seurauksena Lappi-Seppälä oli eronnut

SAFA:sta. Lappi-Seppälä oli arvostellut arkkitehtejä julkisesti rakentamisen kalleudesta,

rahan haaskaamisesta ja turhamaisen, ”koketeeraavan” arkkitehtuurin viljelystä.122  1952

Lappi-Seppälä kirjoitti Uudessa Suomessa, että ”tuntuu todellakin siltä, kuin nykyisin

Pääpiirustus 13.6.1953 , julkisivu Kasarmitorille. SRM.
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vallitsisi suunnittelijakunnassa ’normaaliratkaisun kammo’…vaikuttaa siltä kuin

erikoisuudentavoittelu olisi tärkeämpää kuin tarkoituksenmukaisuuteen pyrkiminen.”123  Tällaiset

taloudellispohjaiset ja rakentamisen järkevyyttä peräävät ajatukset saivat julkisuudessa

luonnollisesti myös kannatusta. Arkkitehtien parissa karvat nousivat kuitenkin pystyyn ajatuksesta,

että rakennustaidetta tarkasteltaisiin kustannustehokkuuden näkökulmasta. Lappi-Seppälä oli

aktiivinen vaikuttaja kunnallispolitiikassa, eteni kansanedustajaksi ja sen jälkeen tuli nimitetyksi

Rakennushallituksen pääjohtajaksi. Koska SAFA oli jyrkästi sitä mieltä, että Rakennushallituksen

uuden johtajan tulisi nauttia ammattikunnan, eli SAFA:n, laajaa luottamusta seurasi nimityksestä

Lappi-Seppälän sanoin ”Arkkitehtisota”, vuoteen 1957 kestänyt työsulku, jolla SAFA kielsi

jäseniään työskentelemästä Rakennushallituksen palveluksessa.124   On sanomattakin selvää,

etteivät Suomen arkkitehtien ja SAFA:n ydinjoukkoon kuuluneen Aulis Blomstedtin ja

Rakennushallituksen pääjohtajan Lappi-Seppälän välit olleet lämpimät ja avoimet hetkellä, jolloin

Kaartin kasarmin suunnittelua oli määrä jatkaa.

Pääpiirustus 13.6.1953 , julkisivu pihalle. SRM.
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LAPPI-SEPPÄLÄN LAUSUNNOT

Kesän 1954 loppupuolella Valtion rakennustoimikunta pyysi rakennushallitukselta lausunnon Kaartin

kasarmin suunnitelmista.125  Blomstedtin vuotta aiemmin kesällä tekemät pääpiirustukset ja työselitys

sekä saadut urakkatarjoukset toimitettiin rakennushallitukseen ja uusi pääjohtaja Jussi Lappi-Seppälä

kirjoitti niistä lausunnon 10.8.1954. Lausunnossaan Lappi-Seppälä kiinnitti huomiota lähinnä

työselityksen puutteisiin ja urakoitsijoista annettuihin tietoihin. Valtion rakennustoimikunta pyysi,

oletettavasti asiakirjojen tarkentamisen jälkeen, uuden lausunnon rakennushallitukselta. Syyskuun

toiselle päivälle kirjatussa lausunnossa Lappi-Seppälä ryhtyi ruotimaan Blomstedtin suunnitelmaa.

Lappi-Seppälän näkökulmana oli rakentamisen taloudellisuus ja arkkitehtuurin

tarkoituksenmukaisuus – molemmat aiheita joista Lappi-Seppälä oli kritisoinut arkkitehtikuntaa

yleisesti.

Lausunnossaan Lappi-Seppälä piti virastotalon suunnitelmaa pääpiirteissään tarkoituksenmukaisena:

”plaaniratkaisu kokonaisuutena on asiallinen”. Kritiikin kohteeksi joutuivat Blomstedtin suunnitelman

erinäiset yksityiskohdat ja materiaalivalinnat. Lappi-Seppälä selosti ”muutamia tärkeimpiä esimerkkejä

kohdista, joissa taloudellista säästöä voitaisiin saada toisenlaisilla ratkaisuilla”. 126  Ensimmäisenä oli

sisäänvedetyn kattokerroksen tasakattoinen terassiratkaisu, joka Lappi-Seppälän mukaan tulisi korvata

rakennusrungosta ulos viettävällä peltikatolla. Toiseksi välipohjarakenteen niin sanottu kaksilaattaholvi,

joka Lappi-Seppälän sanoin oli kallis ratkaisu, tulisi korvat alalaattaholvilla irrallisine ylälaattoineen.

Kolmanneksi Lappi-Seppälä arveli saatavan kustannussääntöä mikäli kiviaineiset pinnat slammataan ja

maalataan, sen sijaan että ne rapattaisiin, ja konttoriväliseinät tehtäisiin puurunkoisina kipsilevyseininä,

eikä muurattuina rakenteina. Neljänneksi Lappi-Seppälän mielestä esitetyt pintamateriaalit olivat

kalliita: ”vaadittava tarkoituksenmukaisuus voidaan aikaansaada kustannuksiltaan halvemmilla, mutta

kestävyydeltään kuitenkin riittävän hyvillä materiaaleilla”. Kuten voidaan havaita, materiaalien

kauneus- ja hyvyysarvoille Lappi-Seppälän lausunnossa ei annettu painoa. Korvattaviksi harkittavia

materiaaleja olivat mm. sisääntulohallien graniittilaattalattiat, ravintolan tammiparketti, hissikuilujen

ulkoseinien tammiverhoilut, laajat (300 m2) lasitiilirakenteet ja kuparin käyttäminen vesikatteena.

Lisäksi Lappi-Seppälä totesi etteivät konttorihuoneiden keskinäiset väliovet olleet tarpeellisia ja

rakennuksen varustaminen neljällä hissillä, palvelemaan neljää varsinaista virastokerrosta, tuntui

kyseenalaiselta. Pääpiirustus 13.6.1953 , julkisivu Fabianinkadulle. SRM.
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SEKOITETTU KATTOMUOTO JA AULIS BLOMSTEDTIN ERO

Osa Lappi-Seppälän lausunnossaan esittämistä muutosehdotuksista otettiin rakennuksen

jatkosuunnittelussa huomioon, osaa ei. On merkille pantavaa, ettei Lappi-Seppälä

vastustanut Blomstedtin esittämää kattokerrossuunnitelmaa. Kyse oli lähinnä sadeveden

poisjohtamisen varmistamisesta. Lappi-Seppälän näkökulma oli

taloudellistarkoituksenmukainen, ei esteettinen. Hämärän peittoon jääkin vastaus

kysymykseen miksi Blomstedt sitten laati kattokerroksesta uuden suunnitelman.

4.10.1954 on päivätty suunnitelma ”5. kerroksen muutos”, jossa ikkunat olivat ainoastaan

pihanpuolelle ja muihin suuntiin nähden katto oli umpinainen.127  Blomstedthan oli

Kaartin kasarmin rakennustoimikunnan kokouksessa 27.1.1953 (katso aiemmin) tuonut

esiin ns. 2-vaihtoehdon, jossa ullakkokerroksen valonsaanti oli järjestetty pelkästään

pihan puolelta. Silloisessa kokouksessa tämä ei saanut kannatusta, eikä Blomstedt

varmasti itsekään kannattanut tätä sekoitettua kattomuotoa, kuten Kaartin kasarmin

jatkosuunnittelu tähän mennessä oli osoittanut. On oletettavaa, että muutospaine syntyi

Valtion Rakennustoimikunnan kustannussäästöjen tavoittelusta, jota Puolustusministeriön

rakennusosasto, yliarkkitehti Kalle Lehtovuoren johdolla ryhtyi sitten toteuttamaan.

PLM:n rakennusosasto otti työn johtamisen itselleen ja alkoi oma-aloitteisesti räätälöidä

Blomstedtin suunnitelmia ja vastasi työn edetessä esiin nousseisiin kysymyksiin Blomsted-

tia kuulematta. ”Luottamusvelvollisuuksia ei minulle Plmn rak toimn taholta kuitenkaan

koskaan työn kuluessa ole tunnustettu”, kirjoitti Blomstedt henkilökohtaisissa

muistiinpanoissaan.128  Blomstedtin henkilökohtaisiin muistiinpanoihin on merkitty, että

”yhtä kykenemätön kuin Puolustusministeriö on ollut hoitamaan rauniota, yhtä

kykenemätön se on hoitamaan rakennustehtäviä.” 129  Valtioneuvostolle 18.3.1955

osoittamassaan kirjeessä Blomstedt kuvaa syvästi huolestuneena tilannetta seuraavasti.

Lähes samansisältöinen kirje on osoitettu 21.3.1955 myös Pääministerille:

”Suunnittelevan arkkitehdin kanssa neuvottelematta on Puolustusministeriön

rakennusosaston taholta annettu suunnittelevan arkkitehdin ohjeiden vastaisia määräyksiä.

Samoin on Puolustusministeriön rakennusosaston taholta ilman hyväksymistäni ja

vastalauseistani huolimatta jatkuvasti toimitettu työmaalle piirustuksiini punakynällä tehtyjä

Aulis Blomstedt, 5. kerroksen muutos 4.10.1954. SRM.
Alla vastaavan suunnitelmaversion leikkaus, jossa ikkunat pihan puolelle. MVrho.
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peitepiirustuksia, jotka on varustettu Puolustusministeriön rakennusosaston leimalla ja

rakennusosaston yliarkkitehdin hyväksymismerkinnällä. Viimeinen näkemäni tällainen

piirros, joka koski sellaista rakennuksen ulkonäölle tärkeätä kohtaa kuin rakennuksen

kattoratkaisua, oli lisäksi rakennustoimikunnan maaliskuun 2. päivänä 1955 tekemän

nimenomaisen päätöksen vastainen.”130

Blomstedt henkilökohtaisissa muistiinpanoissa rakennusosaston päällikkö, yliarkkitehti

Kalle Lehtovuori, saa purevan tuomion: ”Epäluottamukseni Lehtovuoren kykyyn hoitaa

tämän luonteisia rakennustehtäviä on ehdoton”.131  Valtioneuvostolle osoitetussa kirjeessä

Blomstedt suorastaan vaatii, ettei yliarkkitehti Lehtovuori osallistuisi enää Kaartin kasarmin

toteuttamiseen, jotta luottamuksen ilmapiiri asioiden käsittelyssä voitaisiin palauttaa.

Lehtovuori puolestaan hyökkäsi myöhemmin julkisuudessa Blomstedtia vastaan, moittien

Blomstedtin kattoratkaisua taiteelliseksi ja Engelin alkuperäistä linjaa rikkovaksi: ”Blom-

stedt ei taiteilijana tyytynyt kopiomaan, vaan halusi antaa rakennukselle oman

näkemyksensä leiman.”132  Alkuun taloudellisesta kysymyksestä olikin näin tullut

esteettinen ja kahden koulukunnan välinen kädenvääntö – rakennustaiteilijat vastaan

rakennusrealistit.

Blomstedtin vuoden1954 loppu- ja 1955 alkupuoliskon erinäiset suunnitelmaversiot

osoittavat hänen joutuneen hankalaan kamppailuun kattokerroksesta. Ulkopuolelta on

selvästi syntynyt paine muuttaa katto, ainakin Kasarmitorilta katsoen vanhan malliseksi.

Onko yliarkkitehti Kalle Lehtovuori ryhtynyt tämän näkemyksen esitaistelijaksi vai mistä

paine on syntynyt, ei käy ilmi tiedossa olevista asiakirjoista. Lokakuussa 1954 laadittu

epäsymmetrinen kattoratkaisu ei selvästikään tyydyttänyt Blomstedtia, jonka aiempi

suunnitelma perustui kurinalaiseen symmetriaan ja ideaan, että empire-arkitehtuurin tuli

olla tasapainoisesti tarkasteltavissa joka suunnasta. Vuoden 1954 lopussa Blomstedtin

laatima uusi ratkaisuvaihtoehto vahvistaa tätä ajattelumallia. Blomstedt joutui etsimään

konservatiivisemman kattokerrosratkaisun, jossa vaadittu viides virastotalokerros oli

sijoitettu Engelin aikaisten aumakattolinjojen sisään. Poikkileikkauksessa on esitetty

kattoikkunat, tosin kysymysmerkein varustettuna, mutta rakennustoimikunnan

Aulis Blomstedt, julkisivu pihalle. Aumattu kattoversio 28.12.1954. SRM.
Alla vastaavan suunnitelmaversion leikkaus, jossa kattoikkuna. SRM.



108 KAARTIN KASARMIN RAKENNUSHISTORIASELVITYS ARKKITEHTITOIMISTO OKULUS 2007

pöytäkirjaote vahvistaa, että suunnitema perustui kattoikkunaratkaisuun.133 Ratkaisusta on

piirretty myös pihapuolen julkisivu. Molemmissa piirustuksissa on merkille pantavaa

mitoitusruudukoiden ja mittajanojen ilmestyminen mukaan suunnitteluun. Tätä

edeltävissä suunnitelmissa järjestelmällistä mittoitusta osoittavia merkkejä ei esiinny.

Blomstedtin mitoitusperiaatteita käistellään tarkemmin jäljempänä, mutta todettakoon,

että vuoden 1954 piirustuksissa esiintyy kaksi eri mittamoduulia: 1 m jaolla piirretyt

ruudukot ja 64 cm jaolla piirretyt mittajanat.

Tämä symmetrinen aumakattoversio ei kuitenkaan saanut kannatusta. Blomstedt joutui

taas palaamaan epäsymmetriseen kattoratkaisuun. Uusi versio suunnitelmasta on päivätty

31.1.1955.134  Siinä ikkunat ovat taas pihalle, mutta viidennen kerroksen sisäkatto on

asetettu vinoon ja piirustukseen on merkitty huomio: ”kattokerros neuvottelujen alainen”.

Blomstedt yritti kuitenkin vielä kerran saada Kaartin kasarmin rakennustoimikunnan ja

PLM:n rakennusosaston vakuuttuneeksi symmetrisen kattovaihtoehdon hyvyydestä.

18.2.1955 päivätyssä leikkauspiirustuksessa Blomstedt esitti symmetrisen kattokerroksen

perusratkaisunsa, mutta sivualueet kattettuina sisäänpäin viettävin vesikattorakentein (ei

siis ympärikuljettavaa terassia).135  Samaan aikaan arkkitehdin asema hankkeen johdossa

oli vaikeutumassa. Aulis Blomstedt kirjoitti Kaartin kasarmin rakennustoimikunnalle

kirjeen, todeten ”rakennustehtävän asianmukainen toteuttaminen on joutumassa

oudoksuttavaan vaaratilanteeseen”.136   Blomstedtin mukaan hankkeen johtamisessa oli

vakavia puutteita ja keskeisenä ongelmana oli, ettei rakennustoimikunta toiminut riittävän

arvovaltaisesti ja Blomstedtin suunnitelmia tukien PLM:n rakennusosaston,

Rakennushallituksen ja Valtion Rakennustoimikunnan suuntaan. 17.3.1955 päivätty

kirjelmä Valtion Rakennustoimikunnalle osoittaa, että Kaartin kasarmin

rakennustoimikunta kuitenkin edelleen yritti tukea Blomstedtia. Kirjelmässä toivottiin, että

toteutuksessa noudatettaisiin Blomstedtin alkuperäistä suunnitelmaa.137  Kirjelmään oli

liitetty selvitys eri kattovaihtoehtojen kustannusvaikutuksista, Kaartin kasarmin

kunnostustyön pääurakoitsijan, Runkotyö Oy:n kustannusarvio kattokerroksen

toteuttamisesta ja Peltisepänliike Veikko Nyströmin lausunto peltikattorakenteiden

Aulis Blomstedt. Leikkauspiirustus 31.1.1955. SRM
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toimivuudesta ja kuparikatteen taloudellisuudesta pitkällä aikajänteellä. Blomstedt keräsi

lausunnon liitteeksi myös ammattikunnan arvovaltaisten edustajien puoltavan mielipiteen

suunnitelmastaan. Hän pyysi Nils Erik Wickbergiä, joka toimi tuolloin Teknillisen

korkeakoulun arkkitehtiosaston rakennustaiteen historian virkaa tekevänä professorina, ja

Helsingin yliopiston taidehistorian professori Lars Petterssonia kirjoittamaan

suunnitelmistaan lausunnon. Todettakoon että Blomstedtin, Petterssonin ja Wickbergin

väliset suhteet olivat läheiset. Lausunnossaan 8.3.1955 professorit esittivät oppineita

huomioita eri kattoratkaisuista. Vaihtoehto jossa kattokerroksen ikkunat avautuivat vain

pihalle oli professorien sanoin ”sovinnaisesta historiallisesta näkökulmasta melko

tyydyttävä”. Ratkaisua pidettiin kuitenkin pihanpuolelta, eteläisistä suunnista tarkasteltuna

melko epätyydyttävänä. Professorit halusivat kiinnittää erityistä huomiota siihen

”tosiasiaan, että kasarmissa ei ole ainoastaan yhtä nähtäväksi ajateltua fasadia, vaan että

rakennuksen tulee, niin kuin yleensäkin empiressä, sietää tarkastelua joka suunnasta.”

Blomstedtin aiempi, symmetrinen kattokerrosratkaisu oli tämän ajatusnuoran kiteymä,

”joka suhteessa antoisampi…arkkitehtoonisesti se on laadituista ehdotuksista kaikkein

luontevin ja orgaanisin”, kuten professorit totesivat. Professorit suitsuttivat Blomstedtin

suunnitelman filosofista otetta: ”Modernien restauroimisprinsiippien näkökulmasta on

aivan erityisesti korostettava että se [symmetrinen kattokerrosratkaisu] jättää Engelin

luomuksen säilyneet osat koskemattomiksi, mutta paljastaa samalla rehellisesti sen, että

kasarmi on sisältä uudenaikaistettu ja että vanhojen muurien sisäpuolella itse asiassa on uusi

rakennus.” Lisäksi todettiin, että ”koska porttikäytävän sivuseinät tulevat olemaan lasista ja

näkymään sekä torille että pihalle, on kokonaisvaikutuksen kannalta suorastaan eduksi, että

myöskin kattovyöhykkeessä on vastaavanlaista lasiseinäpintaa.”138

Edellä mainitusta Valtioneuvostolle osoitetusta kirjeestä, professorien lausunnosta saati

Kaartin kasarmin rakennustoimikunnan, valtionarkeologi C. A Nordmanin johdolla

lausutuista kannanotoista ei ollut kuitenkaan iloa. Valtion Rakennustoimikunta,

Puolustusministeriö ja Rakennushallitus olivat toisella puolella pöytää, kuten Kaartin

kasarmin rakennustoimikunnan jäsen yliarkkitehti Olavi Sorttakin toi julkisuudessa

Aulis Blomstedt. Leikkauspiirustus 18.2.1955. SRM
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esiin,139  ja rakennustaiteen asiantuntijat toisella. Epätoivoinen Blomstedt laati jopa

adressikirjelmän, jolla tavoiteltiin lahjoittajia ”Kaartin kasarmin kattoratkaisun

toteuttamiseksi asiantuntijoiden parhaana pitämällä tavalla”.140  Tiettävästi adressia ei

kerätty. Blomstedt laati vielä viimeisen rakentavasävyisen ehdotuksen Kaartin kasarmin

rakennustoimikunnalle suunnitteluorganisaation ja vastuukysymysten

uudelleenjärjestämiseksi, mutta turhaan. 2.4.1955 Aulis Blomstedt antoi julkisuuteen

tiedonannon:

”Tietoisena siitä, että en nauti rakennustoimikunnan luottamusta ilmoitan tällä

päivämäärällä luopuneeni Kaartin kasarmin arkkitehdin tehtävästä”.141

Myöhemmin Blomstedt totesi, ettei hänen eronsa syy ollut kuitenkaan symmetrisen

kattokerrosratkaisun hylkääminen, vaan ”häikäilemättömät menettelytavat asioiden

käsittelyssä”. 142  Kaartin kasarmin jälleenrakennustoimikunta oli Blomstedtin mukaan

kykenemätön ja hampaaton hoitamaan rakennustaiteellisesti haasteellista tehtävää.

Oman ikävän lisämausteen asiaan toi tieto miehistökasarmin purkamisesta, joka

kevääseen 1955 mennessä oli seissyt yhtä lailla suojaamattomana kuin entinen

upseerisiipi. Helsingin Sanomat kirjoitti 1.5.1955, että Valtioneuvoston aiemmin

maaliskuussa tekemän päätöksen mukaan purkutyöt aloitettiin kuulematta ketään

historian tai arkkitehtuurin asiantuntijaa. Ei edes Kaartin kasarmin rakennustoimikunnan

jäsen valtionarkeologi Nordman tiennyt purkamisen aloittamisesta. Puolustusministeri

Skogin mukaan kunnostukseen ei ollut rahaa.143
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Aulis Blomstedtin henkilökohtaisten Kaartin kasarmia koskevien asiapapereiden joukossa, “juridinen puoli”-
kansiossa on tämä kollaasi, joka on otsikoitu “Huoneen taulu”. Blomstedt on koettanut kerätä kasaan epäonnistu-
misen palapelin palaset, ymmärtääkseen hankkeen kariutumiseen johtaneita syitä. SRM ABDT.
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3.5.6 Työpiirustukset ja toteutus

Pääurakoitsija Runkotyö Oy:n kanssa sovittiin Kaartin kasarmin jälleenrakennustyön

alkavan 23.11.1954. Ilta-Sanomat kirjoitti 2.12.1954 otsikolla ”Kaartinkasarmin

jälleenrakentaminen alkoi tänään”, todeten rakennustyön vihdoin pääsevän käyntiin ja

ensimmäisenä työnä olleen hengenvaarallisen seinäräystään hajottaminen:

”Kuten tunnettua, ei uudistettua Kaartinkasarmia enää käytetä entiseen tarkoitukseensa,

vaan siitä tulee virastotalo. Tästä syystä saavat vain ulkoseinät entisen ulkonäkönsä, kun taas

rakennuksen sisäpuoli tehdään täysin nykyaikaiseksi. Kasarmin vanhat ulkoseinät, jotka

osaksi on jouduttu tukemaan vaijerien avulla, eivät tietystikään pysty yksinään kestämään

uusien välipohjien ja katon painoa. Suurimman taakan joutuvatkin kantamaan sisäpuolelle

rakennettavat kaksi tukipilaririvistöä.”

Lehdessä tiedettiin myös mainita, että Teknillisen korkeakoulun toimesta olisi heti

pommitusten jälkeen suoritettu julkisivujen tarkka mittaustyö. Teknillisen korkeakoulun

arkkitehtiosaston rakennustaiteen historian professori Carolus Lindbergin johdolla

pidettiinkin Suomen- ja pohjoismaiden rakennustaide mittaustyökurssi, mutta ei heti

tulipalovaurioiden jälkeen, vaan vuonna 1948. Kurssille osallistuivat mm. Reima Pietilä,

Arvi Eklund,  Pekka Sivula, Jyrki Tuominen, Heikki Kaitera ja Erkki Helamaa. Helamaa

muistelee sodan jäljiltä olleen Helsingissä siinä määrin tuhoutuneita tai vaurioituneita

rakennuksia, ettei Kaartin kasarmi ollut sen erityisempi raunio kuin muutkaan.144

Arkkitehtiylioppilas Reima Pietilän mittauspiirustus Kaartin kasarmin portista vuodelta 1948. Kopio SRM, originaali TKK
arkkitehtiosasto.
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Kurssilaiset mittasivat raunion erinäisiä yksityiskohtia, Helamaa esimerkiksi ikkunan

kehyslistoituksia, ja laativat näistä mittauspiirustukset. Jyrki Tuominen konstruoi

rakennuksen tarkat julkisivupiirustukset. Mittauspiirustusten kopiot löytyvät myös Aulis

Blomstedtin piirustuskokoelmasta, Suomen rakennustaiteen museosta, joten ne olivat

Blomstedtin käytettävissä.

Vaikka rakennustyöt olivat jo alkaneet ja koko kattokerroksen ratkaisu oli vielä avoinna

alkoi Blomstedt laatia tarkempia työpiirustuksia vasta joulukuussa 1954. Blomstedtin

suunnittelu jatkui maaliskuulle 1955 saakka, minkä jälkeen suunnittelutyö siirtyi

Puolustusministeriön rakennusosastolle. Työn käytännöllisen puolen suoritti loppuun

tiettävästi arkkitehti Heidi Vähäkallio-Hirvelä, tiettävästi yliarkkitehti Kalle Lehtovuoren

johdolla. Rakennustyömaalla käytettiin Blomstedtin 1:50 piirtämiä työpiirustuksia ja osaa

detaljipiirustuksista ja työ suoritettiin pääsääntöisesti näiden mukaan. PLM:n

rakennusosasto laati täsmentäviä detaljipiirustuksia ja suunnitteli osan asioista uudestaan.

Runkotyö Oy sai rakennusurakan luovutusvalmiiksi kesäkuussa 1956 eli rakennustyö

kesti puolisentoista vuotta. Kustannusarviossa pysyttiin ilmeisen hyvin, sillä urakkahinnaksi

oli sovittu n. 185 milj. markkaa.

Kaartin kasarmin rakennusurakka kesällä 1955. Myöhemmin arvostelua herättänyt keskirisaliitin päällä oleva kolmiosainen
attikarakenne työn alla. PVKKA.
Runkotyö Oy:n työmaata pihan puolelta. PVKKA.
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KAARTIN KASARMIN MITTAJÄRJESTELMÄT 64 CM SEKÄ 1 M

Aulis Blomstedtin tärkeimpiä suunnittelumetodeja oli käyttää rakennussuunnittelussa

erityisiä mittajärjestelmiä. Blomstedt tutki ja kehitti mittajärjestelmiä koko uransa ajan ja

1950-luvun loppupuoliskon tiedetään olleen kehitystyön intensiivisin jakso. Kuten

aiemmin mainitussa Aulis Blomstedtin Kaartin kasarmin rakennustoimikunnalle 1953

pidetyssä puheessa kävi ilmi, Blomstedt näki, että empire-arkkitehtuuri oli puhdasta

jatkumoa antiikin maailmassa syntyneelle matematiikan ja geometrian perustukselle,

”lihaksi tullutta geometriaa”. Tutkija Helena Sarjakosken seikkaperäisen Aulis Blomstedt -

tutkimuksen mukaan juuri pythagoralaisten pyhä kolmio ns. tetraktys ja ns. Platonin

lambdaksi nimetty matemaattinen malli, olivat keskeisiä tekijöitä Blomstedtin

myöhemmin kehittämille mittajärjestelmille. Näistä tunnetuin on ns. Canon 60.145

Sarjakosken sanoin Canon 60 –järjestelmä käsittää kaikessa yksinkertaisuudessaan

kymmenen toisiinsa nähden tietynlaisessa harmonisessa suhteessa olevaa

moduulilukua.146

Keskeinen ominaisuus Aulis Blomstedtin mittajärjestelmissä oli niiden tapauskohtainen

soveltaminen rakentamisessa. Blomstedt etsi jokaiseen suunnittelukohteeseen oman

mittajärjestelmän. Mittajärjestelmässä ei lähdetty liikkeelle järjestelmän pienimmästä

jaottomasta osasta, esim. 10 cm tai 3M (30 cm), vaan tavoitteena oli löytää ns. ”jyvä”,

mittayksikkö, jolla oli erityinen merkitys. Helena Sarjakoski on selvittänyt kuinka Aulis

Blomstedt ryhtyessään vuonna 1955 suunnittelemaan Helsingin työväenopiston

lisärakennusta Kalliossa, ensin analysoi vanhan 1920-luvun työväentalon geometrista

rakennetta ja päätyi lopulta uudisosan suunnittelussa jyvämittaan 360 cm, minkä

perusteella uudisrakennuksen suhdemaailmaa ryhdyttiin toteuttamaan.

Aulis Blomstedtin mittajärjestelmätutkielma  Canon 60:stä.
(AB: Thought and Form. Studies in Harmony. 1976/1980)
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Kaartin kasarmin suunnitteluasiakirjoista ei ole löytynyt erityistä Blomstedtin tekemää

mittasuhdetutkielmaa, joka selvittäisi miten Blomstedt on analysoinut Engelin rakennuksen

mittoja. Kaartin kasarmin luonnoksissa 1952 tai pääpiirustuksissa 1953 ei esiinny mitään

merkintöjä, jotka kertoisivat Engelin virastotalon mitoituksesta tai matemaattisista

suhdejärjestelmistä. Ensimmäisten suunnitelmien valossa Blomstedt on ensikädessä

keskittynyt enemmänkin tilojen ja toimintojen sijoittamiseen vanhan rakennusrungon

sisään sekä kattokerroksen ratkaisemiseen sopivalla tavalla. Tiedossa olevien piirustusten

perusteella Blomstedt otti mittajärjestelmät mukaan Kaartin kasarmin suunnitteluun vasta

työpiirustusvaiheessa.

Työpiirustusvaiheessa 1954 - 55 laaditut suunnitelmat osoittavat, että rakennuksen

mittajärjestelmää on tutkittu. Ensimmäisen kerroksen pohjapiirustuksissa ja

leikkauspiirustuksessa148 , jonka Blomstedt on laatinut postuumisti 2.5.1955, näkyy

mittajärjestelmä. Pohjapiirustuksiin on piirretty moduuliverkko 64 cm jaolla ja

leikkauspiirustuksen laidassa on piirretty 64-jaolliset X- ja Y-akselit. Tämä jakautuu

puolestaan neljään eli 4x16 cm. Voidaan siis olettaa Blomstedtin ottaneen virastotalon

’jyväksi’ mitan 64. 64-järjestelmällä on määritelty mm. virastotalon leveys- ja

korkeussuhteet sekä pintojen sommitteluperiaatteet. Erikoiseksi asian tekee kuitenkin se,

ettei 64 ole ainoa käytetty moduulimitta. Sen rinnalla kulkee toinen järjestelmä, yhden

metrin moduuliverkko.  Joulukuun lopussa 1954 piirretyssä  aumakattoisessa

suunnitelmaversiossa sekä pihapuolen julkisivussa että leikkauksessa esiintyy yhden metrin

moduuliverkko. Piirustuksissa 1 metrin moduuliverkko kattaa koko julkisivun ja

leikkauksessa on lisäksi 64-jaolliset mittajanat pysty- ja vaaka-akseleille. Tämä osoittaa, että

1 m ja 64 moduulia on käytetty rinnakkain pystymitoituksessa. 1 m ja 64 cm rytmittyvät

toisiinsa sopiviksi neljän metrin välein: 12x64 +  1/4x64 = 4 m. Neljä metriä on

Blomstedtin suunnitteleman virastotalon peruskerrosten tasoero. Toisaalta rakennuksen

kantavien pilareiden etäisyys poikkisuuntaan on 8 metriä eli 24x64 + 1/2x64.

Blomstedtin leikkauspiirustus 28.12.1954, jossa näkyy sekä metrinen moduuliverkosto että 64-jaolliset mittajanat. SRM
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Blomstedtin 1. kerroksen länsipään työpiirustus (orig. 1:50), jossa pohjalla 64-moduuliverkko. Piirustukseen on lisätty
huomiovärillä keskeisiä rakenteita jotka noudattavat 64 mitoitusjärjestelmää ja 1 metrin moduulia. Originaali SRM,
muokkaus tekijöiden.
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Mistä Blomstedtin mittajärjestelmä 64:n ’jyvä’ sitten löytyy? Asiaa on vaikea tulkita

yksiselitteisesti. Blomstedtin em. pohjapiirustukset osoittavat, että Engelin rakennusrungon

paksuin kohta keskirisaliitin alueella on piirustuksissa merkitty osumaan mittajärjestelmän

moduuliverkkoon tasajaolla. Näin Blomstedtin suunnitelmien mukaan keskirisaliitin kohdan

paksuudeksi saadaan 26x64 eli 16,64 m. Tämä ei vastaa aivan rakennuksen nykyisten

tarkemittausten antamia tietoja (16,8…17,0 m). Blomstedtin leikkauspiirustus vuodelta 1955

puolestaan osoittaa, että rakennusrungon perusmassan paksuudeksi on hieman idealistisesti

määritelty 24x64 eli 15,36 m. Todellisuudessa, tarkemittausten perusteella, rungon vahvuus

on n. 15,8…15,9 m, ja myös Blomstedtin pohjapiirustuksissa moduuliviivat on merkitty

totuudenmukaisesti ulkoseinärakenteen sisään, eikä sen ulkopintaan, kuten leikkauksessa.

Niin tai näin mitoituksen yhtenä lähtökohtana on saattanut olla rakennusrungon paksuuden

osuminen 64 jaolliseksi. On kuitenkin ilmeistä, ettei mitta 64 löytynyt Kaartin kasarmista, vaan

että Blomstedt on etsinyt Kaartin kasarmiin sopivaa lukujärjestelmää ja osaltaan 64:n valinta

on liittynyt Blomstedtin sen hetkiseen laajempaan tutkimustyöhön. Vuonna 1954 Blomstedt

laati tutkielman teollisen rakentamisen rakenneyksiköksi, jossa mittajärjestelmän lähtökohtana

oli kahtia jaettava kuutio. Blomstedt kirjoitti, että ”ehkäpä 1 cm ja siitä polveutuva sarja 2, 4, 8,

16, 32, 64 jne. voisi olla aritmeettisten ja teknillisten tutkimusten pohjana.”149

Rinnan 64 cm modulin kanssa esiintyvä 1 metrin moduli esiintyy virastotalon suunnittelussa

karkeampana ja vähemmän käytettynä.150  Metrisellä modulilla on sijoitettu kantavat pilarit,

pitkittäiseen suuntaan 6 metrin ja poikittaiseen 8 metrin välein, ja osin kerroskorkeudet: 2.-5.

kerrosten tasoerot ovat á 4 metriä. On huomattava että metrinen moduli liittyy Blomstedtin

suunnitelmissa Engelin julkisivumitoitukseen. Vaikka Engelin julkisivussa risaliittien kohdilla

olevien ikkuna-aukkojen etäisyydet vaihtelevat, muodostuu molemmille julkisvuille kaksi

yhdeksän ikkunan sarjaa, joissa ikkunat ovat viiden kyynärän etäisyyksillä toisistaan. Viiden

kyynärän eli 297 cm:n mitta sopii siis melko tarkasti yhteen metrisen moduulin kanssa.

Metrisen modulin mukaan Blomstedt onkin sijoittanut kertautuvat yksiköt eli toimistohuoneet

julkisivua vasten olevine väliseinineen. Perushuoneen leveysmitoitus on 3 metriä seinän

keskeltä keskelle ja suurempien neuvottelu- ja johtajien huoneiden leveys on täydet 6 metriä

seinän keskeltä keskelle.

Blomstedt esitteli vuoden 1954 Arkkitehti-lehdessä näkyvästi “Tutkielman teollisen rakentami-
sen mittayksiköksi”. Lehden kannessa oli havainnollinen kuva geometrisen sarjan mahdollisuuk-
sista rakentamisen mitoituksessa. Kahtia jakautuvat kuutiot muodostavat matemaattisen sarjan 1,
2, 4, 8, 16,32,64...jne. Blomstedt viittaa tutkielmassaan myös länsimaisen musiikin aika-arvojen
mittajärjestelmään, rytmeihin ja  intervalleihin; kokosävel, puolisävel, neljännes...jne.
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On kiinnostavaa, että Blomstedt valitsi pituussuuntaiseen mitoitukseen metrisen

järjestelmän vaikka hän olisi voinut myös valita inhimilliseen mittayksikköön perustuvan

kyynärän eli kahden jalan mitan. Blomstedtin mittatutkielmissa on lukuisia esimerkkejä

missä ihmisen kehon mitat ovat mittajärjestelmien osina. Esimerkiksi monissa järjestelmissä

Blomstedtilla on mukana ns. antiikin egyptiläisten pieni kyynärmitta eli 45 cm, joka

mitataan kyynärpäästä peukalon tyveen. Kyynärmitoitukselle ei Kaartin kasarmin

uudelleensuunnittelussa olisi ollut varsinaista konkreettista estettä ja 59,4 jaolliset mitat

olisivat sointuneet kauniisti Engelin käyttämän mitoituksen kanssa. Ratkaisun valossa

näyttääkin siltä, että Blomstedtille matemaattisten järjestelmien harmonia on ollut

kuitenkin tärkeämpi, tai ainakin määräävämpi. 2.5.1955 laaditun leikkauspiirustuksen

alalaitaan joku onkin lisäännyt heiman ironisesti huomion: ”asia jakautuu kovin moneen

osaan”.

Kuten aiemmin on selostettu Aulis  Blomstedtin puhe toi esiin empire-arkkitehtuurin

vaaka- ja pystysuorat linjat ja niiden leikkauspisteet olivat keskeisiä ’luonnonvakioita’

Blomstedtin ajattelussa. Mittajärjestelmien (64 cm ja 1 m) alkupisteen voikin nähdä

aksiaalisen ajattelun kiteymänä. Kasarmitorilta lähestytään kohti symmetristä julkisivua,

kohti sen painopisteenä olevaa porttikäytävää ja rakennuksen lävistävää akselia. Liike

päättyy porttikäytävän keskelle, rakennuksen pituus ja poikittaissuuntaisten akselien

leikkauspisteeseen. Tässä on mittajärjestelmien alkupiste, Kaartin kasarmin mitoituksen

origo, paikka jossa Blomstedt on asettanut itsensä antiikin jatkumoon, cardon ja

decumanuksen määrääväksi mensoriksi.

SISÄTILOJEN MITOITUSTA

Blomstedtin leikkauspiirustuksesta vuodelta 1955 käy ilmi sisätilojen mitoitusperiaate 64-

järjestelmällä. Kun rungon moduulimitta 24x64 jaetaan kolmeen (á 8x64=5,12 m),

syntyy mitoitus ensimmäisen ja toisen kerroksen aulojen ja toimistotilojen järjestämiseksi.

Ala-aulan ja siihen liittyvän toisen lehterikerroksen vapaa leveys on 8x64 eli 512 cm. Kun

taas tästä siirrytään 144 cm ulommas, kohti ulkoseinää, päästään kantavaan pilarilinjaan.

144 cm ei ole tasajaollinen 64:llä vaan se löytyy mittajärjestelmän murto-osista: 2x64 +
Blomstedtin julkisivupiirustus pihalle 4.10.1954, johon on piirretty 1 metrin moduuliverkko. SRM.
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1/4x64 = 144 cm. Näin kantavien pilarien keskinäiseksi etäisyydeksi (kk)

leveyssuunnassa muodostuu molempiin mittajärjestelmiin sopiva 8 metriä. Kuten

pohjapiirustuksesta havaitaan, ei pilareiden leveyssuuntaisella sijoittelulla ole mitään

erityistä, muoto- tai kauneusmerkitystä virastotalon sisätilojen kannalta.

Ensimmäisen ja toisen kerroksen aulatilojen vapaa leveys on 8x64 eli 512 cm.

Blomstedtin suunnitelmissa 1-kerroksen aulan lattiassa on vuorolimitetty graniittilaatoitus,

64x128 cm2 laatoin tehtynä. Tätä ei toteutettu. Aulakerrosten välillä olevan aukon vapaa

leveys on 4x64 eli 256 cm ja aukon pituus on 20x64 eli 12,8 metriä. Aukon leveys 256

cm toistuu kolmannen ja neljännen kerroksen käytävän leveytenä, seinän keskeltä

keskelle mitattuna. Kun mitoituksessa lähdetään liikkeelle rakennuksen keskeltä jäävät

laidoilla olevat ja vanhaan tiilirunkoon liittyvät mitat ikään kuin jakojäännöksiksi.

Syvemmät toimistohuoneet ovat n. 5,8 metriä syviä ja kapeammat n. 4,5 metriä syviä.

Nämä mitat osuvat kyllä lähelle 64:n kerrannaisia (9x64=576 ja 7x64=448), mutta

koska vanhan rungon mitat vaihtelevat, eivät huoneiden syvyysmitat osu tarkalleen

mittajärjestelmään. Muita 64-järjestelmällä sijoitettuja rakennusosia ovat hissitornien

paikat, porrashuoneet, 1-kerroksen ravintolan mitoitus ja porttikäytävää rajaavien

seinäpintojen artikulointi. Viidennen kerroksen mitoitus oli luonnollisesti tehty 64-

järjestelmällä. Sisäänvedetyn kattokerroksen leveydeksi oli suunniteltu 18x64 eli 11,52

metriä. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan koskaan toteutunut.

Vuoden 1895 / 1902 mittauspiirustuksista käy ilmi, että alun perin rakennuksen kaikkien

kerrosten korkeudet ovat vaihdelleet. Samalla siis jokaisen kerroksen huonekorkeus

poikkesi toisistaan, vanhan 2. kerroksen, eli nykyisen 3. kerroksen ollessa korkein

(huonekorkeus 395 cm). Blomstedtin suunnitelmissa uusi kerroskorkeus kuitenkin

rationalisoitiin ja sovitettiin mittajärjestelmiin. Katutasokerroksen (1. krs) ja toisen

kerroksen väliseksi kerrostasokorkeudeksi tuli 4x64 + 3/4x64 eli 304 cm. Toisen,

kolmannen ja neljännen kerroksen kerrostasokorkeudeksi valittiin järjestelmästä mitta:

6x64 + 1/4x64 = 400 cm eli 4 metriä metrisestä moduliverkosta. Uuden

ullakkokerroksen vapaa korkeus määrittyi Blomstedtin ajattelussa rakennuksen ulkoasun Aulis Blomstedtin leikkauspiirustus 2.5.1955, jossa pysty- ja vaaka-akseleilla 64-mitoitusjanat, jotka jakautuvat 32 ja 16
mittoihin. Piirustuksen alalaidassa on käsivarainen himmeä merkintä ”asia jakautuu kovin moneen osaan”. MV Rho.

8x64
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mukaan. Kun oletettavasti vanhoista piirustuksista saatujen tietojen mukaan piirrettiin

leikkaukseen vanhan aumakaton imaginäärinen viiva, otti Blomstedt aumakaton ”harjan”

määrääväksi korkeudeksi. Samalla harjalle löytyi mittajärjestelmästä korkeus 6x64 = 384

cm viidennen kerroksen lattiatasosta luettuna. Vaikka Blomstedtin viidennen kerroksen ja

Engeliltä lainatun aumakaton imaginäärinen harjaviiva olivat piirustuksessa merkitty

samaksi pisteeksi, työntyi viides kerros vanhojen kattoviivojen ulkopuolelle alempana

lappeilla. Kyseessä oli siis eräänlainen restaurointifilosofinen ja puhtaasti teoreettinen

ajatus perustella viidennen kerroksen oikeaa korkeutta. Oikea korkeus oli pysytellä

Engelin aikaisen harjaviivan alapuolella, kuten Blomstedt itse myöhemmin toteaa:

”Omista ehdotuksistani ainoakaan ei ole ylittänyt vanhan Kaartin kasarmin katonharjaa”.151

Tämä on kuvaavaa jo aiemmin mainitulle Blomstedtin suhtautumistavalle

empirearkkitehtuurin ulkoasuun, jossa erityisen merkityksen saivat vaakasuuntaiset viivat.

Arkkitehti tarkasteli rakennusta piirustuslaudalla kaksiulotteisena pintana ja

suhdejärjestelmien pelikenttänä, jonka matemaattisesti selitettävänä lopputuloksena

syntyi ihmisten koettava ja havainnoitava rakennus.

Yllä Blomstedtin leikkauspiirustus 2.5.1955, jossa Blomstedt on ilmeisesti osoittanut alkuperäisen katon lappeiden linjat ja
toisaalta, jo suunnittelutyöstä erottuaan, osoittanut millaiseksi kattokulma  (harmaa viivoitettu vyöhyke) PLM:n rakennus-
osaston suunnittelun seurauksena oli muodostumassa. Blomstedt  toi esiin jopa lehtikirjoittelussa väitteen, että kattoa
oltaisiin tekemässä 80-90 cm korkeammaksi kuin hän oli koskaan suunnitellut. Blomstedtin väite oli kuitenkin perätön.
Nykyiset tarkemittaukset osoittavat, että toteutettu kattokulma noudattaa hyvin tarkasti esim. 1895 mittauspiirustuksissa
esiintyvää kattokulmaa, noin 20 astetta.

Ylempi ote leikkauspiirustuksesta 2.5.1955 MV Rho.
Alempi ote leikkauspiirustuksesta Gardens Kasern i Helsingfors, 1895. PHRAKL KSK
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4 Kaartin kasarmin nykytila

Kaartin kasarmi eli Puolustusministeriö on nykyasussaan esimerkki 1950-luvun valtion

virastotalorakentamisesta ja toisaalta esimerkki modernistisen ja konservatiivisen

restaurointilinjan yhteentörmäyksestä. Engelin yhden merkittävimmän rakennuksen

uudelleen henkiin herättäminen oli haastava ja kiehtova tehtävä jälleenrakennusajan

Suomessa. Toteutus perustuu pitkälti Aulis Blomstedtin 1952 - 55 kehittämiin idealistisiin

ajatuksiin ja harkittuihin suunnitteluratkaisuihin, mutta Puolustusministeriön

rakennuslaitoksen voimakas osallistuminen suunnitteluun ja rakennushankkeen loppuun

saattamisesta vastaaminen muodostivat lopputuloksesta sekavahkon keitoksen. Blomstedt

ei hyväksynyt PLM:n ratkaisuja eikä PLM puolestaan toteuttanut kaikkia Blomstedtin

ajatuksia. Blomstedt ei tuntenut rakennusta enää omakseen ja erosi. Kokonaisvastuuta

suunnitelman hyvyydestä ja kauneudesta ei ollut lopulta juuri kenelläkään. Toteutuneen

Kaartin kasarmin perusratkaisu on kuitenkin arkkitehti Aulis Blomstedtin kädenjälkeä.

Yllä Kaartin kasarmi vuonna 1956 otetussa kuvassa, uusine vaaleine peltikattoineen. Miehistökasarmi
on purettu. PHRAKL KSK
Oikealla kasarmi 1967 otetussa valokuvassa, kun Viljo Rewellin suunnittelema Fabianinkadun
puoleinen toimistorakennus on juuri valmistunut. SM.
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Kaartin kasarmi ja Kasarmitori 1960-luvulla otetussa kuvassa. Peltinen attika kiiltelee uutuuttaan ja
taustalla väijyvät mustat hissitornit ja lämpökeskuksen piippu. Kuva 146638,  MV ka.
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Jo ennen valmistumistaan Kaartin kasarmin kunnostus kirvoitti Helsingin Yliopiston

taidehistorian professori Lars Petterssonin valittelemaan huonoa lopputulosta Arkkitehti-

lehdessä 1955: ”Maatamme on kohdannut vakava kansallisonnettomuus. Empire-

arkkitehtuurimme kaikkein komeimpiin muistomerkkeihin kuuluva Kaartin kasarmi on …

kunnostettu valtion varoilla tavalla, joka ei tyydytä alkeellisiakaan kauneus- ja pieteetti-

vaatimuksia. Kattovyöhykkeen muoto osoittaa suunnittelijoilta puuttuvan sitä, mikä tällaisessa

tehtävässä on kaikkein tärkeintä, nimittäin hyvää makua.”152  Petterssonin mielestä Kaartin

kasarmin ulkoasusta tuli ”Suomen valtion kustantama viranomaisten taitamattomuuden ja

huonon maun monumentti”. Petterssonin kärjekäs lausunto oli laadittu erikoiselta pohjalta.

Petterssonhan kuului Aulis Blomstedtin ystäväpiiriin ja Blomstedt esimerkiksi suunnitteli 1950-

luvun lopussa Villa Petterssonin Helsingin Jollakseen. Kun Pettersson oli melko määrätietoisesti

ollut Blomstedtin suunnitelmien tukena koko suunnitteluajan, herää kysymys miksi hän halusi

julkisesti haukkua Kaartin kasarmin toteutusta? Rakentaminenhan perustui attikaa lukuun

ottamatta Blomstedtin, joskin ehkä vastentahtoisesti, laatimaan ratkaisuun pihapuolen

kattokerroksesta, Kasarmintorille näkyvine hissitorneineen ja piippuineen. Petterssonilla oli mitä

ilmeisimmin enemmänkin hampaankolossa PLM:n rakennusosaston toimintaa kohtaan ja kun

Blomstedt oli lehtikirjoittelun säestämän näytelmän myötä irtisanoutunut tehtävästään, avautui

Petterssonille mahdollisuus parjata PLM:n rakennusosastoa julkisesti. Petterssonin muistissa

painoi PLM:n rakennusosaston tekemä raa’ahko Kyminlinnan upseeri- ja miehistökasarmien

saneeraus.153  Petterssonin kritiikki jäi omaan lukuunsa ja jo seuraavana vuonna

Puolustusministeriö ryhtyi SAFA:n kanssa hyvässä yhteistyössä valmistelemaan

arkkitehtikilpailua koko Kaartin korttelialueen rakentamisesta.

SISÄTILOJEN SÄILYNEISYYS

Tarkemittausten perusteella voidaan todeta, että Kaartin kasarmi on pääsääntöisesti toteutunut

Blomstedtin suunnitelman mittajärjestelmäajattelun mukaan. Vuodelta 1962 on olemassa

PLM:n rakennuskonttorin laatimat karkeat ajantasapiirustukset, jotka osaltaan kertovat, että

rakennus toteutui pitkälti Blomstedtin suunnitelmien mukaan. Merkittävimpiä PLM:n

rakennusosaston jatkosuunnittelun yhteydessä tekemiä muutoksia ovat porttikäytävän

seinäpintojen uudelleenjärjestely ja muutamat aulatiloja koskeneet ratkaisut sekä ulkoasua ja

sen detaljointia koskevat kysymykset.

Kasarminkadun kulmaa viimeistellään 1956. PVKKA. Alla Kaartin kasarmi osana nykypäivän
monenkirjavaa kaupunkikuvaa.
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Nykyasussaan Kaartin kasarmia voi pitää hyvin säilyneenä ja se on edustava esimerkki 1950-luvun

toimistorakentamisen ihanteista. Rakennuksen käyttö- ja toimintatapa ovat olleet samat vuodesta

1956 lähtien. Jokunen toimistohuone on muotoiltu uudelleen kulloisenkin ajankohdan

tarpeiden mukaan. Muutama väliseinä on lisätty, jotta on saatu lisää huoneita, tai väliseinä on

poistettu suuremman tilan tarpeessa. Tämä on ’luonnollinen’ ja joustava tilojen ja toimintojen

vuorovaikutteinen prosessi, johon Aulis Blomstedtin luoma mittajärjestelmien käyttöön perustuva

virastotalo on tarjonnut puitteet. Perusasetelmaa se ei ole kuitenkaan muuttanut, vaan kerrokset

ryhmittyvät edelleen 1950-luvun toimistokäytävän varaan. 1950-luvun tammisista väliovista

käydään pitkänomaisiin toimistohuoneisiin, joissa kimpilevykomerot ja värikkäät muovimatot ovat

edelleen oleellinen osa huoneiden luonnetta.

Näkyvimmän muutoksen on kokenut rakennuksen edustuskerros eli ministerikerros, joka on

virkistetty 1990-luvun ajatusmaailman ja sisustusarkkitehti Yrjö Wegeliuksen suunnitelmien

mukaan. Väritys, valaistus ja pintamateriaalit ovat muuttuneet, mutta huoneiden rungot ja ovet

(tosin maalattuina) ovat edelleen vanhat. Uudet käyttötarpeet ovat johtaneet muutamien tilojen

uudelleenjärjestelyihin. Ministerin huonetta on laajennettu 1990-luvulla ja sille on muodostettu

oma ministerin aula. Vastaavasti ministerin huoneen vieressä alkujaan sijainnut

pääneuvotteluhuone on siirtynyt pihan puolelle (”Marski”) laajennetussa muodossaan.

Kolmannessa kerroksessa 1950-luvun ankaran pelkistetystä ilmeestä on liikuttu hiljalleen kohti eri

tyylilajien sekavahkoa kollaasia ja yhtenäisten pintojen somistamista erinäisin rytmittävin

rakentein.

Rakennuksen muut alueet ovat melko lailla 1950-luvun asussa. On selvää että myös näillä alueilla

on tehty muutama pintaremontti 50 käyttövuoden aikana. Seinät ja katot on maalattu, joissain

huoneissa muovimatto on vaihdettu linoleumiin, valaistusta on uusittu ja sähköasennuksia on

tullut lisää, huonekalut ja verhot ovat vaihtuneet. Engelin virallisen julkisivun sisään ja

toimistokäytävien tammiovien taakse sulkeutuva Puolustusministeriön arkinen työ on pienistä

muutoksista huolimatta jatkunut samoissa puitteissa 1950-luvulta tähän päivään saakka.

Tämän selvitystyön yhteydessä rakennuksen keskeisistä ja tyypillisistä tiloista on laadittu

huonekortit, jotka ovat raportin liitteenä.

Ministeriön 3. kerroksen käytävä 1981, jolloin Puolustusminestrien muotokuvat sijaitsivat ryhdikkäästi käytävällä.
Nyttemmin kuvat on siirretty Puolustusministerin huoneaulaan. PVKKA.

Sama käytävä nykyasussaan, 1990-luvun pintaremontin, valaistuksen uusimisen ja käytävää rytmittävien
puukoteloiden asentamisen jäljiltä.
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ULKOASU

Pääjulkisivun osalta kiinnostava muutos Engelin aikaiseen vesikattomaailmaan oli niin

sanotun pääsisäänkäynnin yläpuolisen attikan uusiminen. Engelin suunnitelmissa attika

eli rakennuksen keskiosan (keskirisaliitin) ja vesikaton räystäslinjan yläpuolinen

umpinainen seinäke, on piirretty kolmiosaisena ja keskiosaltaan korkeimpana sekä

hammastettuna. Näin se olisi muodostanut ikään kuin kruunumaisen korosteen

rakennuksen keskelle. Engel kuitenkin muutti attikan ulkonäöltään kevyemmäksi,

yksivyöhykkeiseksi ja matalaksi. Vesikaton ja attikan tuhouduttua vuoden 1944 tulipa-

lossa ja sitä seuranneissa myöhemmissä purkutöissä ei alkuperäisestä attikasta jäänyt

jäljelle mitään. Koska Blomstedtin suunnitelmissa kattokerros oli lähtökohtaisesti

tarkoitettu tehtävän sisäänvedettynä, ei Blomstedtilla ollut myöskään tarvetta ratkaista

attika-kysymystä uudestaan. Kun Blomstedtin eron jälkeen vastuu rakennushankkeesta jäi

yksin Puolustusministeriön rakennusosastolle, joutui osasto huomaamattaan

haasteelliseen restaurointitehtävään. Ilmeisesti tietämättömyyttään rakennusosasto otti

lähtökohdaksi Engelin koskaan toteuttamattoman suunnitelman eräänlainen

jälkeistoteutus. Millimetripaperille piirretty karkea luonnos attikasta on Puolustuslaitoksen

piirustusarkistossa. Rakennusteknisesti attika toteutettiin aiemman muuratun rakenteen

sijaan puurakenteisena ja pellitettynä. ”Peltipäällystyksen pystysuorat, pitkälle ulkonevat

saumat ovat jo kauan törröttäneet fasadin koristuksena”, kuten Lars Pettersson asiaa

ironisoi.154  Arkkitehti-lehdessä 1955 tätä karkeana pidettävää restaurointivirhettä esiteltiin

kuvin ja Lars Petterssonin kärkevin sanoin. Samoin harjan ylinousevia hissien

konehuoneita kritisoitiin. Myöskään Kaartin kasarmin rakennustoimikunnassa ei oltu

tyytyväisiä syntyneeseen toteutukseen. PLM:n rakennusosaston arkkitehti Vähäkallio-

Hirveläkin yhtyi 3.10.1956 kannanottoon, että ”rakennusta tulisi ensi sijassa muuttaa

siten, että attika tehtäisiin yksitasoiseksi, materiaalina rapattu tiili ja että hissitornit

purettaisiin”.155  Pihapuolen katon lappeeseen sijoittui viidennen kerroksen

kattoikkunarivi. Rakennuksen uuden kattomaiseman näkyvimmiksi elementeiksi nousivat

kuitenkin hissien pellitetyt konehuoneet ja keskuslämmityspiippu, joka on sittemmin

purettu.

Puolustusministeriön rakennuslaitoksen suunnitelma ‘konsolijako ja kattodet’ 21.4.1955, jossa esitetty myös
attika ja sen rakenne. PHRAKL

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Santahaminan arkistossa sijaitseva millimetripaperille laadittu
päiväämätön piirustus (suunnitelma?) attikasta.
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Vanhaan julkisivuun tehtiin useita pieniä muutostöitä läpikäyvän kunnostustyön lisäksi.

Osa näistä syntyi Blomstedtin suunniteluna ja osa Puolustusministeriön rakennusosaston

suunnitteluna ja työn edetessä syntyneinä kysymyksinä. Engelin aikaiset, pihajulkisivun

puoleiset porrashuoneisiin johtavat pääsisäänkäynnit jäivät tarpeettomiksi, kun

rakennuksen uudet pääsisäänkäynnit järjestettiin porttikäytävän kautta. Perusikkuna-

aukkoa leveämmät, nykyisen 2-kerroksen ikkunat paljastavat näiden entisten

oviaukkojen sijainnin. Tälle kohdalle Blomstedt sijoitti WC-tilat. Ikkunoiden alle

sijoitettiin 1. kerroksen pihalle johtavat sivusisäänkäynnit. Koska uusi 1. kerros tuli selvästi

vanhan pihatason alapuolelle, jouduttiin ovien edustalle rakentamaan syvennykset

teräsbetonisine ulkoportaineen.

Engelin suunnitelmien perusteella osa päätyjulkisivujen ikkunoista oli umpinaisia, ns.

valeikkunoita. Blomstedtin suunnitelmien mukaan kaikki ikkuna-aukot avattiin.

Fabianinkadun puoleisen pään kivijalassa oli vanhastaan kaksi holvikaaripäätteistä ovea,

jotka Blomstedtin suunnitelmissa oli tarkoitettu hävitettäviksi. Aukot muurattiinkin

umpeen, mutta rakenne jäi julkisivuun näkyviin syvennyksinä.

Uudet ikkunapellitykset ja 5 tuuman syöksytorvet suunniteltiin PLM:n rakennusosaston

mukaan kuparisiksi.156  Blomstedtin suunnitelmissa oli ollut tehdä uusi kattokerros

kuparipeltipintaisena. Kokonaisideana oli, että vastapainona vanhalle rapatulle ja

ornamentein varustellulle julkisivulle kaikki uudet pinnat olisivat sileitä ja

materiaalivalikoima niukka, joko kuparia tai sileää jaotonta lasia. PLM:n rakennusosaston

suunnittelun toimesta ratkaisuihin tuli kuitenkin sekä enemmän perinteisiä yksityiskohtia

että materiaalivalikoimaa. Peltikatto toteutettiin sinkitystä teräspellistä.

Kaartin kasarmi 1954, juuri ennen korjaustyön
aloittamista. PVKKA.

Oikealla Kasarmi kunnostus- ja muutostyön jälkeen
1958 otetussa kuvassa. PVKKA.

Pihajulkisivu jossa aulaan ja ruokalaan johtava ovi. Perusikkunoita leveämpi ikkuna paljastaa Engelin aikaisen pääsisään-
käynnin paikan, jolloin nykyisen oven kohdalla oli ylöspäin nouseva ulkoporras.



127KAARTIN KASARMIN RAKENNUSHISTORIASELVITYSARKKITEHTITOIMISTO OKULUS 2007

RAPPAUS JA ORNAMENTIT

Blomstedtin suunnitelmissa vanhan julkisivun korjaus oli kirjattu rakennusselitykseen

seuraavasti: ”Julkisivut korjataan täysin alkuperäiseen asuun seuraten käytettävissä olevia

mittauspiirustuksia ja työn aikana mahdollisesti suoritettavia lisämittauksia.”157  Vanhan

julkisivun kunnostuksen laajuudesta ei ole tiedossa tarkkoja dokumentteja. Kun

kunnostamiseen vihdoin ryhdyttiin, olivat julkisivut olleet kymmenisen vuotta

säärasitusten armoilla. Mikäli kunnostus olisi voitu toteuttaa heti tulipalon jälkeen, olisi

alkuperäistä, 1800-luvun materiaalia saattanut säilyä paljon. 1950-luvun valokuvista

kuitenkin nähdään, että julkisivurappaus on ollut hyvin huonokuntoinen. Blomstedtin

rakennusselostuksen mukaan ulkorappaus oli suunniteltu tehtävän perinteisenä

kolmikerrosrappauksena, kynnet ja täyttökerros sementtilisäyksellä ja pinta

täyskalkkilaastilla. 1950-luvulla rappauspinnat kalkattiin, rakennusselostuksen mukaan

kahteen kertaan. Paikalla tehtyjen pistokokeiden perusteella seiniä on kalkattu

myöhemmin muutamaan otteeseen ja tiettävästi viimeisen kerran 1980-luvulla.

Rakennuksen niin sanottu karniisilista, julkisivusta ulkoneva muurattu räystäslista kipsisine

konsoleineen, purettiin viimeistään kunnostustyön alkaessa 1954. Blomstedtin laatimassa

rakennusselityksessä purettavan seinän määräksi oli merkitty 1 metri kattolistan

alapuolelle.158  Uusi karniisi toteutettiin ’ajanmukaisesti’ teräsbetonirakenteena

insinööritoimisto Rosendahl & Henrikssonin suunnitelmien mukaan.159   Muuratun

julkisivurakenteen ylälaitaan toteutettiin kookas yhtenäinen teräsbetonipalkkikehä, johon

uusi betoninen karniisirakenne liittyi. Konsolit toteutettiin alkuperäistä rakennustapaa

noudattaen kipsistä. Rakennusosastolla laadittiin 19.4.1955 päivätyt piirustukset

konsolista, jotka perustuivat oletettavasti säilyneestä kappaleesta otettuihin muotoihin.

Piirustusten perusteella kuvanveistäjä Heikki Häiväoja alkoi valmistaa uusia valoksia.160

Yllä julkisivu vuonna 1954 otetussa kuvassa, juuri ennen kunnostustyön aloittamista. Esimerkiksi karniisilista, joka näkyy
kipsikonsoleineen vielä Heikki Havaksen 1940 ja 50-luvun taitteessa ottamassa sivurisaliitin kuvassa (keskellä), on
huonokuntoisena jouduttu pudottamaan alas.

Alla PLM:n rakennusosaston piirustus, suunnitelma uusien kipsikonsolin valmistamista varten. PHRAKL KSK.
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Kuvanveistäjä Häiväojan yhteys Kaartin kasarmin vuoden 1955 kunnostustyöhön syntyi

asepalvelusajalta 1952 - 53. Kun Häiväojalla oli terveydellisistä syistä johtuen poissaoloja

tavanomaisesta asepalveluksesta siitä seurasi, että Häiväoja sai tehtäväkseen

”päivärahapalkalla” kunnostaa ja valmistaa kipsisiä ornamentteja erinäisiin

kasarmirakennuksiin Suomessa. Kun Kaartin kasarmin kunnostus 1955 lähti käyntiin,

pyydettiin kipsikoristeiden kunnostamisesta tarjous Heikki Häiväojalta ja italialaisilta

stukkatööreiltä (tarkempi tieto puuttuu). Vaikka Häiväojan tarjous oli italialaisia kalliimpi,

voitti kotimainen tarjous kilpailun.

Häiväojan muistikuvan mukaan valtaosa Kaartin kasarmin kipseistä oli vaurioitunut ja

tehtiin uudestaan. Vain perusseinäpinnasta sisäänvedetyt trofeeaiheet olivat säilyneet siinä

määrin tulipalolta, ettei niitä uusittu. Häiväojan muistikuvan mukaan uudet toteutettiin

Puolustusministeriön rakennusosaston toimittamiin piirustuksiin perustuen. Missä määrin

vanhoja säilyneitä muotoja kopioitiin kipsimuottien avulla ja missä määrin Häiväoja ja

hänen apulaisensa muotoilivat kappaleita uudestaan kuvanveistäjän ottein edellyttäisi

yksityiskohtaista tarkastelua. On kuitenkin selvää, että useimmat Häiväojan tekemistä

ornamenteista ovat 1950-lukulaista tulkintaa Engelin jäntevän plastisesta muodonannosta

ja äärimmäisen taitavasta suhdemaailmasta, ja edustavat muodonannoltaan siis omaa

aikaansa. Esimerkkinä uudelleentulkinnasta voidaan tarkastella pääsisäänkäyntiä

Vasemmalla alkuperäinen ryhdikäs ja rautaisen luja
haarniska Suomen Valkoisen kaartin aikaan. Ote
kuvasta 209405 MV ka. Oikealla trofeeasetelma
nykyasussaan. Kuvanveistäjä Heikki Häiväojan
valmistama ja 1990-luvulla entistäjä Jorma Pullan
betonista uudelleen tekemä haarniska-aihe on
tulkittu monilta yksityiskohdiltaan ja
muodonannoltaan uudestaan. Huomiota voi
kiinnittää mm. keihäisiin, kypärään ja haarniskan
ryhtiin, jonka vatsa on vuosien saatossa
pullahtanut. Uusitussa muodossa sotisopa-
asetelma on saanut kaulan, kun aiemmin kypärä
on levännyt suoraan haarniskan päällä.

Arkkitehtiylioppilas K. Räiken
1948 laatima
“mittauspiirustus” (kopio SRM)
haarniska-aiheesta, jonka on
täytynyt perustua vanhan
valokuvan uudelleen-
tulkintaan. Haarniskat
tuhoutuivat pommituksessa
6.-7.2.1944, kuva PVKKA.
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reunustavia sotisopia eli haarniska-aiheita, joiden muodot jouduttiin konstruoimaan

valokuvien ja piirustusten perusteella kokonaan uudestaan. Vertaamalla nykyisiä

haarniskoja vanhojen valokuvien tallentamaan tilanteeseen, voidaan todeta kuinka

näiden muotokieli muuttui. Aiemmin mainitun TKK:n arkkitehtiosaston kurssin teekkari

K. Räike laati 1948 haarniskoista ”mittauspiirustuksen”, jonka on täytynyt perustua

lähinnä vanhan valokuvan antamiin tietoihin. Niin läheisesti se noudattaa ennen vuotta

1906 otetussa kuvassa esiintyvää kokoonpanoa. Kuten 1950-luvun toteutuksesta

havaitaan, ei Häiväoja ole perustanut muodonantoa tämän piirroksen varaan.

Haarniskojen muoto on saattanut myös hieman elää 1990-luvulla. Vuodelta 1991 on

tiedossa Entisöinti Jorma Pulla Oy:n tarjous, jonka perusteella kipsinen

haarniskakokonaisuus tehtiin uudestaan betonista.161

Risaliittien yläosien kilpiaiheissa olevat leijonavaakunakuviot toteutettiin uudestaan ja

joka toinen kilpi (joissa autonomian aikaan olivat esiintyneet kaksipäiset kotkat) jäi

tyhjäksi. Uudet kipsit valmistettiin perinteiseen tapaan liimamuotilla ja Häiväojan

urakkaan kuului kipsien kiinnittäminen. Työ tehtiin ripeästi ja se valmistui syksyllä 1955.

Häiväojan avustajina urakassa olivat kuvanveistäjä Martti Peitso ja kuvanveistäjäopiskelija

Kain Tapper.162

Ote vuoden 1895 julkisivulaveerauksesta
“Gardes kasern i Helsingfors, Officersflygeln”,
jossa kilpiaiheissa hahmottuvat kaksipäiset kotkat
ja leijonat vuorotellen. KA Rha.

Alla nykyinen betonirakenteinen karniisilista ja
tyhjät kilvet.
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PÄÄSISÄÄNKÄYNTI, AULAT JA RAVINTOLA

Kuten aiemmin todettiin virastotalon uudet pääsisäänkäynnit rakennettiin porttikäytävän

yhteyteen. Virastotalon käyttötavasta johtuen ’pääsisäänkäyntejä’ tarvittiin kuitenkin kaksi,

symmetrisesti porttikäytävän molemmin puolin. 3. kerroksen huonejaon perusteella

voidaan todeta, että rakennuksen kaksi keskeisintä johtajanhuonetta on sijoitettu

liikenteellisesti strategisiin kohtiin. Itäpuolen hissien välittömään läheisyyteen on

suunnitelmiin merkitty puolustusvoimain komentajan huone kun taas länsipuolella on

vastaavasti puolustusministerin huone. Tämä on heijastunut myös ala-aulojen jaossa:

sisään tultaessa vasemmalle on sijoittunut puolustusvoimain esikunta ja oikealle

puolustusministeriö. Porttikäytävän auloihin johtavat julkisivut on käsitelty molemmat

samalla tavalla, symmetrisesti ja vailla hierarkkista eroa kuten 1950-luvun

suunnitteluideologiaan kuului.

Yllä sisääntuloaula 1981 otetuissa valokuvissa. PVKKA. Toisen kerroksen lehterin päätteenä on lasitiiliseinä.
Alla nykytilanne.
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Blomstedtin suunnitelmissa porttikäytävän sisäseinien, eli uusien pääsisäänkäyntien

luonteeseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Uusien sisäseinien tarkoitus oli korostaa

rakennukseen saapuvalle sitä tosiasiaa, että vanhan julkisivun sisällä oli täysin moderni

rakennus. Blomstedt oli pääpiirustuksissa ja työselityksessä esittänyt, että ala-aulojen

sisäseinien alaosat tehtäisiin lasitiilestä ja lasitiili jatkuisi vielä porttikäytävän ulkoseinien

alaosissa. Näin tavoiteltiin ilmeisesti dramaattista vaikutelmaa, jossa umpipintainen

rakennusvolyymi lepää läpikuultavan lasirakenteen päällä. Työpiirustusten perusteella

vaikuttaa kuitenkin siltä, että Blomstedt luopui ajatuksesta. Oliko syynä kustannussäästö

vai arkkitehtoninen ratkaisu, jää arvoitukseksi. Blomstedtin määrätietoisena tavoitteena on

ollut näkymäyhteyden muodostaminen porttikäytävän jakamien kahden aulatilan välille.

Porttikäytävän leikkauspiirustuksesta käy ilmi, että pääovet yläpuolisine seinäosineen oli

tarkoitettu tehtäväksi kirkkaana lasirakenteena: ”kaksinkertaisin lasein

pronssiprofiilikehin”.163  Avarien näkymien saamiseksi Blomstedt oli suunnitellut aulan

lehterikerroksen kaiteet tehtäväksi lasista pronssikehyksin.164

Aulis Blomstedtin pääpiirustuksissa 13.6.1953 esittämä ratkaisu porttikäytävästä, jossa toinen kerros oli
tarkoitettu tehtävän kokonaan lasisena ja ensimmäisen kerroksen sivuseinät lasitiilisinä. SRM.

Toisen kerroksen aulan lehteri porttikäytävän lasitiiliseinän kohdalla.

Itäpuolen aulan toinen kerros umpinaisine kaiteineen. Riippuvalaisimet on listätty myöhemmin.
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Kun lasitiilen käytöstä luovuttiin, Blomstedt laati työpiirustusvaiheessa uuden suunnitelman,

jossa seinän keskiosa oli kirkasta lasirakennetta ja umpiosissa pystyuritettua materiaalia, josta

ei ole tarkempaa tietoa. Leikkauspiirustuksen suhdemaailma kertoo Blomstedtin 64-

mittajärjestelmän johdonmukaisesta käytöstä pintojen sommittelun taustalla. Suunnitelmassa

oven alalasiin on jopa merkitty mittajärjestelmän perusluku 64 cm ja potkupeltiin sen

puolikas 32 cm. Blomstedtin rakennusselityksen mukaan porttikäytävän katto oli tarkoitus

kuparipellittää. Oletettavasti ainakin osa seinien umpirakenteista olisi ollut kuparia.

PLM:n rakennusosastolla porttikäytävän luonne käsitettiin kuitenkin toisin ja suunnitelmat

muutettiin siten, että aulojen pääovet tehtiin kirkkaasta lasista, mutta toinen kerros toteutettiin

rihlatusta ja siis läpinäkymättömästä lasitiilestä. Umpinaiset pinnat rapattiin ja maalattiin

vanhojen julkisivujen luonteisina, jolloin uudemmat pinnat sekoittuvat 1800-luvun

rakenteeseen. Kaiteet puolestaan tehtiin umpinaisina teräsbetonista ja tammisin käsijohtein

varustettuina.165  Nämä ratkaisut vesittivät täysin aulojen vapaiden näkymäyhteyksien

muodostumisen ja tekivät samalla auloista hämyisämpiä kuin oli tarkoitus. Samalla useimmat

pinnat, jotka olisivat tuoneet 64-järjestelmän läsnä olevaksi rakennuksessa, jäivät

toteuttamatta.

Aulis Blomstedtin työpiirustus porttikäytävästä 1.3.1955. Ote piirustuksesta, SRM. Mittamerkinnät Okulus 2007.

Porttikäytävä nykyasussaan.
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Vaikka Lappi-Seppälä oli aiemmin kerrotussa lausunnossaan ehdottanut

kustannussääntöjä, ja esimerkiksi tammipuisten osien korvaamista jollain edullisemmalla

mutta ’tarkoituksenmukaisella’ materiaalilla, ei tammenkäytöstä toteutuksessa kuitenkaan

luovuttu. Tammesta valmistettiin mm. ulkoikkunat ja tammiviilutettuina ikkunapenkit ja 

hissitornien ulkoseinät.166 Porttikäytävä kivettiin kookkailla karkeaksi hakatuilla

graniittilaatoilla 64-järjestelmän mitoituksen mukaan, kuten Blomstedt oli

suunnitelmissaan esittänyt. Blomstedtin suunnitelmissa graniittilaatoituksen oli määrä

jatkua ehjänä ala-auloihin. Auloissa on nykyisin jonkinlainen puristelaattalaatoitus, joka

on tiettävästi toteutettu 1980-luvulla. Puolustusministeriön ylitarkastaja Jaakko Kankaan

mukaan ala-auloissa olisi alun perin ollut samaa mattoa kuin muissakin kerrosauloissa ja

käytävissä. Aulojen 1. ja 2. kerroksen kattojen alaslaskuihin asennettiin Blomstedtin

työpiirustuksissa osoittamiin paikkoihin kohdevalaisimet. Vuoden 1955 Arkkitehti-lehden

Sähkömies Oy:n mainoksessa esitellään vastaavanlaisia kohdevalaisimia kuin auloissa

nykyäänkin on.

Ala-aula 1981otetussa kuvassa. PVKKA. Takana häämöttää tumma porrashuone. Tammiset hissit on valaistu voimakkaam-
min. Aulan vastaanottotiski on uusittu 1990-luvulla ja hissiaula on rajattu lasioviseinän taakse.

Aulatilojen upotettu valaisin. Tässä valaisin on
vedetty alas huoltoa varten. Valaisin kiinnittyy
kuppiinsa magneetilla, jolloin valaisinta
voidaan suunnata vapaasti. Mainos vuoden
1955 Arkkitehti-lehdestä.
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Ensimmäisen kerroksen itäpäähän sijoitettiin ”ravintola” ja valmistuskeittiö. Nämä

asettuivat kaksi askelmaa alemmas kuin itäpäädyn muut tilat. Ravintola jatkui Blomstedtin

suunnitelmissa Kasarmintorin puolella kapeana, aulan ja vanhan julkisivun väliin jäävänä

tilana. Blomstedtin suunnitelmissa esitetty lattian tekeminen tammisena sauvaparkettina167

ei tiettävästi toteutunut. 1980-luvun valokuvassa lattiassa on matto tms. yhtenäinen

pinnoitus. Puolustusministeriön kabinetti sijoittui kapeaan, aulan ja Kasarmitorin

puoleisen julkisivun väliseen tilaan. Tämä muutettiin 1990-luvulla kirjastoksi ja

tupakkatilaksi. Samalla valmistuskeittiö sekä ruokalan lattia, katto ja kalustus

modernisoitiin sekä valaistusta lisättiin.

Ensimmäisen kerroksen itäpäässä sijaitseva ruokala 1981 otetussa kuvassa. PVKKA.

Ruokala nykyasussaan

Ruokalan vanha tarjoiluikkuna tammisine taiteovineen.
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PORRASHUONEET JA HISSIT

Rungon sisään sijoittuvat porrashuoneiden seinät tehtiin lasitiilirakenteisina.

Rakennusselityksen mukaan seinät tehtiin insulix-merkkisestä lasitiilestä ”pronssikarmeja”

käyttäen. Näin porrashuoneet saivat välillisesti luonnonvaloa pohjoisen puolen pienten

toimistohuoneiden kautta. Toisaalta porrashuoneiden ilmeessä tavoiteltiin keveyttä ja

ajanmukaisuutta. Kuten vuoden 1955 Arkkitehti-lehden mainoskin insulix-lasitiilen

käytöstä Suomen pankin setelipainorakennuksen porrashuoneessa osoittaa, lasitiilinen

porrashuone oli tyypillinen ja ajanmukainen 1950-luvun ratkaisu. Lasitiilipintaiset

porrashuoneiden seinät olivat myös kerrostasoilla tunnistettavia, erotuksena muista

umpiseinäpinnoista. Porrashuoneiden rooli virastotalon sisäisessä liikenteessä tuntuu

ajatellun toissijaiseksi, ja ainakin kerrostasoilta katsoen lähinnä varapoistumisreitiksi.

Esimerkiksi porrashuoneiden tammiviilupintaiset ovet eivät erotu lainkaan perustoimisto-

ovista. Kuitenkin jos porrasta lähestytään ala-aulasta sen luonne on vastaanottavampi.

1980-luvun valokuvat kertovat aulatilojen alkuperäisestä pelkistetystä ilmeestä, jossa

aulan perällä on vain kaksi elementtiä: tammiviilupintaiset hissitornit tai hämäryyteen

4 kerros

Porrashuone

Porrashuoneen
liittyminen ala-aulaan
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katoava porrasnousu. Porras lähtee aulasta avoimena, mutta ylemmissä kerroksissa porrashuone

rajautuu lasitiiliseinin. Tämä porrashuoneen avoimuus on aiheuttanut nykyisessä elektroniseen

kulunvalvontaan perustuvassa käytössä uudelleenjärjestelyn tarvetta. Itäpuolen porras on ala-

aulassa saanut lasiseinät ja oven ympärilleen. Länsipuolella porrashuone ja hissit on suljettu

aulan takaosaa rajaavan lasiseinä- ja ovirakenteen taakse.

Vertikaalinen liikenne virastotalossa on ajateltu tapahtuvan ensisijassa modernein hissein. Kuten

aiemmin todettiin oli hissien rakentaminen 1950-luvulla suuri kustannus ja ratkaisu edellytti

tarkkaa harkintaa. Virastotalo varustettiin neljällä ”selektiiviohjatuilla” Kone Oy:n toimittamalla

hissillä. Selektiiviohjaus oli 1950-luvun alussa uutuus, jossa yhtä nappia painamalla lähempi

hissipareista saapui paikalle. Kone Oy toimitti hissikorit tammisine sisustuksineen, joka hieman

romanttisine valaisimineen ei liene poikennut ulkonäöltään vakiotoimituksesta. Sen sijaan

hissitornien ulkoasu tehtiin virastotalon pelkistetyn luonteen mukaisesti. Pinnat päällystettiin

tammiviilutetulla kimpilevyllä. Levytys, hissiovien vetimet ja ovipumput on sittemmin uusittu. Hissit

sisustuksineen ovat palvelleet käyttäjiä viitisenkymmentä vuotta.

Hissiryhmä ala-aulan ravintolan puoleisessa päässä. Porrashuone on rajattu 1990-luvulla lasiseinärakenteella

Kone Oy:n 1956 toimittamat hissit alkuperäisine
koreineen ovat yhä käytössä
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TOIMISTOKERROKSET JA HISSIAULAT

Toimistokerrosten suunnittelu perustui yksinkertaiseen ja tyypilliseen

keskikäytäväratkaisuun ja, kuten edellä selostettiin, mitoitus perustui kahden

mittajärjestelmän käyttöön. 246 cm leveä toimistokäytävä ulottuu rakennuksen päästä

päähän ja Blomstedtin suunnitelmissa näkymän oli tarkoitettu jatkuvan ulos päätyseinän

keskiakselin ikkunasta. Jo 1962 piirretyissä pohjapiirustuksissa kuitenkin näkyy, että

jokaisessa peruskerroksessa (2.-4.) käytävän toinen pää on suljettu sijoittamalla päähän

pieniä huoneita. Tässä järjestelyssä on sittemmin tapahtunut lisää muutoksia: osa

huoneista on poistettu ja toisaalle on tehty uusia. Ulkoasultaan sangen yksinkertaisten ja

askeettisten käytävien varustukseen kuuluu alaslaskettuihin kattoihin upotetut

suorakaiteen malliset valaisimet, sähkötyöselityksen mukaan Idmanin valmistamat 20 W

loisteputkivalaisimet mallia 81009/60, varustettuina uurrepintaisilla plexilux-

muovilevyillä.168  Suunnitelmiin kuului että valaisimien kehykset olisi niklattu, mutta

nykyisellään kehykset on maalattu valkoiseksi. Käytävien varustuksiin kuuluvat kellot ja

merkinantolaitteet hissiaulojen kohdilla sekä pienen pienet ’ulos’-kyltit porrashuoneiden

ovipielissä. Neljännessä, parhaiten säilyneessä toimistokerroksessa nämä elementit ovat

yhä nähtävissä. Neljännen kerroksen käytävässä on myös jäljellä  teräslasirakenteinen eri

osastoja jakava oviseinä.

3. tai 4. kerroksen kerrosaula 1981 otetussa kuvassa. PVKKA. Lattiassa yksivärinen muovimatto. Alla 4. kerroksen käytävä
itäpäästä katsottuna. Käytävälle on levitetty matto, kaapelikouru kulkee katon rajassa ja länsipäähän on muodostettu huone
uuden jakoseinän avulla. Muuten kaikki on melko lailla 1950-luvun asussa.

Tyypillinen upotettu käytävävalaisin katon
alaslaskussa.

1950-luvun kellot, henkilöhakulaitteet
ja”ulos”-kyltit ovat yhä olemassa.
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Viides kattokerros toteutettiin vastaavalla periaatteella kuin alemmat, mutta käytävän

Kasarmitorin puoleinen sivu varattiin komeroriville ja käytävän päätteisiin sijoitettiin

ikkunattomat arkistohuoneet. Aumatun ja vain pihalle aukeavan kattoversion toteutuksen

johdosta viidennestä kerroksesta muodostui melko pimeä ja toissijainen toimistokerros.

Toimistokäytävän leimallisimpia piirteitä ovat tasajaolla asettuvat toimistohuoneiden ovet

yläpuolisine ikkunoineen. Blomstedtin rakennusselostuksen mukaan lattiassa tuli käyttää

”parhaimman laatuista, yksiväristä muovimattoa”.169  Erilaisia yksivärisiä mattoja onkin

käytetty kaikissa kerroksissa; punaruskeat, vihertävät ja harmaat matot rytmittävät muutoin

samankaltaisia toimistotiloja. Toimistojen varustukseen kuuluu käytävää vasten sijoitetut

korkeat komerorivit. Toimistojen ikkunapenkit valmistettiin tammiviilupintaisina, ja paikka

paikoin näitä on yhä jäljellä. Alun perin toimistot on valaistu pääasiassa pendelivalaisimin

eli metallivarren päässä roikkuvine lamppuineen. Sähkötyöselostuksessa mainitaan, että

toimistohuoneiden valaisinten asennuskorkeus on 2,25 m.170  Muutamassa huoneessa

pendelivalaisimia on yhä olemassa. Muita matalammassa viidennessä kerroksessa on

käytetty loistelamppuja. Pääosin toimistovalaistus on nykyisin toteutettu eri-ikäisin

loistelampuin, joista osa on 1950- / 60-luvun mallistoa.

Yllä 4. kerroksen toimistohuone 1981 otetussa valokuvassa.  Amppeli on ripustettu kantavaan
teräsbetonipilariin. PVKKA.

Oikealla viidennen kerroksen käytävä, jossa toinen seinä komerokkoa. Toimistojen ovet on muista kerroksista
poiketen varustettu lasi-ikkunoin, jotta käytävään saapuisi luonnonvalon kajoa.

Alla nykyasussaan perustoimistohuoneen komeroseinä. Ylälasillisen oven päällä poistoilmakanavan lautanen.
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Toimistohuoneiden 1950-luvun mattovalikoimaa: vihreää,
punaista ja harmaata.

Alla vasemmalla 5. kerroksen käytävän punainen matto ja
oikealla 4. kerroksen käytävän vihreä matto toimisto-
huoneiden kynnykseltä kuvattuna.

Vasemmalla 1950-luvun kytkimiä ja vanhempia toimisto-
valaisimia.

Todennäköisesti myöhemmin asennettu, vuoden 1955
uudisrakennusta vanhempi pendelivalaisin 4. kerroksen
toimistossa.

Osastopäällikkö Erkki Rantanen kolmannen kerroksen toimistohuoneessaan (nyk. nro 305). PVKKA.
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Käytävä levenee hieman porrashuoneiden ja hissien kohdalla muodostaen väljän aulan.

Hissiryhmän taakse on sijoitettu kerrosten WC-tilat, jotka on 1990-luvulla kunnostettu

pintamateriaaleiltaan ja varusteiltaan. Hissiaulan kohdalle on alun perin sijoitettu

naulakot ja oletettavasti tuoliryhmä odottavia vierailijoita varten. Aulaan sijoitettiin alun

perin kerrospalvelijoiden toimipisteet, erityisine summerillisine

”palvelukutsulaitteineen”.171  Lisäksi koko rakennus varustettiin henkilökutsulaittein.

Järjestelmien osia on vielä jäljellä sekä kerrosauloissa että toimistohuoneissa. Nykyisessä

käytössä käytäville ja hissiauloihin on kertynyt vesiautomaatteja, kopiokoneita,

sohvaryhmiä, lehtihyllyjä yms. mitä Puolustusministeriön toiminta on edellyttänyt.

Kerrosaula 4. kerroksen länsipäässä. Hissit on verhoiltu tammiviilutetuin levyin. Oikealla porrashuoneen lasitiiliseinä ja
pieni uloskäynnin osoittava kyltti. Aulan katossa on vanha porrasvalaisin (ei päällä) ja kattoon upotetut loisteputkivalaisimet.
Hissien takaa käydään miesten WC-tilaan ja käytävällä metallinen naulakko.

1950-luvun palvelukutsujärjestelmän laitteistoa 4. kerroksen hissiaulassa. Kerrospalvelija
kutsuttiin paikalle napista painamalla, jolloin keskustauluun syttyi huonenumeron kohdalle
valo.

Alla äänimerkkiin ja viiteen valopisteeseen perustuva keskuskutsujärjestelmän henkilöha-
kulaite toimistohuoneessa.
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Kolmannen eli ministerikerroksen länsipään hissiaula. Aulojen ja käytävän ilmettä on uudistettu 1990-luvulla Yrjö
Wegeliuksen suunnitelmien mukaan. Kattoon on asennettu epäsuoraa valoa antavat varrelliset valaisimet ja lattiaan
saapuvaa valoa on tehostettu puukoteloihin upotetuin valaisimin. Kaikki seinät on maalattu harmahtavaan sävyyn, vanhat
ovet on levytetty ja peittomaalattu ja kattojen alaslaskuihin lisätty kipislevykerros.

Yrjö Wegeliuksen havainnepiirustus kerrostasoaulan uudistuvasta ilmeestä 1996. PHRAKL KSK.
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IKKUNAT JA OVET

Blomstedtin modernistisissa ja rakennusosien eriaikaisuuden rehellisyyttä korostavissa

restaurointisuunnitelmissa uudet ikkunat oli piirretty yksiaukkoisiksi eli välijaottomiksi.

Kun työn hallinta siirtyi Puolustusministeriön rakennusosastolle, piirrettiin siellä

suunnitelmat uusiksi konservatiivisemmassa hengessä. Ajatuksena on selvästi ollut

palauttaa rakennus sen ”alkuperäiseen” asuun 6-ruutuisin ikkunoin. Uudet 1950-luvun

perusikkunat suunniteltiin ristikarmillisiksi ja kuusiruutuisiksi, kuten Engelin aikaan, mutta

tyypiltään moderneina sisäänpäin aukeavina kytketyin puittein. Sen sijaan uuden

ullakkokerroksen ikkunat toteutettiin yksiaukkoisina. Kiinnostava juridinen yksityiskohta

asiassa ovat Helsingin maistraatin 1955 hyväksymät pääpiirustukset jotka Aulis

Blomstedtin laati 1953. Näissä mm. ikkunat esiintyvät jaottomina. Jopa PLM:n omissa

julkisivupiirustuksissa 1955 ikkunat esiintyvät jaottomina. Blomstedtin jälkeen kukaan ei

siis katsonut tarpeelliseksi piirtää julkisivuista asian- ja ajanmukaisia suunnitelmia.

Yllä Aulis Blomstedtin ikkunasuunnitelma 28.2.1955. SRM

Alla PLM:n rakennusosaston toteutukseen johtanut ikkunasuunnitelma 30.6.1955. PHRAKL KSK Pihapuolen 1950-luvun tammi-ikkuna nykyasussaan.
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PLM:n rakennusosaston suunnittelemien ikkunoiden rakennetyyppi

oli kopioitu Blomstedtin suunnitelmista. Ikkunat valmistettiin tam-

mesta ja lakattiin, sisälasit kiinnitettiin tammilistoin ja ulkolasit

kittaamalla, kuten Blomstedtkin oli suunnitellut. Blomstedtin

ikkunapiirustuksessa on lisäksi maininta että ”Puuosat tammea,

1. kerros pilkutettu”. Epäselväksi jää mitä tällä on tarkoitettu ja on

epätodennäköistä että rakennusosasto olisi tätä nyanssia toteuttanut.

Peruskerrosten ikkunat ovat yhä alkuperäisiä 1950-luvun ikkunoita.

Viidennen kerroksen alakappaleistaan vaurioituneet ikkunat uusittiin

2000-luvun alussa Arkkitehtitoimisto Koski-Lammi Oy:n

suunnitelmien mukaan.172  Tällöin rakennusteknisenä parannuksena

ikkunapenkkiä nostettiin parikymmentä senttiä ylemmäs, jolloin

ikkunoiden suhteet muuttuivat, mikä vaikutti erityisesti sisätilaan.

1950-luvun ikkuna 4. kerroksessa nykyasussaan.

Aulis Blomstedtin kytketyn yksiaukkoisen ikkunan
rakennesuunnitelma 28.2.1955. Ikkunan alapuolelle on
suunnitelmassa esitetty erillinen raitisilman tuuletusluukku,
jota ei kuitenkaan koskaan toteutettu. SRM

PLM:n rakennusosaston ikkunasuunnitelma 20.6.1955.
6-ruutuinen välipuittein ja -karmein varustettu ikkuna. PHRAKL
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Rakennuksen ulko- ja sisäovet toteutettiin PLM:n rakennusosaston suunnitelmien

mukaan ja ilmeisen samanlaisina kuin mitä Blomstedt oli tarkoittanut.

Rakennusselostukseen oli merkitty, että ”perusovet peittomaalattuja laakaovia, huullettuja

vaneriovia. Käytävään rajoittuvat ovet ja ministerin sekä puolustusvoimain komentajan

huoneiden ja neuvotteluhuoneiden ovet päällystetään tammiviilulla”.173  Sama tammiovien

sanamuoto esiintyy PLM:n rakennusosaston ovikaavioissa. Rakennuksen nykyiset ovet

ovat 1950-luvun ovia, muutamaa muutosta lukuun ottamatta. Vanhat ovet tunnistaa mm.

Saurion Tehtaan huulletuista messinkisaranoista, joita jo Blomstedt oli määrännyt

rakennusselostuksessa käytettäväksi. Suurimman muutoksen ovat kokeneet

ministerikerroksen ovet, jotka suunnittelutoimisto Yrjö Wegeliuksen 1990-luvun lopun

suunnitelmien mukaan ovat saaneet uuden pinnan ja peittomaalin.

PLM:n rakennusosaston ovisuunnitelma 14.4.1955. PHRAKL KSK.
Käytävän osastoiva ovi 4. kerroksessa.

Yläpuolisella ikkunalla varustettu
toimistohuoneen perusovi

Ikkunallinen 5. kerroksen
toimistohuoneen ovi

3.  kerroksessa vanhat tammiovet
on  levytetty ja karmit peitto-
maalattu
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RAKENNE

Rakennesuunnittelusta vastasi Insinööritoimisto Rosendahl & Henriksson Oy, joka tuli

hankkeeseen mukaan vasta siinä vaiheessa kuin rakennustyöt työmaalla olivat alkamassa.

Insinööritoimisto sai toimitettua ensimmäiset suunnitelmat työmaalle alkuvuodesta 1955,

ja sen jälkeen vaiheittain työn etenemisen mukaan. Vauhti oli kiireinen ja osaltaan

ilmeisestikin seurausta Kaartin kasarmin rakennusselityksestä, jossa rakennesuunnittelun

tekeminen oli kirjattu urakoitsijan hankintavastuuksi. Tätä Lappi-Seppälä oli jo aiemmin

kritisoinut huonoksi ratkaisuksi.

Teräsbetonisen virastotalon rakenne perustui tyypilliseen pilari-laatta ratkaisuun. Jo

aiemmin selitetyn mitoituksen mukaan asetetut pilariparit kantoivat paikalla valetut ns.

alalaattaholvilliset kerrostasot. Alalaattaholvien palkiston perusratkaisussa palkin korkeus

oli 73 cm ja paksuus 10 cm. Muista kerroksista poiketen ensimmäisen kerroksen laatta

suunniteltiin ohuempana, 58 ja 43 cm korkein palkein. Palkiston yhteydessä valettu

alalaatan paksuus oli suunnitelmien mukaan 4 cm. Rakenteen päälle toteutettiin

jälkeenpäin erillinen 6 cm paksu teräsbetoninen ylälaatta eli lattia ja sen päälle

pintakäsittelyt. Pilarilaattarakenteen liittymisessä vanhaan muurattuun rakenteeseen ei

vaikuta olevan kiinnitetyn erityistä huomiota. Pilarilaattarakenteen reunoja kiertää ehjä

palkki joka tangeeraa ulkoseinärakennetta, mutta mitä liitoskohdassa yksityiskohtaisesti

tapahtuu, ei suunnitelmista käy ilmi. Toisen kerroksen laatan ja ulkoseinän

liityntäkohdasta on olemassa leikkaus, josta käy ilmi, että laatta lepää ulkoseiniltään

paksumman 1-kerroksen päällä. Rakenteellisesti ulkoseinälle ei kuitenkaan liene laskettu

kantavuutta, vaan pilarilaattarakenne on oma itsensä kantava kokonaisuus Engelin

aikaisen tiilirungon sisällä. Uusi rakenne tukee muurattuja julkisivuja mutta molemmilla

rakenteilla on oma perustus.174   Kun vuonna 1959 Kaartin kasarmin naapurustossa

suoritettiin räjäytystöitä, tehtiin samalla katselmus Puolustusministeriön talossa.

Rakennuksessa todettiin olevan paljon erinäisiä halkeamia, joita ei voitu eritellä niiden

monilukuisuuden vuoksi.175

Insinööritoimisto Rosendahl & Henrikssonin suunnitelma virastotalon pilariperustuksista. Vasemmalla tyyppiratkaisu jossa
pilarijalka seisoo kantavan moreenin eli “karikon” päällä. Oikealla pilari on perustettu suoraan kallioon.1955 tehdyissä
rakennesuunnitelmissa ei ole otettu kantaa vanhan tiilimuuratun rungon perustuksen mahdolliseen parantamiseen.Phrkl
SH.

Insinööritoimisto Rosendahl & Henrikssonin suunnitelma virastotalon välipohjarakenteesta 1. ja 2. kerroksen välillä.
Vasemmalla vinoviivoitettua vanhaa tiilimurattua runkoa. Alalaattaholvillinen palkisto ikäänkuin lepää tässä vanhan muurin
levikkeen päällä. Holvi kannattuu kuitenkin teräsbetonipilareiden avulla. Phrkl SH.
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Blomstedtin pääpiirustuksissa kantavat teräsbetonipilarit on piirretty solakoiksi,

poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoisiksi. Työpiirustusvaiheen mukanaan tuomat

”realiteetit” muuttivat pilarit kuitenkin neliömäisiksi. Insinööritoimisto R&H:n

suunnitelmien mukaan uudet pilarit perustettiin kallioon tai anturan välityksellä kallion

päällä olevaan kantavaan moreeniin, ”karikkoon”. Tarkempi tieto toteutuksesta puuttuu,

mutta tiedetään että jo maaliskuussa 1955 rakennustyömaa oli edennyt toiseen

kerrokseen. Perustusten tekemisessä ei siis liene ollut ongelmia, koska muutamassa

kuukaudessa työn aloittamisesta oltiin kerrostasoilla. Yksittäiset pilariperustukset on voitu

tehdä ilman laajamittaista kaivuutyötä. Perustamistaso on pohjaveden pinnan

alapuolella.

Ulkoseinien osalta uutta pintarakennetta tehtiin tiettävästi vain ensimmäisessä kerroksessa,

jotta entinen kellarikerros saatiin virastokäyttöön sopivaksi. Työselityksen mukaan

tarkoituksena oli hakata vanhojen muurien sisäpinnasta n. 10 cm pois, jotta seiniin

pystyttiin tekemään uusi verhomuuraus syrjälleen asetetusta kalkkihiekkatiilestä.176

Kantavat seinärakenteet joita oli lähinnä porrashuoneiden yhteydessä ja hissikuilut

rakennettiin paikalla valettuna teräsbetonista. Lopputarkastuspöytäkirjan mukaan

väliseinät toteutettiin 7 cm paksuisista Arabian väliseinälevyistä.177  Kyseessä on jokin

kiviainespohjainen harkko tms. rakennusmateriaali. Viidennen kerroksen ullakolle ja

vesikattorakenteeseen rajoittuvat lämpöeristävät seinät tehtiin 30 cm Siporex-tiilistä

muuraamalla.

Rakennuksen uusi karniisilista tehtiin rungon ylälaidassa kiertävän valetun teräsbetonipalkin varaan. Viidennen kerroksen
ulkoseinät toteutettiin Siporexista muuraamalla.
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Rakennusaineinen poistoilmakanava kulkee komerolinjassa. Tässä esimerkkinä 2. kerroksen hissiaulaa lähinnä olevan
huoneen ulkonurkka, josta kanavan pää lähtee.

Ote 2. kerroksen pohjapiirustuksesta 1:50. Aulis Blomstedt 29.1.1955. SRM.

TALOTEKNIIKKA

1950-luvun rakennustöitä koskevia vesi-, viemäri-, lämpö- ja ilmanvaihtosuunnitelmia ei ole

tämän tutkimustyön yhteydessä löytynyt. PLM:n rakennusosaston insinööri E. Penttisen

laatima 12.6.1953 päivätty sähkötyöselitys löytyy Sotamuseon arkistosta. Aulis Blomstedtin

laatimassa rakennusselityksessä todetaankin erikoissuunnittelutehtävien kuuluneen

Puolustusministeriön rakennusosastolle. Blomstedtin leikkauspiirustuksista käy kuitenkin ilmi

ilmanvaihdon suunniteltu periaate. Ilma poistetaan koneellisesti toimistohuoneiden

komerolinjassa tai toimistokäytävän alakatossa kulkevan vaakakanaviston ja pystysuuntaisten

kokoojakanavien avulla. Suunnitelman perusteella kanavat on toteutettu rakennusaineisina.

Esimerkiksi 1. kerroksen työpiirustuspohjassa on maininta kanavan tekemisestä betonista ja

toisessa yhteydessä mainitaan käytettävän ruukkuputkea eli poltetusta savitiilestä tehtyjä

putkikappaleita. WC-tiloilla on omat rakennusaineiset ilmanvaihtopiiput. Viidennessä

kerroksessa on kaksi ilmanvaihtokonehuonetta, tai ”tuuletinkonehuonetta”, kuten

rakennusselostuksessa todetaan.178  Sähkötyöselityksen mukaan ilmanvaihtojärjestelmä on

varustettu lukuisin puhaltimin. Selostuksessa on maininta kahdesta poistoilmapuhaltimesta ja

kahdesta huippuimurista sekä tiettyjen neuvotteluhuoneiden varustamisesta

raitisilmapuhaltimin ja huonekohtaisin ohjauslaittein. Selostuksessa todetaan, että keittiö

varustetaan raitisilmapuhaltimella ja omalla huippuimurilla.

Paikan päällä voidaan todeta, että ilmanvaihtokanavien poistoilman pieniä päätelautasia on

toimistohuoneiden ovien päällä, kuten Blomstedtin suunnitelmassakin on esitetty. Sen sijaan

korvausilman järjestämisestä ei ole selvyyttä. Rakennusselityksessä maininta, että ikkunat

varustetaan alaosastaan 15 cm korkein tammisin puuluukuin.179   Blomstedtin

ikkunapiirustuksesta (kts s. 143) käy ilmi, että luukut oli tarkoitettu toteutettavan osana

ikkunakarmia. Kun PLM:n suunnittelussa ikkunoiden malli muutettiin jäivät samalla korvau-

silmaluukut toteuttamatta.

Rakennuksen lämmitystä varten taloon rakennettiin maanalainen, osittainen kellarikerros,

johon sijoitettiin raskaspolttoöljyä polttanut keskuslämmityslaitteisto. Tätä varten rakennuksen

sisään jouduttiin sijoittamaan myös kookas savupiippu, joka sittemmin on poistettu käytöstä.
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Aulaan vastaanottotiski on uusittu 1990-luvulla ja hissiaula on rajattu lasioviseinän taakse. Valaistusta on
tehostettu lisäämällä toisen kerroksen kattoon riippuvalaisimet ja tiskin taakse seinävalaisimet.

Ala-aula 1981 otetussa kuvassa. Takana häämöttää tumma porrashuone. Tammiset hissit on valaistu
houkuttelevammiksi. Lattiassa tiettävästi muovimatto. Vaatimaton päivystäjän työpiste. Vasemmalla näkyy
päivystäjän huoneen asiointitiski joka on, oletettavasti 1990-luvulla, rakennettu umpeen. Pvkka.

Lattiapinnoite on uusitteu 1990-luvulla kivilaatoitukseksi. “Pronssiset” pääovet ovat 1950-luvulta.

Aulasta nouseva läntinen porrashuone. Mosaikkibetoniset porrasasklemat, teräspinnakaiteet tammisin
käsijohtein ja porrashuoneen lasitiiliseinät pronssikehyksissä ovat 1950-luvun ratkaisuja.
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Kaartin kasarmi

RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2007

HUONEKORTTI

ARKKITEHTITOIMISTO OKULUS 2007

1. krs aula, läntinen

Mittauspiirustus 2003 1:200

Aulis Blomstedtin työpiirustus 1955

Käyttötarkoitus ja muutokset

Lattia ja jalkalistat

Seinät

Katto

Ulko-ovet

Väliovet

Ikkunat

Valaisimet

Pääsisäänkäyntiaula Puolustusministeriön puolelle.
1990-luvulla tehty läpikäyvä uudistus: lattia laatoitettu, porras- ja hissiaula rajattu lasiovirakenteella, uusi
vastaanottotiski, valaisimia lisätty, huoneen 103 väliseinäikkuna muurattu umpeen.Ovien tammilistoitusta uusittu.

Alun perin tiettävästi muovimatto. Nykyisin vaalean ruskea kivilaatta. Tammiset jalkalistat.

Kiviaineisissa peruspinnoissa tasoite + valkoinen maali.
Hissitornien pinnoissa tammiviiluinen levytys. Levytys tiettävästi kunnostettu 1990-luvulla ja samalla uusittu ovet
vetimineen ja pumppuineen sekä hissien edustan valaistus.

Alaslaskettu kattorakenne johon upotettu kohdevalaisimet.

Messingistä valmistettu metallinen ovi-/ ikkunarakenne / tuulikaappi 1950-luvulta. Messinkiset vetimet joissa
tammiset kädensijat. Abloyn ovipumput.

Lakatut tammiviiluiset laakaovet tammisin karmein ja peitelistoin.

Kts. ulko-ovi

Tiettävästi Sähkömies Oy:n suunnattavat kohdevalaisimet malli nro 2001.
Hissien kohdalla uudemmat pinta-asennetut loisteputkivalaisimet.
Vastaanottotiskin kohdalla uudet seinävalaisimet.
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Itäinen aula 1980-luvulla otetussa kuvassa. 1950-luvun pelkistetyssä interiöörissä varusteita ja kalusteita on
niukalti: virkailijan pöytä tarpeineen, kaksi jalkanaulakkoa ja yksi pöytä tuoleineen portaiden päässä. Taustalla
häämöttää ravintola ja toisen kerroksen lehterikaiteessa taulu. Pvkka.

Itäinen aula nykyasussaan. Lattiamateriaali on vaihtunut muovimatosta kivilaatoitukseksi, vastaanottopöytä
lasikopiksi, valaistusta on tehostettu riippuvalaisimin, porrashuone on rajattu lasiseinin ja naulakoiden tilalla
on viherkasveja sekä ajanmukainen lähdevesiautomaatti.

Itäisen aulan tammiverhoillut hissit. Verhoilua uusittu 1990-luvulla. Hissien päällä olevat valaisimet ovat
alunperin olleet kattoon upotettuina.

Porrashuone on rajattu lasiseinä- / ovirakenteella 1990-luvulla kulunvalvonnan tehostamiseksi.
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Kaartin kasarmi

RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2007

HUONEKORTTI

ARKKITEHTITOIMISTO OKULUS 2007

1. krs aula, itäinen

Mittauspiirustus 2003 1:200

Aulis Blomstedtin työpiirustus 1955

Käyttötarkoitus ja muutokset

Lattia ja jalkalistat

Seinät

Katto

Ulko-ovet

Väliovet

Ikkunat

Valaisimet

Alun perin pääsisäänkäyntiaula Puolustusvoimain komentajan ja esikunnan sekä ravintolan puolelle.
Tiettävästi jo alunperin Blomstedtin piirustuksissa esiintyvä arkisto on jaettu useammaksi huoneeksi ja aulaan on
rakennettu huoneiden 111, 113 ja 115 ovet. 1990-luvulla tehty läpikäyvä uudistus: lattia laatoitettu, porras-
huone rajattu lasiovirakenteella, uusi vastaanottotiski ja valaisimia lisätty.

Alun perin tiettävästi muovimatto. Nykyisin vaalean ruskea kivilaatta. Tammiset jalkalistat.

Kiviaineisissa peruspinnoissa tasoite + valkoinen maali.
Hissitornien pinnoissa tammiviiluinen levytys. Levytys tiettävästi kunnostettu 1990-luvulla ja samalla uusittu ovet
vetimineen ja pumppuineen sekä hissien edustan valaistus.

Alaslaskettu kattorakenne johon upotettu kohdevalaisimet.

Messingistä valmistettu metallinen ovi-/ ikkunarakenne / tuulikaappi 1950-luvulta. Messinkiset vetimet joissa
tammiset kädensijat. Abloyn ovipumput.

Lakatut tammiviiluiset laakaovet tammisin karmein ja peitelistoin.

Kts. ulko-ovi

Tiettävästi Sähkömies Oy:n suunnattavat kohdevalaisimet malli nro 2001.
Hissien kohdalla uudemmat pinta-asennetut loisteputkivalaisimet.
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Ravintola eli Puolustusministeriön ruokala 1980-luvulla otetussa kuvassa. Alkuperäinen seinätarjoiluluukku
ei ole enää käytössä vaan sen on korvannut pitkä tarjoilutiski kylmä- ja lämpöpöytineen. Muutoin interiööri
perustuu 1950-luvun ratkaisuihin: tammiset ikkunapenkit, akustoiva tumma katto pinta-asennettuine
valaisimineen ja lattiassa oletettavasti muovimatto. Pvkka

Ravintola nykyasussaan. Kaikki pinnat on raikastettu ja vaalennettu. Kattoon on tehty tiskin kohdalle
alaslasku, salin takaosaan on rajattu paljeovilla erillinen kabinetti. Alunperin kabinetti sijaitsi nykyisen
kirjaston kohdalla, huoneissa 110-116, jonne ravintolasali myös jatkui yhtenäisenä.Valaistusratkaisu ja
valaisimien malli on 1950-luvulta. Katon nykyiset akustiikkalevyt ovat kipsilevyä.

Ravintolasalin ja kettiön välinen alkuperäinen 1950-luvun tarjoiluaukko ei ole enää tarjoulukäytössä.

Ravintola nykyasussaan kabinetin suunnasta katsottuna.
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Kaartin kasarmi

RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2007

HUONEKORTTI

ARKKITEHTITOIMISTO OKULUS 2007

Käyttötarkoitus ja muutokset

Lattia ja jalkalistat

Seinät

Katto

Väliovet

Ikkunat

Valaisimet

Ravintola.
Ravintolaan on tehty tarjoulutiski, joka näkyy 1980-luvun alussa otetussa valokuvassa. Ravintolan yleisilmettä on
vaalennettu ja pintoja sekä varustusta uusittu 1990-luvulla. Samalla ravintolasali on pienentynyt kun entinen
kabinettiosasto on muuttunut tupakkahuoneeksi ja kirjastoksi.

Alun perin tiettävästi muovimatto. Nykyisin vaalean ruskea kivilaatta portaissa. Muutoin ruskeasävyinen linoleum-
matto laatoitus 30x30 cm2. Maalatut jalkalistat

Kiviaineisissa peruspinnoissa tasoite + valkoinen maali.

Alaslaskettu kattorakenne jossa akustoiva levytys 1950-luvulta. 1980-luvun kuvassa tumma (musta?). Nykyisin
valkoiseksi maalattu akustoiva, neliörei’itetty kipsilevy.

Aula: lakatut tammiviiluiset lasiovet ja ikkunat. Ikkunalasit rihlatut

Tammiset yksiaukkoiset kytketyin puittein varustetut ikkunat ja lakatut tammiset ikkunapenkit joissa
tuuletusrei’itys 1950-luvulta.

Pinta-asennetut peltikoteloiset ja ritiliköllä varustetut hehkulamppuvalaisimet. Malli vastaava kuin 1950-luvulla,
mutta valaisimet oletettavasti 1990-luvulta. Seinissä uudemmat etsatusta lasista valmistetut ja Suomen leijona
vaakuna-kuvioidut valaisimet. Kabinetissa uudet riippuvalaisimet.

1. krs ravintola 118/120

Aulis Blomstedtin pohjapiirustus 1955

Mittauspiirustus 2003, 1:200

Uudempi 1990-luvun etsatusta lasista
valmistettu ruokalan seinävalaisin, joissa
keskellä, lampun kirkkaimmalla kohdalla
Suomen leijona vaakuna.

Peruskattovalaisinja katon akustoivaa kipsilevyä.
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Sisääntuloaula 1981 otetussa valokuvassa. Toisen kerroksen lehterin päätteenä on lasitiiliseinä. Katossa
upotetut kohdevalaisimet. Lattiassa muovimatto jossa erottuvat tummempina raitoina saumakohdat.
Umpinainen kaide lakatuin tammisin käsijohtein. Pvkka.

Yläaula nykyasussaan.Havaittavimpia muutoksia ovat valaistuksessa tapahtuneet uudistukset. 1980-luvun
valokuvaan verrattuna upotetut valaisimet on vaihdettu vapaasti suunnattaviksi ja keskialueen
kohdevalaisimet on korvattu riippuvalaisimilla.

Hissiaula nykyasussaan. Lattiassa 1950-luvun punertava muovimatto. Ruskea raidoitus on joko alkuperäinen
idea (kts. vasen kuva) tai lattian kunnostuksen yhteydessä tehty ratkaisu. Kattoon on asennettu kaapelikouru
ja hissiaulan valaistusratkaisu on tiettävästi uudempaa perua.

Toisen kerroksen länsipään toimistokäytävä. Lakatut tammiovet yläikkunoineen, punainen muovimatto ja
maalatut puistet jalka- ja ovikehyslistat tammisine mattolistoineen ovat 1950-luvulta. Kaapelikouru on
uudempi lisäys.
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Kaartin kasarmi

RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2007

HUONEKORTTI

ARKKITEHTITOIMISTO OKULUS 2007

2. krs aula, läntinen

Mittauspiirustus 2003 1:200

Aulis Blomstedtin työpiirustus 1955

Käyttötarkoitus ja muutokset

Lattia ja jalkalistat

Seinät

Katto

Väliovet

Ikkunat

Valaisimet

Kerrosaula / 2-kerroksinen aula
Tiettävästi 1990-luvulla valaistusta on lisätty ja uudistettu. Samoin hissien tammiset levytykset on uusittu.
Kaapelikouru lisätty toimistokäytävään. Käytävän päähän rakennettu myöhemmin huone (200).

Punainen muovimatto ruskein saumaraidoin. Maalatut jalkalistat joissa tammiset mattolistat.

Kiviaineisissa peruspinnoissa tasoite + valkoinen maali. Porrashuoneessa lasitiilimuuraus messinkikehyksissä.
Hissitornien pinnoissa tammiviiluinen levytys. Levytys tiettävästi kunnostettu 1990-luvulla ja samalla uusittu ovet
vetimineen ja pumppuineen.

Alaslaskettu kattorakenne johon aulassa upotettu kohdevalaisimet. Muualla pinta-asennetut
loisteputkivalaisinkotelot.

Lakatut tammiviiluiset laakaovet peittomaalatuin karmein. Ovikarmissa kattoon ulottuva yläikkuna.

Rihlattu lasitiili porttikäytävän suuntaan.

Alunperin tiettävästi Sähkömies Oy:n kohdevalaisimet malli nro 2021, jotka 1981 jälkeen on vaihdettu
suunnattavaan malliin. Aulan keskialueelle lisätty rippuvalaisimet 1990-luvulla. Hissiaulan ja toimistokäytävän
loisteputkivalaisimet on uusittu

Esimerkki tyypillisestä listoitus- ja lattiaratkaisusta:

Käytävässä punainen muovimatto ja toimisto-
huoneissa erivärisiä mattoja.

Puiset peittomaalatut jalka- ja ovikehyslistat sekä
ovikarmit. Kynnyspuut ja mattolistat lakattua
tammea, messinkiruuvein päältä kiinnitettynä.



156 KAARTIN KASARMIN RAKENNUSHISTORIASELVITYS / HUONEKORTIT ARKKITEHTITOIMISTO OKULUS 2007

Toisen kerroksen itäinen aula nykyasussaa. 1950-luvun alkuperiäseen asuun on tullut pieniä muutoksia
kuten läntisessä aulassa. Valaistusta on uudistettu ja lattian muovimatto vaihtunut vaaleampaan linoleumiin
tiettävästi 1990-luvulla.

Toisen kerroksen itäinen aula nykyasussaa. Näkymä kohti itäpään käytävää.

PLM:n rakennusosastolla 1950-luvulla suunniteltu tamminen käsijohde ja betoninen kaideratkaisu.

Toisen kerroksen itäinen hissiaula nykyasussaa. Porrashuoneen lasiseinä ja portaaseen johtava
yläikkunallinen lakattu tammiviiluovi. Valaistusratkaisu ja kaapelikouru on uudempaa perua. 1950-luvun
käytäväkello näyttää yhä aikaa.
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RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2007

HUONEKORTTI

ARKKITEHTITOIMISTO OKULUS 2007

2. krs aula, itäinen

Mittauspiirustus 2003 1:200

Aulis Blomstedtin työpiirustus 1955

Käyttötarkoitus ja muutokset

Lattia ja jalkalistat

Seinät

Katto

Väliovet

Ikkunat

Valaisimet

Kerrosaula / 2-kerroksinen aula
Tiettävästi 1990-luvulla valaistusta on lisätty ja uudistettu. Samoin hissien tammiset levytykset on uusittu.
Kaapelikouru lisätty toimistokäytävään. Käytän päähän on myöhemmin rakennettu huone (252).

Vaaleakuosinen linoleummatto. Maalatut jalkalistat joissa maalatut mattolistat.

Kiviaineisissa peruspinnoissa tasoite + valkoinen maali. Porrashuoneessa lasitiilimuuraus messinkikehyksissä.
Hissitornien pinnoissa tammiviiluinen levytys. Levytys tiettävästi kunnostettu 1990-luvulla ja samalla uusittu ovet
vetimineen ja pumppuineen.

Alaslaskettu kattorakenne johon aulassa upotettu kohdevalaisimet. Muualla pinta-asennetut
loisteputkivalaisinkotelot.

Lakatut tammiviiluiset laakaovet peittomaalatuin karmein. Ovikarmissa kattoon ulottuva yläikkuna.

Rihlattu lasitiili porttikäytävän suuntaan.

Kohdevalaisimet 1950-luvun ratkaisu. Aulan keskialueelle lisätty rippuvalaisimet 1990-luvulla. Hissiaulan ja
toimistokäytävän loisteputkivalaisimet on uusittu
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Osastopäällikkö Erkki Rantanen kolmannen kerroksen toimistohuoneessaan (nyk. nro 305), 1981 otetussa
valokuvassa. Johtajiston työpöytämalli oli lakattua puuta pyöristettyine nurkkineen. Yllä roikkuu 1950-luvun
valaistusratkaisuun kuulunut pendelivalaisin. Lakattu tammiviiluinen ikkunapenkki ulottuu koko huoneen
leveydeltä. Pvkka.

3. kerroksen tammiovet on 1990-luvulla levytetty ja maalattu harmaiksi. Mm. Saurion tehtaan messinkiset
huuletun oven saranat paljastavat kuitenkin, että kyseessä ovat vanhat , 1950-luvun ovet. Huoneen valokytkin
sijaitsee avautuvan oven kupeessa.

3. kerroksen huone 305 nykyasussaan.

Perushuoneen käytävän puoleisen seinän perusratkaisuun kuluu kolmiosainen täyskorkea kimpilevyinen
komerosto. Käytävän oven päällä on ikkuna ja sen yläpuolella (käytävän alaslaskussa) kulkee ilmanvaihtokanava,
josta viitteenä huoneen puolella kanavan lautanen.
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RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2007
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ARKKITEHTITOIMISTO OKULUS 2007

Käyttötarkoitus ja muutokset

Lattia ja jalkalistat

Seinät

Katto

Perustoimistohuone (3 metrin levyinen seinän keskeltä keskelle).
Muutoksia 1990-luvlla : Tammiovet levytetty ja peittomaalattu + painikkeet ja lukkokilvet uusittu. Tammiviiluiset
ikkunapenkin korvattu uudemmilla. Sähkökouru ikkunaseinällä. Valaistus uusittu.

Muovimatto: 305: uusittu harmaa, 307: vihreä,309:punainen.

Kiviaineisissa peruspinnoissa tasoite + vaalea maali.

Kattopinnoissa tasoite + vaalea maali

Väliovet

Ikkunat

Valaisimet

Vanhat tammiviiluiset laakaovet levytetty ja peittomaalattu harmaiksi 1990-luvulla. Ovikarmissa käytävän kattoon
ulottuva yläikkuna.

Kuusiruutuiset ristikarmilliset perusikkunat. Kytketyt puitteet. Tammea.

Oletattavasti alkuperäiset valaisimet oleet pendelivalaisimia. Nykyiset peltikoteloiset varrelliset
loisteputkivalaisimet.

Perustoimistohuone 3. krs

Kiintokalusteet

Peittomaalatut 3-osaiset yläkaappilliset komerot

3051950-lukulaiset kytkimet ovat edelleen useissa huoneissa käytössä.

Mittauspiirustus 2003, 1:100Aulis Blomstedtin työpiirustus 1955
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Tiettävästi 4. kerroksen perustoimistohuone (nyk. nro 428) 1981 otetussa kuvassa. Pvkka. 4. kerroksen perustoimistohuone 428 nykyasussaan, sihteeri Minna Kavoniuksen käytössä.

Perustoimistohuoneen vakiovarustukseen kuuluu kolmiosainen kaapisto käytäväseinää vasten.
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HUONEKORTTI

ARKKITEHTITOIMISTO OKULUS 2007

Käyttötarkoitus ja muutokset

Lattia ja jalkalistat

Seinät

Katto

4. kerroksen perustoimistohuone (3 metrin levyinen seinän keskeltä keskelle)

Vihreä muovimatto

Kiviaineisissa peruspinnoissa tasoite + vaalea maali.

Kattopinnoissa tasoite + vaalea maali

Väliovet

Ikkunat

Valaisimet

Lakatut tammiviiluiset laakaovet peittomaalatuin karmein. Ovikarmissa käytävän kattoon ulottuva yläikkuna.

Kuusiruutuiset ristikarmilliset perusikkunat. Kytketyt puitteet. Tammea. Tammiviiluiset ikkunapenkit

Nykyiset peltikoteloiset pinta-asennetut loisteputkivalaisimet.

Perustoimistohuone 4. krs

Kiintokalusteet

Peittomaalatut 3-osaiset yläkaappilliset komerot

428

Mittauspiirustus 2003, 1:100Aulis Blomstedtin työpiirustus 1955
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5 krs. toimistohuone 509

Mittauspiirustus 2003, 1:100Aulis Blomstedtin työpiirustus 1955.

Käyttötarkoitus ja muutokset

Lattia ja jalkalistat

Seinät

Katto

Perustoimistohuone. Ikkunat uusittu ja ikkunapenkkiä korotettu 2000-luvulla.

Muovimatto (harmaa) + peittomaalatut puiste jalkalistat + lakatut tammiset mattolistat

Kiviaineisissa peruspinnoissa tasoite + vaalea maali.

Kattopinnoissa tasoite + vaalea maali

Väliovet

Ikkunat

Valaisimet

Lakatut tammiviiluiset yläikkunalliset laakaovet peittomaalatuin karmein.

Yksiaukkoiset, sisään-sisään-aukeavat. Sisäpuitteessa 2K eristyslasi

Muovisella opaakkikuvilla varustettu laatikkomainen loisteputkivalaisin.

Kaartin kasarmi

RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2007

HUONEKORTTI

Kiintokalusteet

Peittomaalatut 3-osaiset yläkaappilliset komerot
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ARKKITEHTITOIMISTO OKULUS 2007

2 krs. päätyhuone 248/250

Mittauspiirustus 2003, 1:100Aulis Blomstedtin työpiirustus 1955.
Käyttötarkoitus ja muutokset

Lattia ja jalkalistat

Seinät

Katto

Suurempi toimistohuone (johtajan huone)

Tammisauvaparketti.

Kiviaineisissa peruspinnoissa tasoite + vaalea maali.

Kattopinnoissa tasoite + vaalea maali

Väliovet

Ikkunat

Valaisimet

Lakatut tammiviiluiset laakaovet peittomaalatuin karmein. Ovikarmissa kattoon ulottuva yläikkuna.

Kuusiruutuiset ristikarmilliset perusikkunat. Kytketyt puitteet. Tammea. Tammiviiluiset ikkunapenkit

Riippuvat loisteputkivalaisinkotelot. Tiettävästi myöhempi (ei 1950-l) ratkaisu.
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Vuosina 1918-1919 Suomen sotaministerinä eli puolustusministerinä toimineen Kenraali Rudolf Waldenin
työpöytä on edelleen puolustusministerin käytössä. Yllä ministerin huone puolustusministeri Lasse Äikäksen aikaan
1981 otetussa kuvassa. Pvkka

Ministerin huone nykyisessä asussaan sisustusarkkitehti Yrjö Wegeliuksen suunnittelemana 1996. Waldenin
pöytää lukuunottamatta kalustus on uusittu, kattoon on lisätty kipsilevykerros halogeenivaloja varten ja kipsiset
kattokourulistat. Huonetta on myös laajennettu entisen kokoushuoneen suuntaan, jotta uudelle neuvottelupöy-
dälle on saatu paikka

Porrashuoneen kupeeseen on sisustettu oma ministeriaula 1990-luvulla, johon on sijoitettu entisten puolustus-
ministerien valokuvat.

Oletettavasti ministerin adjutantin huone 1981 otetussa kuvassa. Pvkka.
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RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2007

HUONEKORTTI

ARKKITEHTITOIMISTO OKULUS 2007

Ministerin ja sihteerin huoneet sekä ministeriaula. Mittauspiirustus 2003, 1:200

Aulis Blomstedtin työpiirustus 1955

Ministerin huone

Huoneet 314, 312

Yrjö Wegeliuksen suunnittelma 1996. Phrkl ksk.

Käyttötarkoitus ja muutokset

Lattia ja jalkalistat

Seinät

Katto

Puolustusministerin huone ja adjutantin eli nykyisin sihteerin huone.
1990-luvulla sisustusarkkitehti Yrjö Wegeliuksen suunnitelmien mukaan ministerin huonetta on laajennettu
kohti itää ja muodostettu porrashuoneen viereen oma ministeriaula. Huoneiden pinnat, kalustus ja valaistu on
uusittu samalla.

Tammisauvaparketti.

Kiviaineisissa peruspinnoissa tasoite + vaalea beige maali.

Kipsilevyalaslasku, valk. maalattu jossa upotetut halogeenivalaisimet

Väliovet

Ikkunat

Valaisimet

Lakatut tammiviiluiset laakaovet peittomaalatuin karmein.

Kuusiruutuiset ristikarmilliset perusikkunat. Kytketyt puitteet. Tammea. Tammiviiluiset ikkunapenkit

Upotetut halogeenivalaisimet + kattokruunu
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Vasemmalla puolella oleva kiinteä tammiviiluinen kirjahylly on tiettävästi 1950-luvulta. Hyllykön paikka näkyy
myös Blomstedtin pohjapiirustuksessa. Oven oikealla puolella on tamminen erillinen komero.

Alunperin puolustusvoimain komentajan adujutantille varattu huone. Nykyisin PLM:n kansliapäällikön
sihteerin huone / eteishuone. Blomstedtin suunnitelmassa huone on erotettu eteiskäytävästä väliseinällä.
Väliseinä on purettu jossain vaiheessa.

Tammisauvaparkettia kansliapäällikön nykyisissä tiloissa.
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 Mittauspiirustus 2003, 1:200

Aulis Blomstedtin työpiirustus 1955

PLM:n kansliapäällikön

huoneet 326, 328

Käyttötarkoitus ja muutokset

Lattia ja jalkalistat

Seinät

Katto

Aulun perin puolustusvoimain komentajan ja adjutantin huoneet, nykyisin Puolustusministeriön kansliapäällikön
ja sihteerin huoneet.

Tammisauvaparketti.

Kiviaineisissa peruspinnoissa tasoite + vaalea beige maali.

Tasoite + vaalea maali

Väliovet

Ikkunat

Valaisimet

Lakatut tammiviiluiset laakaovet peittomaalatuin karmein.  Kansilapäällikön huoneen ovet kaksilehtiset. WC:n ovi
peittomaalattu. Käytäväovi kuten muutkin 3. kerroksen käytäväovet.

Kuusiruutuiset ristikarmilliset perusikkunat. Kytketyt puitteet. Tammea.

Uudemmat riippuvalaisimet
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Pääneuvotteluhuone vuonna 1962 otetussa kuvassa, kun PHK:n edustajat tapaavat Puolustusministerin.
Keskellä Mannerheimin sodanaikaisen päämajan karttapöytä. Valaisimet oletettavasti Taito Oy:n tuotantoa.
Katossa oletettavasti viilutettu akustoiva levytys. Takaseinässä koneellisen poistoilman venttiilit. Kuvat Pvkka.

Kokouspöytä 1981 oteutussa kuvassa. Valaisimet ja tuolien kuosit ovat vaihtuneet uudempiin.

Kokoushuone vuonna 1962 otetussa kuvassa. Ikkunoista aukeava näkymä paljastaa, että huone on sijainnut
Kasarmitorin puolella ja ollut kahden ikkuna-akelin levyinen. Pvkka.

Entinen kokoushuone on muuttunut 1990-luvulla kapeaksi perustoimistohuoneeksi. Käytäväseinään on
puhkaistu oviaukko ja vastaavasti väliseinän oviaukko on muurattu umpeen. Komerot ovat niin ikään
uudempaa mallia.
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ARKKITEHTITOIMISTO OKULUS 2007

3. krs pääkokoushuone

“Huone 318”

Huone 318 ja osa Puolustusministerin huonetta 312.
Mittauspiirustus 2003, 1:100

Aulis Blomstedtin työpiirustus 1955

Käyttötarkoitus ja muutokset

Lattia ja jalkalistat

Seinät

Katto

Entinen pääkokoushuone.
Muutettu osin Puolustusministerin huoneeksi ja osin toimistohuoneeksi  (osaston sihteerin
huone) 1990-luvulla.

Vihreä muovimatto

Kiviaineisissa peruspinnoissa tasoite + vaalea maali.

Väliovet

Ikkunat

Valaisimet

Mahdollisesti uudempi ovi tai siirretty, levyetty ja paittomaalattu vanha ovi.

Kuusiruutuiset ristikarmilliset perusikkunat. Kytketyt puitteet. Tammea.

Varsikannatteiset loisteputkivalaisinkotelot.

Tasoite + vaalea maali
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Kolmannen kerroksen keskiakselissa, Kasarmitorin puolella sijaitseva kokoushuone “Selonteko”.

Katossa teittävästi 1950-luvun akustiikkalevytys, valkoiseksi maalattuna. Alkuperiäiset valaisimet oletettavasti pendelivalaisimia,
kuten käytävän vastapuolella olleessa kokoushuoneessa. Nykyiset valaisimet uudempi lisä.

“Selonteko” käytävän suuntaan. 3-kerroksen kokous- ja johtajien huoneiden ovet poikkeavat muista perusovista;
ovissa ei ole yläikkunoita.  Taideteos on sijainnut 1980-luvulla itäisen sisääntuloaulassa, parvekekaiteeseen
kiinnitettynä.
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Mittauspiirustus 2003, 1:100Aulis Blomstedtin työpiirustus 1955

Käyttötarkoitus ja muutokset

Lattia ja jalkalistat

Seinät

Katto

Blomstedtin suunnitelmissa kokoushuone. Sittemmin PLM:n osastopäällikön huone. Nykyisin
kokoushuone “Selonteko”

Tammisauvaparketti

Kiviaineisissa peruspinnoissa tasoite + vaalea maali.

Väliovet

Ikkunat

Valaisimet

Vanhat tammiviiluiset laakaovet levytetty ja peittomaalattu harmaiksi 1990-luvulla.

Kuusiruutuiset ristikarmilliset perusikkunat. Kytketyt puitteet. Tammea.

Uusittu 1980-luvulla (?).

3. krs huone 320

Akustoiva kattolevytys, maalattu
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Mannerheimin päämajan karttapöytä nykyisessä pihanpuoleisessa “Marski” kokoushuoneessa.

Huone vuoden 1981 valokuvassa johtajan huoneena. Katossa pendelivalaisimet ja lattiassa matto. Pvkka. Kokoushuone “Marski” nykyasussaan. Kantava pilari on jäänyt keskelle huonetta on 1990-luvun
laajennuksen ja muutostöiden yhteydessä.
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Kokoushuone “Marski” 321. Mittauspiirustus 2003, 1:100Aulis Blomstedtin työpiirustus 1955

Kokoushuone “Marski”

Huone 321

Käyttötarkoitus ja muutokset

Lattia ja jalkalistat

Seinät

Katto

Alunperin johtajan huone / neuvotteluhuone. Muutettu ja laajennettu kokoushuone “Marskiksi” oletettavasti 1990-luvulla.

Alun perin (muovi?) matto. Nykyisin tammisauvaparketti.

Kiviaineisissa peruspinnoissa tasoite + vaalean vihertävä maali.

Väliovet

Ikkunat

Valaisimet

Uudempi palo-ovi 1984. Peittomaalattu, harmaa.

Kuusiruutuiset ristikarmilliset perusikkunat. Kytketyt puitteet. Tammea.

Aukstoiva kipsilevytys + kipsiset kattolistat

Alun perin opaalilasiset pendelivalaisimet. Nyt 1920-lukulaiset riippuvalaisimet.
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Julkisivun värit

Tämän tutkimustyön yhteydessä tehtiin maantasolta pistokokeen omaisesti muutama raape julkisi-

vun kalkkausten sävyistä. Tarkempi julkisivun väreja selvittävä tutkimustyö tulee suorittaa kun

rakennuksen julkisivua seuraavan kerran huolletaan, mieluiten kiinteiltä telineiltä. Tällöin myös

mahdollisesti alkuperäisenä säilyneiden kipsikoristeiden kyljistä tai taustoista voi löytää hyvinkin

vanhoja värikerroksia.

PERUSSEINÄPINNAN SÄVY

Vuoden 1955/56 töiden yhteydessä tehdyn rappaustyön laajuudesta ei ole tietoa. Valokuvien

perusteella vanhaa rappausta on ollut varsin runsaasti jäljellä vielä rauniovaiheen viime vuosinakin,

joten on epätodennäköistä, että kaikkea vanhaa laastia olisi pudotettu. Toisaalta rappauksen

nykykunto on varsin hyvä ja pinta suhteellisen tasalaatuinen, mikä viittaisi siihen, että rappaukselle

on vähintäänkin tehty uusi pinta kauttaaltaan. Aulis Blomstedtin rakennusselostuksessa työtavaksi

todetaan 3-kerrosrappaus, jossa pinta tuli tehtäväksi täyskalkkilaastista.

Yleisesti voidaan todeta, että perusseinäpinnalta, pääsääntöisesti pihan puolelta otettuna,

kalkkauskertoja löytyi kaksi tai mahdollisesti kolme, vuoden 1956 kalkkaus sekä yksi tai mahdolli-

sesti kaksi huoltomaalausta. Tätä tulosta tukee myös se, että ylitarkastaja Jaakko Kankaan mukaan

rakennus on viimeksi kalkattu 1980-luvulla, mikä on siis ollut ensimmäinen tai mahdollisesti toinen

huoltomaalaus sitten vuoden 1956. Rappauksen päällä on ohuehko valkoinen pohjakalkki ja sen

päällä pehmeän ja lämpimän sävyinen keltainen  kalkkaus (sävyn vaihteluväli noin NCS S 1020-

Y20R...1530-Y30R). Porraskäytävässä ja suojaisissa paikoissa voidaan mahdollisesti nähdä ensimmäi-

sen kerroksen kanssa hyvin paljon samantapainen ensimmäinen huoltomaalaus. 1980-luvun

huoltomaalauskerros on jonkin verran edellistä tummempi, vahvimmillaan hyvinkin intensiivinen,

punervaan taittuva keltainen (sävyn vaihteluväli noin NCS S 1050-Y20R...2060-Y30R).

Kalkkauksen sävyn määritteleminen on aina vain suuntaa-antavaa, koska sävy vaihtelee hyvin paljon

pisteestä toiseen, johtuen jo alkuperäisen maaliseoksen variaatiosta. Toisaalta sävyn tulkinnassa on

otettava huomioon mm. sadeveden paikallinen kuluttava vaikutus, ilman epäpuhtauksien

kiinnittyminen pintaan jne. Kalkkauksen vastainen sävy tuleekin määritellä ennemmin käytettävän

pigmentin kautta kuin teoreettisen värikoodin kautta.

Sääolosuhteet vaikuttavat kalkkimaalin ikääntymiseen merkittävästi. Kaikki ne julkisivukentät, joissa sadevesi kerääntyy
valumaan, ovat todennäköisesti peseytyneet hiukan alkuperäissävyä vaaleammaksi. Toisaalta suojassa olevat julkisivualueet
ovat säilyneet tummempina ja näihin pintoihin myös kaupunki-ilman epäpuhtaus on voinut vaikuttaa hiukan
tummentavasti.

Alla sokkelin päällä oleva kapea kenttä on 1956 maalattu ilmeisesti samaan sävyyn muun rakennuksen kanssa, myöhemmin
kenttä on maalattu tummaksi, liittymään pikemminkin sokkeliin, kuin perusjulkisivuun.

LIITE
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Kalkkauksen pigmenteiksi käytetään tyypillisimmin luonnollisia maapigmenttejä, jotka punaisen, ruskean

ja keltaisen sävyissä ovat erilaisia rautaoksidin variaatioita ja ovat yleisesti sävyinä hyvin pysyviä. Molempi-

en kalkkauskertojen sävy on mitä todennäköisimmin tullut yhdestä pigmentistä, koska sävyt ovat tyypilli-

siä keltaokran (Fe
2
O

3
 (· H

2
O)) sävyjä. 1980-luvun huoltomaalauksen sävyssä voi ehkä aavistaa hiukan

vierasta punerrusta, mikä saattaa johtua rautapitoisen yhdisteen hienoisesta pelkistymisestä lähemmäksi

punaisten ja ruskeiden sävyjen kemiallista koostumusta (tyypillisimmillään Fe
2
O

3
).

Rakennuksen varhaisemmista väreistä saattaa löytyä viitteitä esim. koristesyvennyksistä tai kerroslistojen

alareunoista. Vanhemmista lähteistä ei löydy tietoa rakennuksen väreistä lukuunottamatta Engelin omaa

julkisivupiirustusta ja raportissa esiteltyä Bruncronan akvarellia vuodelta 1825, jotka molemmat viittaavat

keltaiseen värimaailmaan.

SOKKELIKERROKSEN SÄVY

Välittömästi kivijalan päällä olevaa kapeaa kenttää on huoltomaalattu selvästi perusseinäpintaa useam-

min, todennäköisimmin kolme tai neljäkin kertaa vuoden 1956 jälkeen. Pinnasta löytyy kaksi keltaista

sävyä, kolme erilaista rusehtavaa tai punertavaa sävyä. Pääjulkisivun puolella keskirisaliitin kohdalla

kyseinen kenttä on toteutettu hienoksi hakatusta graniitista, joten voidaan ajatella, että kenttä on arkki-

tehtonisesti kuulunutkin nimenomaan sokkelikerrokseen.

Vasemmalla: ikkunan kehyslistan alapuolelta perusseinäpintaan
tehty raape.

Oikealla ylhäällä: porraskäytävän sisäseinäpinnasta tehty raape.

Molemmissa näkyy alimpana vaalea pohjakalkkaus, sekä yksi tai
kaksi vaaleampaa kalkkauskerrosta ennen nykyistä vahvempaa
keltaista sävyä. Nämä kaksi kerrosta voivat olla yhden
maalauskerran kerroksia, tai erillisiä maalauskertoja.

Oikealla keskellä ja alhaalla eri kohdista sokkelin päällä olevan
kentän sävyjä. Paikoitellen keltainen kerros on kokonaan
kadonnut, kuten alemman kuvan kohdassa, jossa näkyy vain
kolme erisävyistä punaruskeaa. Ylemmässä kuvassa ruskeita
kerroksia ei ole otettu erikseen esiin.
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Lähteet

ARKISTOT JA NIISTÄ KÄYTETYT LYHENTEET

HKA Helsingin kaupunginarkisto

HKM Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkisto

HKRakvv Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

KA Kansallisarkisto

KA RakH Kansallisarkisto / Rakennushallituksen arkistoaineistoa

MV ka Museoviraston historian kuva-arkisto, Nervanderinkatu.

MV Rho Museovirasto rakennushistorianosaston arkisto / kirjasto

PHRAKL KSK Puolustushallinnon rakennuslaitos keskusarkisto Unionikadulla

PHRAKL SH Puolustushallinnon rakennuslaitoksen piirustusarkisto Santahaminassa

PVKKA Puolustusvoimain keskuskuva-arkisto

SA Sota-arkisto

SM Sotamuseo

SRM Suomen rakennustaiteen museo

SRM ABDT Suomen rakennustaiteen museo / Aulis Blomstedtin henkilökohtohtaista

asiakirja-aineistoa
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tutustunut opettajansa kuvanveistäjä Emil Filenin (opettajana Taideteollisessa keskuskoulussa

1919 - 58 ja Teknillisessä korkeakoulussa 1943 - 58) välityksellä stukkatöörien
työskentelytapoihin. Häiväojan opiskeluaikaan Filenillä oli mm. työnä Helsingin Yliopiston
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5.4.1991. MV Rho.
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172 Arkkitehtitoimisto Koski-Lammin ikkunasuunnitelma 2.2.1999. Hgin Rakvv.
173 Rakennusselitys 13.6.1953 s. 29. Phrkl SH.
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Sijainti Päiväys Otsikko Signeeraus Skannaus

KA 27.2.1819 Plan du premier Etage des Casernes pour le Batallion Finnois en service permanent a Helsingfors C. L. Engel x
KA 27.2.1819 Plans du second et troisieme Etage des Casernes pour le Batallion Finnois en service permanent a Helsingfors C. L. Engel x
KA 27.2.1819 Facades  des Casernes pour le Batallion Finnois en service permanent a Helsingfors C. L. Engel x
KA 2.8.1823 Ritning till Uthus Byggnad för Finska Militair Casern i Helsingfors Stad — (Engel) x
KA —- Finska Gardesbataljonens Kasern i Helsingfors C.  L. Engel x
KA —- Plan Ritning öfver Kejsarliga Finska Officers Kasern i Helsingfors — (Lohrmanin aikainen?) x
KA —- Plan Ritning öfver Kejsarliga Finska Officers Kasern i Helsingfors — (Lohrmanin aikainen?) x
KA 12.9.1842 Plan öfver belägenheten af Lif-Gardets Finska Skarpskytte Batallions Kasern uti Helsingfors E. Lohrman x
KA 12.9.1842 Plan öfver belägenheten af Lif-Gardets Finska Skarpskytte Batallions Kasern uti Helsingfors E. Lohrman x
KA 12.9.1842 Plan öfver belägenheten af Lif-Gardets Finska Skarpskytte Batallions Kasern uti Helsingfors E. Lohrman x
KA 12.9.1842 Plan öfver belägenheten af Lif-Gardets Finska Skarpskytte Batallions Kasern uti Helsingfors E. Lohrman x
KA 28.4.1843 Situationes plan af Gardets Kasern byggnader E. Lohrman x
KA —- Situations Plan öfver de kronobyggnader som är belägna vid Kaserntorget och äro upplåtne för Lif-Gardets-Finska Skarpskytte Bataillon —- x
PHRAKL KSK 30.3.1877 Situationsplan ofver finska gardbatalions kaserntomt med tillernade ny och tillbygnader H. Dahlström x
PHRAKL KSK 4/1881 Ritning till Lifgardes 3dje Finska Skarpskyttebataljons Officers flygel Flor Granholm x
PHRAKL KSK 4/1881 Ritning till Lifgardes 3dje Finska Skarpskyttebataljons Officers flygel Flor Granholm x
KA 1887 Situationsplan af Lifgardets 3je Finskaskarpskyttebataljons i Helsingfors Kasern Tomt med derä tillämnade nybyggnader Granstedt x
PHRAKL KSK 1887 Situationsplan af Lifgardets 3je Finskaskarpskyttebataljons i Helsingfors Kasern Tomt med derä tillämnade nybyggnader Granstedt x
PHRAKL KSK 18?? (loppu) Ritning till Nödigbefunna ändringar i gardens kasernens byggnader i Helsingfors, Officersflygeln Plan af 3dje våningen ? x
KA 18?? (loppu) Gardes Kasern i Helsingfors —- x (asema)
PHRAKL KSK 1895 Gardes kasern i Helsingfors, Officersflygeln Mittapiirustus x
PHRAKL KSK 1895 Gardes kasern i Helsingfors, Officersflygeln Mittapiirustus x
PHRAKL KSK 1895 Gardes kasern i Helsingfors, Officersflygeln Mittapiirustus x
PHRAKL KSK 1895 Gardes kasern i Helsingfors, Officersflygeln Mittapiirustus x
KA 1895 Gardes kasern i Helsingfors, Officersflygeln Mittapiirustus x
KA 1895 Gardes kasern i Helsingfors, Officersflygeln Mittapiirustus x
KA 1895 Gardes kasern i Helsingfors, Officersflygeln Mittapiirustus x
KA 1895 Gardes kasern i Helsingfors, Officersflygeln Mittapiirustus x
KA 1902/1895 Gardes kasern i Helsingfors, Officersflygeln Mittapiirustus x
KA 1902/1895 Gardes kasern i Helsingfors, Officersflygeln Mittapiirustus x
PHRAKL KSK 5.2.1897 Ritning till Tillbyggnad för Gardeskasernen i Helsingfors, Officersflygeln Jac. Ahrenberg
PHRAKL KSK 5.2.1897 Ritning till Tillbyggnad för Gardeskasernen i Helsingfors, Officersflygeln Jac. Ahrenberg
PHRAKL KSK 5.2.1897 Ritning till Tillbyggnad för Gardeskasernen i Helsingfors; Fasad mot Kaserngatan och Skärning A-B Jac. Ahrenberg x
PHRAKL KSK 5.2.1897 Projekt till utvidning af gardeskasernen i Helsingfors Jac. Ahrenberg
PHRAKL KSK 12/1897 Tillbyggnad af gardenskasernen, Plan af 3de våningen Seb. Gripenberg
PHRAKL KSK 21.12.1897 Projekt till nödigbefunna ändringar i Gardens kasernens byggnader i Helsingfors, officersflygeln Seb. Gripenberg / Jac. Ahrenberg x
PHRAKL KSK 21.12.1897 Projekt till nödigbefunna ändringar i Gardens kasernens byggnader i Helsingfors, officersflygeln Seb. Gripenberg / Jac. Ahrenberg x
KA — (1910-l) Gardes Kasern, Plan af Kyrkan —- x
KA — (1910-l ?) Kaartin kappelin alttarin ja penkkien piirustus —- x
PHRAKL KSK 1918(?) Suomen Valkoisen Kaartin Kasarmi. Upseerisivusta. ? x
PHRAKL KSK 1918(?) Suomen Valkoisen Kaartin Kasarmi. Upseerisivusta. ? x
PHRAKL KSK 1919 Port till Gardes kasern K. A Wrede / Länebyggnadskontoret x
PHRAKL KSK 1937 S. V. K. upseerisivustan II-kerros, komentajan asunto PLM tekninen rakennustoimisto
PHRAKL KSK 1933 Puolustusministerin huoneusto Suomen Valkoisen Kaartin upseerisivustan toisessa kerroksessa PLM tekninen rakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1937 Upseeriasuntojen muutosehdotus PLM tekninen rakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1937 Majuri Laaksosen keittiösisustus PLM tekninen rakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1940 S. V. K. Esikunta- ja asuinrakennus PLM rakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1940 S. V. K. Esikunta- ja asuinrakennus PLM rakennustoimisto x
SRM 1948 Mittauspiirustuksia Helamaa, Sivula et c.

Piirustusluettelo Kaartin kasarmia käsittelevistä piirustuksista
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Sijainti Päiväys Otsikko Signeeraus Skannaus

PHRAKL KSK 1953 Kaartin kasarmi, maistraatin hyväksymä pääpiirustussarja Aulis Blomstedt x
SRM 17.03.1953 Pohjakerros Aulis Blomstedt x
SRM 22.05.1953 2. kerros 1:100 Aulis Blomstedt x
SRM 15.05.1953 Leikkaus Aulis Blomstedt x
SRM 13.06.1953 Kellarikerros 1:100 Aulis Blomstedt x
SRM 13.06.1953 JUlkisivu torille 1:100 Aulis Blomstedt x
SRM 13.06.1953 Päädyt 1:100 Aulis Blomstedt x
SRM 13.06.1953 Julkisivu pihalle 1:100 Aulis Blomstedt x
SRM 13.06.1953 Katto Aulis Blomstedt x
SRM 13.06.1953 Leikkauksia 1:100 Aulis Blomstedt x
SRM 13.06.1953 Leikkaus (pitkittäis)1:100 Aulis Blomstedt x
SRM 13.06.1953 Pohja 1. 1:100 Aulis Blomstedt x
SRM 13.06.1953 Pohja 2. 1:100 Aulis Blomstedt x
SRM 13.06.1953 Pohja 3. 1:100 Aulis Blomstedt x
SRM 13.06.1953 Pohja 4. 1:100 Aulis Blomstedt x
SRM 13.06.1953 Pohja 5. sovellettu 1:100 Aulis Blomstedt x
SRM 04.10.1954 Pohja 5. 1:100 Aulis Blomstedt x
SRM —- Päädyt 1:100 Aulis Blomstedt x
SRM —- Pohjakerroksen vaihtoehto -
PHRAKL SH 29.01.1955 Kaartin kasarmi Pohjat 50, 1i+l, 2i+l, 3i+l, 4i+l, 5i+l
SRM 28.12.1954 Leikkaus 101 Aulis Blomstedt x
SRM 28.12.1954 102a Kellari itä Aulis Blomstedt x
SRM 28.12.1954 102b Kellari länsi Aulis Blomstedt x
SRM 28.12.1954 103 Hissitorni Aulis Blomstedt x
SRM 19.01.1955 105a 1krs itä Aulis Blomstedt x
SRM 19.01.1955 105b 1krs länsi Aulis Blomstedt x
SRM 29.01.1955 108a 2krs itä Aulis Blomstedt x
SRM 29.01.1955 108a 2krs länsi Aulis Blomstedt x
SRM 31.01.1955 101 Leikkaus, ennakkopiirustus Aulis Blomstedt x
SRM 31.01.1955 109a 3krs itä Aulis Blomstedt x
SRM 31.01.1955 109a 3krslänsi Aulis Blomstedt x
SRM 31.01.1955 110a 4krs itä Aulis Blomstedt x
SRM 31.01.1955 110a 4krs länsi Aulis Blomstedt x
SRM 31.01.1955 111a 5krs itä Aulis Blomstedt x
SRM 31.01.1955 111a 5krs länsi Aulis Blomstedt x
SRM 14.02.1955 113 porrasaskel Aulis Blomstedt x
SRM 15.02.1955 112 porrasleikkaus Aulis Blomstedt x
SRM 15.02.1955 114 porras 1 krs Aulis Blomstedt x
SRM 18.02.1955 115 leikkaus Aulis Blomstedt x
SRM 21.02.1955 116 1krs valaistus Aulis Blomstedt x
SRM 28.02.1955 118 porrasaskel Aulis Blomstedt x
SRM 28.02.1955 119a ikkunakaaviot Aulis Blomstedt x
SRM 28.02.1955 119b ikkunakaaviot Aulis Blomstedt x
SRM 28.02.1955 120 ikkuna det Aulis Blomstedt x
SRM 01.03.1955 121 porttikäytävä Aulis Blomstedt x
SRM 01.03.1955 122 porrashuone Aulis Blomstedt x
SRM 01.03.1955 123 porttikäytävä Aulis Blomstedt x
SRM 02.03.1955 111c 5krs länsi Aulis Blomstedt x
SRM 02.03.1955 111d 5krs itä Aulis Blomstedt x
SRM 07.03.1955 101b leikkaus Aulis Blomstedt x

Piirustusluettelo Kaartin kasarmia käsittelevistä piirustuksista
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SRM 07.03.1955 111a 5krs itä Aulis Blomstedt x
SRM 07.03.1955 111b 5krs länsi Aulis Blomstedt x
PHRAKL KSK 1955 Alahallin parvekkeet PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 Hissin tammiverhoukset PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 Ikkunapenkit 2 ja 3 krs PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 ikkunapenkit ravintola PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 Ikkunat PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 Ikkuna det PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 Kattolista PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 Konsolijako kattodet PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 lasiseinät ja ovet PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 lasiseinät PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 lasiseinät det PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 leikkaus PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 leikkaus 5. krs PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 ovi det PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 ovipiirustus PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 julksivu pihalle PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 porrashuoneen kaiteet PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 ala-aulan porraskaide PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 porttikäytävä PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 pronssiovien vetimet PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 puiset ulko-ovet PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 pääsisäänkäynnin pronssiovet PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 Pääty Fabianinkadulle PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 Pääty Kasarminkadulle PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 räystäs PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 räystäskonsoli PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 räystöskonsolin det PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 torille PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 vesikatto PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 vesikouru PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 ulkoportaat PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 1955 sälekaihtimet PLM:n Rakennusosasto, Uudisrakennustoimisto x
PHRAKL KSK 08.05.1955 Kaartin kasarmi, rakennesuunnitelmat Insinööritoimisto Rosendahl  & Fredriksson
PHRAKL KSK 15.06.1955 Kaartinkorttelin pihajärjestelyt; korttelin pääsisäänkäynti Arkkit. tsto Heliövaara
PHRAKL KSK 15.06.1955 Kaartinkorttelin pihajärjestelyt; korttelin pääsisäänkäynti Arkkit. tsto Heliövaara
PHRAKL KSK 19.06.1996 Puolustusministerö, 3krs käytävätilojen uudistus Suunnittelutoimisto Yrjö Wegelius Oy
PHRAKL KSK 19.06.1996 Puolustusministerö, 3krs ministerin työtilojen uudistus Suunnittelutoimisto Yrjö Wegelius Oy
Rakvv 19.11.1998 5. kerroksen muutostyöt
PHRAKL KSK 22.06.1998 Puolustusministeriö, 1. krs keittiö Arkkit. tsto Mirja ja Pekka Koski-Lammi Oy
Rakvv 20.09.2001 Ulko-opasteet Arkkit. tsto Mirja ja Pekka Koski-Lammi Oy

Sijainti Päiväys Otsikko Signeeraus Skannaus

Piirustusluettelo Kaartin kasarmia käsittelevistä piirustuksista
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LIITE:

Pohjapiirustuksia 1954-55 sekä mittauspiirustukset 2003

Aulis Blomstedtin 1954-55 laatimat työpiirustukset, pohjapiirustukset (orig. 1:50)

Originaalit sijaitsevat Suomen rakennustaiteen museon kokoelmissa.

Geomap Oy:n vuonna 2003 tekemän mittauksen pohjapiirustustiedostojen tulosteet.
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1. kerros, itäpuoli

Nykytilanne (2003)
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1. kerros, länsipuoli

Nykytilanne (2003)
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2. kerros, itäpuoli

Nykytilanne (2003)
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2. kerros, länsipuoli

Nykytilanne (2003)
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3. kerros, itäpuoli

Nykytilanne (2003)
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Nykytilanne (2003)
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4. kerros, itäpuoli

Nykytilanne (2003)
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5. kerros, länsipuoli

Nykytilanne (2003)
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attika kattolistan yläpuolinen rakennuksen julkisivun osa, usein liittyy

keskirisaliittiin ja korostaa rakennuksen keskikohdan painoarvoa

aumakatto kattomuoto, jossa satulakaton päät on viistetty siten, että rakennuk-

sen jokaisella julkisivulla räystäslinja on samalla tasolla

cardo ja decumanus roomalaisen kaupunkirakenteen suorassa kulmassa toisiaan

risteävät pääkadut, jotka uutta kaupunkia mitattaessa sijoitettiin

pääilmansuuntien mukaan, cardo etelä-pohjoissuuntaisesti,

decumanus itä-länsisuuntaisesti, katujen risteys muodosti siis

kaiken mittaustyön lähtöpisteen, koordinaatiston origon

festoni koristeaihe, joka juontuu juhlaa (lat. festa) varten tehdyistä

köynnöskoristeista, usein loivia vaakasuuntaisia, kukin tai hedelmin

koristettuja roikkuvia köynnöskaaria

friisi klassisessa arkkitehtuurissa palkiston keskellä oleva, usein koristeellinen,

toisinaan sileä vaakakenttä, sanaa käytetään myös väljemmin tarkoitta-

maan koristeellista tai maalattua vaakanauhaa

frontoni ikkunan tai oven päällä oleva pienikokoinen poikkipääty, renessanssin ja

uusrenessanssin kaudella hyvin runsaasti käytetty julkisivujäsentelyn

keino, klassisessa arkkitehtuurissa käytettiin määrällisesti niukemmin,

mutta merkitykseltään sitäkin painokkaampana

’hårlemanilainen’ viittaa ruotsalaiseen kasarmirakennusperinteeseen, joka oli pitkälti

ruotsalaisen arkkitehti Carl Hårlemanin (1700-1753) käden jälkeä

’juokseva koira’ tai kierukkanauha, antiikista periytyvä nauhamainen, toistuva aaltomainen

kuvio

kapiteeli pylvään pää

karniisi räystäslistan osa, eri yhteyksissä saanut hiukan eri merkityksiä;

spesifimmin friisin yläpuolella oleva lista, palkiston ylin profiiliosa

kerroslista julkisivua jäsentävä vaakasuuntainen lista, saattaa korreloida rakennuksen

kerroksiin, mutta esim. Kaartin kasarmissa 2. ja 3. kerroksen välissä ei ole

kerroslistaa; jakaa julkisivua vaakasuuntaisiin kenttiin

konsoli useimmin  räystäslistaa kannatteleva, palkin päätä muistuttava rakennus

osa, koristeena konsolissa usein kihartuva muoto, nk. voluutta

kvaaderi, kvaaderointi luonnonkivestä hakattu sileä- tai lohkopintainen harkko tai tiilimuuratussa

rakenteesta rappauksesta muotoiltu harkotusta jäljittelevä uritus

laveeraus vesivärimaalaustekniikka, tyypillisesti vanhojen rakennuspiirustusten

värittämiseen käytetty työtapa, tyypillisimmillään yksivärisiä tai liukuvia

väripintoja

mensor antiikin Rooman rakennusmestari, joka vastasi myös rakennuksenmittaa-

misesta paikalleen

pilasteri seinässä kiinni oleva ja vähän ulkoneva, poikkileikkaukseltaan

suorakaiteinen ”vajaa” pilari; pilasterilla on jalka (basis), varsi ja pylvään

pää (kapiteeli), kuten vapaasti seisovalla pylväälläkin

risaliitti julkisivusta hiukan ulkoneva, koko rakennuksen korkuinen rakennusosa,

tyypillisesti keski- ja sivurisaliitti

trofee voiton merkiksi koottu asetelma aseita ja sotavarusteita, alun perin

konkreettisesti, myöhemmin käytetty koristeaiheina

Liite: Arkkitehtuurisanasto
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