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JOHDANTO
Sotamuseon käytössä oleva Uudenmaan kasarmi rakennettiin 1880-luvun 
alussa Uudenmaan tarkk’ampujapataljoonalle, joka oli osa Suomen nk. 
vanhaa sotaväkeä. Liisankadun ja Maurinkadun kulmaan sijoittuvat mie-
histökasarmit kuuluivat alkuaan pataljoonaa varten rakennettuun suureen 
kasarmikokonaisuuteen, jonka suunnitelmat laadittiin Yleisten rakennus-
ten ylihallituksessa arkkitehti Evert Lagerspetzin johdolla. Ne jatkoivat 
Helsingin keskustan uusklassisten kasarmikompleksien mm. Kaartin ja 
Turun kasarmien perinteitä. Puoli vuosisataa myöhemmin rakennetut 
Uudenmaan pataljoonan tiiliset miehistökasarmit olivat edistykselliset 
myös teknisten järjestelmiensä osalta.

Suomen autonomian aikaiset tarkk’ampujapataljoonat, joilla oli 
suuri kansallinen merkitys, lakkautettiin jo 1900-luvun alussa. Vuonna 
1919 venäläisajan ja sodan jälkeen kasarmeihin majoitettiin Suomen 
Valkoisen Kaartin rykmentti. 1920-luvulla puolustuslaitoksen uudel-
leen järjestelyissä Liisankadun siipi tuli tunnetuksi Sotakorkeakoulun 
nimellä. Vastaperustetun korkeakoulun ohella rakennukseen sijoitettiin 
Sotatieteellinen keskuskirjasto, Sotahistoriallinen toimisto ja Sota-arkisto.

Ensimmäinen modernisointi tehtiin 1930-luvulla Sotakorkeakoulua 
varten Liisankadun siivessä. Maurinkadun siivessä kasarmitoiminta jat-
kui pidempään, minkä jälkeen rakennuksessa oli useita toimijoita aina 
1960-luvulle saakka. Näistä mainittakoon Lääkintävarikko ja Tykistökoulu. 
Määrärahojen lisääntyessä 1960-luvulla molemmat rakennukset peruskor-
jattiin ja saatettiin jälleen yhtenäiseen asuun. Sotakorkeakoulu sai käyt-
töönsä koko Liisankadun siiven. Maurinkadun siivessä toimi Sotamuseon 
ohella Sotatieteellinen keskuskirjasto ja Sotahistoriallinen toimisto. 

Uudenmaan kasarmin historia 1900-luvun alusta eteenpäin kertoo 
jatkuvista tilaongelmista – toimitilojen etsimisestä, sopivien löytämises-
tä, korjausvarojen puutteesta ja tilanahtaudesta. Maurinkadun siivessä 
edelleen toimiva Sotamuseo perustettiin Liisankadun kivijalkaan vuonna 

1929, josta se tilanahtauden takia joutui muuttamaan parin vuoden jäl-
keen. Olympiavuonna 1952 avattiin Maurinkadun siivessä uudet näyt-
telytilat yli kymmenen vuotta varastokannalla olleita kokoelmia varten. 
1960-luvun peruskorjauksen myötä saatiin käyttöön entistä laajemmat 
tilat. Talvisodan alkamisen 60-vuotismuistopäivänä avattiin Liisankadun 
siivessä uudet näyttelytilat, jotka jouduttiin sulkemaan tilojen huonon-
tuneen kunnon takia toukokuussa 2016. Suunnitelmat museon perus-
korjauksesta jäivät toteutumatta ja museo joutui luopumaan Liisankadun 
siivestä vuoden 2016 loppuun mennessä. Tällä hetkellä Maurinkadulla 
toimivalle Sotamuseolla etsitään uusia tiloja.

Rakennushistoriaselvityksen laatiminen liittyy tilanteeseen, jossa valtio 
on luopumassa arkkitehtonisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävistä 
kasarmirakennuksistaan. Muuton hetki ei ollut otollinen selvityksen te-
kemiselle. Rakennusten komeat tilat eivät olleet edustavimmillaan, eikä 
arkkitehtuuri varastolaatikoiden taustalla pääse otetuissa valokuvissa 
oikeuksiinsa.

Rakennushistoriaselvitys keskittyy ennen kaikkea rakentamisen his-
toriaan. Se on laadittu Arkkitehtitoimisto Schulman Oy:ssä, tekijöinä 
arkkitehti Johanna Luhtala ja arkkit.yo Maria Kaustara. Selvitys on jatkoa 
vuonna 2016 valmistuneelle Mariankatu 23:n rakennushistoriaselvityksel-
le, joka käsittelee aikoinaan samaan kasarmikokonaisuuteen kuulunutta 
upseerikasarmialuetta. 

Selvityksen tilaajana oli Senaatti-kiinteistöt edustajanaan rakennut-
tajainsinööri Janne-Pekka Niininen. Museovirastoa edustivat intendentti 
Maarit Mannila, erikoistutkija Jarkko Sinisalo ja yli-intendentti Helena 
Taskinen. Sotamuseon puolelta avuksi ovat olleet näyttelypäällikkö Lauri 
Haavisto, yksikön johtaja Anssi Saari ja Puolustushallinnon rakennuslai-
tokselta Kari Kalliosalo.

Uudenmaan tarkk’ampujapataljoonan 
kasarmipiha 1900-luvun alussa. Taus-
talla Maurinkadun miehistösiipi. KA
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1 Uudenmaan tarkk´ampujapataljoonan kasarmialue 1882–1918

SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN

Vuonna 1878 säädetyn yleisen asevelvollisuuden myötä ja Suomen ar-
meijan muodostamista valmisteltaessa pantiin käyntiin mittava kasar-
mien rakennusohjelma. Oma sotaväki koostui Henkivartioväen Suomen 
tarkk’ampujapataljoonan (Suomen kaarti) lisäksi kahdeksasta vastaperus-
tetusta tarkk’ampujapataljoonasta ja 32 reservikomppaniasta. Suomalaiset 
tarkk’ampujapataljoonat sijoitettiin silloisten läänien pääkaupunkeihin. 
Pataljoonat nimettiin ja numeroitiin sijaintinsa mukaan: 1. Uudenmaan, 
2. Turun, 3. Vaasan, 4. Oulun, 5. Kuopion, 6. Mikkelin, 7. Hämeenlinnan 
ja 8. Viipurin tarkk’ampujapataljoona. Yhdeksän pataljoonan ja vielä vuon-
na 1889 Lappeenrantaan perustetun rakuunarykmentin yhteisvahvuus oli 
lopulta kaikkiaan 5600 miestä.1 

Suomen sotaväki oli kansallinen suomalainen sotajoukko Venäjän 
sotalaitoksen yhteydessä. Hallintoa ja taloutta hoiti Senaatin sota-asiain-
toimituskunta, ylipäällikkönä oli keisari-suuriruhtinas. Armeija kuului 
näin ollen Suomen kenraalikuvernöörin alaisuuteen, päivittäinen toiminta 
oli kuitenkin Suomen sotaväen esikunnan ja sotaväen päällikön kenraali-
luutnantti vapaaherra Georg Ramsayn vastuulla. Komentokieli oli venäjä, 
mutta muuten palveluksessa käytettiin suomea ja ruotsia. Upseerit olivat 
pääosin ruotsinkielisiä, jotka olivat saaneet koulutuksensa Haminan ka-
dettikoulussa.2 

Vain Kaartin pataljoonalla oli jo ennestään kasarmi Helsingissä. Suomen 
valtiolla oli omistuksessaan kasarmirakennuksia niin Helsingissä, Turussa 
kuin Hämeenlinnassa, mutta ne olivat venäläisillä joukoilla, eikä niitä yri-
tyksistä huolimatta saatu käyttöön. Uudenmaan tarkk’ampujapataljoonan 
ensimmäiset alokkaat, jotka saapuivat marraskuussa 1881, olivat aluksi 
hajautettuna Katajanokan laivastokasarmille ja Vladimirinkadulta (nyk. 
Kalevankadulta) vuokrattuun rakennukseen.3 

Kasarmitontit Uudenmaan pataljoonalle  

Kruununhaassa, Peuran korttelissa, Elisabetintorin (nyk. Liisanpuistikon) 
varrella sijaitsevan nk. junkkarikoulutontin rakennuksissa toimi upsee-
rikokelaiden koulu vuosina 1852–79. Uusgoottilaisen huvilan sivura-
kennuksineen ja suurine puistoalueineen oli 1800-luvun alkupuolella 
rakennuttanut aikansa tunnetuimpiin hovimiehiin kuulunut senaattori, 
salaneuvos ja paroni Otto Wilhelm Klinckowström. Puutarhan hoidosta 
kiinnostuneen Klinckowströmin luomaa, mereen rajoittuvaa puutarhaa sai 

porvaristo käyttää kävelypaikkanaan. Klinckowströmin huvila muodosti 
Elisabetintorin ympärille 1800-luvun alussa rakennettujen empiretyylisten 
puutalojen kanssa edustavan asuma-alueen. Varsinainen aukio muodostui 
vasta 1840-luvulla Pohjoisrantaa täytettäessä. Klinckowströmin kuoleman 
jälkeen vuonna 1850 rakennukset puutarhoineen lunastettiin valtiolle ja 
huvilaan sekä sen sivurakennuksiin sijoitettiin upseerikokelaiden koulu 
nk. junkkarikoulu. Marraskuussa 1879 alue otettiin opetuskomppanian 
käyttöön, jonka toiminta päättyi kahden vuoden jälkeen elokuussa 1881. 
Tyhjilleen jääneet rakennukset eivät sellaisenaan soveltuneet Uudenmaan 
pataljoonalle, eikä tonttikaan ollut yksistään riittävä.4 

Vuoden 1882 helmikuun kirjelmässään Keisarillinen Suomen senaatti 

Karttapiirroksessa vuodelta 1885 on 
esitetty Uudenmaan tarkk’ampujapa-
taljoonan rantaan rajautuvat miehis-
tökasarmit Elisabetin torin varrella 
sekä lähikorttelissa sijainneet upsee-
rikasarmit. HKA  
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oli päättänyt sijoittaa valtiolle kuuluvalle nk. junkkarikoulutontille patal-
joonan kaksi komppaniakasarmirakennusta sekä artteli- ja muita talousra-
kennuksia. Pataljoonan upseerikasarmeja varten valittiin myös valtion omis-
tuksessa oleva nk. santarmikasarmitontti Karhun korttelissa, Liisankadun 
ja Mariankadun kulmassa. Sen viereinen Maneesikadun tontti lunastet-
tiin yksityisiltä. Erilliselle nk. santarmimaneesitontille Maneesikadun ja 
Konstantininkadun kulmaan sijoitettiin puolestaan pataljoonan proviant-
timakasiini. Tontilla sijainnut maneesi 1820-luvun alkupuolelta muutet-
tiin kuormasto- ja palokalustovarastoksi. Uuden kasarmialueen sijoitus 
kolmelle erilliselle tontille poikkesi aikaisemmista 1800-luvun alkupuolella 
toteutetuista kasarmialueista. Ensisijaisesti siihen vaikutti sopivat valtion 
omistuksessa olevat tontit. Kaartinpataljoonan lasarettitontille Hietalahteen 
sijoitettiin vielä Kaartin ja Uudenmaan pataljoonien yhteinen lasaretti.5 

Miehistökasarmit artteli- ja saunarakennuksineen sijoitettiin ran-
taan saakka ulottuvalle tontille Liisankadun ja Maurinkadun kulmaan. 
Katujen varsille sijoitetut rakennukset rajasivat suurta kasarmialuetta ete-
lästä ja lännestä. Pihalle rannan tuntumaan sijoitettiin käymälärakennus. 
Miehistökasarmeja oli ensin luonnosteltu upseerirakennusten paikalle 
entiselle santarmikasarmitontille, ja vastaavasti upseerirakennuksia mie-
histökasarmien paikalle junkkarikoulutontille. Santarmikasarmitontti 
ei kuitenkaan ollut kooltaan riittävä pataljoonan harjoituksia varten ja 
toisaalta rannan tuntumassa miehistökasarmit olisivat riittävän erillään 
muusta asutuksesta. 

Kasarmirakennustyömaan perustaminen

Keisarillisen senaatin asettaman Uudenmaan tarkk’ampujapataljoonan ka-
sarmirakennustyömaan rakennustoimikunnan puheenjohtajana oli sotilas-
rakennusten intendentti eversti Frithiof Mansner. Rakennustyön valvonnas-
ta vastasi Evert Edelfried Wasastjerna Rautatiehallituksesta ja taloudellisesta 
puolesta insinööri Carl Gustaf Sanmark Tie- ja vesikulkulaitosten insinööri-
kunnasta. Yleisten rakennusten ylihallituksen ylimääräinen arkkitehti Evert 
Lagerspetz laati suunnitelmat kaikista rakennuksista ja myös vastasi koko 
työmaan johdosta. Rakennustoimikunnan kokouksissa käsiteltiin osittain 
myös muihin kaupunkeihin rakennettavia tarkk’ampujapataljoonien ka-
sarmeja, vaikka niitä varten oli myös omat rakennustoimikunnat. Niiden 
uusille kasarmialueille rakennettiin pääosin yksikerroksiset puurakennukset, 
jotka toteutettiin keskenään samalla periaatteella.

Kerran viikossa kokoontuvan rakennustoimikunnan ensimmäinen 
kokous järjestettiin tammikuun 31. päivänä 1882 ja viimeinen kolme 
vuotta myöhemmin tammikuussa 1885. Kaikkiaan pidettiin 163 kokous-
ta, jolloin mittava työ oli saatu lähes päätökseen. Lagerspetz sai avukseen 
rakennusmestareita ja piirtäjiä tarpeen mukaan. Miehistökasarmityömaan 

Ylimpänä asemapiirros junkkari-
koulutontista vuodelta 1869. Va-
semmalla miehistökasarmien alus-
tava suunnitelma upseerikasarmi-
tontille. Yllä olevassa piirroksessa 
Suomen tarkk’ampujapataljoonan 
sotilaspuku vuodelta 1880. KA
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rakennusmestariksi valittiin taitavaksi ja luotettavaksi kehuttu Högdahl, 
joka sai hoitaakseen myös upseerikasarmien kokonaisvalvonnan. 

Ensimmäisessä tonttikatselmuksessa rakennustoimikunta päätti purkaa 
junkkarikoulu- ja santarmikasarmitonttien kaikki rakennukset, mutta junk-
karikoulutontin maneesi- ja keittiörakennukseen sisustettiin Lagerspetzille 
väliaikainen piirustus- ja työmaakonttori. Kun se purettiin kesäkuun alussa, 
vuokrattiin Elisabetintorin laidalta työmaakonttoria varten kolme huonetta, 
joista yksi oli avustavalle arkkitehti Rosenbergille.6

Laaja suunnittelutehtävä

Helmikuun 24. päivänä 1882 rakennustoimikunta kävi läpi kenraaliku-
vernöörin ja Senaatin sota-asiaintoimituskunnan hyväksymät, Yleisten 
rakennusten ylihallituksessa laaditut alustavat luonnokset miehistö-, upsee-
ri- ja talousrakennuksiksi. Lagerspetz sai tehtäväkseen annettujen yleisten 

periaatteiden mukaisesti laatia suunnitelmat, jonka jälkeen pataljoonan 
komentaja eversti von Kraemer, ylilääkäri Winter ja pataljoonan lääkäri 
Krohn tutustuisivat piirustuksiin. 

Kokouksessa keskusteltiin myös kasarmien lämmityksestä tulisijoil-
la tai vesikeskuslämmityksellä. Toimikunta päätti käydä tutustumassa 
Normaalilyseon rakennukseen, jossa oli keskuslämmitys. Senaatin asettamia 
yleisiä periaatteita olivat, että vesijohdot asennettaisiin kaikkiin tarpeel-
lisiksi katsottuihin rakennuksiin. Miehistökasarmeissa huolehdittaisiin 
ilmanvaihdosta ja kaakeliuunien sijaan niihin asennettaisiin keskusläm-
mitysjärjestelmä.

Pataljoonan kasarmialue koostui kahdesta kulmittain toisiinsa nähden 
sijoitetusta miehistösiivestä. Kumpaankin siipirakennukseen suunniteltiin 
tilat kahdelle komppanialle eli kaksi identtistä kerrosta. Kerros koostui 
tilavasta käytävästä ja kahdeksasta miehistötuvasta. Mitoittavana tekijänä 

Arkkit. Lagerspetzin signeerama ka-
sarmialueen asemapiirros vuodelta 
1882 (KA). Valokuvassa 1870-luvulta 
junkkarikoulu eli ent. Klinckowströ-
min huvila, joka purettiin syyskuussa 
1881 Liisankadun kasarmin tieltä. 
E. Hoffers/ HKM
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oli 14 hengen miehistötupa, 19 m3/henki. Pitkä käytävä mitoitettiin ase- ja 
sulkeisharjoituksia varten. Poikkileikkaukseltaan neliömäisellä käytävällä oli 
leveyttä ja korkeutta neljä metriä. Jokaisessa kerroksessa oli lisäksi kanslia, 
varushuone, huone vapaaehtoisille, vääpelin asunto sekä pesuhuone ja 
latriini. Liisan- ja Maurinkadun siipien komppaniakerroksissa oli samat 
tilat, mutta eri tavoin järjestettyinä. Opetuskomennuskunnan luokka-
huoneet samoin kuin musiikki- ja voimistelusalit sijoitettiin rakennusten 
keskiosien kolmansiin kerroksiin. Maaston viettäminen itään ja etelään 
mahdollisti molempiin rakennuksiin osittain maanpäälliset kellarikerrok-
set. Sijoittamalla niihin vartio- ja vahtitilat, varus- ja asehuoneet, lääkärin 
vastaanottohuone sekä räätälin ja suutarin verstaat säästyttiin erillisraken-
nukselta. Kaksikerroksisen arttelirakennuksen yhteyteen, joka sisälsi keittiöt, 
ruokasalin ja leipomon, liitettiin myös pesutupa sekä varus- ja asehuoneita. 
Lagerspetzin ensimmäisessä asemapiirustuksessa pesutupa, sauna, latriini, 
kellari ja paja oli kaikki esitetty omina rakennuksinaan. Lopulta vain latriini 
ja sauna sijoitettiin erillisinä rannan tuntumaan.

Upseerikasarmit koostuivat puolestaan kolmesta kadun varteen sijoi-
tettavasta siipirakennuksesta. Kolmikerroksinen upseerisiipi Mariankadulla 
muodosti sommitelman päärakennuksen. Sitä täydensivät kaksikerroksiset 
siipirakennukset - klubi- ja kansliarakennus Liisankadulla sekä aliupseeri-
rakennus verstastiloineen Maneesikadulla. Puurakenteinen tallirakennus 
sijoitettiin pihan keskelle. Miehistö- ja upseerikasarmien lisäksi Lagerspetz 
sai tehtäväkseen suunnitella pienen provianttimakasiinin sekä lasarettiraken-
nuksen eli sairaalan, joka oli yhteinen Kaartin pataljoonan kanssa. Laajaan 
suunnittelutehtävään kuuluneiden rakennusten keskinäistä hierarkiaa 
korostettiin arkkitehtuurin keinoin. Miehistökasarmit ja sairaalarakennus 
suunniteltiin voimakaspiirteisinä puhtaaksi muurattuina tiilirakennuksina. 
Upseerikasarmien rapatut julkisivut jäsennettiin hienostuneesti uusrenes-
sanssin tyyliin, jokaista rakennusta vielä erikseen varioiden.7  

Uudenmaan tarkk’ampujapataljoonan 
kasarmikokonaisuuden näyttelyplanssi, 
joka esiteltiin Ritarihuoneella syksyllä 
1885 pidetyssä taidenäyttelyssä. Hel-
singfors dagbladetissa 1.8.1885 maini-
taan lahjakkaan arkkitehti Lagerspetzin 
kasarmiplanssi. KA
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LIISANKADUN MIEHISTÖSIIPI
Osin kolmikerroksiseen kasarmisiipeen suun-
niteltiin majoitustilat kahdelle komppanialle. 
Rakennuksen U-mallinen pohjakaava perustui 
sivu- ja keskikäytävään. Käytävä mitoitettiin si-
säharjoituksia varten (leveys ja korkeus n. 4 m). 
Sijoittamalla katusivun miehistötuvat (kooltaan 
n. 9,5 x 7 m) pituussuuntaisesti käytävään näh-
den saatiin rakennusrungosta kapeampi kuin 
Maurinkadun siivessä. Pihalle työntyviin sakaroihin 
saatiin kahden tuvan lisäksi yksi asunto, kanslia sekä 
pesu- ja käymälätilat. Kolmivartinen holvattu tor-
nimainen pääporrashuone sijoitettiin rakennuksen 
keskilinjaan rungon ulkopuolelle, näin saatiin valoa 
kolmelta sivulta. 

Ensimmäinen ja toinen kerros olivat lähes 
identtisiä majoituskerroksia. Kolmannessa oli voi-
mistelusali, sotilaskirjasto sekä tilat aliupseerikou-
lulle. Osin maanpäälliseen kellariin (pohjakerrok-
seen) saatiin teknisten tilojen lisäksi pataljoonan 
varushuoneet, vahti- ja arestihuoneet sekä sellit. 
Piirustukset oli päivätty 11.4.1882.

3.krs/ Voimistelu, kirjasto, aliupseerikoulu
Keskirisaliitin kohdalle sijoitetussa 3. kerroksessa 
oli kaikkiaan vain kolme huonetta. Porrashuoneesta 
oli käynti voimistelusaliin, johon avautuivat katu-
sivun tilat. Suurempi huone oli aliupseerikou-
lua varten ja pienemmässä oli sotilaskirjasto. 
Voimistelusalista pääsi sivu-ullakoille. 

2.krs/ Tilat 2. komppanialle
Porrashuoneen aulaan avautuivat komppanian 
varus- ja asehuone (rustkammare), päivystyshuo-
ne (dejour) ja huone vapaaehtoisille (frivillige). 
Miehistötupia oli kaikkiaan kahdeksan, kaksi niistä 
sijaitsi pihasivun sakaroissa. Tuvat olivat lähes sa-
mankokoisia (9,5 x 7 m). Itäsakarassa oli kanslian 
lisäksi pesuhuone ja käymälä. Länsisakarassa oli 
puolestaan vääpelin asuintilat (1h+k) ja sivupor-
rashuone.

3. kerros/ PhRakl 

2. kerros/ PhRakl 
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1.krs/ Tilat 1. komppanialle
Ensimmäinen kerros oli muuten identtinen toisen 
kerroksen kanssa, mutta katusivulta johti pääsisään-
käynti suoraan aulaan. Pääsisäänkäynnin molemmin 
puolin sijoitettiin varus- ja asehuone (rustkammare) 
ja huone vapaaehtoisille (frivillige). Miehistötupia oli 
kaikkiaan kahdeksan, kaksi niistä sijaitsi pihasivun 
sakaroissa. Tuvat olivat lähes samankokoisia (9,5 x 
7 m). Itäsakarassa oli kanslian lisäksi pesuhuone 
ja käymälä. Länsisakarassa oli puolestaan vääpelin 
asuintilat (1h+k) ja sivuporrashuone.

0.krs/ Varushuoneet, arestitilat, pannuhuone
Holvattuun kellarikerrokseen saatiin sijoitettua 
käyttötiloja vain keski- ja itäosaan, länsiosa oli 
pääosin kaivamatonta. Pääporrashuoneen yhte-
yteen sijoitettiin pannuhuone höyrykattiloille. 
Itäpäädyn keskikäytävän varrella oli arestihuone 
ja sellejä vahtihuoneineen sekä pataljoonan varus- 
ja asehuoneita. Kellariin oli käynti pihan puolelta 
joko vahtihuoneen tai koilliskulmassa sijaitsevan 
varushuoneen kautta. Varushuoneita oli etelä- ja 
itäsivuilla. Arestitila sijoittui vartijan huoneen vie-
relle. Sellejä oli kaikkiaan kahdeksan, neljä niistä 
ikkunaseinillä. Pihasivulla oli ylemmällä tasolla lat-
riini ja sen takana käymälän tyhjennykseen liittyvä 
tila (pudrett beredning), josta oli suora yhteys ulos. 

1. kerros/ PhRakl 

0. kerros/ PhRakl 

P
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MAURINKADUN MIEHISTÖSIIPI
Osin kolmikerroksiseen kasarmisiipeen suunni-
teltiin Liisankadun tapaan majoitustilat kahdelle 
komppanialle. Pohjakaava perustui kasarmeille 
tyypilliseen sivukäytävään, jonka pituus on yli 80 
metriä. Tilava käytävä (leveys ja korkeus noin 4 m) 
suunniteltiin harjoituksia varten. Suunnittelussa 
huomioitiin myös maksimaalinen valon saanti. 
Rakennusrunko oli syvempi kuin Liisankadulla, kun 
tuvat (kooltaan n. 7 x 9,5 m) sijoitettiin poikittain. 
Miehistötupia oli kahdeksan kappaletta. Lisäksi 
pääporrashuoneen vierellä oli yksi pienempi tupa 
vapaaehtoisille ja kanslia. Pohjoispäässä oli varus- 
ja asehuone ja kapean käytävän varrella pesu- ja 
käymälätilat. Eteläpäässä oli vääpelin asunto (1h+k), 
johon oli käynti myös erillisestä sivuportaasta. 
Kolmivartinen holvattu pääporrashuone noudatti 
samaa periaatetta kuin Liisankadulla, mutta ra-
kennusrungon sisään sijoitettuna. Ensimmäinen ja 
toinen kerros olivat identtisiä majoituskerroksia. 
Kolmanteen sijoitettiin musiikkisali, signalistien eli 
merkkisoitonantajien asuinhuone sekä varus- ja 
asehuone. Osin maanpäälliseen kellariin saatiin tek-
nisten tilojen lisäksi tilat lääkärille, suutarille ja rää-
tälille sekä varusmestarin asunto. Porrashuoneesta 
pääsi myös kolmannen kerroksen yläpuoliselle 
ullakolle. Piirustukset oli päivätty 11.4.1882.

3.krs/ Musiikkitilat ja merkinantajien huone
Keskirisaliitin kohdalla kolmannessa kerroksessa 
oli vain kolme huonetta. Porrashuoneen molem-
minpuoliset huoneet olivat koko rungon syvyiset. 
Eteläiseen sijoitettiin musiikkisali ja pohjoiseen sig-
nalistien majoitustila. Huoneiden keskellä oli läpi-
talon ulottuvat ilmanvaihtohormit. Porrashuonetta 
vastapäätä oli pataljoonan varus- ja asehuone (kor-
jattu piirustuksiin vuonna 1886 tehdyn muutoksen 
takia soittokunnan tilaksi).

3. kerros/ PhRakl 

2. kerros/ PhRakl 
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1.–2.krs/ Tilat 3. ja 4. komppanialle
Ensimmäinen ja toinen kerros olivat keskenään 
identtiset. Pitkän sivukäytävän varrelle sijoitettiin 
kahdeksan miehistötupaa (kooltaan n. 7 x 9,5 
m), joissa oli kolme suurta kaari-ikkunaa. Lisäksi 
pääporrashuoneen vierellä oli yksi pienempi tupa 
vapaaehtoisille ja kanslia. Pohjoispäähän sijoitettiin 
varushuone ja kapean käytävän varrelle pesu- ja 
käymälätilat. Pesuhuoneen väliseinäikkunat an-
toivat käytävälle valoa. Eteläpään vääpelin asun-
toon (1h+k) pääsi myös erillisestä sivuportaasta. 
Sivukäytävälle saatiin luonnonvaloa 22 suuren 
kaari-ikkunan kautta. 

0.krs/ Työtilat ja pannuhuone
Kellarikerroksen tilat sijoittuivat keski- ja etelä-
osaan. Pohjoispäädyssä oli latriinin tyhjennykseen 
liittyvä pudrettihuone (pudrett beredning), muu 
osa oli osin kaivamatonta. Kellarikerros perustui 
ylempien kerrosten tavoin sivukäytäväratkaisuun. 
Osittain maanpäällisen kellarin katu- ja pihasi-
vuilla oli ikkunat. Keskiosaan, pääporrashuoneen 
yhteyteen sijoitettiin pannuhuone höyrykattiloita 
varten. Molemmilla puolilla oli suuret raken-
nusaineiset hormit ja niiden keskellä savupiiput. 
Eteläosassa oli tilat lääkärille, suutarille ja räätä-
lille. (Piirustuksiin esitettiin vuoden 1886 korjaus. 
Lääkärin vastaanottotila jaettiin kolmeen tilaan: 
vastaanottohuone, tutkimushuone ja välskärin 
päivystyshuone). Eteläpäädyn sivuporrashuoneen 
yhteyteen sijoitettiin ylempien kerrosten tapaan 
varusmestarin asunto. (Keltaisella värillä esitettiin 
rakennusvaiheessa tehdyt keskuslämmitysjärjes-
telmän vaatimat muutokset.) 

0. kerros/ PhRakl 

1. kerros/ PhRakl 

P
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ARTTELIRAKENNUS
Maurinkadun varteen sijoitetun arttelirakennuksen suunnitelmat 
päivättiin 29.6.1882. Kaksikerroksisessa pääsiivessä oli pataljoo-
nan keittiöt kellareineen, ruokasali, pyykkitupa ja kuivausullakko. 
Keskellä oli keittiösisäänkäynnit ja itäkulmauksen porras johti 
ruokasaliin. Siiven molemmin puolin oli noppamaiset varushuone 
ja leipomo. Ne yhdistyivät pääsiipeen porrashuoneiden välityksellä, 
joihin pääsi sisäpihalta.

Kellarikerros
Höyrykattilahuone ja viisi kellarivarastoa sijoitettiin kappaholvatun 
kerroksen keskiosaan. Molemmissa päädyissä oli kaivamatonta 
tilaa. Kellariin oli käynti ensimmäisestä kerroksesta suoravartista 
porrasta pitkin.

1.krs/ Keittiöt, pyykkitupa, varushuoneet
Ensimmäisen kerroksen keskiosaan sijoitettiin neljä keittiötä. 
Niiden välissä oli sisäänkäynti- ja varastovyöhyke. Eteläisestä si-
säänkäynnistä pääsi porrasta pitkin alas kellariin. Kaksi vierekkäistä 
keittiötä olivat suoraan yhteydessä toisiinsa. Jokaisessa keittiössä 
oli ikkunoiden välissä ruokahissi yläkerran ruokasaliin. 

Itäpäädyssä oli kaljahuone (svagdricksrum) sekä kolmivarti-
nen porrashuone, joka oli tarkoitettu miehistön sisäänkäynniksi 
ruokasaliin. Länsipäädyssä Maurinkadun varrella, oli koko siiven 
levyinen pyykkitupa, jonne oli käynti sen molemmin puolin ole-
vista porrashuoneista. Pyykkituvan hissi ulottui kuivausullakolle. 
Eteläisestä porrashuoneesta pääsi leivintupaan, jossa oli neljä lei-
vinuunia. Yläpuolen ullakolla oli leipien säilytyshuone (brödkontor). 

Pohjoiseen varus- ja asehuoneeseen oli sisäänkäynti suoraan ulkoa. 
Pohjapiirustuksen mukaan kaikissa tiloissa kaljahuonetta lukuun 
ottamatta oli kappaholvit.

2.krs/ Ruokasalit sekä tarjoiluhuoneet
Toisen kerroksen keskellä oli suuri koko rungon levyinen ruokasali. 
Sen molemmin puolin oli kuusi ikkunaa. Ikkunaseinillä oli neljä 
ruokahissiä, joilla ruoka nostettiin alakerran keittiöistä. Itäpuolella 
oli tarjoiluhuone miehistölle (soldatbufett) sekä ruokasaliin johta-
va porrashuone. Maurinkadun puolella oli aliupseerien ruokasali 
ja siihen liittyvä tarjoiluhuone (bufett). Ruokasalin yläpuolella oli 
kuivausullakko. 

Arttelirakennus 0.–2.krs/ PhRaklP
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SAUNARAKENNUS JA LATRIINI
Saunarakennus ja latri ini suunnitelt i in myös ti i lestä. 
Saunarakennuksen suunnitelmat päivättiin 19.6.1882 ja latriinin 
8.6.1883. Maurinkadun pohjoispäähän, rannan tuntumaan sijoitettu 
yksikerroksinen harjakattoinen saunarakennus koostui pukuhuo-
neesta, pesuhuoneesta ja saunasta. 

Latriini sijoitettiin kasarmipihan itärannalle. Käymälän ylempi 
taso jaettiin kahteen osaan, joihin johti erilliset sisäänkäynnit. 
Pohjoispäässä oli eteisen varrella kaksi (2-paikkaista) käymälää. 
Miehistölle oli eteläpään käytävän varrella pisoaari ja neljä suu-
rempaa (5-paikkaista) käymälää. Alempaan tasoon sijoitettiin 
ulostyöntyviin sakaroihin kalkki- ja pudrettiliiterit.

Latriinirakennus/ KA Oikealla saunarakennus/ KA
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Työmaan aloitus Liisankadun kasarmista  

Työt aloitettiin Liisankadun miehistökasarmista maaliskuun 1882 lopulla. 
Hufvudstadsbladetin ja Uuden Suomettaren ilmoituksissa pyydettiin tarjo-
uksia halukkailta tavarantoimittajilta ja urakoitsijoilta. Miehistökasarmien 
ja upseerirakennuksien perustus- ja sokkelikiviä varten pyydettiin samalla 
kertaa tarjoukset louhitusta ja kiilatusta harmaasta graniitista. Arkkitehti 
(siviili-insinööri) C.G. Hiort af Ornäs sai toimittaakseen kivet sekä niiden 
asentamisen miehistökasarmeihin ja A.G. Hammar puolestaan upseerika-
sarmeihin ja lasarettiin. Katujulkisivujen sokkelit tehtiin osin hakatuista 
kivistä, mutta pihanpuolella kiilatuista kivistä. Toimikunta päätti myös, 
että tonteilta purettavien rakennusten perustuskiviä voitaisiin käyttää 
miehistökasarmeihin. Muita vanhoja ylimääräisiä kiviä saisi käyttää tontin 
täyttämiseen. 

Tiilien toimittamisesta tehtiin sopimus Paul Chmelewskin kanssa, joka 
lupasi toimittaa 2 500 000 tiiltä kesä-lokakuussa. Viikkoa myöhemmin 
Lagerspetz ilmoitti, että Chmelewskin toimittamien tiilien lisäksi tarvittai-
siin vielä 600 000 tiiltä. Ne tilattiin Stensvikin tiilitehtaalta, ja toimitettiin 
suoraan miehistökasarmitontin rannalle. Chmelewskiltä tilattiin lisäksi 
kahta erimallista muototiiltä, yhteensä 50 000 kappaletta.8

Huhtikuusta lähtien rakennustoimikunta kävi viikoittaisten kokousten 
ohella työmailla seuraamassa työn kulkua ja ratkomassa kiireellisiä asioita. 
Huhtikuun 13. päivänä arkkitehti Lagerspetz luovutti kahden miehistöka-
sarmin kustannusarvion vesi- ja kaasujohtoineen sekä 11.4.1882 päivätyn 
piirustussarjan, joka piti sisällään plaani-, leikkaus- ja julkisivupiirustuk-
set sekä asemapiirustuksen. Siinä näkyivät tontin kaikki rakennukset. 
Hyväksytyt piirustukset toimitettiin Keisarilliselle senaatille vahvistettavaksi. 
Seuraavaksi Lagerspetzille luovutettiin Kaartin ja Uudenmaan pataljoonien 
yhteisen lasarettirakennuksen luonnokset työstettäväksi. Kahden kasarmi-
rakennuksen piirustukset vahvistettiin 27. päivänä huhtikuuta 1882 ja ne 
hyväksyttiin kustannusarvioineen toukokuussa. Senaatin päätöksen mukaan 
lämmitys hoidettaisiin kuitenkin peltiuunein, koska keskuslämmitys oli 
osoittautunut liian kalliiksi.

Samassa kokouksessa käytiin läpi kahden miehistökasarmin muura-
us- ja rakennustöitä koskevat kuusi urakkatarjousta, joista oli ilmoitettu 
maaliskuun lehdissä. Näistä valittiin rakennusmestari K.G. Karllundin 
tarjous hintaan 25 mk/1000 tiiltä, koska halvimman tarjouksen tehnyt M. 
Korene� Hämeenlinnasta ei vaikuttanut luotettavalta. Urakkahintaan sisäl-
tyivät rakennusten muuraus, lattianpohjat, palkkien asentaminen lohen-
pyrstöliitoksin, ikkuna- ja ovikarmien asentaminen sekä apumiehentyöt ja 
telineiden pystytys. Purettavien rakennusten materiaalit kuten ikkunat, ovet 
ja peltikate, jotka eivät olleet hyödynnettävissä, päätettiin huutokaupata.  

Kasarmien sokkelien sisäpuolen reveteeraukseen tarvittavat 100 000 

Ylinnä kopio Liisankadun julkisivu-
piirustuksesta. Vasemmalla muutos-
piirustus heinäkuulta 1882, jossa 
Liisankadun porrashuoneen välisei-
näikkunat on laitettu umpeen ja mui-
ta ikkunoita on kavennettu (PhRakl). 
Lagerspetzin tiil i laskelma vuosilta 
1882–1884. KA
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rautapoltettua tiiltä tilattiin toukokuussa kauppias F.J.F. Sjöblomilta, jotta 
työt saataisiin mahdollisimman nopeasti käyntiin. Muurausta varten tilat-
tiin Förbyn tehtaalta 3000 tynnyriä ja herra Westlingiltä 12 000 tynnyriä 
Paraisten kalkkia, joka oli Gotlannin kalkkia huomattavasti vahvempaa. 
F.W. Bremeriltä ostettiin puolestaan Melkin saaresta peräisin olevaa muu-
raushiekkaa, minkä oli kemiallisissa tutkimuksissa todettu sisältävän vain 
vähäisesti suoloja. Kattovasat päätettiin tehdä 12 x 6 tuuman kokoisista pal-
keista, jotka asetettaisiin kahden jalan etäisyydelle toisistaan. Maurinkadun 
kasarmeihin tilattiin lisäksi 32 valurautapalkkia. Palkkien piti olla työmaalle 
toimitettuna heinäkuun 1882 aikana. Puutavaraa tilattiin usealta eri toi-
mittajalta, mm. tilanomistajat Schoultz ja Wikstedt toimittivat yli-ikäistä 
honkaparrua.

Samaan aikaan työmaiden kanssa uusittiin Kaartin kasarmin leivintu-
van uuni, jonka oli tarkoitus palvella myös Uudenmaan pataljoonaa. Puuta 
säästävät, kestolämmitteiset ja patentoidut uunit tilattiin pietarilaiselta 
everstiluutnantti Brusilo�lta. Kaartin pataljoonan leipomorakennuksen 
kaasu-leivinuuni ja arttelirakennuksen puuta säästävä keittiönliesi saatiin 
valmiiksi syyskuussa 1882.9

Arkkitehti Evert E. Lagerspetz
Arkkitehti Evert Erland Lagerspetz (7.10.1847–
7.2.1884) toimi valtion rakennustoimen eri tehtä-
vissä. Hänen viimeiseksi työkseen jäivät Yleisten ra-
kennusten ylihallituksessa suunnitellut Uudenmaan 
tarkk’ampujapataljoonan kasarmialueet, jotka 
kuuluvat hänen merkittävimpiin suunnitelmiinsa. 
Samanaikaisesti hän suunnitteli myös Uudenmaan 
ja Kaartin pataljoonan yhteisen sairaalan nk. Kaartin 
lasaretin. Lagerspetz menehtyi 36-vuotiaana sydän-
kohtaukseen kesken laajan työmaavaiheen, mutta 
miehistökasarmit hän ehti näkemään valmiina. 
Kasarmikompleksissa on rakennusten hierarkiaa toi-
siinsa nähden ilmennetty taitavasti arkkitehtuuriltaan 
erityylisin upseeri- ja miehistökasarmein.   

Mu i s ta  tö i s t ä  ma in i t t akoon Svenska 
Normallyceum 1880 ja Mariankatu 11 (yhdessä 
H. Dahlströmin kanssa) sekä A. Ahlströmin Isotalo 
1882 (Noormarkku) ja Louhisaaren puutarhurin 
asunto 1872 (myös Louhisaaren kartanon mittaus-
piirustukset 1872). 

Tiilimuurausta- työmaat käynnissä

Maurinkadun puoleisen kasarmin työt alkoivat toukokuun lopulla. 
Toukokuun katselmuksessa oli mukana Yleisten rakennusten ylihallituksen 
ylijohtaja L. Lindqvist. Tarkoituksena oli perustaa rakennus kauttaaltaan 
kallion päälle, joka lyhyellä matkaa oli kuitenkin niin syvällä, että ylimää-
räisten kustannusten välttämiseksi perustamistapaa muutettiin siltä osin. 

Kasarmien sisätilojen kattopinnat päätettiin kipsikattojen sijaan pane-
loida ja käsitellä öljyvernissalla. Huhtikuun alussa Lagerspetz oli esitellyt 
laatimiaan vaihtoehtoisia ikkunajakoja, jotka pystysuuntaisesti oli jaettu 
joko kolmeen tai neljään ruutuun. Todettiin, että neljä ruutua olisi käy-
tännöllisin vaihtoehto kasarmirakennuksissa. Lagerspetzin ehdotuksesta 
päätettiin, että pihanpuoleiset sokkelit hakataan sileiksi ja niiden reunat 
viistotaan. 

Kesäkuun alusta lähtien rakennustoimikunta kokoontui työmaakont-
torissa maanantai- ja perjantaiaamuisin. Myös lasaretin työmaa saatiin 
käyntiin. Förbyn ruukista tilattiin 4000 tynnyriä lisää kalkkia. Liisankadun 
siiven muuraustyöt olivat kesäkuun loppuun mennessä edenneet oletettua 
pidemmälle lämpimien säiden johdosta, ja Chmelewskin ensimmäinen tii-

Kaartin lasaretti
Kalevankatu 48

Upseerikasarmi
Mariankatu 23

Aliupseerikasarmi
Maneesikatu 7

Klubi- ja kansliarakennus
Liisankatu 8

Miehistökasarmi
Liisankatu 1

Miehistökasarmi
Maurinkatu 1                  
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litoimitus oli jo käytetty. Työn jatkuvuuden takaamiseksi tilattiin kauppias 
F.J.F. Sjöblomilta välittömästi saatavilla olevat 500 000 tiiltä. Ensimmäiset 
70 000 tiiltä piti olla toimitettuna jo heti seuraavana päivänä. Heinäkuun 
loppuun mennessä Karllund oli muurannut kaikkiaan 480 000 tiiltä.

Heinäkuun alussa Lagerspetz ja piirustuskonttori olivat saaneet valmiik-
si loput kasarmirakennusten suunnitelmista kustannusarvioineen. Niihin 
kuuluivat artteli- ja saunarakennus, upseerikasarmit sekä santarmimanee-
sitontille tehtävä provianttimakasiini. Toimikunnan läpikäynnin jälkeen 
ne lähetettiin Keisarilliseen senaattiin vahvistettaviksi. Koska hyvin tehdyt 
piirustukset olivat valmistuneet varsin lyhyessä ajassa, saivat insinööri A. 
Rosenbröijer, arkkitehti Rosenberg ja piirtäjä G.E. Ekestubbe kukin lisä-
palkkiona 75 mk.10  

Ruotsalaisesta kattopellistä saatiin heinäkuussa kaikkiaan yhdeksän 
tarjousta. Karlskronan galvanoitua kattopeltiä tilattiin �rman agentin 
E.G. Berggrenin välityksellä 13  000 kappaletta. Ensimmäinen erä piti 
olla toimitettuna jo elokuussa ja loput saman vuoden aikana. Kattopellin 
asentajaksi valittiin helsinkiläinen tehtailija L.P. Fröberg. Ikkuna- ja ovikar-
mien tiivistykseen tilattiin Pietarista saatujen mallien perusteella 200 kap-
paletta voilokkia. Lattian ja katon täytteeksi tarvittavaa sammalta ostettiin 
kaupungin toreilta. Elokuun loppuun mennessä Karllund oli muurannut 
kaikkiaan 1,810 000 tiiltä.11  

Porrashuoneiden askelmat ja tasanteet päätettiin tehdä graniitista, koska 
se oli kestävämpää ja myös jonkin verran halvempaa kuin ruotsalainen kalk-
kikivi. Kivien toimituksen ja asennuksen sai tehtäväkseen Hiort af Ornäs. 
Pontatut kattopaneelit sekä katto- ja jalkalistat tilattiin Hietalahden sahalta 
(Helsingfors Sandviks Ab). Pontattu paneeli oli osittain kuusta ja osittain 
honkaa. Kattolistat tehtiin kuusesta ja jalkalistat hongasta. Höylättyjä ja 
pontattuja lattialautoja tilattiin A. Hornborgilta.

Syyskuun alussa Keisarillinen senaatti hyväksyi rakennustoimikun-
nan ehdotuksen Liisankadun porrashuoneiden ikkunamuutoksesta. 
Lagerspetzin 26.7.1882 signeeraamassa piirustuksessa ulkoikkunoita oli 
kavennettu ja vastaavasti kerrostasanteiden väliseinäikkunat oli laitettu 
umpeen ilmeisesti rakenteellisista syistä. 

Saunarakennuksen sokkelityöt saatiin valmiiksi syyskuussa. Sen muu-
raus- ja rakennustyöt annettiin Karllundille, joka oli erityisen huolella 
suorittanut kahden kasarmin rakentamisen. Lokakuun lopussa kaksi 
miehistökasarmia olivat jo harjakorkeudessa. Töitä johtaneen arkkitehti 
Lagerspetzin ehdotuksesta järjestettiin harjannostajaiset. Rakennusmestari 
Högdahl sai tehtäväkseen juomien ja ruokien hankinnan, ja Lagerspetz har-
jakaisten valvonnan. Marraskuusta lähtien rakennustoimikunta kokoontui 
talvikuukausien aikana joka arkimaanantai.12 

Kasarmien lämmitysvaihtoehdoista

Miehistökasarmien ja lasarettirakennuksen lämmityksestä ja ilmanvaih-
dosta käytiin rakennustoimikunnassa keskustelua moneen otteeseen ja sitä 
selviteltiin perusteellisesti. Keskusteluun osallistuivat myös pataljoonan 
komentaja eversti von Kraemer, ylilääkäri Winter ja pataljoonan lääkäri 
tohtori Krohn. Vaihtoehtoina oli keskuslämmitysjärjestelmä tai perintei-
nen uunilämmitys, joista jälkimmäinen oli halvempi rakentaa, mutta sen 
kunnossapito oli kallista. Keskuslämmitysjärjestelmän terveydellisestä nä-
kökulmasta ei ollut vielä tarkempaa tietoa. Se oli kuitenkin puuta säästävä 
lämmitystapa, jossa huoneet pysyivät puhtaina ja lämpö jakaantui tasaisesti. 
Vedenlämmityslaite oli myös helposti hoidettavissa, ja korjauskustannukset 
olivat vähäiset. Saksassa ja etenkin Berliinissä järjestelmä oli tullut entistä 
yleisemmäksi uusissa kasarmeissa. Suomessa järjestelmää oli käytetty vain 
muutamissa koulu- ja vankilarakennuksissa.

Keisarillisen senaatin päätöksen mukaan oli toukokuussa 1882 kustan-
nussyistä päädytty uunilämmitykseen. Lagerspetz oli saanut valmiiksi kasar-
mien peltiuunien piirustukset, mutta niiden tilaus jätettiin kuitenkin vielä 
tekemättä. Ylilääkäri, valtioneuvos G. Winter kehotti syyskuun puolivälissä 
uudelleen harkitsemaan keskuslämmitysjärjestelmää korostaen sen tarkoi-
tuksenmukaisuutta kasarmeissa. Hän oli käynyt Berliinissä ja Dresdenissä 
saadakseen luotettavaa tietoa lämmitysjärjestelmästä. Winter matkusti vielä 
Pietariin selvittämään järjestelmän toimivuutta julkisissa rakennuksissa. 

Maurinkadun siiven leikkauspiirustukset vuodelta 1882. PhRakl 
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Tohtori Krohn puolestaan tutustui Hämeenlinnan sellivankilaan, jossa 
oli ollut vesilämmitysjärjestelmä jo kymmenisen vuotta. Koska kyseinen 
lämmitysjärjestelmä oli todettu monin tavoin sopivaksi myös kasarmeihin, 
hyväksyi Keisarillinen senaatti lokakuussa rakennustoimikunnan ehdotuk-
sen keskuslämmitysjärjestelmien asentamisesta kahteen miehistökasarmiin 
ja lasarettirakennukseen.13

San-Gallin lämmitysjärjestelmästä

Keskuslämmitysjärjestelmästä saatiin joulukuun puolivälissä tarjoukset ja 
ehdotukset neljältä pyydetyltä toimittajalta. Se tilattiin pietarilaisen teolli-
suusneuvos Robert San-Gallin yritykseltä, jonka tarjous oli perusteellisesti 
laadittu ja 98 500 markan hinta kohtuullinen (kustannusarvio oli yhteensä 
39 000 ruplaa ilman rakennustöitä). Tarjous piti sisällään nk. lämminilma-
kammiot, joita kahdessa muussa tarjouksessa ei ollut lainkaan huomioitu. 
Kammioita ei voitu kuitenkaan toteuttaa lähes valmiissa rakennuksissa 
ehdotettuihin paikkoihin, joten ennen tarjouksen lopullista hyväksymis-
tä San-Gallin tehtaan yli-insinööri Müller kävi tammikuussa tutkimassa 
kasarmit suunnitelmapiirustuksineen sekä teki toimikunnan ehdottamat 
muutokset. San-Gallin ehdotus miehistökasarmien lämmitysjärjestelmästä 
saatiin helmikuun alussa ja samalla kasarmien ikkunoihin tuleva mallivent-
tiili hyväksyttäväksi.14 

Helmikuun lopussa R. San-Galli saapui Helsinkiin allekirjoittamaan 
sopimusta mukanaan yli-insinööri Müller. Samalla esiteltiin kasarmien 
keskuslämmitysjohtojen ja ilmanvaihtolaitoksen detaljipiirustukset. Sen 
jälkeen käytiin läpi pyydetyt ehdotukset arttelirakennuksen höyrykeittiöön 
ja pesulaitokseen sekä lasarettirakennukseen asennettavat keskuslämmitys-
johdotukset, jotka Keisarillinen senaatti hyväksyi puolestaan huhtikuussa. 
Artteli- ja lasarettirakennusta koskeva sopimus allekirjoitettiin 25.5.1883.15

San-Gallin suunnitelmapiirustus Liisanka-
dun ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmistä 
vuodelta 1883. KA
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Kasarmien keskuslämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien periaatteista
Molemmissa kasarmirakennuksissa lämmitys hoidettiin sekä höyry- että 
ilmakeskuslämmityksellä eli kyseessä oli eräänlainen sekajärjestelmä. 
Keskuslämmitysjärjestelmässä lämmön siirtämiseen käytettiin kuumaa höyryä. 
Se kuljetettiin kellarin kahdesta höyrykattilasta johtoja pitkin ikkunoiden alla 
oleviin ”ripaputkipattereihin”, joissa höyry lämpöä luovutettuaan tiivistyi vedek-
si. Tämän jälkeen se virtasi takaisin kattilaan uudelleen höyrystämistä varten. 
Esimerkiksi Liisankadulle suunniteltiin yhteensä 14 erillistä lämpöputkistoa, jotka 
voitiin erikseen sulkea: kolmessa alimmassa kerroksessa (0–2.krs) oli kussakin 
neljä ja ylimmässä kerroksessa kaksi erillisputkistoa. Pattereita varten ei tehty 
syvennyksiä. Porrashuoneissa ripaputkipatterit asennettiin pystyyn.

Lisäksi lämmitettyä ulkoilmaa otettiin käytävien kautta majoitushuoneisiin. 
Ilmakeskuslämmityksessä nk. kaloriferijärjestelmässä ilma lämmitettiin kellariin 
sijoitetuissa lämpökamareissa. Raitisilma otettiin kellarin ulkoseinäsäleiköistä ja 
johdettiin lämpökamareista seiniin muurattuja kanavia pitkin ylempien kerrosten 
käytäville. Sieltä lämmin ilma siirtyi huoneisiin. Huoneiden poistoilma johdettiin 
nurkissa oleviin muurattuihin pystykanaviin, joissa oli säleiköt sekä ylä- että ala-

osassa. Huoneiden lämpötilaa voitiin säädellä pitämällä ylempiä säleikköjä auki 
lämpiminä ja alempia kylminä vuodenaikoina. Jokaisessa huoneessa oli vähintään 
yksi ja suuremmissa majoitushuoneissa kaksi poistoilmakanavaa, joita pitkin ilma 
johdettiin kellarin lattiakanaaliin (todennäköisesti toteutettiin kellarikerroksen 
kattoon) ja sieltä edelleen rakennuksen keskellä olevaan kahteen suureen pys-
tyhormiin. Pystyhormin keskellä oli kattilahuoneen teräsrakenteinen savupiippu. 
Näin muodostuva ilmanvaihto vaihtoi huoneilman kerran tunnissa. Huoneiden 
tuuletus hoitui ikkunaventtiilien kautta. Niitä oli isoimmissa majoitushuoneissa 
kaksi kappaletta.

Ilmanvaihto oli laskettu 858 kuutiojalkaa tunnissa henkilöä kohti. Se ei pitänyt 
sisällä ikkunaventtiilien kautta tapahtuvaa tuuletusta. Lämminilmakammioiden 
ulkoseinällä oli rautasäleiköt ja luukut, joita voitiin avata ja sulkea sisäpuolelta. 
Lämmitysjärjestelmä ei kuitenkaan mahdollistanut huoneiden lämmönsäätöä tar-
peen mukaan, joka aiheutti ongelmia kylmimpinä vuodenaikoina. Höyrykattiloita 
lähinnä olevat huoneet lämpenivät eniten ja päinvastoin. Käymälähuoneista 
poistoilma johdettiin kanavia pitkin vesikatolle.16

Yksityiskohta ilmanvaihtohormin säätöventtiilistä/ KAMaurinkadun siipi 2.–3.krs/ KA
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Arttelirakennuksen teknisistä asennuksista
Arttelirakennuksen höyrykeskuslämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmistä sekä pe-
sulasta, keittiölaitteista ja ruokahisseistä laadittiin myös suunnitelmat San-Gallin 
toimesta. Kustannusarvion mukaan arttelirakennuksen lämmitys- ja ilmanvaihto-
järjestelmä maksoi 4000 ruplaa, keittiölaitteet 7850 ruplaa sekä neljä hissilaitetta 
ja pesulaitos yhteensä 4200 ruplaa.

Arttelirakennuksen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä vastasi periaat-
teiltaan kasarmeissa käytettyä. Lämmitys suunniteltiin siten, että ullakon kui-
vaushuoneet ja koko toinen kerros varustettiin yhdellä putkistolla. Kun taas 
ensimmäisessä kerroksessa pesulaitos, keittiöt ja porrashuoneet lämmitettiin 
omanaan. Leipomossa ja varushuoneessa oli uunilämmitys.

Pesulaitos mitoitettiin koneiden ja laitteiden osalta siten, että pyykkimäärä 
olisi 4 puuta (n. 65 kg) viikossa. Pesulaan suunniteltiin 9 pesusammiota varustet-
tuina kylmä- ja lämminvesihanoilla sekä viemärillä, 2 huuhteluastiaa, 3 pyykkikat-
tilaa kylmävesi- ja höyryhanoilla sekä viemärillä, käsin toimiva linko, lämminve-

sisäiliö, mankeli, 12 puuverhoiltua kuivauskaappia, raitis- ja poistoilmaventtiilit, 
hissi sekä kaikki tarvittavat höyry-, kondenssi-, lämmin- ja kylmävesiputket.

Ruoka valmistettiin höyryllä, samanaikaisesti koko pataljoonalle. 
Suunnitelmien mukaan jokainen neljästä keittiöstä varustettiin seinään kiinnitet-
tävillä keitto- ja teevesikattiloilla. Kattiloissa oli kylmävesihanat niiden täyttämistä 
varten. Keittokattilat koostuivat kahdesta pallonmuotoisesta astiasta. Ulompi 
oli takkirautaa ja sisempi kuparia, jonka sisäpinta oli tinattu. Seinään konsolein 
kiinnitettyjä astioita voitiin kääntää asteittain neljäsosan verran. Astioiden väliin 
johdettiin hanasta höyryä, joka lämmitti kattilassa olevan veden. Kondenssivesi 
poistui pallonmuotoisen astian pohjalta.

 Teeveden keitinpata, joka koostui sylinterimallisesta astiasta, toimi samalla 
periaatteella. Kaksinkertaisen astian väliin johdettiin höyryä lämmitystä varten 
ja kondenssivesi johdettiin ilmaputkiloon. Tuplapohjassa oli kaksi hanaa, joista 
vesi valutettiin pois. Molemmat keittiöt varustettiin tiskialtailla, johon kuului 
kuumavesisäiliö sekä pesu- ja huuhtelupaikka.17

Maurinkadun wc-tilojen viemäröintipiirustus / KA Arttelirakennus/ KA
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Täydentävät rakennustyöt

Marraskuun alkuun mennessä urakoitsija Karllund sai valmiiksi oman osuu-
tensa kahden kasarmin ja saunarakennuksen muuraus- ja rakennustöistä 
lukuun ottamatta tiilien saumauksia. Kasarmeihin oli muurattu kaikkiaan 
2 480 000 tiiltä ja saunarakennukseen 34 000 tiiltä. Karllund oli asentanut 
myös lattian ja välikattojen puuvasat, kattotuolit, vesikaton aluslaudoituk-
sen ja Maurinkadun kasarmin teräspalkit. Lisäksi hän teki 12 kpl sementoi-
tuja maakuoppia. Urakan kokonaishinta oli 69 819 mk, josta muuraustyön 
osuus oli 62 000 mk. Chmelewski ei ollut pystynyt toimittamaan sovituista 
2 500 000 tiilestä kuin 1 997 670, joten tiiliä oli jouduttu hankkimaan 
myös muualta. Miehistökasarmeihin oli käytetty 382 280 vanhaa tiiltä pu-
retuista rakennuksista. Joulukuun alussa vesikatontekijä tehtailija Fröberg 
oli saanut työnsä tehtyä lukuun ottamatta peltien saumausta, joka oli jäänyt 
kylmän ilman takia tekemättä. Helmikuussa Westling sai toimitettavakseen 
rossinpohjatäytettä lattiaan ja välikattoihin. Toukokuussa tarvittiin vielä 
pikaista toimitusta miehistökasarmien rossipohjiin.18

Ikkunoiden ja ovien valmistamisesta oli sovittu marraskuussa 1882 
tehtailija R. Heimbergerin kanssa 9100 markan hintaan. Heimberger 
oli tunnettu erinomaisesta puusepäntyöstään. Ikkunoihin sijoitettiin San 
Gallin suunnitelmien mukaiset 105 raitisilmaventtiiliä, joista toimitettiin 
mallit ikkunasovitusta varten. Lagerspetz laati luettelot tarvittavista lukoista, 

heloista, saranoista ja ikkunalaseista. Ikkunalasit hankittiin Skinnarvikin 
lasitehtaalta, koska ne olivat tasaisempia, puhtaampia sekä paksumpia kuin 
Nuutajärven lasitehtaan valmistamat. Tarjous, joka käsitti 6101 ikkunaruu-
tua ja 36 oviruutua oli kokonaisuudessaan 4328,58 markkaa. Ikkunoiden 
lasitus annettiin R. Heimbergerille tehtäväksi ja lasien tuli olla toimitettuna 
maaliskuussa.19

Lattia- ja kattopintojen vernissauksesta sekä ovien ja ikkunoiden öljy-
maalauksesta tehtiin huhtikuussa sopimus koristemaalari C.H. Carlssonin 
kanssa, joka oli tarjonnut 4686 mk ikkunoista ja 6912 mk lattioista ja 
välikatoista. Toukokuussa Turun asfalttitehdas (Åbo asfaltfabriks bolag) 
valittiin asfaltoimaan kasarmirakennuksien pesuhuoneiden, käymälöiden 
sekä kellaritilojen lattiat.

Helmikuussa 1883 rakennusmestari Karllund sai tarjouksensa perus-
teella tehtäväkseen myös artteli- ja saunarakennuksen, upseerikasarmien 
ja nk. santarmikasarmitontin provianttimakasiinin muuraus- ja runkotyöt 
hintaan 30 mk/1000 tiiltä. Arttelirakennuksen komppaniakeittiöiden höy-
rynkeitinlaiteista saatiin tarjoukset pariisilaiselta Egrot’lta, tukholmalaiselta 
Bolinderilta sekä helsinkiläisiltä insinööreiltä Stenberg ja E. Berggren.20

Arttelirakennuksen keittiölaite-
suunnitelmia, vasemmalla ranska-
laisen Egrot'n höyrykattiloita. KA
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matta, koska niihin ei ollut varauduttu kustannusarviossa. Lokakuun puo-
liväliin mennessä Heimberger sai kasarmien ikkunat ja ovet asennettua.23

Loppukatselmus ja kasarmien luovutus

Miehistökasarmit sekä niihin kuuluvat artteli- ja saunarakennus valmistui-
vat ensimmäisinä. Ne otettiin vastaan 23.10.1883 ja luovutettiin edelleen 
Uudenmaan pataljoonan edustajalle eversti du Pontille. Katselmuksen hoiti 
majuri af Enehjelm ja Yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehti G. 
Wilenius. Teknisistä asennuksista oli pidetty erillinen katselmus lokakuun 
alussa, jossa arttelirakennuksen höyrypannut oli todettu hyviksi. Pihalle 
sijoitettu latriini valmistui muista poiketen vuonna 1884.

Katselmuspöytäkirjaan kirjattiin, että kasarmirakennukset oli toteutet-
tu erityisellä asiantuntemuksella sekä huolella ja vielä niin lyhyessä ajassa. 
Työn johdon hoitaneelle arkkitehti Lagerspetzille annettiin täysi tunnustus 
onnistuneesta lopputuloksesta. Luovutettaessa rakennukset pataljoonan 

Kasarmien viimeistelytöitä

Kesäkuusta lähtien rakennustoimikunta kokoontui maanantaiaamuisin 
santarmimaneesitontin työmaakonttorissa. Lagerspetzin ehdotuksesta oli 
työmaakonttorin ja lasarettitontin välille asennettu väliaikainen puhelin-
linja. Miehistökasarmien valmistuttua puhelinlinja asennettiin kanslian ja 
pataljoonan keskusaseman välille. San-Gallilta tilatut kasarmien höyryve-
sipannut saapuivat kesäkuun alussa, ja asiantuntijoiden mukaan ne olivat 
kaikilta osin hyvin tehdyt ja tarkoituksenmukaiset.21 

Kesäkuussa R. Heimberger, joka oli tehnyt laadukasta työtä miehistö-
kasarmeissa, sai tehtäväkseen myös artteli- ja saunarakennuksen, upseeri-
kasarmien ja lasaretin puusepäntyöt. Niihin tilattiin myös Skinnarvikin 
ikkunalasit. Lagerspetzin luovuttama piirustus miehistökasarmien pihalle 
tulevasta latriinirakennuksesta, jonka kustannusarvio oli 14 130 mk, lä-
hetettiin hyväksyttäväksi.

Kesäkuun puolivälissä Maurinkadun länsipuolelta olevalta mäenrinteel-
tä valui vettä kasarmin kellarikerrokseen, koska kadulla ei ollut viemäri-
kanaalia. Sen seurauksena päädyttiin lähinnä olevien katujen täyttämiseen 
sekä jalkakäytävien ja katuojien kiveämiseen sadevesien johdattamiseksi.

Arkkitehti Lagerspetz ei sairastumisensa takia osallistunut 2.7.1883 
pidettyyn kokoukseen. Lääkäri oli myös kieltänyt ankaran työnteon. 
Lasarettityömaata johtanut arkkitehti Rosenberg valittiin Lagerspetzin 
sijaiseksi. Seuraavan viikon kokouksessa Lagerspetz oli kuitenkin jo esit-
telemässä miehistö- ja upseerikasarmitonttien rauta-aitojen piirustuksia, 
jotka hyväksyttiin hieman yksinkertaistettuina. Niiden tekijäksi valittiin 
Herra R. Lundbladin välityksellä A.W. Winqvistin tarjous. Aidan harmaa-
kivisokkelin sai tehtäväkseen rakennusten sokkelityöt hoitanut urakoitsija 
Hiort af Ornäs.22

Karllund teki myös keskuslämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien vaati-
mat muuraustyöt. Elokuun loppuun mennessä kasarmien keskuslämmitys-
laitteet oli asennettu ja lämmitys aloitettu. Myös pääosa arttelirakennuksen 
lämpö- ja ilmanvaihtolaitteista sekä keittiön ja pesulan laitteista oli asen-
nettu. Koneenkäyttäjäksi palkattu G. Karlsson sai opastusta San-Gallin 
asentaja Pitkiewitschiltä ja tämän työmestarilta laitteiden käytöstä. Karlsson 
sai asunnon kasarmista syyskuun 1. päivästä lähtien. Myös kasarmien ja 
arttelirakennuksen kaasu- ja vesijohtotyöt (Gaslysnings aktiebolag) oli elo-
kuun loppuun mennessä saatu suurimmaksi osaksi asennettua. 

Kasarmien kalustukseen liittyen Sotakomissariaatti hyväksyi heinäkuun 
kirjelmässään rakennustoimikunnan esityksen erillistä korvausta vastaan si-
sustaa varus- ja asehuoneet sekä hankkia vahti- ja arestihuoneisiin kalusteita 
laaditun luettelon mukaan. Ylipäällikön ja komentajan syyskuussa esittämät 
aliupseerien makuupaikkoja erottavat särmit jätettiin kuitenkin toteutta-

Liisankadun kasarmisiipi v. 1890 
seitsemän vuotta valmistumisen-
sa jälkeen. C. Riis/ HKM
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Liisan- ja Maurinkatua rajaavat ka-
sarmisiivet sekä arttelirakennus ja 
sauna 1890-luvulla, edustalla Elisa-
betin tori. HKM
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käyttöön niiden ylläpito sekä tulevat korjaukset siirtyivät lääninrakennus-
konttorin vastuulle.

Katselmuksessa mukana ollut pataljoonan lääkäri Leopold Krohn laati 
samana päivänä pitkän selostuksen, jossa hän hygieenisestä näkökulmasta 
nosti esiin miehistökasarmien puutteita. Hän piti kasarmien sijaintia epä-
sopivana, viemäröintiä ja maaperän kuivatusta riittämättöminä sekä täyttö-
maata terveysriskinä. Sinänsä tarkoituksenmukaiset kasarmit eivät Krohnin 
mielestä täyttäneet terveellisen majoituksen kriteerejä. Ilmanvaihtoon 
liittyvien ongelmien lisäksi miehistötupien lautalattiat eivät olleet riittävän 
tiiviitä estämään kosteuden pääsyä välipohjan täytteisiin, mikä voisi aiheut-
taa infektioita. Krohnin mukaan oli Lagerspetzin suostumuksella kaikkien 
rakennusten rossipohjissa lasarettia lukuun ottamatta käytetty purettujen 
rakennusten täytteitä sekä kalkkisoraa puretuista kaakeliuuneista, katoista 
ja seinistä.24 

Selostuksesta johtuen kasarmeissa järjestettiin tutkimus, johon 
Lagerspetzin ehdotuksesta osallistuivat siviili-insinööri Rob. Huber, kau-
pungin insinööri O. Ehrström ja arkkitehti �eodor Höijer. Kun tutki-
muksissa ei löytynyt mitään, lähetettiin täytteet ja sora vielä edelleen tut-
kittavaksi Maanviljely- ja kauppakemialliseen laboratorioon. Tämän jälkeen 
tehtiin vielä lukuisia tutkimuksia mm. täytehiekasta. Selvitysten mukaan 
täytteissä ei ollut mitään ongelmaa ja niitä voitiin käyttää jatkossakin. 
Krohnin otettua asian esiin vielä lääkäriseuran kokouksessa, julkaistiin Nya 
Pressenissä 16.12.1883 seuran laatima artikkeli. Rakennustoimikunnan 
puolesta 4.2.1884 laaditun vastineen allekirjoittivat arkkitehti �. Höijer, 
Rob. Huber ja Otto Ehrström.25

Koko kasarmirakennustyömaan kustannukset helmikuusta 1882 
joulukuuhun 1884 mennessä olivat Lagerspetzin ja Höijerin tekemien 
laskelmien mukaan 8 835 724 markkaa ja 06 penniä. Kaikkien kahdek-
san tarkk’ampujapataljoonan rakennuskustannuksista käytiin keskustelua 
lehdistössä ja todettiin mm. että Uudenmaan pataljoonarakennusten 
vähemmällä koristelulla olisi kustannuksia voitu säästää. Pataljoona pääsi 
muuttamaan uusiin kasarmeihinsa lokakuun 25. päivänä 1883.26

Muutostöitä 

Vuonna 1886 pataljoonan komentajan määräyksestä Maurinkadun pohja-
kerroksen lääkärin vastaanottohuone jaettiin kahteen vastaanottohuoneen 
ja kanslian kesken. Alkuperäisiin piirustuksiin tehdyssä korjauksessa huo-
ne on jaettu lääkärin vastaanotto- ja tutkimushuoneeseen sekä välskärin 
päivystyshuoneeseen. Komppanian kolmannen kerroksen varus- ja ase-
huone muutettiin soittokunnan majoitustilaksi ja varushuone siirrettiin 
puolestaan ensimmäisen kerroksen kanslian paikalle. Liisankadun siiven 
sisäpihan nk. valopihan puoleiselta kellarikäytävältä erotettiin varushuone. 

Arttelirakennuksen pohjoissiivessä sepän paja ja hiilivarasto sisustettiin myös 
varushuoneeksi. Vuonna 1893 hyväksyttiin Maurinkadun pohjakerroksen 
varusmestarin asunnon muutos pataljoonan lääkärin vastaanottohuoneeksi. 
Rakennuksissa tehtiin vuosittain lisäksi muita pieniä kunnostus- ja korjaus-
töitä. Pintoja maalattiin, ikkunoita ja ovia kunnostettiin ja lankkulattioita 
uusittiin.
Rakennushallituksen luettelossa vuodelta 1894 on lyhyesti kuvattu 
Uudenmaan pataljoonan kasarmialueen rakennuksia. Luettelossa on mai-
ninta, että kasarmisiivissä sekä artteli- ja saunarakennuksessa oli kaasu- ja 
vesijohdot. Myöhemmin luetteloon on lisätty merkintä, että kaasujohdot 
on poistettu.27

Miehistötupa Liisankadun itäpäädyssä 
vuonna 1901. F. Engström/ SM
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Maurinkadun miehistökasarmin 
3. komppanian käytävä ensim-
mäisessä kerroksessa vuonna 
1901 F. Engström/ SM
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Aikalaiskuvauksia kasarmialueesta

Elokuussa 1885 keisaripari Aleksanteri III ja Maria Feodorovna vieraili-
vat Suomessa, missä keisari ensin tarkasti Lappeenrannan pataljoonan ja 
osallistui siellä pidettyihin manöövereihin. Helsingissä keisaripari tutustui 
Uudenmaan tarkk’ampujapataljoonan kasarmeihin. Komppanian päällikkö 
kapteeni G.A. Gripenberg, joka esitteli Liisankadun siiven ensimmäisen 
komppanian tilat ja arttelirakennuksen, kirjoitti muistiinpanoihinsa mieleen 
jääneen keisarin lausahduksen, ”äfven hos oss bygger man sådana kasärner, 
-men blott på pappret”.28 (Ks. Uusi Suomettaren lehtileike 10.8.1885).  

Jos nyt astumme keittiöön, niin täälläkin meitä kohtaavat oudot, uudenlaiset 
vehkeet. Isot, mahtavat muuripadat muistuttavat meitä heti, että paljon ruo-
kaa täällä tarvitaan. Keittäminen toimitetaan kuuman veden eli höyryn avulla. 
Samassa huoneuksessa ovat myöskin ruokasalit isoine pöytineen ja penkkineen, 
pesukamari ja leipomohuone ja ravintola, jossa miehistö päällikkökunnan sil-
mien alla huokealla hinnalla saapi tilaisuutta virvoituksiin, seurustelemiseen ja 
sanomalehtien lukemiseen.

Kaikkialla näkee katselija järjestystä, siisteyttä, yksinkertaista mukavuutta, 
joka miellyttää jotensakin voinee viihdyttää monta sotamiestä, jotka maamme 
metsistä ja tuoksuvista vihannoista tulevat ahtaaseen tomuisaan kaupunkiin; huo-
maavatpa he kohta, ett’ei kasarmi sentään ole vankilaksi aiottu.” (Asevelvollisten 
uudet kasarmit, Kansanvalistusseuran kalenteri 1884)

”Såväl Nylands bataljons officerskasern som dess soldatkasern äro sålunda 
bland hufvudstadens i arkitektoniskt hänseende mest framstående byggnader. 
De äro uppförda efter ritningar af den tidigt aflidne arkitekten E.Lagerspetz, 
hvars förnämsta arbete de äro. Att Helsingfors vunnit i yttre prydlighet genom 
att sålunda dess palatslika byggnader ökats, derom kan ej vara mer än en åsigt. 
Men en annan sak är, huruvida det ej varit lämpligare att vid kaserbyggnader 
iakttaga den största möjliga enkelhet och bilighet… Men kanske arkitekten 
har blickat långt in i framtiden och tänkt på de en gång stundande tider, då 
”svärden skola smidas till plogar” – och kasernerna upplåtas till skolor, museer 
eller andra bildningsanstalter.” (R. Hertzberg 1888, Helsingfors för tre hundra 
år sedan och i våra dagar)

Uusi Suometar 10.8.1885

”Kahdella puolella on kasarmin rajana katu ja puilla istutettu tori, kahdella avara 
ihana pohjoissatama. Raitista ilmaa on yltäkyllin, kaupunginosa on siivo ja hiljainen, 
näköala ja koko ympäristö on puoleksi maata, puoleksi kaupunkia. Torin ja katujen 
varrelle on rakennettu kaksi yhtä suurta asuntohuoneustoa, kumpikin kahden ja 
keskipaikoiltaan kolmenkinkertainen. Satamaan päin ovat ulkohuoneet ja keittiö. 

Kun astumme portista sisään, tulemme avaraan pihaan, josta taas monen 
oven kautta on pääsy kasarmiin. Pitkä, avara korridoori eli käytävä käy läpi 
koko rakennuksen; siellä saattaa miehistö pitää harjoituksia ja liikkua vapaasti. 
Makuuhuoneita, joihin pääsemme korridooreista, on kahdeksan samassa kerrassa. 
Ne ovat rakennetut uuden aikaiseen tapaan, 17 kyynärää pitkät, 12 kyynärää 
leveät ja 13,5 jalkaa korkeat, ja isot torvet seinästä tuovat sisään raitista ilmaa. 
Siistit rautasängyt seisovat rivittäin pitkin seiniä, jokainen peitetty puhtaalla läm-
pöisellä viltillä. Sänkyjen väliin on joka sotamiehelle pantu tuoli ja pieni kaappi, 
joka samassa toimittaa pöydän virkaa. Huoneessa on myöskin teline, jossa kivää-
rit joutohetkinä pidetään järjestettyinä. Joka huoneessa asuu yksi komppanian 
osasto (neljätoista miestä) lähimpine päälliköineen. Yksi kokonainen komppania, 
jossa on kahdeksan osastoa, asuu siis siinä huonekerrassa. Mainitsematta ovat 
vielä huoneet vääpeliä, vapaaehtoisia ja kansliaa varten. Käännymme portaita 
myöten toiseen asuinkertaan, huomaamme sen yhtäläiseksi kuin ensimmäinen. 
Se on myöskin tarkoitettu yhdelle komppanialle. Kolmas kerta, joka ei ole yhtä 
avara kuin edellä mainitut, sisältää sitä vastoin korkeat, mukavat voimistelusalit 
(61 jalkaa korkeat), koulusalit, kirjastosali ja soittokunnan harjoitushuone. Mutta 
kummallista, vaikka katsomme kaikkialle, emme missään huomaa tulisijaa; uuneja 
ei ole, mutta sitä runsaammin ilmareikiä. Saavatpa sotamiehet talvella nauttia 
raitista ilmaa ja kylmää tarpeeksi ja enemmänkin, niin varmaan arvatten. Mutta 
jos katsomme tarkemmin, niin huomaamme pian omituisia torvia, jotka seiniä 
myöten kulkevat pitkin koko rakennusta, Jos sormella niihin kajoomme, niin 
tunnemme, että ovat ihan lämpimiä, jopa kuumia. Kellarissa, näet, on iso pata, 
jossa keitetään vettä, ja kuuma vesi juoksee sitten torvissa, ja lämmittää tulles-
saan huoneet yhtä hyvin, kuin suinkin uunit sen tekisivät. Näin on tulen vaara 
poistettu. Toinen asuinhuoneisto on rakennettu samalla tavoin, ja siinä asuu 
muut kaksi komppaniaa. 
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1900–1901 LAAJENNUKSET JA LAKKAUTTAMINEN

Molempien rakennusten ylimpiä kerroksia laajennettiin Opetus- ja mu-
siikkikomennuskuntia varten vuonna 1900. Uudet tilat eivät ehtineet 
olla kauan pataljoonan käytössä. Jo seuraavana vuonna Nikolai II:n ilman 
Senaatin ja valtiosäätyjen myötävaikutusta antama uusi asevelvollisuuslaki 
johti Suomen sotaväen lakkauttamiseen. Tarkk’ampujapataljoonien kaikki 
kasarmialueet määrättiin luovutettaviksi venäläisen sotaväen käyttöön ja 
miehitystä lisättiin tuntuvasti. Suomen sotaväki typistettiin yhteen aino-
aan joukkoon, Henkivartioväen tarkk’ampujapataljoonaan. Kun lakkaut-
tamisen hetki lähestyi syksyllä 1901, kiersi valokuvaaja Frans Engström 
(1873–1940) ikuistamassa yksiköitä eri puolilla Suomea ja niistä julkaistiin 
laaja albumi ”Den �nska militären”.29 

Ylimpien kerrosten laajennukset 

Rakennuksia suunniteltaessa ei ollut riittävästi huomioitu aliupseerikou-
lutuksen luokkatiloja eikä signalistien ja soittajien harjoitushuoneita. 
Helmikuun alussa 1900 Yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehti 
Jac Ahrenberg laati muutossuunnitelmat ja kustannusarvion molempien 
kasarmien ylimpien kerrosten laajentamisesta. Maurinkadun kolmanteen 
kerrokseen sijoitettiin tilat opetuskomennuskunnalle (aliupseerikoululle) ja 
Liisankadun kolmanteen kerrokseen puolestaan musiikkikomennuskunnan 
tilat. Ennen kaikkea pihasivuille näkyvät laajennukset noudattivat alkupe-
räistä julkisivujäsentelyä.  

Liisankadun ylintä kerrosta laajennettiin musiikkikomennuskuntaa 
varten rakentamalla ullakoiden pihasivuille kaksi kapeaa siipeä, joihin 
molempiin sijoitettiin majoitustilat 10 hengelle. Molemmissa huoneissa 
oli viisi uutta ikkunaa ja niihin johti pariovet, jotka avattiin vanhoihin 
seiniin. Lisäksi rakennettiin vanhan vesikaton alle varushuone sekä pesu- ja 
wc-tilat, joihin oli käynti pienen välikön kautta. Ne saivat luonnonvaloa 
kattolyhtyjen välityksellä. Voimistelusali muutettiin suunnitelmien mu-
kaan musiikin harjoitussaliksi. Sinne tehtiin valokatto teräskehikkoineen ja 
kaksinkertaisin puukehyksisin ikkunoin. Entisiin kirjasto- ja koulutiloihin 
sijoitettiin majoitustiloja yhteensä 16 miehelle. 

Maurinkadun kolmannen kerroksen pohjakaavaa muokattiin alempien 
kerrosten mukaiseksi. Pääportaan yhteyteen katusivulle muodostui leveä 
käytävä, joka toimi harjoitustilana. Sen seurauksena kahdesta suuresta salista 
tehtiin samankokoiset kuin alemmissa kerroksissa. Molemmille puolille 
rakennettiin kapeat pesu- ja wc-tilat. Ne sijoittuivat vanhan vesikaton alle 
ja luonnonvaloa varten tiloihin avattiin kattoikkunoita. Jäljelle jääneeseen 
saliin sijoitettiin majoitustilat 12 miehelle. Pohjoiseen laajennussiipeen 
tehtiin kaksi samankokoista majoitustilaa, molempiin tilat 14 miehelle. 

Eteläsiipeen sijoitettiin opetustiloja. Alkuperäinen majoitustila jaettiin 
kanslian, aliupseerin työhuoneen ja varushuoneen kesken. Niiden välinen 
käytävä johti laajennusosan luokkahuoneeseen. Sen taakse eteläpuolelle 
tehtiin kenttävääpelin asunto (1h+k), johon oli käynti sivuporrashuoneesta 
ullakolle rakennettua kapeaa käytävää pitkin. 

Molemmissa rakennuksissa purettiin vesikattoa kattotuoleineen, tii-
limuuria ja palopermantoa. Kustannusarvion mukaan Maurinkadulle 
tehtäviä uusia seiniä, uuneja ja savupiippuja varten tarvittiin 73 000 tiiltä 
ja Liisankadulle 45 000 tiiltä. Maurinkadun vesikattoa kattotuoleineen ja 
aluslaudoituksineen uusittiin galvanoidusta pellistä 375 m2 ja Liisankadulla 
vastaavasti 280 m2. Maurinkadulla välikattoa kannattamaan asennettiin 
teräspalkit.30

Uudenmaan tarkk’ampujapataljoonan 
signalisteja Maurinkadun kasarmin 
edustalla vuonna 1901. F. Engström/ 
SM
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Laajennusosien materiaalivalikoima oli kustan-
nusarvion mukaan pitkälti sama kuin alkuperäi-
sissä rakennuksissa. Rapattujen seinien alaosat 
maalattiin öljymaalein ja yläosat liimamaalilla, 
kasarmeille tyypilliseen tapaan kahdella värillä 
rajausviivoineen. Kattopaneelit kattolistoineen 
vernissattiin. Vanhat ja uudet lankkulattiat tervaöl-
jykäsiteltiin. Maurinkadun lattialistat öljymaalattiin 
ja Liisankadulla ne vernissattiin. Pesuhuoneiden, 
wc-tilojen ja varushuoneiden lattiat asfaltoitiin. 
Kevytrakenteiset seinät tehtiin kokoliittilevyistä, 
jotka öljymaalattiin. Liisankadulle tehtiin myös nk. 
cloison-seiniä, jotka vernissattiin. 

Liisankadun pihasivulle tuli 10 uutta suora-
kulmaista ikkunaa ja katusivulle neljä kattolyhtyä. 
Kaikkiaan tehtiin kaksi uutta pariovea ja kuusi 
yksilehtistä ovea. Yksi oviaukko muurattiin um-
peen. Maurinkadun pihasivulle tuli puolestaan 
12 uutta suorakulmaista ikkunaa ja katusivulle 
kenttävääpelin keittiöön kaksi pientä yläikkunaa. 
Pesuhuoneeseen, klosettiin ja ullakon käytävälle 
tehtiin yhteensä 7 kattolyhtyä. Tiiliseiniin avattiin 
kuusi uutta aukkoa. Pariovia tehtiin 6 kpl ja yksi-
lehtisiä ovia 13 kpl. 

Uusien tilojen lämmitys hoidettiin peltiuuneilla. 
Asuntoon asennettiin keittiönhella lämminvesi-
säiliöineen ja öljymaalattu peltihuuva. Sekä asun-
toon että pesuhuoneeseen vedettiin vesijohdot. 
Käymälöihin asennettiin ilmaklosettituolit.

Liisankadun ja Maurinkadun kasarmien 3. ker-
roksen pohjapiirustukset leikkauksineen, joissa 
näkyvät v. 1900 toteutetut laajennukset. PhRakl

P

P
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Kasarmielämää

Uudenmaan tarkk’ampujapataljoona sai lähes alusta saakka nauttia omasta 
tilavasta ja modernista kasarmistaan. Vakinaiseen väkeen määrätyt asevel-
volliset olivat palveluksessa enimmillään kolme vuotta. Sivistysmäärän 
perusteella sai kuitenkin helpotusta palvelusaikaan.31  

Kasarmien rakentamisessa oli erityisesti kiinnitetty huomiota terveel-
lisyyteen ja siisteyteen. Keskuslämmityksen myötä huoneet pysyivät huo-
mattavasti puhtaampina kuin uunilämmityksellä. Lämmitysjärjestelmän 
ongelmana oli kuitenkin, että lähinnä höyrykattiloita sijaitsevat huoneet 
lämpenivät eniten ja päinvastoin. 

Jokaisella komppanialla oli oma keittiö. Ruoan valmistus tapahtui höy-
ryllä, samanaikaisesti koko pataljoonalle. Lisäksi oli leipomo ja pesutupa. 
Varus- ja asehuoneet osoittautuivat alkuaan liian pieniksi ja osa vaatetuksesta 
(parselit) täytyi säilyttää toisessa paikassa. Pohjoisrannalla oli lisäksi sauna.32

Miehistösiipien tilavat sisäkäytävät oli mitoitettu äksiisi-, voimistelu- 
ja pistinharjoituksia sekä asekoulutusta varten. Sekä käytävien leveys että 
korkeus oli noin neljä metriä. Ne tarjosivat mahdollisuuden myös sisällä 
tapahtuvaan ampumaharjoitteluun, erityisesti siihen tarkoitetuilla kivää-
reillä. Miehistöhuoneet oli mitoitettu neljälletoista miehelle, 19 kuutiota 
kullekin. Jokaisessa kerroksessa oli käytävän päässä pesuhuoneet sekä 
käymälä, jota kuitenkin käytettiin vain yöaikaan. Päiväsaikaan käytettiin 
pihalla olevaa latriinia. 

Liisankadun siiven yläkerrassa oli opetuskomppanian tilat, kun taas 
Maurinkadulla oli musiikkikomennuskunnan tilat musiikkisaleineen. 
Arttelirakennuksessa oli ruokasalin ohella sotilaskirjasto miehistön sivistä-
miseksi. Vuosina 1888–1900 ilmestyi Suomen sotaväen julkaisema lehti 
”Lukemisia Suomen sotamiehille” ja ruotsinkielisenä ”Läsning för den 
�nske soldaten”. Lisäksi oli perustettu Miekka-niminen raittiusyhdistys.33

Meren rantaan ulottuva kasarmipiha tarjosi hyvän paikan komppani-
oiden ja koko pataljoonan sulkeis- ja avoharjoituksia varten. Uudenmaan 
ja Kaartin pataljoonien käytössä oli vuonna 1880 Fredriksbergin (Pasilan) 

Valokuvassa Elisabetinkadun kasar-
misiipi v.1901. Kuvassa näkyy vastaval-
mistunut ylimmän kerroksen korotus 
kattoikkunoineen. F. Engström/ SM
Oikealla pataljoonan viikko-ohjelma 
vuodelta 1895 (KA) ja opintotodistus 
vuodelta 1896. SM
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ampumarata. Keväällä komppaniat aloittivat asentoharjoitukset Berdan 
kivääreillä (vuoteen 1896 saakka), jonka jälkeen aloitettiin ampumakurssi. 
Harjoitusten ohella vaihtelua päivärytmiin saatiin harrastamalla kesäisin 
soutua ja purjehdusta. Uudenmaan pataljoonalla oli viimeisinä vuosinaan 
oma purjevene, jolla myös kilpailtiin onnistuneesti. Talvisin harrastettiin 
hiihtoa, potkukelkkailua ja luistelua. Lisäksi hankittiin polkupyöriä, lumi-
kenkiä ja metsästyskiväärejä. Vapaa-aikana oli myös veistotyönopetusta.34 

Vuodesta 1885 alkaen järjestettiin kaikkien Suomen pataljoonien 
säännöllisiä leirikokouksia samana vuonna valmistuneessa Lappeenrannan 
leiripaikassa. Vuonna 1886 Uudenmaan pataljoona otti ensimmäisen kerran 
osaa suureen venäläiseen kesäleiriin Krasnoje Selossa Pietarin läheisyydessä, 
jossa uusmaalaiset tarkk’ampujat saavuttivat tunnustusta ”tarkastusampu-
misessa”. Pataljoona osallistui Krasnoje Selon leirikokouksiin myös vuosina 
1892 ja 1898 sekä vuonna 1900 suuriin harjoituksiin Lugan kaupungin 
lähistöllä Novgorodin kuvernementissa. Vuonna 1897 pataljoona sai uuden 
leiripaikan Vierumäeltä, jossa oli parakkirakennusten ohella keskusampu-
marata kolmelle pataljoonalle.35

Tarkk’ampujapataljoonien hajottaminen

Vuonna 1901 ilman Senaatin ja säätyjen myötävaikutusta voimaan tul-
lut uusi asevelvollisuuslaki johti Suomen sotaväen hajottamiseen ja sen 
seurauksena kasarmit tyhjennettiin. Uudenmaan pataljoonan kolmas ja 
viimeinen ikäluokka kotiutettiin joulukuun alussa. Komppanian päällik-
kö everstiluutnantti G.A. Gripenberg kirjoitti joulukuussa päiväkirjaansa 
”Således-om några dagar intaga ”nos amis les enemies” i våra kaserner!” 
Lakkautettujen pataljoonien kasarmit jäivät Suomen valtion omistukseen, 
mutta luovutettiin venäläisten käyttöön, jotka vastasivat niiden ylläpidosta 
ja remonteista.36 

Sotakomissariaatille luovutettujen tavaroiden inventaarioluettelosta 
6.12.1901 saa käsityksen kasarmien kalusteista sekä erilaisista laitteista ja 
varusteista. Luettelo laadittiin samana päivänä, kun viimeiset 25 miestä 
poistuivat kasarmeistaan. Liisankadun 1. komppanian miehistötuvissa oli 
yhteensä 119 sänkyä matrasseineen ja tyynyneineen, 116 sängyn päätytolp-
paa, 118 sänkyarkkua, 8 kaksiosaista vaatekaappia ja saapastelinettä, 118 
taburettia ja 22 erilaista pöytää. Toisessa kerroksessa 2. komppanian tiloissa 
oli vastaavat kalusteet, mutta rautasänkyjä oli kaikkiaan 123. Maurinkadun 

Arttelirakennuksen pesutupa ja 1. 
komppanian keittiö, jossa kaksi höy-
rypataa ja teekeitin vuonna 1901. 
F. Engström/SM. Alla everstiluutn. 
G.A.Gripenbergin kirjoittaman pa-
taljoonan historiikin ensimmäinen 
vihko. KA
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ensimmäisen ja toisen kerroksen miehistötuvissa (3. ja 4. komppanian 
tiloissa) oli pääosin samat kalusteet kuin Liisankadulla. Kolmannessa ker-
roksessa oli 117 ja neljännessä 111 sänkyä.

Komppanioiden käytävillä oli voimistelua varten mm. pukkeja, rek-
kejä, trampoliineja, puomeja telineineen, korkeushyppyä varten tolppia 
köysineen sekä painoja. Kivääritelineiden lisäksi oli ampumaharjoittelua 
varten maalitauluja. Lisäksi jokaisella käytävällä oli lavuaari ja puhelimet. 
Liisankadun päivystävän upseerin huoneessa oli kirjoituspöytä, sohva, pöy-
täryhmä tuoleineen, pyöreä pöytä, keinutuoli ja lavuaari. Kattovalaisimen 
lisäksi oli pöytävalaisin. Ikkunoissa oli sekä verhot että rullaverhot. Lisäksi 
mainittiin vesikarahvi laseineen. Maurinkadun kolmannessa kerroksen 
opetuskomennuskunnan tilat oli kalustettu pulpetein, pöydin, tuolein 
ja penkein. Lisäksi käytävällä oli voimistelua varten vastaavat varusteet 
kuin alemmissa kerroksissa. Kellarissa ja käytävillä oli lisäksi palokalustoa 
paloposteineen.

Arttelirakennuksen ruokasalissa oli 16 ristijalkaista pöytää, 31 penk-
kiä ja viisi astiakaappia sekä seinällä keisariparin muotokuvat. Kaikissa 
neljässä komppaniakeittiöissä oli viisi pöytää, neljä suurta ja neljä pientä 
pataa, neljä teekeitintä ja virvoitusjuomatynnyreitä messinkihanoineen. 
Leipomossa oli mm leipähyllyt, jauholaatikoita, taikinakone, kaksi kaap-
pia ja leipien kuivausteline. Sotilaskirjastossa oli lainaustiskin ohella viisi 
pöytää, seitsemän taburettijakkaraa ja kolme kaappia. Aliupseerien klubi oli 
kalustettu pöydillä, tuoleilla ja tabureteilla sekä kahdella tiskillä ja kaapilla. 
Pyykkituvassa oli betoniset huuhtomisaltaat, yhdeksän puista pesuallasta, 
kolme kylpyammetta, linko ja jakkaroita. Kuivaushuoneessa oli mankeli, 
10 kuivauskaappia ja pöytä. Saunarakennuksen konttorissa oli hyllyjä. 
Vartiopaikalla oli koppi soittokelloineen ja lämpömittareineen. Lisäksi 
pihalla oli kaksi vartiokoppia ja neljä lyhtyä.37

Joulukuun 11. päivänä 1901 komppanian päällikkö Gripenberg kirjoitti 
päiväkirjaansa. ”På lördagen inryckte redan ryska trupper i Kasärner... Men 
härom tiger man hälst- det har ej varit någon glad tilldragelse att se våra 
präktiga kasärner i dessa händer.”

Arttelirakennuksen leipomo vuonna 
1901(F. Engström/ SM) ja pataljoonan 
viikon ruokalista vuodelta 1895. (KA). 
Lehtileike kasarmien tyhjentämisestä 
Hbl 6.12.1901.
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Täysivahvuinen pataljoona viimeis-
tä kertaa kasarminsa pihalla vuonna 
1901. F. Engström/ SM
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Suunnitelmia venäläisiä joukko-osastoja varten

Suomen sotaväen lakkauttamisen yhteydessä kasarmit siirtyivät Venäjän 
armeijan haltuun vuonna 1901. Molempiin kasarmeihin majoitettiin kaksi 
joukko-osastoa. Kasarmirakennukset pysyivät pääosin entisellään, vaikka 
joukko-osastot ja miehet vaihtuivat. 

Venäjänkielisessä selostuksessa vuodelta 1903 on Uudenmaan kasar-
min lisäksi käsitelty Helsingissä sijaitsevaa Turun kasarmia. Selostukset on 
laatinut Suomenmaalaisen tarkka-ampujarykmentin lääkäri kollegioneuvos 
Talysin. Niissä on tarkat kuvaukset molemmista kasarmeista ja toimintojen 
sijoittelusta sekä Helsingistä yleensä majoituspaikkana. Selostuksien mu-
kaan kasarmien toiminta oli pitkälti ennallaan. Uudenmaan kasarmista 

on esitetty Maurinkadun siiven ensimmäisen ja kolmannen kerroksen 
pohjat, joissa ei ole tehty muutoksia. Liisankadun siivestä on esitetty vain 
kolmannen kerroksen pohjapiirustus, johon oli suunniteltu rykmentin 
lääkäriasema.38 

 Vain muutamaa vuotta aikaisemmin musiikkikomennuskuntaa varten 
laajennetun kolmannen kerroksen pohjakaava säilyi ennallaan, mutta toi-
minta muuttui. Keskiaulan valokattoinen musiikkisali muutettiin sairas-
tuvaksi eli ambulatorioksi. Katusivun suureen saliin tehtiin 10-paikkainen 
potilashuone ja sen viereiseen huoneeseen apteekki. Pihan puoleiseen länti-
seen miehistötupaan tehtiin tilat välskärille ja itäiseen puolestaan rykmentin 

Asemapiirustus vuodelta 1907. KA
Liisankadun kasarmi saksalaisten 
pommituksen jäljiltä vuonna 1918.  
Kuvassa näkyy alkuperäinen rauta-
aita. E. Holmberg/ MV

VENÄLÄISEN SOTAVÄEN KÄYTÖSSÄ 1902–1918
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varmuusvarasto. Liisankadun kasarmin toisen kerroksen vääpelin asunto 
oli tässä vaiheessa ilmeisesti myös välskärin käytössä. Ilmeisesti samoihin 
aikoihin suurennettiin Liisankadun puoleisia kellarin ikkunoita.

Toukokuussa 1907 laaditussa asemapiirroksessa on pihalle esitetty ti-
lapäinen L-mallinen hevostalli Orenburgilaista kasakkaosastoa varten. Sen 
viereen oli esitetty uusi hevostalli ja Liisankadun varteen puuvaja. Uusi 
hevostalli myös toteutettiin. Puurakenteinen talli on nähtävissä vuonna 
1907 otetussa valokuvassa.39

Suomen valtion venäläiselle sotalaitokselle huhtikuussa 1914 luovutta-
missaan kasarmialueissa arvioitiin Uudenmaan tarkk’ampujapataljoonan 
miehistökasarmien arvoksi 992 723 mk ja tontin arvoksi 964 800 mk ja 
vastaavasti upseerirakennusten arvoksi 664 878 mk ja tontin arvoksi 380 
480 mk.40 

Liisankadun rakennus vaurioitui saksalaisten pommituksissa vuonna 
1918. Sodan jälkeen Saksan Itämeren divisioonan joukkoja oli Suomen 
hallituksen toivomuksesta antamassa maassa turvaa ja aikaa Suomen 
oman sotalaitoksen perustamiseen. Loppukeväällä joukot majoitettiin eri 
kasarmeihin mm. Uudenmaan kasarmiin ja Kaartin kasarmiin. Viimeiset 
saksalaiset joukot poistuivat Helsingistä ja samalla koko maasta joulukuun 
puolivälissä 1918.41  

Liisankadun siipi 2. ja 3. kerros/ KA

Liisankadun 3. kerroksen pohja-
piirustus 1900-luvun alusta. KA

Maurinkadun siipi 1.-3. kerros/ KA
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UUDET KÄYTTÄJÄT JA 1920-LUVUN KORJAUKSET

Vapaussodan jälkeen alkoi itsenäisen valtion puolustuslaitoksen organisointi 
ja kehittäminen. Suomen sotaväki oli perustettu uudelleen vuoden 1918 
alkupuoliskolla. Ensisijaisesti kiinnitettiin huomiota upseerien yhtenäiseen 
koulutukseen. Kadettikoulu aloitti toimintansa Helsingissä vuonna 1919. 
Korkeampaa sotilasopetusta ruvettiin antamaan vuonna 1924 perustetussa 
Sotakorkeakoulussa.42 

Uudenmaan kasarmit olivat sodan jälkeen Suomen Valkoisen Kaartin 
rykmentin käytössä. Jalkaväkirykmenttien vahvuutta kuitenkin pienen-
nettiin samaan aikaan, kun perustettiin uusia erikoisjoukkoja. 1920-luvun 
puolivälissä Liisankadun siipeen sijoitettiin Sotakorkeakoulu, ja sillä nimellä 
koko rakennusta alettiin myös kutsua. Samaan rakennukseen sijoitettiin 
vuosina 1925–27 Sota-arkisto, Sotahistoriallinen toimisto ja Sotatieteellinen 
keskuskirjasto. Maurinkadun siipi säilyi edelleen kasarmina. Vuoteen 1927 
mennessä arttelirakennuksen kuivausullakko oli muutettu käyttötiloiksi 
osin rakennusta korottamalla ja avaamalla tilaan ikkunat.

Kaartin II pataljoona Uudenmaan kasarmille

Vuonna 1918 Suomen Valkoisen Kaartin rykmentti majoitettiin Kaartin 
kasarmiin. Rykmentin kolme pataljoonaa olivat vahvuudeltaan kuitenkin 
niin suuria, että niistä vain Vaasan ja Lapuan pataljoonat mahtuivat sinne. 
Kaartin II pataljoona (ent. Vöyrin pataljoona) majoitettiin vuoden 1919 
tammikuussa venäläisten ja saksalaisten jäljiltä puhdistettuun Uudenmaan 
kasarmiin. Jääkärikapteeni B. Nordenswanin kesäkuussa 1918 perustamaa 
pataljoonaa kutsuttiin aluksi Kaartin III pataljoonaksi ja heinäkuun puoli-
välistä lähtien sen II pataljoonaksi. Vanha nimi Vöyrin pataljoona otettiin 
uudelleen käyttöön keväällä 1919, kun rykmentin nimi muutettiin Suomen 
Valkoiseksi Kaartiksi.43 

Pataljoonaa perustettaessa sen rungoksi siirrettiin muutamia upseereita, 
aliupseereita ja kaartilaisia Kaartin muista pataljoonista. Miesvahvuus oli 
heinäkuussa 133 ja elokuun puoliväliin mennessä se oli noussut jo 536 
mieheen. Vuonna 1920 palvelusaika vähennettiin puolestatoista vuodesta 
yhden vuoden pituiseksi. Pataljoona oli majoittuneena Uudenmaan ka-
sarmilla vuoteen 1926 eli lakkauttamiseensa saakka. Liisankadun siiven 
pohjakerroksessa oli SVK:n alipäällystön asuintiloja vielä 1930-luvulla.44

Vuosina 1921–27 Uudenmaan kasarmilla oli Kaartin yhteydessä I. 
Erillinen Konekiväärikomppania. Keväällä 1935 Helsingin komennus-

komppania, joka oli ollut majoitettuna Turun kasarmin säilyneeseen osaan, 
sijoitettiin Maurinkadun puoleiseen siipeen, missä se toimi talvisotaan 
saakka. Kaartin kasarmiin majoitetut komppaniat käyttivät sulkeisjärjes-
tyksen harjoittelupaikkoina paitsi kasarmin pihaa myös Kaivopuistoa ja 
Merisataman silloisia kenttiä. Uudenmaan kasarmissa olevat komppaniat 
harjoittelivat puolestaan Kaisaniemen puistossa.45

1920-luvun korjauksia

Kasarmien vuosikorjauksista vastasi vuoteen 1926 saakka Yleisten raken-
nusten ylihallitus. Vuonna 1922 korjaustöitä tehtiin 96 600 mk suuruisella 
määrärahalla ja lopputarkastus pidettiin syyskuussa. Katselmukseen osal-
listuivat puolustusministeriön edustajana arkkitehti E. Väänänen, sotilas-
viranomaisten puolesta vääpeli Aho sekä johtava arkkitehti A. Ekholm ja 
rakennusmestari Johansson.46 

Ulkopuolen työt käsittivät vesikattojen, ovien ja ikkunoiden korjauk-
sia. Sisäpuolella korjattiin lankku- ja asfalttilattioita. Maurinkadun siivessä 

II Uudenmaan kasarmit 1919–2017

Syksyllä 1927 otetussa ilmakuvassa 
näkyy Kruununhaan koillisosaan si-
joittuva Uudenmaan kasarmialue ja 
sen edustalla oleva Liisanpuistikko. 
Kuvan vasemmassa alareunassa nä-
kyy osa pataljoonan nk. upseerika-
sarmeista, jotka olivat tässä vaihees-
sa valtion virastotaloina. Eskola/ SM

Uudenmaan tarkk’ampujapataljoonan 
perustamisen 40-vuotisjuhla kasarmi-
pihalla 5.8.1921. Taustalla Liisankadun 
puoleinen siipi, jonka porrastornin 
yläpuolella näkyy 1900-luvun laa-
jennuksessa tehty kattoikkuna ja 4. 
komppania kuvattuna Maurinkadun 
puoleisen siiven edustalla. SM
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toisen kerroksen käytävän puulattia uusittiin kokonaan ja kolmannessa 
kerroksessa osittain. Lattiat tervattiin ja jalkalistat maalattiin. Kolmannessa 
kerroksessa pesuhuoneen asfalttilattiat korjattiin. Liisankadun siiven en-
simmäisessä kerroksessa käymälän asfalttilattiaa korotettiin. Myös artteli-
rakennuksessa tehtiin lattiakorjauksia. Molemmissa kasarmeissa korjattiin 
tulisijoja ja osin niitä muurattiin uudelleen. Liisankadun pohjakerroksen 
jauhovarastoon ja puuverstaaseen tehtiin uusia väliseiniä ja ovia. Saunan 
lauteet korjattiin ja uuni muurattiin uudelleen.47 

Vuonna 1924 tehtiin perusteellisempia korjauksia arkkitehti Armas 
Rankan saman vuoden kesäkuussa laatiman kustannusarvion mukaisesti. 
Koko kasarmialueen vesikatot ja syöksytorvet korjattiin. Pihavajaan tehtiin 
uusi tervattu asfalttikatto. Kaikkien rakennusten ulko-ovet (17 kpl), ikkunat 
(462 kpl) ja luukut maalattiin. Sisäpuolen suurimmat työt liittyivät jälleen 
lattioiden ja uunien korjauksiin. Kustannusarvion ulkopuolelta teetettiin 
säästyneillä varoilla lisäksi seinien- ja kattojen maalaustöitä. Työt valmistui-
vat lokakuun puolivälissä 1924. Liisankadun rakennuksen kunnostustyöt 
liittyivät Sotakorkeakoulun muuttoon marraskuun alussa ja Sota-arkiston 
muuttoon tammikuussa 1925. 

Liisankadun ensimmäisessä kerroksessa käytävän ja kuuden tuvan puu-
lattiat uusittiin ja tervattiin. Toisessa kerroksessa niitä enimmäkseen korjat-
tiin, yhden tuvan lattiat uusittiin kuitenkin perusteellisemmin vaihtamalla 
vialliset vuoliaiset sekä täytteet. Lisäksi pesuhuoneen ja käymälän lattioita 
asfaltoitiin toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Ensimmäisessä kerroksessa 
käytävän, kuuden tuvan ja käymälän seinärappaukset korjattiin. Seinät ja 
katot maalattiin kahteen kertaan öljyvärillä. Kolmannen kerroksen aulassa, 
jossa viimeksi oli ollut sairastuvat, maalattiin kaikki pinnat ja lisäksi uunia 
korjattiin. Myös Maurinkadun ensimmäisessä kerroksessa tehtiin perusteel-
lisia korjauksia uusimalla lankkulattioita sekä maalaamalla seinä- ja katto-
pintoja. Kolmannessa kerroksessa sijaitsevan aliupseerikoulun lankkulattiat 
pääosin korjattiin ja tervattiin, lisäksi sinne tehtiin neljä uutta peltiuunia. 
Molempien rakennuksien peiliovia korjattiin ja maalattiin.

Kasarmien sivuportaissa oli edelleen vääpelien ja luutnanttien asuinhuo-
neistoja. Arttelirakennuksen varushuoneet sekä toisen kerroksen bu�et-tilat 
oli tässä vaiheessa muutettu vääpelien ja kersanttien asuinkäyttöön. Niiden 
seinä-, katto- ja lattiapintoja sekä ovia ja ikkunoita öljymaalattiin, kamarien 
seinät puolestaan tapetoitiin. Uuneja ja helloja korjattiin sekä muurattiin 
uudestaan. Arttelirakennuksen muut korjaukset liittyivät leivinuunien ja 
lattioiden korjauksiin. Miehistön ruokasalin lattia tehtiin suurelta osin uu-
destaan ja tervattiin. Saunarakennuksessa korjattiin uunia ja patamuuria.48
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Sotakorkeakoulu Liisankadulle

Sotakorkeakoulun perustamishanke käynnistyi joulukuussa 1922, kun 
sotaväen päällikkö kenraalimajuri K. Wilkama teki siitä esityksen puolus-
tusministerille. Yleisesikunnan päällikkö, kenraalimajuri Oscar Enckell 
puolestaan oli vastustanut oman sotakorkeakoulun perustamista ja kan-
nattanut yleisesikuntaupseerien koulutusta entiseen tapaan ulkomaisissa 
sotakouluissa. Lokakuun 3. päivänä 1924 tasavallan presidentti antoi 
asetuksen sotakorkeakoulusta. Sen tehtävänä oli antaa vakinaisen väen 
upseereille korkeampaa sotatieteellistä opetusta ja kartuttaa heidän tieto-
jaan upseeriammatille tärkeissä yleissivistävissä aineissa. Opetuksellisesti 
koulu jakaantuisi yleiseen ja sotateknilliseen osastoon. Sotakorkeakoulu 
tuli olemaan koulutus ja komentosuhteissa sotaväen päällikön, taloussuh-
teissa välittömästi puolustusministeriön alainen. Opetusta ja korkeakoulun 
toimintaa koskevista asioista vastasi opettajaneuvosto.49 

Eversti Aarne Sihvo nimitettiin lokakuussa 1924 Sotakorkeakoulun en-
simmäiseksi johtajaksi, mutta virkaa hoiti Sihvon ulkomaankomennuksen 
ajan oman virkansa ohella tykistön tarkastaja, kenraalimajuri V.P. Nenonen. 
Sotakorkeakoulun perustamisprosessissa Sihvo sai apulaisekseen eversti 
Heikki Nurmion. He laativat korkeakoulua varten opintosuunnitelmat, 
hankkivat opettajat ja suunnittelivat oppilasmäärät. Ensimmäiseksi vakinai-
seksi opettajaksi ja apulaisjohtajaksi määrättiin majuri A.-E. Martola YE:stä 
ja samalla korkeakouluun komennettiin adjutantti ja talouspäällikkö.50 

Sihvo kertoo muistelmissaan, että kaikkein vaikeimman pulman aiheutti 
sopivan koulurakennuksen löytäminen. Puolustusministeri, eversti Lauri 
Malmberg olisi halunnut koulusta sisäoppilaitoksen ja hänen mielestään 
sopiva paikka oli Munkkiniemessä sijaitsevan Kadettikoulun yläkerta. Sihvo 
ja Nurmio olivat eri mieltä sisäoppilaitoksesta, mutta kävivät tutustumas-
sa tiloihin. Kadettikoulun silloinen johtaja, eversti S. Hjelmann näytteli 
paikkoja ja kuvaili tornihuoneen erinomaisia etuja taktiikan harjoituksissa 
ja opetuksessa. Sieltä näki kauttaaltaan koulun ympäristöön, eikä tarvin-
nut vaivautua maastoon. ”Mutta saman päivän iltana me Nurmion kera 
teimme löydön, josta vieläkin voidaan sanoa, että se oli hyvä! Uudenmaan 
kasarmi Liisankatu 1! Siinä on sopiva rakennus ja sopivat huoneistot, siis 
sotakorkeakoulu sinne! Saimme seuraavana päivänä siunauksen ehdo-
tuksellemme ja kohta sen jälkeen pantiin kasarmissa käyntiin tarpeelliset 
muutos- ja korjaustyöt.”51

Sotakorkeakoulu sai käyttöönsä toisen ja kolmannen kerroksen tilat. 
Sisäänkäynti auloineen oli yhteinen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevien 
Sota-arkiston, Sotahistoriallisen toimiston ja kirjaston kanssa. Aikaisemmin 
mainittujen kunnostustöiden lisäksi tehtiin muutamia muutoksia korkea-
koulua varten. Toiseen kerroksen tehtiin juhlasali etutiloineen yhdistämällä 
keskenään kaksi miehistötupaa. Muihin tiloihin sijoitettiin luokkahuoneita 

ja opettajien huoneita. Kolmannen kerroksen valokattoista aulaa käytettiin 
välillä suurissa tilaisuuksissa. Sen ympärillä olevissa tiloissa oli johtajan ja 
apulaisjohtajan sekä ilmeisesti konekirjoittajien ja piirtäjien työhuoneet.

Sotakorkeakoulun alkuaikojen toiminnasta
Sotakorkeakoulu aloitti toimintansa marraskuun 3. päivänä vuonna 1924 
kuuden vuoden määräajalla. Korkeakoululla ilmoittautui klo 10 aamupäi-
vällä 31 upseeria, jotka oli komennettu oppilaiksi puolustusministerin ja 
Sotaväen päällikön yhteisen harkinnan perusteella. Avajaisjuhlallisuudet 
pidettiin samana päivänä klo 13. Kutsuvieraina oli tasavallan ylintä johtoa 
sekä Ruotsin, Norjan, Ranskan ja Puolan sotilasasiamiehet.52

Majuri Martolaa lukuun ottamatta opettajat kutsuttiin Ruotsista, 
Italiasta, Ranskasta ja Englannista. Heidän lisäkseen kiinnitettiin kuusi 

SKK:n rakennus Liisankadulla 
1920–30-luvuilla. KA
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tuntiopettajaa opettamaan maantietoa, topogra�aa, historiaa, ratsastusta, 
pioneeritaktiikkaa sekä venäjän ja saksan kieliä. Marraskuun alkuun men-
nessä oli korkeakoulun palvelukseen otettu konekirjoittajattaria, piirtäjä 
ja vahtimestari.53 

Opinnot alkoivat avajaisten jälkeisenä päivänä valmistavalla kurssilla, 
joka päättyi joulukuun puolivälissä. Tammikuun alussa toimeenpantiin 
suulliset ja kirjalliset kokeet. Tämän jälkeen alkoi yleisen osaston ensim-
mäinen kurssi (Y1), jolle komennettiin kaikki valmistavan kurssin käyneet 
upseerit. Kurssilla opiskeltiin taktiikan, sotahistorian ja strategian lisäksi 
mm. linnoitusoppia, sotilasmaantietoa, topogra�aa, valtio-oppia, kieliä 
sekä ratsastusta ja miekkailua. Heinäkuun alussa pidettiin loppututkinnot, 
minkä jälkeen seurattiin Karjalan kannaksella tykistöammuntoja, osallistut-
tiin kesäkenttäharjoituksiin ja retkeiltiin Kannaksen kenttälinnoituksilla. 
Sen jälkeen oppilaat lähtivät elokuun ajaksi heille määrättyihin joukko-
osastoihin tutustuakseen vieraisiin aselajeihin. Syyskuussa oli vuosiloma. 
Tammikuussa oli varsinaisen kurssin ohella aloitettu ensimmäinen ko-
mentajakurssi (Kom 1), joka oli tarkoitettu itsenäisten joukko-osastojen 
ja pataljoonien komentajille.54

Vuonna 1925 eversti A. Sihvo pääsi aloittamaan työnsä korkeakoulun 
johtajana. Samalla yleisen osaston toinen kurssi (Y2) ja sotateknillisen osas-
ton ensimmäinen kurssi (STO1) aloittivat toimintansa. Y2 oli ensimmäinen 
osasto, jolle pääosa oppilaista valittiin sisäänpääsytutkinnon perusteella. 
STO 1:lle komennettiin oppilaiksi 15 upseeria, jotka olivat vuoden 1923 
syksystä lähtien opiskelleet kaksi lukuvuotta Teknillisessä korkeakoulussa 
ja siten suorittaneet opintojensa ensimmäisen, puhtaasti teknillisen osan. 
Vuonna 1926 korkeakoulun johtajaksi tuli eversti K.L. Oesch. Toimintansa 
aloitti myös Merisotateknillinen osasto, joka oli suunniteltu kaksivuo-
tiseksi. Lukuvuodesta 1927 lähtien Sotakorkeakoulu toimi yksinomaan 
kotimaisin opettajavoimin. Syksystä 1929 alkaen johtajana oli eversti A.E. 
Heinrichs. Hänen aikanaan vuonna 1930 koulun toiminta vakinaistettiin. 
Sotakorkeakoulun rakennuksessa pidettiin vuodesta 1927 lähtien viesti- ja 
pioneeriaselajien sotateknillisiä kursseja. Vuodesta 1933 talvisotaan saakka 
rakennuksessa toimi myös itsenäinen Sotateknillinen koulu.55 

SKK:n avajaiset marraskuussa 1924. 
Kuvassa sotakorkeakoulun opettajat 
ja oppilaat (yllä). Lehtileikkeessä US 
4.11.1924  uutta huoneistoa kuvattiin 
tilavaksi ja avaraksi (KA). 3. kerroksen 
aula 1920–30-luvuilla. MV
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Sota-arkisto ja Sotahistoriallinen toimisto Liisankadulle

Sota-arkisto sijoitettiin Liisankadun kasarmin ensimmäiseen kerrokseen 
tammikuussa 1925 ja Sotahistoriallinen toimisto myöhemmin samana 
keväänä. Molemmat olivat sitä ennen toimineet puolustusministeriön ta-
lossa Korkeavuorenkadulla, arkisto syksystä 1923 alkaen. Sota-arkisto oli 
muodostettu heinäkuun lopussa 1918. Sen edeltäjä oli Senaatin sota-asi-
aintoimituskunnan arkisto, joka oli syntynyt toukokuussa 1918 perustetun 
Vapaussodan historiakomitean ympärille. Sotahistoriallista tutkimustyötä 
itsenäisyyden alkuvuosina suorittaneen komitean tehtävänä oli sotaa käsittä-
vän historiallisen teoksen laatiminen. Sota-arkisto yhdistettiin ensimmäisen 
ohjesäännön mukaan Senaatin sota-asiaintoimituskunnan keskusosastoon, 
jonka päällikkö oli Sota-arkiston ylin valvoja.56  

Sota-arkisto jakaantui ensin kahteen osastoon: historialliseen ja hal-
linnolliseen. Arkiston tehtävänä oli koota ja säilyttää sekä sodan- että rau-
hanaikaisen armeijan hallinnon ja joukko-osastojen arkistoainekset sekä 
Suomen sotalaitosta koskevat asiakirjat. Seuraavana vuonna vahvistetussa 
ohjesäännössä ei enää ollut määräyksiä sisäisestä jaosta. Arkiston hoitajana 
toimi sen perustamisesta lähtien vuoteen 1926 saakka Guy Topelius ja hänen 
jälkeensä kanslianeuvos Kaarlo Soikkeli (1926–32). Heidän aikanaan arkis-
ton toimintaan kuuluivat asiakirjojen ohella myös museo- ja kirjastoasiat.57

Sotahistoriallinen toimisto (Toimisto IX) oli aloittanut toimintansa 
Yleisesikunnassa tammikuussa 1925, kun sinne perustettiin kolme virkaa. 
Ensimmäiseksi virkamieheksi määrättiin �loso�an tohtori, dosentti Einar 
W. Juvelius (myöh. Juva). Hän oli ehdottanut puolustusministerille tammi-
kuussa 1923 lähettämässään muistiossa, että puolustusministeriön tai yleis-
esikunnan yhteyteen perustettaisiin yhden siviilitutkijan ja yhden upseerin 
käsittävä sotahistoriallinen osasto Suomen sotahistorian tutkimusta varten.58 

Toimiston tehtävänä oli kerätä, tutkia ja julkaista Suomen sotahistori-
aan ja sotalaitoksen historiaan kuuluvaa aineistoa. Ensimmäinen julkaisu 
ilmestyi vuonna 1927. Sota-arkisto oli siirretty Sotahistoriallisen toimiston 
alaisuuteen vuonna 1925, kunnes se jo vuonna 1928 alistettiin uudelleen 
puolustusministeriölle.59

Sota-arkisto sijoitettiin Liisankadun siipirakennuksen ensimmäisen 
kerroksen itäpäähän, joka oli vastikään kunnostettu. Työskentelytilat olivat 
varsin vaatimattomat ja henkilökunta vähäinen. Entisiin miehistötupiin 
sijoitettiin arkistohyllyjen rivistöt. Viimeistään vuoteen 1934 mennessä 
tupien välille oli avattu oviaukkoja. Sotahistoriallinen toimisto sai tilat myös 
ensimmäisestä kerroksesta, kun se vuonna 1927 sijoitettiin länsipäähän 
Sotatieteellisen keskuskirjaston yhteyteen. Vuoteen 1938 saakka toimisto 
kuului yleisesikuntaan, jonka jälkeen se siirrettiin puolustusministeriön 
alaisuuteen.60

Vuoden 1934 päätöksen mukaan, joka määritti uudelleen Sota-arkiston 
tehtävät ja organisaation, arkisto jakaantui kansliaan ja kahteen osastoon. 
Ensimmäinen osasto käsitti puolustusministeriön ja sen alaisten viran-
omaisten, esikuntien ja joukkojen sota-arkistoon luovuttamat niiden rau-
hanaikaista toimintaa koskeneet arkistot. Toinen osasto käsitti ne arkistot, 
jotka olivat muodostuneet puolustusvoimien toiminnasta sodassa tai sodan 
aikaisissa oloissa. Sota-arkisto oli puolustusministeriön ja sen ministeriön 
alaisiin hallinnonhaaroihin kuuluvien viranomaisten, virastojen ja laitos-
ten sekä maa-, meri- ja ilmavoimiin ja suojeluskuntajärjestöön kuuluvien 
joukkojen keskusarkisto.61

Jääkärilipun juhlallinen luovutus Sota-
arkistolle helmikuussa 1928 (oik). Ka-
sarmikäytävä on säilynyt alkuperäisessä 
asussaan. Ikkunoita peittävät osittan 
rakentamisvaiheessa lisätyt pystyhormit 
(SM). Sota-arkiston esittely Hakkapeliit-
ta-lehdessä vuodelta 1934. 
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Sotatieteellinen keskuskirjasto Liisankadulle

Sotatieteellinen keskuskirjasto (alkuaan Yleisesikunnan kirjasto) muut-
ti syksyllä 1927 yleisesikunnan tiloista Korkeavuorenkadulta nk. 
Sotakorkeakoulun rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen Liisankadulle. 
Sijoitukseen vaikutti se, että sen pääasiallinen käyttäjäkunta toimi jo ra-
kennuksessa. Kirjasto oli perustettu vuonna 1925, kun yleisesikunnan va. 
päällikkö everstiluutnantti E. Heinrichs määräsi maaliskuun päiväkäs-
kyssään muodostettavaksi yleisesikunnan käsikirjastosta Sotatieteellisen 
keskuskirjaston. Varsinaisesti aloitteen keskuskirjaston perustamisesta 
oli tehnyt �loso�an maisteri Emerik Olsoni, joka määrättiin sittemmin 
sen hoitajaksi. Olsoni oli laatinut helmikuussa Heinrichsille 12-sivuisen 
muistion Helsingissä sijaitsevien sotilaskirjastojen uudelleen järjestelyksi. 
Olsonin suunnitelman mukaan upseereille tarkoitetut kirjastot, joita oli 
pääkaupunkiin muodostunut jo kymmenkunta, lakkautettiin. Niiden 
tehtävät siirrettiin uudelleen järjestetylle yleisesikunnan kirjastolle, josta 
muodostettiin maan julkinen sotilaallinen kirjasto. Kirjasto oli kesästä 
1925 alkaen ensin itsenäinen virasto, jonka johtaja oli yleisesikunnan 
päällikön alainen.62

Tieteellisen kirjastotoiminnan uudelleenjärjestelysuunnitelma to-
teutettiin vasta syksyllä 1927, kun kirjaston käyttöön saatiin yhdessä 
Sotahistoriallisen toimiston kanssa Liisankadun siiven ensimmäisen kerrok-
sen länsipuoli, yhteensä noin 430 m2. Sinne sisustettiin Olsonin mukaan 
hyvät tilat. Läntinen kasarmikäytävä erotettiin sisäänkäyntiaulasta ja jaettiin 
lukusaliksi sekä pakkaushuoneeksi. Aulasta johti lasiruutuinen kaariovi 
klassistiseen tyyliin sisustettuun lukusaliin. Kirjahyllyjä oli joka seinustalla, 
myös ikkunoiden väleissä. Aluksi seinäpinnat oli maalattu entisellä tavalla 
tummaan alaosaan ja vaaleaan yläosaan. Myöhemmin seinäpintoja jäsen-
nettiin värikentin ja lattiat päällystettiin korkkimatoin. Katusivun entisissä 
miehistötuvissa oli kaksi kokoelmahuonetta, jotka toimivat myös työtiloina. 
Niiden välinen sali oli Sotahistoriallisen toimiston käytössä ja jaettu väli-
seinin. Varastot oli sijoitettu pihan puolen miehistötupaan ja asuntoon.63 

”Ensimmäinen huone, johon tullaan suoraan talon yhteisestä eteisaulasta, on 
järjestetty lukusaliksi käsikirjastoineen ja käytetään sitä samalla lainaustoimis-
tona. Siitä vasemmalle tullaan suureen saliin, 9 x 7 m, johon kirjaston ”Fennica”-
kokoelma on sijoitettu ja joka samalla on kirjastonhoitajan työhuoneena. 
Seuraava kadunpuoleisista kolmesta salista on sotahistoriallista toimistoa varten 
jaettu kolmeen pienempään huoneeseen. Kolmanteen saliin, jossa säilytetään 
kirjaston kaksoiskappalevarastoa, on varattu työpaikkoja kirjaston ja sotahis-
toriallisen toimiston henkilökuntaa varten. Lukusalin takana on pakkaushuone, 
josta päästään kirjaston päävarastoon sekä eteisen kautta suoraan ulos. Tästä 
eteisestä tullaan toiseen varastohuoneeseen, joka vasta 1938 on saatu kirjas-
ton käytettäväksi ja johon kirjaston venäjänkieliset kokoelmat on sijoitettu. 
Varastohuoneisiin, jotka ovat, samoin kuin koko huoneisto, 4 m korkeat, on 
rakennettu puisia hyllyjä kahteen kerrokseen, niin että tila on mahdollisimman 
tarkoin käytetty hyväksi. 
Tähän huoneistoon kerättiin syksyllä 1927 kirjat seuraavista pienemmistä 
kirjastoista: yleisesikunnan käsikirjasto, sotaväen päällikön esikunnan kirjasto, 
Helsingin varuskunnan upseerikirjasto, jota oli säilytetty ja hoidettu komen-
dantin virastossa, sotakorkeakoulun ja sota-arkiston kirjastot sekä myöhemmin 
lakkautetun Rautatiepataljoonan kirjasto. Niinikään liitettiin kirjastoon laajahko 
kokoelma venäjänkielistä kirjallisuutta, joka kuului sotasaaliiseen ja joka osak-
si oli sota-arkiston toimesta järjestetty, vaikka se vasta äskenmainitun uuden 
varastohuoneen valmistuttua voitiin siirtää saman katon alle kuin kirjaston 
muut kokoelmat.” (Kirjastonhoitaja Emerik Olsonin selostus vuoden 1939 
Kansanvalistus- ja kirjastolehdessä)

Uuden keskuskirjaston tehtäväksi määrättiin mm. kaiken sen kirjal-
lisuuden hankkiminen ja käytössä pito, jota yleisesikunta osastoineen ja 
toimistoineen sekä aselakien tarkastajat ja vastaavat viranomaiset tarvitsivat. 
Kirjaston tuli palvella ylemmissä kerroksissa toimivaa sotakorkeakoulua 
ja tyydyttää muidenkin Helsingissä sijaitsevien sotilaallisten virastojen 
ja laitosten kirjallisuuden tarve, toimia Helsingin varuskunnan upseeri-
kirjastona sekä olla ulkopuolisten tutkijoiden käytössä. Keskuskirjaston 
ominaisuudessa sille oli määrätty myös puolustuslaitoksen tieteellisen 
kirjaston johtaminen.64

Länsipään kasarmikäytävä kirjas-
ton lukusalina vuonna 1928. SM
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Keskuskirjasto jakaantui Fennica-kokoelmaan, yleiseen osastoon, käsi-
kirjastoon sekä oppikirja- ja ohjesääntövarastoon. Vuonna 1928 kirjastossa 
oli noin 1,5 hyllykilometriä, joissa oli noin 30 000 nidettä. Tämän lisäksi oli 
vielä kirjavarastoja, joita ei ollut ehditty vielä käsitellä. Vuonna 1928 saatiin 
lisähuone venäjänkieliselle kirjallisuudelle. Kirjaston hoitajana toimi koko 
talvisotaa edeltäneen kauden maisteri Emerik Olsoni, joka samanaikaisesti 
työskenteli Helsingin yliopiston kirjastossa. Henkilökuntaan kuului myös 
kirjastonhoitajan apulainen ja kanslia-apulainen. Näiden lisäksi kirjastossa 
oli tilapäistä henkilökuntaa sekä vuodesta 1939 alkaen ylimääräisinä kanslia-
apulaisina neljä henkilöä.65 

Vuonna 1928 lainaajia oli 600, lainattuja teoksia 966 ja lukusalikäyntejä 
1573. Kymmenen vuotta myöhemmin lainaajien ja lainattujen teoksien 
määrä oli kaksinkertaistunut ja lukusalikäyntien määrä lähes kolminker-
taistunut. Yleisesikunnan kirjaston nimi muuttui Puolustuslaitoksen kes-
kuskirjastoksi vuonna 1938 ja se siirtyi puolustusministeriön alaisuuteen.66 

Oikealla Maurinkadun siiven sivu-
käytävä. Yksityisarkisto.
Fennica-kokoelman sali Liisan-
kadun katusivulla vuonna 1928.  
Kuva lehdestä Suomen sotilas.
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Saniteettivarikko Maurinkadulle

Vuonna 1928 Maurinkadun siipeen muutti Saniteettivarikko. Varikko oli 
perustamisvuodestaan 1918 lähtien toiminut ahtaissa tiloissa sotilassai-
raalan yhteydessä osoitteessa Antinkatu 37 (nyk. Lönnrotinkatu), josta se 
siirtyi helmikuussa 1920 Suomenlinnan Länsi-Mustasaareen. Varastotilojen 
täyttyessä pääosa varikosta siirrettiin Maurinkadulle, josta annettiin tilat 
neljän lääkintäkomppanian ja neljän kenttäsairaalan varikoitavia varusteita 
varten.67 

Sotalaitoksen Saniteettivarikko oli vuoden 1921 lopussa muutettu 
Saniteettivarikoksi ja vuonna 1933 sen nimi muutettiin Lääkintävarikoksi. 
Itsenäisenä laitoksena toimineen lääkintävarikon tehtävänä oli huolehtia 
puolustusvoimien lääkintämateriaalihuollosta. Henkilöstö- ja materiaali-
määriltään varikko oli aluksi varsin pieni. Vuonna 1929 sen henkilökuntaan 
kuului varikon johtaja, apulaispäällikkö, kanslia-apulainen, kaksi varaston-
hoitajaa ja kuusi varastomiestä. Sen keskeinen tehtävä oli aluksi rauhanajan 
joukkojen materiaalihuolto. Varikko varastoi ja toimitti joukko-osastoille ja 
laitoksille sidosaineita ja -tarpeita, lääkintäkojeita ja sairaanhoitovälineitä.68

Varikon materiaalimäärien kasvaessa 1930-luvulla jouduttiin tarvik-
keita varastoimaan eri puolille Helsinkiä. Varastojen kokoaminen yhteen 
paikkaan toteutui vain osittain. Keväällä 1939 siirryttiin kahteen työvuo-
roon kenttälääkintävarusteiden pakkaamisen tehostamiseksi. Lokakuun 
alussa saatiin lisää pakkausapulaisia, lääkintälottia ja -miehiä. Lokakuun 
loppupuolella Lääkintävarikko muutti Maurinkadulta Seinäjoelle, jonne 
perustettiin Lääkintäkeskusvarikko.69

Kasarmipiha pienenee

Lokakuussa 1927 vastikään perustettu Helsingin Upseeriyhdistys r.y. 
anoi maa-alueen luovuttamista joko korvauksetta tai vuokraoikeudella 
Osakeyhtiö Sotilastalolle, asuinrakennukselle Helsingin upseeriston käyt-
töön. Suunnitellun talon tontiksi yhdistys oli valinnut Uudenmaan kasarmi-
alueen rannan puoleisen valtion omistaman rakentamattoman maa-alueen. 
Rakennuksen tarkoituksena oli helpottaa puolustusvoimien palveluksessa 
olevien upseerien ja virkailijoiden asuntopulaa. Lopulta valtioneuvosto teki 
päätöksen 2600 m2:n kokoisen tontin vuokraamisesta Upseeriyhdistykselle 
70 vuodeksi. Puolustusministeriön tarkoituksena oli vielä saman vuoden 
aikana rakentaa alueelle aliupseerirakennus nk. kapitulanttirakennus, joka 
jäi kuitenkin toteuttamatta.70

Yleisten rakennusten ylihallitus piti tärkeänä, että uusi rakennus muo-
dostaisi sopusointuisen kokonaisuuden alueen entisten rakennusten kanssa. 
Fasadilautakunta ei kuitenkaan ollut tyytyväinen puolustusministeriössä 
toimivan arkkitehti O.J.A. Viljasen laatimiin julkisivusuunnitelmiin ja 
esitti luonnoskilpailun järjestämistä puolustusministeriön arkkitehtien 

kesken. Lautakunta asetti kymmenestä laaditusta luonnoksesta ensimmäi-
selle sijalle arkkitehti K.V. Lehtovuoren suunnitelman, ja hän sai julkisivut 
suunniteltavakseen. 

Pohjoisen rantakadun päähän heinäkuussa 1929 valmistunut suuri ja 
monikerroksinen asuintalo täydensi kasarmikorttelin itäsivua. Rakennuksen 
päätyjä jäsentävissä tornimaisissa osissa on nähtävissä viitteitä kasarmira-
kennusten risaliitteihin. Ranta-alueelle sijoitettu rakennus paalutettiin 
betonipaaluilla. Sotakorkeakoulun opiskelijoille varattiin rakennuksesta 
myös muutamia huoneita. Osakeyhtiö Sotilastalo muuttui vuonna 1947 
Asunto-osakeyhtiö Kiholinnaksi.71 

Uudenmaan kasarmialueen asema-
piirros 1920-luvun lopulta, jossa 
esitetty uusi Sotilastalo itäsivulle. 
PhRakl
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1930-LUVUN UUDISTUKSIA  

1930-luvulla Sotakorkeakoulun (SKK) toiminta Liisankadun siiven toisessa 
ja kolmannessa kerroksessa vakiintui. Ensimmäisessä kerroksessa jatkoivat 
toimintaansa Sota-arkisto, Sotahistoriallinen toimisto ja Sotatieteellinen 
keskuskirjasto, jonka nimi muutettiin Puolustuslaitoksen keskuskirjastoksi. 
Liisankadun siipeä uudistettiin, kun Sotamuseo perustettiin sen pohja-
kerrokseen ja SKK:n käytössä olleet ylimmät kerrokset modernisoitiin. 
Museo siirtyi kuitenkin jo muutaman vuoden jälkeen Suomenlinnaan. 
Maurinkadun siipi pysyi edelleen kasarmikäytössä. Sen lisäksi siellä toimi 
Saniteettivarikko, jonka nimi muuttui vuonna 1933 Lääkintävarikoksi.

Sotamuseo Liisankadun kivijalassa 1930–32

Kysymys sotamuseon perustamisesta oli noussut esille vapaussodan aikana. 
Keväällä 1918 Karjalan armeijan ylipäällikkö, everstiluutnantti A. Sihvo 
oli antanut päiväkäskyssään kehotuksen joukko-osastoilleen kerätä talteen 
sotaiset muistoesineet. Myös viipurilainen museomies, �loso�an maisteri 
Kaarlo Soikkeli oli samoihin aikoihin anonut korkeimmalta sotilashallin-
nolta oikeuden perustaa Viipurin linnan yhteen kerrokseen sotahistorial-
lisen museon. Soikkeli saikin luvan Viipurissa ja sen ympäristössä ruveta 
keräämään talteen ”aseita ja muistoja vapaussodasta perustaakseen arsenaa-
limuseon”. Museo Viipuriin jäi kuitenkin perustamatta, kun Soikkeli siirtyi 
Helsinkiin. Toimiessaan Vapaussodan historiakomitean sihteerinä Soikkeli 
kuitenkin jatkoi sotaan liittyneen materiaalin keräämistä.72

Vuonna 1918 perustettuun Sota-arkistoon oli jo ensimmäisen arkisto-
hoitajan maisteri Guy Topeliuksen kaudella kerätty museollista esineistöä. 
Keräys sai kuitenkin uutta vauhtia maisteri Soikkelin tullessa keväällä 1926 
nimitetyksi arkiston hoitajaksi. Myös puolustuslaitoksen korkein johto 
osoitti mielenkiintoa museohanketta kohtaan. Asiaa ryhtyi vuodesta 1927 
ponnekkaasti ajamaan Kadettikoulun silloinen johtaja, ev.luutn. Heikki 
Nurmio, joka vuonna 1928 määrättiin Sotahistoriallisen toimiston päälli-
köksi. Hän teki yksityiskohtaisia ehdotuksia perustettavasta Sotamuseosta, 
muun muassa Uudenmaan kasarmin osittaisesta luovuttamisesta museo-
käyttöön sekä puolustusvoimien ja yleisesikunnan päälliköille että puo-
lustusministeriölle.73

Vuonna 1929 Soikkeli ehdotti Sotamuseon sijoittamista väliaikaisesti 
Liisankadun pohjakerroksen tiloihin, jotka Suomen Valkoinen Kaarti oli 
luovuttanut Sota-arkistolle toukokuussa 1928. Sotamuseo, jonka tarkoi-
tuksena oli tallentaa ja esitellä ennen kaikkea Suomen vapaussodan esi-
neistöä ja tapahtumia, perustettiin lopulta marraskuun 25. päivänä 1929. 
Soikkelin tammikuussa 1930 laatima Pro memoria Sotamuseosta käsittelee 
museon esihistoriaa, sen väliaikaista järjestelyä ja tulevaisuutta. Selvityksessä 

on esitetty suunnitelmat museon huoneistoksi, liitteenä on pohjapiirustus 
näyttelykiertoineen sekä luonnoksia sisätiloista. Pohjapiirustukseen on 
esitetty myös mahdolliset tulevaisuudessa tarvittavat apuhuoneet kans-
liaa, vahtimestarin asuntoa ja aseiden puhdistusta varten. Selostuksessa 
todetaan, että huoneisto on jotenkin tilava, vaikka monet ovet, pilarit ja 
ikkunat vievät paljon seinäpintaa. Huoneiden mataluus, noin 3 metriä, 
aiheuttaa kuitenkin hankaluuksia joukko-osastojen lippujen asetteluun, 
mistä museon dekoraatio tulee kärsimään. Tulevaisuudessa oli tarkoituksena 
saada käyttöön koko Maurinkadun puoleinen rakennus, joka olisi erityisen 
sopiva Sotamuseoksi. Ulkopuolen perspektiivipiirustus oli nk. tulevaisuu-
den kuva, jossa Uudenmaan kasarmi oli esitetty valtavana Sotamuseona 
ja sen pihamaa ulkonäyttelytilana. Pihan keskelle oli sijoitettu kenraali 
Mannerheimin patsas.74 

Uudenmaan kasarmialue, jonka itäsi-
vulla vastavalmistunut Oy Sotilastalo. 
Kuvassa vasemmalla näkyy arttelira-
kennuksen ylimmän kerroksen koro-
tus. Oikealla Sotamuseon Liisankadun 
puoleinen tilasarja vuodelta 1930. SM
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Liisankadun pohjakerroksen korjaustyöt Sotamuseota varten aloi-
tettiin tammikuussa, puolustusministeriön myönnettyä kunnostusmää-
rärahat Sota-arkistolle joulukuussa. Työt saatiin valmiiksi maaliskuussa 
1930. Ensimmäinen näyttely oli laajuudeltaan noin 338 neliömetriä, ja se 
keskittyi vapaussodan ja jääkäriliikkeen esittelyyn. Kokoelmien pääosan 
muodosti armeijan eri laitoksista ja varikoilta saatu esineistö, joka käsitti 
verraten laajat ja monipuoliset ase-, puku-, yms. kokoelmat. Myös puo-
lustuslaitoksen ulkopuolelta oli saatu lukuisia esinelahjoituksia. Pihalla oli 
suurempaa esineistöä mm. tykkejä ja Liisankadun katusivulle oli sijoitettu 
suuria merimiinoja. Juhlalliset avajaiset järjestettiin 18.10.1930 presidentti 
Relanderin ja ylimmän sotilasjohdon läsnä ollessa.75

Tilanahtauden takia museo esitti jo vuonna 1931, että se saisi käyttöön-
sä myös loput itäpuolen huoneista käytävineen, jotka ulottuivat keskiosan 
pannuhuoneeseen saakka. Liisankadun puoleiset neljä huonetta olivat 
edelleen SVK:n alipäällystön asuintiloina. Pihan puolella oli pieni asuin-
huone, puhelinkeskus ja Sota-arkiston varastohuone. Näistä oli tarkoitus 
muodostaa suurehko sali, johon sijoitettaisiin mm. 1700-luvun tykistöä, 
suuria ammuskokoelmia sekä suojeluskuntaosasto. Lisäksi pihasivun nurk-
kauksen entisistä käymälätiloista saataisiin seinien purkamisen jälkeen osasto 
ilmavoimien radiolaitteille. Näyttelytiloja laajennettiin heinäkuussa 1931.76

Sotamuseo toimi Liisankadulla vuoteen 1932 saakka. Sinä aikana 
museoon tutustui noin 7000 henkilöä. Tilat olivat osoittautuneet täysin 
riittämättömiksi ja vastaavasti tilanpuute vaikeutti myös ylemmässä ker-
roksessa toimivaa Sota-arkistoa. Soikkelin kuoleman jälkeen vuonna 1932 
museonhoitajan tehtävät siirtyivät luutnantti R.W. Palmrothille.77

Museon näyttelykierto koostui kaikkiaan 15 huoneesta. Pieniä tiloja 
yhdistämällä oli saatu suurempia saleja. Osa tiloista oli holvattuja ja 
osassa oli alkuperäiset paneelikatot, lattiat olivat betonia. Sisäänkäynnin 
ensimmäisessä suuressa salissa (ap. varushuone), jonka keskellä oli 
pilari, oli tykistöhuone. Seuraavassa nk. jääkärihuoneessa (II–IV) oli 
mm. hirsistä rakennettu jääkärikämppä. Neljän huoneen muodosta-
maan tilasarjaan (V–VIII, ap. sellit ja varushuoneet) oli järjestetty eri 
aselajit omiin ryhmiinsä ja viimeinen huone oli omistettu vapaussodan 
muistoille. Pihanpuoleisissa huoneissa oli kivääri- ja pioneeriosasto 
ja viimeisessä kolmen huoneen ryhmässä oli esillä erilaisia pukuja 
ja varusteita. Kierto palautui tykistöhuoneeseen ja sieltä edelleen 
jääkärihuoneen kierreporrasta pitkin pääsi Sota-arkiston käytävään, 
jossa oli esillä myös muutamia tykkejä. Eteisaulassa oli mainoslakanat. 
”KARTUTTAKAA SOTAMUSEOTA! – GLÖM EJ KRIGSMUSEET!”78 

Näyttelytiloja 1930-luvulla. SM
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”Sietämättömän tilanpuutteen takia on Sotamuseon muutto nykyisestä huo-
neistosta jo pitkän aikaa ollut ilmeinen välttämättömyys. Museon käytettävänä 
oleva pinta-ala 338 m2 tuntui jo alun perin riittämättömältä, mutta tarkoitushan 
olikin vain aluksi näyttää, että tavaraa on tallessa ja saadaan kokoon ja että mu-
seo täytyy heti perustaa. Toivottiin sitten saatavan piankin tarkoitusta vastaava 
huoneisto kaupungista, suunniteltiin nykyistä AUK/ S.V.K. kasarmia ja sittemmin 
mm. tieteellisten seurojen taloa tarkoitukseen. Kaikki vaihtoehdot raukesivat 
”ja nyt kun siirto viimein saadaan toimeksi, joudutaankin vain ojasta allikkoon, 
museon tulleessa heitetyksi -  Suomenlinnaan”. Siirto lienee tarkoitettu väliai-
kaiseksi ja ainoastaan hädän pakottamana, mutta kuitenkin on se Sotamuseolle 
valtava takaisku” (Pro Memoria 1932, Sotamuseon paikkakysymys).79

Sotamuseon tilat sota-arkistolle

Kesällä 1932 Suomenlinnaan tehdyn tarkastusmatkan seurauksena oli, että 
Kustaanmiekalla sijaitseva ns. Carpelanin kasarmi päätettiin puolustusmi-
nisteriön määräyksestä kunnostaa Sotamuseota varten. Tilat luovutettiin 
museon käyttöön tammikuussa 1933, toimisto jäi kuitenkin Liisankadun 
ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevaan kirjaston huoneistoon. Viikkoa 
myöhemmin 24.1.1933 Sotamuseon hoitaja luutnantti Palmroth luovutti 
Kasarminhoitoalue 2:lle museon hallussa olleen Liisankadun huoneiston 
lukuun ottamatta kierreportaiden juurella olevaa nurkkausta, johon puo-
lustusministeriön määräyksellä jätettiin Sotamuseon nk. jääkärikaappi. 
Sota-arkisto sai tilat takaisin ”kauttaaltaan tyydyttävässä kunnossa”, vain 
muutamia ikkunaruutuja oli hajonnut muuton yhteydessä. Arkistotilaa oli 
nyt 5000 hyllymetriä entisen 3000 sijaan. Ikkunat varmistettiin rautaluu-
kuilla sekä tilat sähkösytytykseltä varmoilla sähköjohdoilla.80

Sotamuseo avattiin Suomenlinnassa yleisölle kesäkuun alussa 1933. 
Museosta tehtiin itsenäinen, puolustusministeriön alainen laitos ja johta-
jaksi määrättiin luutnantti R.W. Palmroth. Tilat olivat koko laajuudeltaan 
vajaat 800 neliömetriä. Museolla oli nyt paremmat mahdollisuudet jär-
jestää näyttelynsä museoteknillisten vaatimusten mukaisesti. Kokoelmien 
karttuessa tilat osoittautuivat liian ahtaiksi jo vuonna 1935. Museo toimi 
samoissa tiloissa kuitenkin talvisotaan saakka. Suomenlinnan vaikeiden 
liikenneolosuhteiden ja vaadittavien kulkulupien takia Sotamuseo muuttui 
vuosien kuluessa vain kesäaikaiseksi nähtävyydeksi.81

Ylinnä museokierron ensimmäinen näyt-
telyhuone nk. tykistöhuone 1930-luvulla 
(SM). Sotamuseon mainoslakanat Liisanka-
dun sisäänkäyntiaulassa ja museon kaari-
aukoin yhdistettyä tilasarjaa. Pietinen/ MV
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Sotakorkeakoulun modernisointia

Syksyllä 1937 Sotakorkeakoulu aloitti toimintansa kesän aikana kun-
nostetuissa tiloissa. Tilojen ilmettä modernisoitiin Puolustusministeriön 
rakennustoimiston laatimien suunnitelmien mukaan, arkkitehtina Olav 
Hammarström. Suunnitelmat koskivat toisen ja kolmannen kerroksen li-
säksi ensimmäisen kerroksen sisäänkäynnin yhteydessä olevaa korkeakoulun 
päivystäjän tilaa. Muut ensimmäisen kerroksen tilat, jotka olivat kirjaston 
ja Sota-arkiston käytössä jäivät ennalleen.

1930-luvulla vallalla ollut funktionalismi tai nk. uusasiallinen tyyli 
näkyi vahvasti Puolustusministeriön rakennustoimiston suunnittelemissa 
uudisrakennuksissa, joilla haluttiin kohottaa puolustusvoimien toimintaym-
päristöjen ulkoista ilmettä. Se heijastui myös vanhan kasarmirakennuksen 
uudistamiseen. Tyylisuuntaus, joka korosti selkeyttä, tehokkuutta ja muoto-
jen yksinkertaisuutta sopi hyvin SKK:n sotilaalliseen ilmeeseen. Varsinaisia 
tilamuutoksia korkeakoulun toisen ja kolmannen kerroksen tiloissa ei tehty, 
mutta niiden ulkoasun muutos oli suuri. Siihen saakka tilat olivat säilyneet 
pitkälti alkuperäisessä asussaan aina pintamateriaaleja myöten. Muutos ei 
tietenkään ollut kokonaisvaltainen, mutta uusi kerrostuma toi mukanaan 
edustavuutta pyyhkäisten pois osan kasarmitunnelmasta.82

Valokuvassa 3. krs:n aula vuoden 1937 uu-
distuksen jälkeen (KA). Alla 1.krs:n poh-
japiirustus ja projektiot pääsisäänkäynnin 
viereen toteutetusta SKK:n päivystäjän 
tilasta. PhRakl

Juhlasali uudistetussa asussaan 
syksyllä 1937. KA
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Vasemmalla 3. krs:n pohjapiirustus ja detalji aulan 
alakatosta valokatteineen (PhRakl). Alla vasemmalla 
2. krs:n luokkahuone uudistetussa asussaan, panee-
likatto on kuitenkin jätetty näkyviin. SKK:n johtajan 
3.krs:n työhuoneessa lattia on päällystetty kumilaa-
toilla. Ikkunapenkit on uusittu mosaiikkibetonista, 
myös ikkunat ja patterit on vaihdettu. Työpöydän 
ääressä kenraalimajuri Hanell. KA
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Selkeimmän kokonaisuuden muodosti kolmas kerros, jossa oli joh-
tajien työhuoneet edustusauloineen. Korkeaa aulaa, jonka keskellä oli 
vuodelta 1900 peräisin oleva valokatto, madallettiin tekemällä ruudutettu 
alakatto ensoniittilevyistä. Valokate integroitiin osaksi uuttaa kattopintaa. 
Ruutukuvioinen kumimatto oli voimakas uusi elementti tilassa, jonka seinä-
pinnat maalattiin kauttaaltaan vaaleiksi. Työhuoneisiin johtavia oviaukkoja 
madallettiin yläikkunoiden verran. Kaikki peiliovet korvattiin tummiksi 
petsatuilla laakaovilla. Toisen kerroksen juhlasalin paneelikatto peitettiin 
myös alakatolla, mutta käytävillä ja luokkahuoneissa vanhat paneelikatot 
jätettiin ennalleen. Puulattiat päällystettiin kumilaatoilla ja -matoilla ja 
seinät maalattiin pääosin valkeiksi. Myös ikkunat uusittiin ja osa vanhoista 
ikkunapenkeistä korvattiin mustalla mosaiikkibetonilla. Vuoden 1938 päi-
vätyissä pohjapiirustuksissa tilat näkyvät muutoksen jälkeisessä asussaan.83

Maurinkadun siipi säilyi 1930-luvulla pitkälti ennallaan kasarmi- 
ja varikkokäytössä. Kellarikerroksen verstastiloja jaettiin pienemmiksi 
1930-luvun alkupuolella. Vuosikymmenen lopulla pohdittiin Sotamuseon 
siirtämistä Suomenlinnasta Maurinkadulle. Rakennuksesta on kaksi toi-
sistaan poikkeavaa piirustussarjaa, joissa on sama päiväys (15.7.1937). 
Piirustuksissa ei ole mitään huoneiden nimiä, mutta niihin on puna- ja 
lyijykynillä luonnosteltu tilojen jakoa ja käyttötarkoituksia. Yksi sarjoista 
liittyy Sotamuseon siirtoon. Toisen sarjan merkinnät liittyvät myöhempiin 
sodanaikaisiin suunnitelmiin ja muutoksiin. Kellarikerroksesta on lisäksi 
piirustus vuodelta 1932 jossa näkyy väliseinin jaettuja tiloja.84

Liisankadun juhlasali uudistetussa asus-
saan. Paneelikatto on peitetty ensoniit-
tialakatolla. Käytävälle johtava oviaukko 
on avattu takaisin alkuperäiseen korkeu-
teensa ja uusi laakaovi yläikkunoineen on 
petsattu tummaksi (KA). Maurinkadun 1. 
kerroksen pohjapiirustukseen vuodelta 
1937 on esitetty muutoksia Sotamuseota 
varten. PhRakl
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SOTA-AIKA 1939 –1944

Talvisota keskeytti Sotakorkeakoulun toiminnan lokakuun alussa 1939. 
Sotavuosina koulun tiloissa Liisankadun siivessä toimi hetken aikaa 
Puolustusvoimain Pääesikunnan ilmatorjuntajaos (It-os). Vuosina 1943–44 
rakennuksessa toimi myös Ilmatorjuntarykmentti 1:n esikunta. Vuosina 
1942–44 Huoltokoulun talousupseerikurssit saivat kolmannen kerroksen 
osittain käyttöönsä. Tilapäiskäytössä rakennus joutui huonoon kuntoon.85 

Molemmissa rakennuksissa oli vuosina 1940–41 majoittuneena vartio- 
ja seremoniatehtävistä vastannut Helsingin varuskuntapataljoonaan kuuluva 
komennuskomppania, joka koostui pääkaupunkiin sijoitetuista kenttäar-
meijan yksiköistä. Välirauhan aikana Maurinkadun kasarmin toiseen ja 
kolmanteen kerrokseen sijoitettiin vuonna 1941 perustetun Tykistökoulun 
esikunta ja upseerilinja. Esitys koulun perustamisesta oli tehty yleisesi-
kunnalle juuri ennen talvisodan alkamista. Kun asia oli lopulta päätetty, 
oppilaitos määrättiin perustettavaksi viipymättä. Toiminta alkoi virallisesti 
helmikuun alussa. Kaksi komentajakurssia saatiin pidettyä, mutta kolmas 
kurssi sekä huhtikuussa alkanut majurikurssi jouduttiin keskeyttämään 
kesäkuussa alkaneen jatkosodan takia.86 

Jatkosodan aikana kesällä 1941 Lääkintävarikko LV 6, joka oli yksi 
kuudesta välirauhan aikaisesta varikosta, aloitti jälleen toimintansa sa-
moissa tiloissa Maurinkadun ensimmäisessä kerroksessa, missä se ainoana 
rauhanajan lääkintävarikkona oli toiminut ennen talvisotaa. Vuoden 1944 
maaliskuussa varikko määrättiin siirtymään Lapualle. Maurinkadun ja osin 
Liisankadun julkisivut vaurioituivat helmikuun suurpommituksissa 1944.87 

Sotahistoriallinen toimisto, Keskuskirjasto ja Sota-arkisto

Puolustuslaitoksen keskuskirjasto ja Sota-arkisto jatkoivat toimintaansa 
talvisodan aikana entisissä tiloissaan Liisankadun siiven ensimmäisessä 
kerroksessa. Sotahistoriallinen toimisto oli puolestaan siirtynyt heti sodan 
sytyttyä Päämajan yhteyteen Mikkeliin. Sota-arkisto ja Sotamuseo alistettiin 
keväällä 1941 jälleen Puolustusvoimain Pääesikunnan (PvPE:n) sotahisto-
rialliselle toimistolle.88

Keskuskirjastosta tuli talvisodan jälkeen puolustusvoimien kirjastotoi-
minnan johtava ja ainoa tieteellinen kirjasto, kun Viipurin kirjasto lak-
kautettiin ja sen materiaali siirrettiin Helsinkiin. Sota-arkiston toiminta 
talvisodan aikana oli vähäistä ja pääosa henkilökunnasta oli siirretty mui-
hin tehtäviin. Talvisodan päätyttyä arkiston tehtäväksi tuli sodan aikaisen 
arkistomateriaaliin vastaanotto ja tallentaminen. Tässä vaiheessa todettiin, 
että käytettävissä oleviin tiloihin oli mahdotonta varastoida niin suuria 
määriä kuin oli odotettavissa. Sota-arkistolla oli varastotiloja Liisankadun 
rakennuksen lisäksi myös Maurinkadun siivessä ja arttelirakennuksessa.89 

Valan vannominen kasarmipihalla. SM

Sodanaikaisia muutoksia ja toimijoita on merkitty 
Liisankadun siiven 2. krs:n pohjapiirustukseen puna- 
ja lyijykynällä. Pääesikunnan Ilmatorjuntajaoksen 
toimistohuoneet on sijoitettu katusivun työ- ja 
luokkahuoneisiin. SKK:n juhlasalille ei uutta käyttöä 
ole merkitty. Länsipäädyssä on huoneita Uudenmaan 

kasarmin muonitustoimistolle. Länsisakaraan oli 
SKK:n vahtimestarin asunnon ohella sijoitettu Sota-
arkiston pakettivarasto. Itäsakarassa oli myös SKK:n 
omia tiloja mm. arkistoholvi ja pukuhuone. 
SKK Kasarmihoitoalue Helsinki I, 30.4.1928. KA
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Välirauhan aikana helmikuussa 1941 Sota-arkisto sai käyttönsä kolme 
miehistötupaa Maurinkadun siiven kolmannesta kerroksesta. Jo lokakuussa 
ne olisi pitänyt luovuttaa Tykistökoulun käyttöön. Kirjeessään puolustus-
ministeriölle Sota-arkisto totesi, että tilat eivät ole ainoastaan tarpeelliset, 
vaan ehdottoman välttämättömät. Huoneisiin oli juuri sijoitettu yli 600 
juoksumetriä arkistohyllyjä, jotka oli täytetty asiakirjoilla. Aiemmin kesä-
kuussa Puolustusministeriön (PLM:n) rakennustoimisto oli myöntynyt 
sota-arkistonhoitaja L. Kujalan anomukseen, että hyllyköiden teettämiseen 
varatulla määrärahalla saataisiin hankkia sellaisia laatikoita, joista päällek-
käin syrjälleen asetettuina voitaisiin muodostaa hyllyköitä. Laatikoita olisi 
mahdollista hyödyntää myöhemmin evakuoinnissa ja muutossa, koska 
Sota-arkistolle oli tarkoitus rakentaa uusi talo.90 

Jatkosodan syttyminen kesällä 1941 ei oleellisesti muuttanut laitosten 
toimintoja, vaan työskentely niissä jatkui talvisodan aikana omaksuttujen 
peruslinjojen mukaisesti viimeiseen sotavuoteen 1944 saakka. Helsingin 
suurpommitusten takia Sota-arkisto evakuoitiin kevättalvella pääosin 
Ilmajoelle ja Keskuskirjasto puolestaan Karkkilaan, jossa se toimi sodan 
loppuun saakka.91

Sota-ajasta johtuen rakennusten vuosikorjaukset rajoitettiin vain 
välttämättömiin töihin. PLM:n rakennusosasto pyysi esikuntaa laadi-
tuttamaan alaistensa kasarmihoitoalueiden vuosikorjauskustannusarviot. 
Suuremmista korjaus- ja muutostöistä oli laadittava erikoisarvio. Vuoden 
1943 korjauksia varten jaettiin 21 000 mk Sotakorkeakoulun, Sota-arkiston 
ja Lääkintävarikon kesken, jotka kuuluivat kotijoukkojen alaisille kasar-
mihoitoalueille. Lääkintävarikko sai lisäksi erikoisarvioiden mukaisiin töi-
hin 14 000 mk. Seuraavana vuonna Uudenmaan kasarmille myönnettiin 
41 000 mk.92 

Sotamuseo suljetaan

Sotamuseo Suomenlinnassa suljettiin yleisöltä talvisodan ajaksi, kun hen-
kilökunta komennettiin suurimmaksi osaksi muihin tehtäviin. Valtaosa 
esineistöstä oli aluksi Suomenlinnan eri varastoissa. Museon keräystoi-
minta kuitenkin tehostui, kun Päämajan kirjelmällä määrättiin joukkojen 
valistusupseerit ottamaan esineistöä talteen. Sodan aikana kertynyttä mu-
seoesineistöä varastoitiin ensin Helsinkiin sotamuistonäyttelyitä varten. 
Välirauhan aikana keväällä 1941 aloitettiin järjestelmällinen keräystoiminta, 
jota suorittivat Sotamuseon käyttöön komennetut sotilasvirkamiehet omilla 
rintamalohkoillaan. Tuloksena oli museon kokoelmien kaksinkertaistu-
minen.93

Talvisodan jälkeen, jolloin suurta esinemäärää varten tarvittiin väl-
jempiä näyttelytiloja, oli ruvettu suunnittelemaan museon siirtämistä 
Suomenlinnasta takaisin keskustaan. Museolle luvattiin viimein YE:n 

päällikön kenraali Heinrichsin ansiosta Maurinkadun siipirakennus. Asia 
oli otettu jo esiin ennen talvisotaa. Tässä vaiheessa pohjapiirustuksiin luon-
nosteltiinkin tiloja Sotamuseon käyttöön. Rakennusta ei kuitenkaan saatu 
edes osittain museon käyttöön siellä toimineen Lääkintävarikon takia.94

Sotamuseon toimisto joutui muuttamaan useaan kertaan, mikä vai-
keutti työskentelyä. Messuhallissa järjestettiin sotasaalisnäyttely vuonna 
1940 ja kaksi sotamuistonäyttelyä vuosina 1941–42 sekä niihin liittyvä 
Helsingin ulkopuolella kiertänyt pienoisnäyttely. Sotamuseo osallistui li-
säksi Tukholmassa syksyllä 1942 järjestettyyn näyttelyyn ”Finlands kamp 
för tro, hem och fosterland”, joka kiersi myös muualla Ruotsissa. Muilta 
osin museon toiminta rajoittui varastointiin ja inventointiin. Syksyllä 1943 
ryhdyttiin esineistön perusteelliseen evakuointiin maaseudulle, kun suun-
niteltu kolmas sotamuistonäyttely raukesi, ja odotettavissa oli vihollisen 
ilmatoiminnan kiihtyminen.95

Maurinkadun puoleinen siipi kasarmi-
pihalta kuvattuna. SM 
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SODANJÄLKEISET JÄRJESTELYT 1940–50-LUVUILLA

Sotakorkeakoulun toiminta jatkui tammikuussa 1946, mutta entisiin ti-
loihin Liisankadulle päästiin vasta syksyllä. Vuoden 1949 organisaatiouu-
distuksessa opetus jakautui yleiseen osastoon, joka käsitti maa-, meri- ja 
ilmasotalinjat sekä sotateknilliseen osastoon. Sotakorkeakoulun rakennuk-
sessa toimivat edelleen Sota-arkisto ja Keskuskirjasto. Sotahistoriallinen 
toimisto siirtyi puolestaan vuoden 1945 kuluessa Maurinkadun siiven 
ensimmäiseen kerrokseen. Sen tärkeimpänä tehtävänä oli päättyneen sodan 
1941–44 historian kirjoittaminen.96

Ensimmäiset sodan jälkeiset vuodet olivat Sota-arkistolle, 
Keskuskirjastolle ja Sotamuseolle uudelleenjärjestelyn aikaa, kun maaseu-
dulle evakuoidut materiaalit piti ottaa vastaan. Tilojen ahtaus pakotti uusien 
suurempien tilojen etsimiseen. Ennen talvisodan alkamista Sota-arkistolle 
oli luovutettu lähes 600 kuljetuslaatikkoa asiakirjamateriaalia. Talvisodan 
aikana ja sen jälkeen arkisto joutui ottamaan vastaan rauhanaikaisten esikun-
tien ja joukko-osastojen arkistot sekä sodan aikana syntyneet valtavat asia-
kirjamäärät. Palovaaralta heikosti suojatuissa ulkovarastoissa oli kaikkiaan 
yli 2000 kuljetuslaatikkoa arkistomateriaalia. Sota-arkisto sai uudet toimi- ja 
varastotilat Siltavuorenranta 16:sta, jonne se siirtyi vuoden 1945 kuluessa, 
alkuaan Venäjän armeijalle 1885 valmistuneeseen provianttimakasiiniin. 
Sota-arkistolta vapautuneissa Liisankadun tiloissa toimi vuosina 1945–56 
Pääesikunnan jalkaväkitoimisto ja pohjakerroksessa Topogra�nen osasto 
(topogra�akunta) vuosina 1945–68. Arttelirakennuksessa oli tässä vaihees-
sa asuntoja sekä Valtion pukutehtaan (VPu:n) Helsingin korjauskeskus.97

Vuonna 1952 muodostettiin Sotahistoriallinen tutkimuslaitos, jo-
hon kuului Sotahistoriallinen toimisto, Sota-arkisto, Sotamuseo ja 
Sotatieteellinen keskuskirjasto. 1950-luvun puolivälissä perustettiin toi-
mikunta selvittämään Sotakorkeakoulun uudelleensijoittamista tai uuden 
korkeakoulun rakentamista, koska Liisankadun siiven tilat olivat riittämät-
tömät. Vuonna 1953 nk. Kiholinnan viereen valmistui puolustuslaitoksessa 
palvelevien asuintalo As. Oy Pohjoiskulma.98

Tykistökoulu Maurinkadulla

Maurinkadun siiven toisessa ja kolmannessa kerroksessa välirauhan aikana 
toiminut Tykistökoulu (TykK) perustettiin uudelleen joulukuun alussa 
1944 ja se sai koko Maurinkadun siiven hallintaansa. Tykistökoulu oli en-
simmäinen sotilasopetuslaitos, joka aloitti toimintansa sodan jälkeen. Sen 
tehtävänä oli aselajin perus- ja jatkokoulutuksen antaminen kenttätykistön 
upseereille ja aliupseereille. Sisäoppilaitoksena toimivan koulun pieni esi-
kunta ja upseerilinja majoitettiin entisiin tiloihin Maurinkadulle, aliupsee-
rilinja sijoitettiin puolestaan Hyrylään. Varsinainen opetus alkoi helmikuun 

alussa 1945. Upseeriosaston päätehtäväksi muodostui noin vuoden pituisten 
kapteenikurssien järjestäminen. Koulutuksen tärkein vaihe, kuusi viikkoa 
kestävä ampumaleiri, järjestettiin sodan jälkeisinä vuosina Niinisalossa. 
Tammikuussa 1946 käynnistetyn SKK:n sotateknillinen osasto (STO 
6) sijoitettiin väliaikaisesti Tykistökoulun tiloihin Maurinkadulle, koska 
Liisankadun tilat eivät olleet vielä käytössä. Se oli kuitenkin Tykistökoulun 
johtajan alainen vain majoituksen ja huollon osalta.99

1950-luvun lopulla Tykistökoulun tilat olivat käyneet ahtaiksi, varsinkin 
kun sen oli pääkurssien ohella järjestettävä erikoiskursseja. Koululla ei ollut 
lainkaan välttämättömiä tutkimus- ja laboratoriotiloja, myös varastotilat 
olivat riittämättömiä. Tammikuussa 1956 pääesikunnalle tehtyä esitystä 
välttämättömien lisätilojen saamiseksi SKK:n rakennuksesta eli Liisankadun 
siivestä ei kuitenkaan hyväksytty.100 

Uudenmaan kasarmirakennukset 
1940-luvulla. Etualalla Liisankadun 
siipi eli SKK:n rakennus ja Maurin-
kadun siipi, joka oli pääosin Tykis-
tökoulun hallussa vuodesta 1944 
alkaen. Taustalla näkyy vielä artteli- 
ja saunarakennukset. SA-kuva/ SM
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Maurinkadun tilat olivat edelleen pääosin 1900-luvun alun aikaisessa 
asussaan. Peruskorjauksesta ei ollut tietoa, vaikka tilat olivat varsin huo-
nokuntoisia. Isot miehistösalit alkoivat olla kelvottomia majoitukseen. 
Lattialankut olivat kuluneita ja majoitustilojen puhtaanapito oli ongel-
mallista. Myös korkealla roikkuvat vaatimattomat lamput eivät olleet 
riittäviä tarkkuutta vaativaan työskentelyyn. Syyskuussa 1955 TykK pyysi 
kasarmihoitopiiriä tekemään lattiakorjauksia, jotka siirrettiin kuitenkin 
seuraavalle vuodelle. Vuonna 1958 pääesikunta hyväksyi Tykistökoulun 
tekemän esityksen toiminnan siirtämisestä Santahaminaan. TykK muutti 
Maurinkadulta maaliskuun alussa 1960.101  

Sotamuseon tilakysymyksistä

Sotamuseo oli jäänyt syksyllä 1945 ilman näyttelytiloja, kun Suomenlinnassa 
Carpelanin kasarmin toimitilat laivasto-osastoa lukuun ottamatta oli luo-
vutettu Muinaistieteelliselle toimikunnalle. Museon laajoiksi kasvaneet 
kokoelmat olivat huoneistovaikeuksien takia edelleen varastokannalla, 
suurimmaksi osaksi evakuointivaiheessa syksyllä 1943 kiireellä hankituissa 
maaseutuvarastoissa. Esinekokoelmien määrä kasvoi koko ajan, kun kerä-
ystoimintaa jatkettiin puolustuslaitoksen välityksellä. Sopivien toimitilo-

jen puute vaikeutti museon työskentelyä mm. kasvaneiden kokoelmien 
luettelointia, esinekortiston laatimista ja laajojen valokuvakokoelmien 
tutkimista ja järjestämistä. R.W. Palmrothin jälkeen sotamuseonhoitajana 
toimi kesäkuun alusta 1945 Kauko Rekola.102

Vuoden 1945 aikana tehtiin Sotamuseon taholta lukuisia yrityksiä sopi-
van näyttelyhuoneiston löytämiseksi. Helmikuussa ehdotettiin, että Kaartin 
kasarmin alueelta varattaisiin sen uudelleenrakentamisen yhteydessä tilat 
museolle. Jo ennen sotia oli saatu epävirallisia lupauksia Kaartin kasarmista 
Sotamuseon tulevana toimintaympäristönä Uudenmaan kasarmin ohella. 
Puolustusministeriö kuitenkin ilmoitti, ettei mistään puolustuslaitoksen 
kasarmeista ollut vapautettavissa riittävästi tiloja museota varten. Kaartin 
maneesin luovuttaminen edes väliaikaisesti Sotamuseon käyttöön ei myös-
kään johtanut tuloksiin. Saatuaan elokuussa 1945 tietää Sota-arkiston 
muutosta Liisankadulta teki Sotamuseo esityksen Sotahistorialliselle toi-
mistolle huoneistotilan saamiseksi museon käyttöön. Liisankadun tilat 
tarvittiin kuitenkin muihin tarkoituksin. Kirjeessään syyskuussa 1945 
Rekola toteaa, että Kaartin kasarmi olisi parhain ratkaisu Sotamuseon 
huoneistokysymykselle.103 

Tykistökoulun tulenjohtoharjoitus 
Maurinkadun 3. kerroksen luento-
salissa vuonna 1958. Laajennusosan 
sali on lähes alkuperäisessä asus-
saan (kuva teoksesta Tykistökoulu 
1918–83). Alla SKK:n kaatuneiden 
muistotaulun paljastustilaisuus Lii-
sankadun toisen kerroksen aulassa 
vuonna 1949. KA
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”Se on tulevaisuuden ajatus, jota Sotamuseo ei ole valmis mielellään hylkää-
mään. Mutta koska on pelättävissä, että tämäkin kysymys kytkeytyisi koko 
Kaartin kasarmi-alueen uudelleenjärjestelyyn, joka mahdollisesti sekin vielä 
vuosikausia saa odottaa ratkaisuaan, on Sotamuseo ollut pakotettu etsimään 
muita, edes väliaikaisia mahdollisuuksia päästääkseen päivänpolttavasta huo-
neistokysymyksestä. Tällainen mahdollisuus on lähitulevaisuudessa vapautuva 
Sota-arkiston huoneisto Liisankatu 1:ssa. Tämä huoneisto ei tosin sijaintinsa eikä 
monessakaan muussakaan mielessä ole Kaartin kasarmin veroinen. Sen tilavuus 
ei myöskään ole täysin Sotamuseon tarvetta tyydyttävä, ollen ko. huoneiston 
pinta-ala 890 m2 ja Sotamuseon nykyinenkin täyteen ahdettu varastotila, kuten 
edellä mainittu 1000 m2. Raskasta kalustoa varten ei myöskään ole olemassa 
sellaisia mahdollisuuksia kuin Kaartin maneesi tarjoaa, mutta tämän esineistön 
Helsinkiin saamisella ei olisikaan yhtä kovaa kiirettä. Ja siinä tapauksessa, että 
Sotamuseo joutuisi majoittumaan ko. huoneistoon pitemmiksi ajoiksi, voitaisiin 
mahdollisesti tämän kasarmirakennuksen pihamaalle rakennuttaa hallirakennus, 
ehkäpä vaikka jonkun verran maan sisään kaivaen - mainittua esineistöä varten. 
(Sotamuseon huoneistokysymys 10.9.1945, Kauko Rekola) 104

Kahdessa Sotamuseon vuonna 1947 laatimassa muistiossa 
(8.9.1947 ja 7.10.1947) käsiteltiin laajasti eri huoneistovaihtoehtoja. 
Minimivaatimuksena pidettiin 2500–3000 m2:n näyttelypinta-alaa ja vä-
hintään 1000 m2.:n varastotilaa. Suomenlinnassa sijaitseva ns. Carpelanin 
kasarmi, jota sotien jälkeen oli jälleen esitetty näyttelyhuoneistoksi, ei 
monestakaan syystä enää tullut kysymykseen.105 

Parhaimpana ratkaisuna pidettiin edelleen keskustan välittömässä lä-
heisyydessä sijaitsevaa Kaartin kasarmin aluetta. Myös puolustusvoimien 
korkein johto ja Muinaistieteellinen toimikunta olivat olleet sen kannalla. 
Kaartin perinteet sopivat yksiin niiden sotahistoriallisten vaiheiden kanssa, 
joita Sotamuseo ja sen kokoelmat lähinnä edustivat. Kasarmikadun puolei-
nen vanhempi siipirakennus vastasi pinta-alaltaan suurin piirtein tarvittua 
näyttelytilaa, kellariin ja ullakolle voitaisiin sijoittaa työ- ja varastotiloja. 
Kasarmin piha olisi lisäksi mitä sopivin suurikokoiselle esineistölle. 

Toisena vaihtoehtona Sotamuseon anomuksessa oli Uudenmaan kasar-
min Maurinkadun puoleinen siipirakennus, josta ei kuitenkaan ollut suuria 
tiloja vapautettavissa. Eräänä mahdollisuutena pidettiin Munkkiniemessä 
sijaitsevaa entistä Kadettikoulua, mikäli Ilmavoimien esikunta voisi va-
pauttaa osan tiloistaan. Elokuun lopussa 1948 Sotamuseo anoi vielä, että 
saisi käyttöönsä Kaartin maneesin, josta Oy Yleisradio oli luopumassa. 
Muistioissa todettiin näyttelytoimettomuuden herättäneen oikeutettua 
ihmettelyä ja arvostelua suuren yleisön keskuudessa, varsinkin kun mielen-
kiinto Sotamuseota kohtaan oli kasvanut. Viimeistään olympiavuonna 1952 
Sotamuseon olisi oltava valmiina vastaanottamaan ulkomaalaisia vieraita.106  

”…antaa Sotamuseo nykyisellään 
suljetuin ovin melko negatiivisen 
kuvan kansastamme… Nimenomaan 
aikana, jolloin kaikkialla muualla maa-
ilmassa tunnutaan kiinnittävän aivan 
erikoista huomiota sotahistoriallisiin 
muistoihin ja niiden vaalimiseen, on 
tämä Suomen sotamuseon pakosta 
edustama passiivisuus suorastaan 
epämiellyttävän loistava kansallinen 
häpeä.” (Kauko Rekola Sotamuseon 
toimitilakysymyksistä 8.9.1947)109

Vu o n n a  1 9 4 8  Su o m e n l i n n a a n  a v a t t i i n  y h t e i s t y ö s s ä 
Meriupseeriyhdistyksen kanssa laivasto-osasto Carpelanin kasarmin 
tiloihin sekä perustettiin Rannikkotykistöupseeriyhdistyksen kanssa 
Rannikkotykistömuseo Kustaanmiekalla olevaan ruutikellariin.107

Sotamuseo Maurinkadulle - sotamuistot talteen ja oikeaan paikkaan

Keväällä 1949 Sotamuseolle luovutettiin tilat sen toisena vaihtoehtoehtona 
olleesta Maurinkadun siipirakennuksesta. Museo sai käyttöönsä ensimmäi-
sen kerroksen eteläosan (320 m2) eli kolme miehistötupaa käytävineen. 
Varastotilat mukaan lukien, joista osa oli arttelirakennuksessa, tilaa oli kaik-
kiaan 507 neliötä. Sotamuseonhoitaja Rekola kyseli Helsingin varuskunnan 
päälliköltä mahdollisuutta vapauttaa myös pohjoissiivestä toimistotilaa 
Sotamuseon käyttöön. Näin toimistona palveleva yksi miehistötupa olisi 
vapautunut näyttelytarkoituksiin, mikä olisi merkinnyt tuntuvaa lisätilaa. 
Pohjoispäässä oli Sotahistoriallisen toimiston tiloja, Sotavankikomentajan 
esikunnan selvityselin ja Puolustuslaitoksessa palvelleiden keuhkotautisten 
avustamisyhdistys r.y:n nk. Patrun toimisto. Ne jäivät tässä vaiheessa vielä 
paikoilleen. Sotahistoriallinen toimisto joutui marraskuussa 1953 luovutta-
maan tilansa Ilmavoimien esikunnan tutkakorjaamon tutka-asentajakurssin 
oppilaiden majoitukseen.108 

Toteuttamaton suunnitelmaluonnos 
vuodelta 1958 Sotamuseon sisään-
käynnin avaamiseksi Maurinkadun 
puolelta (PhRakl). Oikealla museon 
näyttelytila entisessä miehistötuvassa 
on pitkälti alkuperäisessä asussaan. 
Nurkan pystyhormien säleiköt on 
laitettu umpeen. SM



 61



62 

Puolustuslaitoksen määrärahojen niukkuuden vuoksi varat näyttelyhuo-
neiston kunnostukseen saatiin vasta tammikuussa 1951. Korjaustöitä varten 
oli myönnetty 1 000 000 markkaa. Työt aloitettiin huhtikuussa ja keskey-
tettiin kahdesti työvoiman puutteen takia. Näyttelysaleiksi muutettujen en-
tisten miehistötupien väliseiniin avattiin kolme kaariaukkoa näyttelykiertoa 
varten. Pintamateriaalit säilyivät lähes ennallaan. Vanhoja lankkulattioita, 
puupaneelikattoja ja peiliovia korjattiin. Seinä- ja kattopinnat maalattiin. 
Lisäksi tehtiin tarpeelliset sähköasennukset. Korjaustyöt saatiin suoritettua 
loppuun kesäkuussa 1952. Tulevaa näyttelyä ”Suomen armeija 1808–1952” 
oli ruvettu valmistelemaan saman vuoden tammikuussa. Tavoitteena oli 
esitellä nimenomaan puolustuslaitoksen rauhanaikaista kehitystä ja kult-
tuurihistoriallista merkitystä, näin ollen sotilastaide oli hyvin edustettuna. 
Lähes 13 vuotta suljettuna olleen Sotamuseon uudet tilat saatiin valmiiksi 
juuri ennen olympialaisia ja avajaiset pidettiin 8.7.1952. Vuonna 1954 
näyttelyssä kävi kaikkiaan 2700 vierasta. Sotamuseon varastotiloja oli vie-
reisen arttelirakennuksen ullakolla ja lisäksi kylmissä ulkovarastoissa. Osa 
kokoelmista oli edelleen maaseutuvarastoissa.110

Vuoden 1953 helmikuussa Sotamuseo anoi toimistotiloikseen uudes-
taan nk. Patrun toimistohuonetta sekä sen viereisiä entisiä pesu- ja käymä-
lähuoneita. Näin varsinaisen näyttelysysteemin ulkopuolella ollut toimisto 
olisi voitu muuttaa kansainvälisten asekokoelmien näyttelysaliksi, jota ei 
haluttu sekoittaa varsinaiseen Suomen sotahistoriallisia vaiheita esittelevään 
näyttelykiertoon.111

Vuosikorjauksia

Helsingin kasarmihoitoalueen määrärahat vuosikorjauksia varten olivat jo 
vuosikymmeniä olleet riittämättömiä, ja siitä johtuen rakennusten perus-
korjaustarve oli muodostunut suureksi. Se näkyi varsinkin Maurinkadun 
siivessä ja arttelirakennuksessa. Tammikuussa 1955 tehdyssä kokonaisraken-
nussuunnitelmassa oli kasarmihoitoalueen kaikkien kohteiden työt jaettu 
kiireellisyysasteen mukaisesti neljään luokkaan. Uudenmaan kasarmin 

Sotamuseon näyttelyä Maurinkadun si iven 
ensimmäisessä kerroksessa. Entisten miehis-
tötupien paneel ikatot teräspalkkeineen ja 
lautalattiat ovat säilyneet. Seinät on maalat-
tu yksivärisiksi. Valokuva vuodelta 1960 (SM). 
PLM:n rakennustoimiston laatimassa rakenne-
piirustuksessa vuodelta 1950 on esitetty näyt-
telykiertoa varten avatut kaariaukot entisten 
tupien välille. PhRakl
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kustannusarvio neljän rakennuksen kiireellisimpien töiden osalta oli 16 445 
000 markkaa. Liisankadun siipi oli parhaimmassa kunnossa ja ensisijaisiin 
töihin kuuluivat ulkopuolen korjaukset ja maalaustyöt. Juhlasalin kunnos-
taminen kuului toiseen kategoriaan. Maurinkadun siivessä ensisijaisia kor-
jauksia olivat vesikatto sekä muut ulkopuoliset korjaukset ja maalaustyöt. 
Merkittävin osa muodostui teknisten asennusten uusimisesta, joista osa oli 
laitettu toiseen luokkaan. Artteli- ja saunarakennuksen kiireellisimmät työt 
liittyivät ulkopuolen korjauksiin ja teknisiin asennuksiin.112 

Koska rakennusten tulevasta käytöstä ei ollut tietoa, Helsingin soti-
laspiirin esikunta ei pitänyt Maurinkadun rakennuksen peruskorjausta 
välttämättömänä, ainoastaan lämmitys-, vesi- ja viemärijohtojen sekä 
syöpyneiden ja vuotavien lämmityskattiloiden uusiminen oli kiireellistä. 
Maurinkadun kasarmin lämpöjohdot oli ollut tarkoitus uusia jo vuonna 
1939. Peruskorjauksen tarpeessa olevassa arttelirakennuksessa ei vuosikor-
jauksia kannattanut Sotilaspiirin esikunnan mukaan enää tässä vaiheessa 
tehdä. Vuonna 1951 pidetyssä kahden huoneen luovutustilaisuudessa 
VPu:n Helsingin korjauskeskukselle oli todettu, että kaikki paikat olivat 
erittäin kuluneita. Lahonneita lautakattoja oli paikattu ja peitetty pahveilla, 
sähköjohdot olivat osittain tilapäisluontoiset.113

Määrärahojen puutteen vuoksi laadituissa uusissa kustannusarvioissa 
UK:n neljälle rakennukselle oli vuodeksi 1956 arvioitu yhteensä 1 950 000 
markkaa. Sotakorkeakoulun rakennuksessa oli ulkopuolen maalaustöiden 
lisäksi varauduttu juhlasalin alaspainuneen katon korjaukseen ja muutos-
työhön sekä ilmeisesti 3. kerroksen välikaton purkamiseen ja maalaustöihin. 
Tykistökoulun ja Sotamuseon rakennuksessa Maurinkadulla oli ulkopuo-
len maalaustöiden lisäksi ohjelmassa tilapäisen huopakaton muuttaminen 
peltikatoksi, wc:n rakentaminen Sotamuseon toimistolle sekä sisäpuolen 
maalaustöitä. Saunarakennukseen, jossa saunan ohella oli tässä vaiheessa 
yksi asuinhuoneisto, tehtiin ulkopuolen kunnostustöiden lisäksi kiukaan 
jokavuotinen korjaus sekä laudekorjauksia. Arttelirakennus ja sauna pu-
rettiin lopulta vuonna 1959.114 

SKK:n avajaiset Liisankadun juhlasalissa vuonna 
1957. Takaseinän oviaukkoa on levennetty (SM). 
Oikealla Liisankadun 0. krs:n mittauspiirustus 
1.5.1957 suunnittelua varten. PhRakl
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PERUSKORJAUS JA 1960–70-LUKUJEN MUUTOKSET

Uudenmaan kasarmin molemmat rakennukset peruskorjattiin vuosina 
1960–62. Liisankadun siipirakennus oli vuodesta 1968 alkaen koko-
naan Sotakorkeakoulun käytössä. Maurinkadun rakennuksessa toimivat 
Sotahistorialliseen Tutkimuslaitokseen kuuluneet Sotahistoriallinen toimis-
to, Sotatieteellinen keskuskirjasto ja Sotamuseo. Vain Sota-arkisto toimi 
erillään Siltavuorenrannan makasiinissa, joka peruskorjattiin 1950–60-lu-
vuilla.115 

Vuonna 1967 toteutettiin organisaatiouudistus, jossa SKK:n sotatek-
nillinen osasto lakkautettiin ja maa-, meri- sekä ilmasotalinjat jakautuivat 
yleiseen ja teknilliseen opintosuuntaan. SKK:n toimenkuvaan lisättiin 
myös maanpuolustuskurssit ja muut täydennys- ja jatkokoulutuskurssit.116

Vuonna 1971 toteutetussa puolustusvoimien uudelleenjärjestelyissä 
Sotahistoriallinen tutkimuslaitos muutettiin Sotatieteen laitokseksi samalla 
kun sen tehtäväkenttä monipuolistui. Sotatieteen laitoksen perustamisen 
yhteydessä sen organisaatioon liitettiin Sotatieteen laitoksen toimisto. 
Toimiston henkilökuntaan kuului toimistopäällikkö ja aluksi kuusi, myö-
hemmin neljä toimistohenkilöä piirtäjä mukaan lukien. Vuonna 1971 
Sotahistoriallisen toimiston nimi muutettiin Sotahistorian toimistoksi ja 
Sotatieteellisen keskuskirjaston nimi puolestaan Sotatieteen keskuskirjastok-
si. Vuonna 1972 vakinaistettiin muutamaa vuotta aiemmin kokeilumielessä 
muodostettu Strategian tutkimusryhmä, joka nimettiin Strategian toimis-
toksi. Sotatieteen laitoksessa työskenteli vuonna 1974 noin 60 henkilöä. 

Sotamuseolla oli Maurinkadun peruskorjattujen tilojen lisäksi 
Suomenlinnassa näyttelytiloja Rannikkotykistömuseossa sekä kylmää 
varastotilaa. Vuonna 1973 avattiin yleisölle Tykistölahden rannalla oleva 
museosukellusvene Vesikko, joka oli pelastettu romuttamiselta 1950-luvun 
lopulla.117 

1960-luvun lopun upseeriasuntopulan takia puolustusministeriön kiin-
teistöhoidon päällikkö laati lausunnon Muinaistieteellisen toimikunnan 
esitykseen 27.2.1969 koskien valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden rakennusten suojelua. Lausunnossaan päällikkö toteaa puo-
lustusministeriön luopuneen rakennusoikeudesta mm. Liisankadun 1 ja 
Maurinkadun 1 tonteilla, mutta sen sijaan haluttiin purkaa Maneesikadun 
vanha maneesi.118

Maurinkadun suunnitelmapiirustukset 
vuodelta 1961 (PhRakl). Valokuvassa kir-
jaston käytävä 2. kerroksessa 1960-luvun 
peruskorjauksen jälkeen. SM
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Maurinkadun siiven peruskorjaus

Maurinkadun rakennus peruskorjattiin kokonaisuudessaan samoihin ai-
koihin Liisankadun rakennuksen kanssa vuosina 1960–62 ja suunnitelmat 
laadittiin Puolustusministeriön rakennusosastolla. Arkkitehtisuunnitelmat 
on päivätty 4.10.1960, vuotta aikaisemmin kuin Liisankadun piirustuk-
set. Lvis-suunnitelmat valmistuivat puolestaan 17.11.1960. Rakenteelliset 
muutokset olivat vähäisiä, mutta jo vuosikymmeniä ohjelmassa olleet läm-
mitys-, vesi-, ja viemäri- sekä sähköjärjestelmät uusittiin ja ilmanvaihtoa 
parannettiin. 

Sotamuseo sai kellarikerroksen ohella nyt koko ensimmäisen kerroksen 
käyttöönsä. Toiseen kerrokseen sijoitettiin myös Sotahistorialliseen tutki-
muslaitokseen kuuluneet Sotatieteellinen keskuskirjasto ja Sotahistoriallinen 
toimisto. Kolmanteen kerrokseen tehtiin tilat maanpuolustuskurssitoimin-
taa varten, jotka käynnistettiin vuonna 1961.119

Rakennuksen tilajakoon ei tehty suuria muutoksia. Myös täydentävät 
rakenteet säilytettiin pitkälti ennallaan aikaisempien korjausten tapaan. 
Entisen kasarmin ensimmäisen ja toisen kerroksen rationaaliset pohjakaa-
vat tilavine käytävineen ja sen varrella olevine miehistötupineen soveltuivat 
hyvin sekä museon että kirjaston käyttöön. Pohjoispään pesu-, käymälä- ja 
varastotiloihin tehtiin toimistohuoneita ja vastaavasti wc- ja siivoustilat 
sijoitettiin keskitetysti käytävän varrelle. Eteläpäässä olevia toisen ja kol-
mannen kerroksen asuntoja laajennettiin entisten miehistötupien puolelle. 
Sisätilojen osalta muutos oli totaalinen. Alaslasketut levykatot peittivät alku-
peräiset puupaneelikatot, seinät maalattiin valkeiksi ja lattiat päällystettiin 
harmailla vinyylilaatoilla. Alkuperäiset peiliovet yläikkunoineen jätettiin 
kuitenkin paikoilleen. 

Sotamuseon ensimmäisen kerroksen tilat oli edellisen kerran kunnos-
tettu kymmenisen vuotta sitten museon muuttaessa rakennukseen. Siinä 
vaiheessa eteläosan entiset tuvat oli yhdistetty toisiinsa kaariaukoin museon 
näyttelykiertoa varten. Nyt tehdyssä korjauksessa myös pohjoispään tilat 
yhdistettiin toisiinsa samalla tavalla. Kaikkiaan museon kokonaispinta-ala 
oli kunnostuksen jälkeen 1800 neliömetriä, mistä noin puolet oli varattu 
näyttelytilaksi. 

Museolla oli nyt ensi kerran tilaa esitellä Suomen puolustuslaitosta ja 
käytyjä sotia vuoden 1878 jälkeen, jolloin asevelvollisuus tuli voimaan. 
Suomen vanhan sotaväen, sortokauden ja jääkäriliikkeen, vapaussodan 
ja itsenäisyydenajan puolustuslaitoksen osastot saatiin sijoitettua omiin 
huoneisiinsa. Pitkä käytävä järjestettiin ”muotokuvagalleriaksi”, jossa oli 
myös runsaasti perinne-esineistöä, kuten joukko-osastolippuja, lakkautet-
tujen joukko-osastojen ampumapalkintoja, kirkollisia esineitä ja näiden 
lisäksi kunnia-aseita, kunniamerkkejä ja univormumalleja. Marsalkka 
Mannerheimille ja tykistökenraali Nenoselle omistettiin omat huoneet. 

Pohjakerrokseen sijoitettiin varastoja, työhuoneita ja osittain näyttelyti-
lojakin. Tarkoituksena oli, että raskasta kalustoa saataisiin esille pohjaker-
rokseen. Uudistetun museon avajaiset pidettiin huhtikuun 27. päivänä 
vuonna 1962.120

Toisen kerroksen pitkälle käytävälle sijoitettiin kirjaston lukusali ja 
entisiin miehistötupiin kirjavarastot, vastaavalla tavalla kuin aikoinaan 
Liisankadun siiven ensimmäisessä kerroksessa. Käytävällä oli lainaustiski 
ja lukupaikkoja sekä ikkunoiden ja ovien väleissä metalliset kirjahyllyt. 
Kirjavarastot kalustettiin samanlaisilla, mutta korkeammilla hyllyillä. 
Porrashuoneen vierellä oli tutkijahuone ja toimistotilaa. Kolmannen ker-
roksen 1900-luvun alun eteläiseen laajennusosaan tehtiin suuri luentosali 
maanpuolustuskursseja varten. Muut tilat muutettiin toimistokäyttöön. 
Jäljellä olevat uunit purettiin tässä vaiheessa pois.

Ensimmäisenä vuonna toimeenpantiin kaksi totaalisen maanpuolus-
tuksen opetustilaisuutta ja seuraavana vuonna neljä kurssia. Vuosien saa-

Arkkitehtuuriltaan pelkistetty käy-
tävä Maurinkadun ensimmäisessä 
kerroksessa peruskorjauksen jäl-
keen. SM
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tossa tiloissa järjestettiin kaikkiaan 105 kurssia. Kurssien osanottajat olivat 
johtavassa asemassa olevia siviili- ja sotilashenkilöitä. Tilanahtauden takia 
kurssit siirrettiin vuonna 1988 Maneesikadun varrella olevaan vanhaan 
Maneesirakennukseen, joka 1880-luvun alusta lähtien oli kuulunut osana 
Uudenmaan pataljoonan kasarmialueeseen.121

1970-lukujen korjauksia ja muutoksia
Sotamuseon uudet tilat kävivät ahtaiksi jo 1960-luvun loppupuolella. 
Ensimmäisessä kerroksessa oli 1970-luvun puolivälissä näyttelytilaa yleisellä 
osastolla 900 m2, konservointitiloja 42 m2, toimistotiloja 12 m2, tutkijati-
loja 82 m2 sekä sosiaalitiloja. Kokoelmat karttuivat edelleen ja esimerkiksi 
vuoden 1975 aikana yhteensä 2697 esineellä. Toimintaa haittasi tilojen yhä 
lisääntyvä ahtaus ja osa henkilöstöstä joutui työskentelemään varastotiloissa. 
Kokoelmien hoitoa vaikeutti puolestaan konservointi- ja laboratoriotilojen 
puute. Lämmintä varastotilaa oli kaikkiaan 400 m2 ja Suomenlinnassa lisäk-
si 1000 m2 kylmää tilaa, mikä ei kuitenkaan kosteutensa takia soveltunut 
museoesineiden varastointiin.122 Sotamuseon näyttelyti la sekä 3. 

krs:n luentosali 1970-luvulla (SM). 
Kaavio Sotatieteen Laitoksesta vuo-
delta 1975. KA
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Perusnäyttelyn kunniamerkkikokoelmat museokäytävän eteläosassa 
uusittiin syksyllä 1976. Keväällä ns. Marskin huone muutettiin pitkään 
kaivatuksi erikoisnäyttelytilaksi siirtämällä Mannerheim-osasto käytävälle 
perusnäyttelyn alkuun. Vuoden 1977 loppuun menneessä saatiin käyttöön 
viisi uutta pukuvitriiniä. Sotamuseon yleisen osaston kävijämäärä vuonna 
1977 oli 11 489 henkilöä. Viisikymmenvuotisjuhlien yhteydessä avattiin 
sotien 1939–1945 uudistettu näyttelyosasto, ja panssariprikaatin pionee-
rikomppania pystytti museon tiloihin puolijoukkue-majoituskorsun.123

1970-luvun lopulta alkaen näyttelytiloja jouduttiin muuttamaan 
toimisto-, tutkimus- ja varastotiloiksi. Erikoisnäyttelyitä voitiin järjestää 
rajoitetusti vain yhdessä näyttelyhuoneessa. Toiminnan parantamiseksi 
tehtiin kellarikerroksessa tilajärjestelyjä. Entinen käsiasevarasto muutettiin 
tekstiilikonservointihuoneeksi sekä käsikirjasto- ja taidevarasto puolestaan 
asehuoneeksi vuoden 1976 loppuun mennessä. Lippu- ja asepukukokoelmi-
en konservointityö tehostui olennaisesti uuden asianmukaisen työhuoneen 
valmistuttua. Kellarikerroksen käytävä muutettiin taidelippu- ja pienesine-
varastoksi sekä osa kylmästä kellaritilasta lainaesinevarastoksi syksyllä 1977. 
Sotamuseon kuva-arkiston luettelointi ja järjestelytyö aloitettiin syksyllä 
1976 ja seuraavana keväänä siirrettiin Sota-arkiston valokuvakokoelmat 
museon kuva-arkistoon.124 

Museon uusia mahdollisia sijoituspaikkoja pohdittaessa nousi 
Suomenlinna jälleen esiin, koska linnoitusympäristössä Sotamuseo olisi ta-
vallaan omalla maaperällään. Kun Muinaistieteellisen toimikunnan perusta-
ma työryhmä aloitti Suomenlinnan käyttösuunnitelmaehdotuksen laatimi-
sen, ryhtyi Sotamuseo neuvotteluihin museon siirtämisestä Suomenlinnaan. 
Työryhmän mielestä Sotamuseo ei sinne kuitenkaan sopinut.

Sotatieteen keskuskirjaston kokoelmat käsittivät vuoden 1974 loppuun 
mennessä yli 100 000 nidettä. Kirjaston kehitystä ja toimintaa kuvaa, että 
vuonna 1955 kokoelmien kasvu oli 1998 uutta nidettä ja kotilainausten 
määrä 5870. Vastaavasti vuonna 1974 luvut olivat 2720 uutta nidettä ja 
12 029 kotilainausta. Kahdessakymmenessä vuodessa lainausten määrä oli 
kaksinkertaistunut.125

Ylhäällä Maurinkadun kellarin koko-
elmavarastoja. Oikealla Sotatieteen 
keskuskirjaston kirjasaleja keväällä 
1975 (SM). "Sotamuseo ahtaalla" jul-
kaistu Ruotuväki-lehdessä 20.4.1978. 

Kaariaukkojen rytmittämää Sota-
museon näyttelytilaa Maurinkadun 
ensimmäisessä kerroksessa 1960- 
luvulla. SM
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Sotakorkeakoulun peruskorjaus Liisankadulla

Korkeakoulun rakennus peruskorjattiin Maurinkadun siiven tavoin vuo-
sina 1961–62. Rakennus ei enää vastannut sotakorkeakoulutuksen vaa-
timuksia mm. tilanahtauden takia. Vuonna 1955 SKK:n tilakysymyksiä 
varten perustettu toimikunta ei ollut pitänyt rakennuksen kunnostamista 
tarkoituksenmukaisena, koska rakenteelliset muutokset olisivat olleet liian 
suuria. Liisankadun tilat olivat toimikunnan mukaan riittämättömät ja 
epätarkoituksenmukaiset, eikä tarvittavia laboratoriotiloja ollut lainkaan. 
Muistiossa oli päädytty korkeakoulun uudelleensijoittamiseen tai kokonaan 
uuden korkeakoulun rakentamiseen.126

Suunnitelmat peruskorjausta varten laadittiin Puolustusministeriön 
rakennusosastolla. Arkkitehtisuunnitelmat on päivätty 20.9.1961. 
Rakenteelliset muutokset olivat Liisankadullakin vähäisiä, mutta vesi-, 
viemäri- ja sähköjärjestelmät uusittiin sekä ilmanvaihto- ja lämmitysjärjes-
telmiä parannettiin. Peruskorjauksessa kiinnitettiin erityistä huomiota viih-
tyvyyden lisäämiseen ja valaistuksen parantamiseen. Lisätilojen ja korjausten 
johdosta opettajien ja oppilaiden työskentelymahdollisuudet paranivat.127 

Ensimmäinen kerros vapautui nyt kokonaan korkeakoulun käyttöön, 
kun Sotatieteellinen keskuskirjasto muutti Maurinkadun siipeen. Lisätilaa 
samasta kerroksesta oli saatu jo vuonna 1956, kun PE:n jalkaväkitoimisto 
muutti pois. Peruskorjauksessa käytävä avattiin yhtenäiseksi tilaksi purka-
malla pois myöhemmät väliseinät ovineen. Kerrokseen tehtiin tarpeellisia 
toimistohuoneita jakamalla entisiä tupia väliseinin, lisäksi sinne sijoitettiin 
kemian luokka. Toimistotilojen yhteyteen rakennettiin kassaholvi betonista. 
Toisen kerroksen juhla- ja luentosali sekä luokkahuoneet säilyivät entisissä 
paikoissaan. Juhlasalin puhujankoroke siirrettiin vastakkaiselle seinälle ja 
sitä laajennettiin. Myös luokkahuoneiden etuosiin rakennettiin korokkeet. 
Käytävän varrelle sijoitettiin säilytyskaapistojen rivistöt. Kahvilaa ja sen 
keittiötä, joka ilmeisesti oli toiminut samoissa tiloissa aina 1940-luvulta 
lähtien, uudistettiin ja laajennettiin. Sekä opettajien että oppilaiden käyt-
töön tarkoitettu kahvila toimi myös ruokalana. Kahvilaa vuodesta 1947 
hoitanut Helsingin sotilaskotiyhdistys jatkoi toimintaansa aina kesäkuuhun 
1971 saakka, jonka jälkeen siitä vastasi Helsingin NMKY.128

Toisen kerroksen käytävän suunni-
telmapiirustus vuodelta 1961 (Ph-
Rakl) ja valokuvassa käytävä pe-
ruskorjauksen jälkeisessä asussaan 
vuonna 1987. R. Riihonen/ MV
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Kolmannen kerroksen aulan yhteydessä oli edelleen johtajan ja apulais-
johtajan työhuoneet. 1900-luvun alun laajennusosille sijoitettiin opettajien 
huoneita. Vastaperustetuille maanpuolustuskursseille saatiin opetustilat 
Maurinkadun rakennuksen kolmannesta kerroksesta. Kaikkiin kerroksiin 
rakennettiin lisää wc-tiloja. Kellarikerroksen tekniset järjestelmät uusittiin 
osittain, mutta tilojen varsinainen korjaus jätettiin myöhempään vaiheeseen.

Sisätilat muutettiin 1960-luvulle tyypilliseen pelkistettyyn asuun. 
Tilojen kannalta muutos oli suuri. Sotakorkeakoulun toisen ja kolman-
nen kerroksen tiloja oli pelkistetty jo 1930-luvun kunnostustöissä, jolloin 
alkuperäiset peiliovet oli pääosin korvattu laakaovilla ja tiloihin oli asen-
nettu alakattoja. Nyt kaikkiin tiloihin rakennettiin alakatot, ja alkuperäiset 
puupaneelikatot peittyivät niiden alle. Materiaalivalikoima koostui sileistä 
levykatoista ja lattioiden vinyylilaatoista. 

1960–70-lukujen muutoksia 
Sotakorkeakoulun kellarikerroksen kunnostustyöt aloitettiin vasta vuonna 
1968, kun Topogra�kunnan käytössä olleet tilat kunnostettiin SKK:n opet-
tajien työtiloiksi. Vastaavasti ylempiin kerroksiin saatiin lisää opetustiloja. 
Perusteellisessa korjauksessa ala-aulan yhteyteen sijoitettiin opettajien huo-
neet, käsikirjasto, karttahuoneet, kuntohuone, suihkut sekä varastotilaa.129

Porrashuoneen edustalle avattiin aulatila. Kadunpuoleiset huoneet, jotka 
oli yhdistetty Sotamuseota varten, jaettiin nyt puolestaan kevytrakenteisin 
väliseinin opettajien työhuoneiksi. Osaa oviaukoista suurennettiin ja uusia 
avattiin. Maalaustyöt suoritettiin vuoden 1969 alkupuolella Maalausliike 
Aaro J. Ahosen toimesta 6350 markan urakkahintaan. Kaikki seinä- ja 
kattopinnat maalattiin lateksimaalilla. Kunnostetut ikkunat sekä uudet ja 
vanhat ovet maalattiin lakkamaalilla. Lopputarkastus pidettiin maaliskuussa 
1969 PLM:n rakennustoimiston piirirakennusmestarin toimesta.130

1960-luvun lopulla kolmannen kerroksen aulasta muodostettiin nk. pe-
rinneaula. Siellä vaalittiin korkeakoulun perinteitä ja järjestettiin niihin liit-
tyviä juhlatilaisuuksia. Aulan seinälle oli jo aiemmin siirretty korkeakoulun 
sankarivainajien muistotaulu, joka alkuaan oli sijoitettu toisen kerroksen 
käytävälle. Vuonna 1969 valmistuivat marmoriset priimustaulut. Niiden 
juhlallinen paljastustilaisuus pidettiin SKK:n vuosipäivänä marraskuussa. 

3. kerroksen aula peruskorjauk-
sen jälkeisessä asussaan vuonna 
1987 (R. Riihonen/ MV). Rauta-
ovien suunnitelmapiirustus vuo-
delta 1962. PhRakl
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Perinneaulan kalustoon kuului myös Suomen Boforsin luovuttama kaappi, 
missä säilytettiin korkeakoululle luovutettuja muistoesineitä. Lisäksi aulassa 
oli myös muita merkittäviä taide- ja muistoesineitä. Tammikuussa 1969 
oli maalattu myös opintosalin seinä- ja kattopintoja sekä ikkunanpieliä 
ja -penkkejä Maalausliike Vilen & Syrjäsen toimesta. 1970-luvun alussa 
käytäviä ja seiniä puhdistettiin Uusikirkas Ky:n toimesta ja lattioiden päälle 
asennettiin huopamattoja.131

Sotakorkeakoululla oli 1970-luvulla tyydyttävät opetustilat luokkaope-
tusta varten, hyvät opetusvälineet ja moitteeton kalusto. Koulusta puuttui 
kuitenkin riittävän suuri luentosali yhteisluentoja varten. Myös juhlasali 
oli liian pieni. Lisäksi oli puutetta ryhmätyöskentelyhuoneista, opettajain-
huoneista ja varastoista.132

Vasemmalla sotakorkeakoulun lukuvuot-
ta havainnollistava kaavio 1970-luvulta 
(KA). Ylhäällä toisen kerroksen luento-
sali opetuskäytössä (SM). Kellarin työ-
huone vuonna 1987. R. Riihonen/ MV
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1980–90-LUKUJEN UUDELLEEN SIJOITTELUA

1980-luvun alussa tehtiin laaja selvitystyö puolustusvoimiin liittyvän 
museotoiminnan tilasta sekä esitykset sen kehittämiseksi. Valmistuneen 
mietinnön perusteella puolustusministeriön tekemässä päätöksessä 
Sotamuseo nimettiin valtakunnalliseksi erikoismuseoksi ja puolustusvoi-
mien keskusmuseoksi. Puolustusministeriön esitys Sotamuseon sijoittami-
seksi Suomenlinnaan oli hyväksytty opetusministeriön toimesta vuonna 
1980. Hankkeen suunnittelutyön valmistuttua ja rahoituksen varmistuttua 
maneesirakennus C77 ja entinen Rannikkotykistömuseo A1 peruskorjat-
tiin Sotamuseon käyttöön vuosina 1987–89 Arkkitehtitoimisto Timo ja 
Tuomo Suomalaisen suunnitelmien mukaan. Nousukauden aiheuttama 
rakennusalan ylikuumeneminen 1980-luvun lopussa sekä sitä seurannut 
talouslama 1990-luvun alussa siirsivät museon päärakennukseksi suunni-
tellun Inventaarikamarin C74 peruskorjauksen aloittamista.133

Syyskuussa 1985 Sotatieteen Laitos (Sotamuseo mukaan lukien) liitet-
tiin Sotakorkeakoulun yhteyteen. Perusteluna oli, että SKK ja Sotatieteen 
Laitos muodostavat toiminnallisesti ja sijainniltaan toisiaan täydentävän 
ja tukevan kokonaisuuden. Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) aloitti 
puolestaan toimintansa vuonna 1993 ja Sotakorkeakoulu sulautettiin sa-
man vuoden tammikuussa sen jatkotutkinto-osastoksi. Sotakorkeakoulun 
siirryttyä Santahaminaan 1990-luvun lopulla sai Sotamuseo Liisankadun 
rakennuksen käyttöönsä. Maurinkadun rakennukseen jäi Sotamuseon li-
säksi kirjasto sekä Sotahistorian että Strategian toimistot. Kirjasto siirrettiin 
suoraan korkeakoulun rehtorin alaisuuteen nimellä MPKK:n kirjasto, eikä 
organisaatiouudistus aiheuttanut sen toimintaan muutoksia. Sotahistorian 
ja Strategian toimistojen nimet muuttuivat puolestaan MPKK:n Historian 
laitokseksi ja Strategian laitokseksi. Vuonna 1994 valmistuneessa suunni-
telmassa Maanpuolustuskorkeakoulun opetustoiminnan keskittämiseksi 
Santahaminaan liittyi myös selvitys Kruununhakaan jäävien toimintayk-
siköiden organisoinnista ja toimitilojen käytöstä.134

Vuonna 1980 oli suojeltu asetuksella valtion omistamat kulttuurihisto-
riallisesti huomattavat rakennukset, joihin kuului miltei kaikki Helsingin 
1800-luvun sotilasrakennukset Uudenmaan kasarmi (Liisankatu 1 ja 
Maurinkatu 1) mukaan lukien.135

Sotamuseon sisäänkäynti vuonna 
1980. J. Korkman/ HKM
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Teknisiä muutoksia

Rakennuksissa tehdyt muutokset 1980–90-luvuilla liittyivät teknisten 
järjestelmien uusimiseen. Teknisiä asennuksia lisättiin huomattavasti ja 
osa tiloista muutettiin atk-luokiksi. Sotakorkeakoulun rakennuksessa 
parannettiin lisäksi ilmanvaihtoa ja paloturvallisuutta. Näkyvin muutos 
ulkopuolella oli itäjulkisivuun sijoitettu raitisilmasäleikkö, joka palveli 
ensimmäisen kerroksen käytävän päätteenä olevaa ilmanvaihtolaitetta. 
1980-luvun alussa Puolustusministeriön rakennusosaston toimesta laaditut 
pääpiirustukset liittyivät palo-osastointiin. Pääporrashuoneen palo-ovet 
uusittiin osittain 1990-luvulla.136 

Toimitilajärjestelyjä

Sotamuseon toimintaa Maurinkadun ensimmäisessä kerroksessa oli 
jo pitkään haitannut näyttely- ja työskentelytilojen riittämättömyys. 
Kruununhakaan jäävien toimintayksiköiden organisoinnista ja toimiti-
lojen käytöstä vuonna 1994 tehdyn selvityksen mukaan Sotamuseo sijoi-
tettaisiin Liisankadun rakennukseen. Rakennushistoriallisesti arvokas ja 
edustava kasarmirakennus sopi hyvin Sotamuseon käyttöön. Keskeinen 
ja hallitseva sijainti Liisanpuistikkoa vastapäätä olisi yleisön helposti saa-

Liisankadun itäpäädyn julkisivuun 
lisättiin raitisilmasäleikkö 1980-lu-
vulla (PhRakl). Vasemmalla Maurinka-
dun näyttelytiloja vuonna 1987 (SM). 
Liisankadun ensimmäisen kerroksen 
työhuone, jossa näkyy 1960-luvulla 
rakennettu ja sittemmin purettu vä-
liseinä. R. Riihonen/ MV
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vutettavissa. Sotamuseon tutkimustoiminnot tukeutuisivat Maurinkadun 
siivessä toimivan Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston kokoelmiin. 
Vuonna 1995 Puolustusministeriö luovutti Sotamuseon päärakennukseksi 
aiemmassa vaiheessa suunnitellun Inventaarikamarin C74 Suomenlinnan 
hoitokunnalle.137

Sotamuseo koostui vuonna 1998 neljästä toimintayksiköstä, jotka olivat 
museon toimisto, tallennus- ja tutkimusyksikkö, näyttely- ja opetusyksik-
kö sekä kuva-arkisto. Toimisto käsitteli esikuntapalvelua ja virka-arkistoa 
käsittelevät asiat. Tallennus- ja tutkimusyksikkö käsitteli mm. sotahistori-
aan liittyvän esineistön ja tiedon tallentamista, kokoelmien järjestämistä, 
luokittamista ja säilyttämistä, konservointitoimintaa sekä kokoelmiin ja 
puolustusvoimien heraldiikkaan liittyvää tutkimusta. Näyttely- ja ope-
tusyksikkö käsitteli näyttely- ja opetustoiminnan lisäksi markkinointia ja 
tiedotustoimintaa koskevat asiat. Kuva-arkisto hoiti kuvakokoelmia, niiden 
luokitusta ja säilyttämistä sekä kokoelmiin liittyvää tutkimusta ja niistä 
annettavia selvityksiä sekä tutkija- ja asiakaspalvelua.138

Toiminnan sijoittaminen Liisankadun siipeen mahdollistaisi museon 
kaikkien yksiköiden toimintojen saattamisen sille tasolle, jota valtakunnalli-
sesta sotahistorian erikoismuseolta ja puolustusvoimien keskusmuseolta vaa-
dittiin. Henkilövahvuus nousisi 15:stä 20:een. Maanpuolustuskorkeakoulun 
kirjaston toimitilat Maurinkadulla saisivat samalla lisätilaa Sotamuseolta 
vapautuvasta ensimmäisestä kerroksesta. Kellariin jäisivät kuitenkin 
Sotamuseon jokapäiväisille toiminnoille välttämättömät opetus- ja arvo-
kokoelmat.139

Maanpuolustuskorkeakoulun opetustoiminnan siirto vuonna 1998 va-
pautti Liisankadun siiven muuhun käyttöön. Maanpuolustuskorkeakoulun 
asiakirja 733/16.1/d/i/30.9.1996 on yksityiskohtainen suunnitelma 
Sotamuseon siirtämisestä vapautuvan kiinteistöön. Siinä todettiin, että koko 
kiinteistö tarvitaan museotoimintaan. Museon nykyinen toiminta laajenee 
uusien tilojen sallimissa puitteissa, jolloin se pystyy paremmin tukemaan 
maanpuolustustyötä ja palvelemaan yleisöä. Sotamuseon näyttelytoiminnan 
siirtäminen Liisankadun kiinteistöön oli osa pääkaupunkiseudulla toteu-
tettavia toimitilajärjestelyjä.140 

Sotamuseon ensimmäisen kerroksen 
näyttelytila Maurinkadulla vuonna 
1994 ja MPKK:n kirjaston 70-vuo-
tispäivät vuonna 1995 (SM). Sotamu-
seon näyttelyjuliste vuodelta 1991.
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Sotamuseon hankesuunnitelma ja pikaremontti 

Hankesuunnitelma Sotamuseon siirtämisestä kokonaisuudessaan 
Liisankadun kiinteistöön laadittiin vuonna 1999. Suunnittelun pohjaksi 
oli 1990-luvun lopulla laadittu kuntotutkimukset molemmista rakennuk-
sista (28.8.1998, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy). Peruskorjaus oli 
tarkoitus vaiheistaa Talvisodan 60-vuotisnäyttelyn toteutuksen kanssa. 
Puolustusvoimain komentaja oli antanut Sotamuseolle käskyn järjestää 
tavanomaista laajempi muistonäyttely MPKK:n yleisesikuntaupseereilta 
vapautuvissa Liisankadun ensimmäisen kerroksen tiloissa. Tuleva näyttely 
oli Puolustusvoimissa talvisodan 60-vuotismuiston päätapahtuma. Sen 
tuli samalla viestittää yleisölle, että sotaväki pysyy ja toimii edelleenkin 
perinteikkäässä Uudenmaan kasarmissa. Samalla Sotamuseo vietti 70-vuo-
tisjuhlaansa. Varsinaisen korjaus- ja muutostyön valmistumistavoite oli 
vuonna 2003.141

Liisankadun rakennus oli alun perin tarkoitus peruskorjata täydellisesti 
Sotamuseota varten. Talvisotanäyttelyn tarvitseman tilan takia ja toisaalta 
perusremontin rahoitusjärjestelyjen viivästymisen vuoksi rakennuksen 
ensimmäisen kerroksen käytävätilat sekä idänpuoleinen pääty päätettiin 
kunnostaa tilapäisin järjestelyin näyttelyä varten. Puolustushallinnon ra-
kennuslaitoksessa muodostettiin keväällä 1999 arkkitehti Raimo Jokelan 
johdolla työryhmä suunnittelemaan sekä pikaremonttia että rakennuksen 
myöhempää peruskorjausta. Peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä 
laadittiin samanaikaisesti suunnitelmat ensimmäiseen kerrokseen toteu-
tettavasta talvisotanäyttelystä. Ensimmäisen vaiheen eli pikaremontin piti 
olla valmiina lokakuun 1999 lopussa ja koko peruskorjauksen vuoden 
2000 loppuun mennessä. Luonnossuunnitelmat valmistuivat 15.10.1999. 
Arkkitehtisuunnitelmat laati RE-Suunnittelu Oy. Rakennesuunnittelusta 
vastasi Oy Insinööritoimisto Hansson & Co, lvi-suunnittelusta 
Insinööritoimisto Lång Oy ja sähkösuunnittelusta Sähköinsinööritoimisto 
A. Väyrynen Oy. Helsingin restaurointiateljé Oy tutki vanhat pintakäsittelyt 
ja laati väriselvityksen porrashuoneista. Suunnitteluryhmä kävi syyskuussa 
1999 tutustumassa Tukholmassa sijaitsevaan Ruotsin armeijan museoon.142 

Sotamuseon, MPKK:n ja PE:n kantana oli, että kaikki Sotamuseon 
toiminnat tulisi keskittää samaan rakennukseen eli jatkosuunnittelun 

Liisankadun julkisivupiirustus pihasivul-
ta ja 1.krs:n pohjapiirustus vuoden 1999 
hankesuunnitelmasta. PhRakl
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pohjaksi valittiin luonnossuunnitelmien laajin vaihtoehto. Pikaremonttia 
varten haettiin toimenpidelupa elokuussa 1999. Rakennusvalvonta edellytti 
liikuntaesteisten huomioimista, mikä tarkoitti väliaikaista porrashissiä sekä 
invawc-tilaa. Talvisotanäyttelyä varten kunnostetut ensimmäisen kerroksen 
tilat vastaanotettiin marraskuun puolivälissä 1999.143

Näyttelyn avajaiset pidettiin 30.11.1999. Aulan lipunmyyntitiskin 
taakse oli tehty luentosali sekä naulakko ja wc-tilat. Näyttelykiertoa var-
ten myöhemmin lisätyt väliseinät purettiin pois ja katusivun saleja yh-
distettiin toisiinsa. Itäisellä käytävällä esiteltiin sodan osapuolet. Muusta 
käytävästä erotettu pääty oli rakennettu talvisodan taistelukenttää kuvaa-
vaksi interiööriksi. Läntisellä käytävällä oli jalkaväen raskasta aseistusta. 
Muissa näyttelyhuoneissa oli esineistöä koottu omiin kokonaisuuksiinsa. 
Ulkonäyttelyalueelle oli sijoitettu talvisodassa käytettyjä kenttätykkejä ja 
panssarivaunuja.144

Sotamuseon muiden tilojen suunnittelu keskeytettiin tammikuussa 
2000. Museovirasto totesi luonnossuunnitelmista Puolustushallinnon ra-
kennuslaitokselle antamassaan lausunnossaan helmikuussa 2000 seuraavaa: 
”Rakennukselle kaavailtu uusi käyttö on riittävästi sopusoinnussa rakennuk-
sen kulttuurihistoriallisen arvon kanssa… Hissin sijoitus ulkoarkkitehtuu-
riin hyvin istuva ja sen materiaalit erottuvat riittävästi alkuperäisestä julki-
sivusta. Sähköasennusten osalta suunnittelua on jatkettava ja tarkistettava 
pinta- ja uppoasennusten tarve. Julkisivuja saa valaista vain sisäänkäyntien 
yhteydessä ja kulkuväylien turvallisuuden takaamiseksi. Kellarin rakenteessa 
tulee kiinnittää erityistä huomiota sinne mahdollisesti kertyvän kosteuden 
poistamiseen rakenteellisin ratkaisuin tai jättää käytöttä ne tilat, joista kui-
vuudesta ei ole takeita. Ullakolle sijoitettavat ilmanvaihtokonehuoneet tulee 
rakentaa huoneenomaisina ja erilleen vesikaton rakenteista.”145

Talvisodan 60-vuotismuistonäyttelyn 
juliste ja näyttelytiloja. Ulkonäyttely-
alueelle tuotiin talvisodalle tyypillistä 
raskasta kalustoa. SM
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2000-LUKU

Liisankadun siiven myötä Sotamuseolla oli käytössään historiansa laa-
jimmat, mutta osin huonokuntoiset toimitilat. Ensimmäisen kerroksen 
erikoisnäyttelytiloissa järjestettiin talvisotanäyttelyn jälkeen jatkosotaa 
sekä puolustusvoimien 90-vuotista historiaa esittelevät suuret erikois-
näyttelyt, talvisodan 70-vuotisnäyttely sekä useita pienempiä vaihtuvia 
näyttelyitä. Viimeisimmän perusnäyttelyn aiheena oli Hakkapeliitoista 
rauhanturvaajiin. Muissa kerroksissa oli Sotamuseon työ- ja kokoelma-
huoneita. Luentosalissa järjestettiin näyttelyihin liittyviä luentosarjoja. 
Hankesuunnitelma päivitettiin vuonna 2012. Sen mukaan Liisankadun 
peruskorjauksen valmistuminen ajoittuisi vuodelle 2017.146

Sotamuseon Maurinkadun siiven ensimmäisessä kerroksessa oli perus-
näyttely vuoteen 2013 saakka. Tiloissa on edelleen Sotamuseon toimisto-, 
arkisto- ja tutkimustiloja sekä pohjakerroksessa kokoelmatiloja. Toisessa ja 
kolmannessa kerroksessa toimivat vuoteen 2015 saakka MPKK:n Kirjaston, 
Historian laitoksen ja Strategian toimistot, kunnes ne muuttivat uuteen 
Santahamina-taloon. 

Sotamuseon viimeisimmän näyttelyn 
lay-out Liisankadun 1.krs:ssa. Maurin-
kadun poistumistieportaan piirustuk-
set vuodelta 2005. PhRakl
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Muutostöitä

Vuonna 2005 Maurinkadun rakennuksen paloturvallisuutta parannettiin 
rakentamalla pihan puoleiselle julkisivulle ulkopuolinen poistumistieporras, 
jonka Museovirasto hyväksyi suojelupäätöksen kannalta.147 Samoihin aikoi-
hin tiloihin asennettiin merkki- ja turvavalojärjestelmät. Muut 2000-luvulla 
tehdyt muutokset ovat liittyneet Sotamuseon näyttelyihin. Vuonna 2013 
haettiin lupaa itäpäädyn julkisivubanderollia varten. Näyttelytilojen säh-
köasennuksia on puolestaan uusittu 2000-luvun alussa.148

Vuodesta 2012 alkaen on Senaatti-kiinteistöt valmistellut rakennusten 
myyntiä. Museoviraston ensimmäinen lausunto Ympäristöministeriölle 
maaliskuussa 2012 koski Maurinkadun kiinteistöä. Lausunnossa todettiin, 
että ”historiallinen kasarmirakennus on valtion rakennusperinnön tärkeä 
kohde ja sillä on huomattavaa arkkitehtuuri- ja kulttuurihistoriallista 
merkitystä”. Toinen lausunto 6.10.2014 koski molempien kiinteistöjen 
myyntiä.149

Sotamuseon Liisankadun näyttely suljettiin toukokuun alusta 2016 
tilojen huonon kunnon takia. Maurinkadun perusnäyttelytilat oli suljettu 
jo 2013. Liisankadun rakennus tyhjennettiin ja luovutettiin vuoden 2016 
loppuun mennessä. Sotamuseon toiminta jatkuu Maurinkadun siivessä. 
Korvaavia tiloja näyttelyille ja muulle toiminnalle selvitellään. Yhtenä 
vaihtoehtona sijoituspaikaksi on jälleen noussut esiin Kaartin maneesi.
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II NYKYTILA
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Ympäristö ja piha-alue

Uudenmaan tarkk’ampujapataljoonan entinen kasarmialue sijaitsee Peuran 
korttelissa, Kruununhaan koillisosassa. Sitä rajaa etelässä Liisankatu, 
lännessä Maurinkatu ja merenpuolella vilkasliikenteinen Pohjoisranta. 
Kasarmirakennukset sijoittuvat kulmittain Liisan- ja Maurinkadun var-
teen, ja alkuaan niiden rajaama piha ulottui rantaan saakka. Pohjoisrannan 
puoleinen 7–9 kerroksinen tiilirakennus tornimaisine päätyineen (nk. 
Kiholinna) on peräisin 1920-luvun lopulta ja se rakennettiin upseeriperhei-
den asuintaloksi. Korttelin pohjoispään kaksi asuinkerrostaloa poikkeavat 
julkisivumateriaaleiltaan muusta punatiilisestä korttelista. Ne rakennettiin 
1950–60-luvuilla puolustuslaitoksessa palvelevia varten. 
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Kasarmikortteli rajaa Liisanpuistikkoa pohjoispuolelta. Liisankadun 
siipi, viimeksi Sotamuseona, on aukion päädominantti. Koko korttelin 
levyinen, kadunvarteen itsenäisesti sijoitettu rakennus korostuu kau-
punkikuvassa. Rakennuksen keskirisaliitti ei kuitenkaan sijoitu nykyisen 
puistikon keskilinjaan. Puistikon länsi- ja eteläsivujen 1900-luvun alku-
kymmenillä rakennetut asuintalot kuuluvat torin toiseen rakennusvaihee-
seen. Eteläsivun rakennukset (Maneesikatu 2a–b) ovat kasarmirakennus-
ten tapaan puhtaaksimuurattua tiiltä samoin kuin puistikon länsisivun 
kulmarakennus (Maurinkatu 6). Tiilinen rakennusrintama jatkuu myös 
Maurinkadun pohjoiskorttelissa (Maurinkatu 14–16). Puistikon itäreuna 
avautuu merelle ja sitä rajaa Pohjoisrannan liikenneväylä.

Liisanpuistikon ympäristön toinen rakennusvaihe alkoi kasarmialu-
een rakentumisen myötä 1880-luvulla. Hienostoalueena tunnettu puu-
talomiljöö korvattiin vähitellen kivitaloilla. Kasarmien paikalta puret-
tiin senaattori O. W. Klinckowströmin 1800-luvun alkupuolella raken-
nuttama uusgoottilainen huvila sivurakennuksineen. Sen suurta meren 
rantaan ulottuvaa puutarhaa oli porvaristo saanut käyttää kävelypaikka-
naan. 1850-luvulta lähtien alue oli ollut valtion omistuksessa ja junk-
karikoulun käytössä. Kasarmirakennusten kanssa lähes samanaikainen 
on Pohjoisrannan ja Maneesikadun kulmarakennus nk. kenraalien talo 
(1885, arkkit. Mellin). Viimeisenä aukion puutaloista purettiin 1920-lu-
vulla senaattori L.G. von Haartmanin Maneesikadun varteen vuonna 

Kasarmialueen tiilinen rakennusrinta-
ma mereltä päin katsottuna vuosina 
1906–10. Miehistösiipien lisäksi ku-
vassa näkyvät artteli- ja saunaraken-
nukset sekä latriini. HKM
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1837 rakennuttama komea yksityistalo.
Liisanpuistikko (vuosina 1909–1928 Elisabetsskvären/ Elisabetintori) 

muodostui Pohjoisrantaa täytettäessä 1840-luvulla ja vuonna 1876 se 
istutettiin muodoltaan soikionmalliseksi. Alkuaan vain Liisankadulle 
saakka ulottunutta Pohjoisrantaa jatkettiin 1920-luvun loppuvaiheilla 
pohjoiseen nk. Kiholinnan rakentamisen myötä. Samalla selkeästi rajatun 
aukion luonne muuttui. Sen nykyinen muoto on peräisin 1930-luvul-
ta. Silloin myös katuja ruvettiin asfaltoimaan. Kasarmien rakentamisen 
aikoihin jalkakäytävät oli kivetty mukulakiveyksin ja niiden keskialueet 
nupukiveyksin.1

Uudenmaan tarkk’ampujapataljoonan entiset upseerikasarmiraken-
nukset sijaitsevat myös Liisankadun varrella Karhun Korttelissa, jota 
muilta sivuilta rajaavat Mariankatu ja Maneesikatu. Pataljoonalle kuulu-
nut entinen varastorakennus (ap. maneesi) sekä tiilinen provianttimakasii-
ni sijaitsevat puolestaan lähikorttelissa Maneesikadun ja Meritullinkadun 
kulmassa, nykyään puolustusvoimien käytössä olevalla tontilla. 

Pataljoonan miehistö- ja upseerikasarmit nousivat alkuaan esiin ma-
talien puutalokortteleiden keskeltä. Miehistökasarmien alue muodosti 
suuren tiilisen rakennuskompleksin Kruununhaan koillisrannalle. Se vai-
kutti koko lähiympäristön toimintaan ja ilmeeseen. Mereltä käsin alueen 
laajuus oli selvästi nähtävissä. Molemmat kasarmikorttelit muodostavat 
edelleen selkeän kerrostuman Kruununhaan korttelirakenteessa. 

Vasemmalla Liisanpuistikko vuon-
na 1896 (A. Rosenbröijer) ja näky-
mä Pohjoisrannasta vuodelta 1907. 
S. Brander/ HKM
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Liisankadun ja Pohjoisrannan kulma. Pohjoisrannassa Liisankadun siiven jatkeena nk. Kiholinna.

Liisanpuistikko, taustalla Maurinkatu 6 ja 8. Maurinkatu kohti etelää.
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PIHA-ALUEEN NYKYTILA JA MUUTOKSET

Kasarmirakennukset rajaavat avoimen korttelipihan etelä- ja länsipuolta. 
Liisanpuistikon puoleinen eteläsiipi korostuu sijaintinsa puolesta sommi-
telman pääelementtinä. Maurinkadun muurimainen länsisiipi muodostaa 
sommitelman nk. sivu�yygelin, vaikka molemmat rakennukset ovatkin 
luonteeltaan samanarvoisia. Kokonaissommitelmaa täydentävänä kolman-
tena siipenä on itäsivulla kasarmirakennuksia huomattavasti korkeampi 
asuinrakennus. Korttelipihalle on käynti rakennusten väleistä ja se poikkeaa 
näin lähiympäristön asuinkäytössä olevista umpikortteleista. 

Korttelin keskelle muodostuva alue jakautuu neljään erilliseen pihaan, 
joista kolme on asuintalojen käytössä. Alkuaan koko kortteli oli kasar-
mialuetta. Rantaan saakka ulottuva kenttä äkseerausharjoituksia varten 
oli pääosin sorapintainen, mutta rakennusten edustoilla oli mukulakivetyt 
kulkuväylät. Rannan läheisyydessä, naapuritontin nykyisen jätekatoksen 
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Pataljoona täydessä vahvuudessa ran-
taan saakka ulottuvalla kasarmipihallaan 
v. 1901. Maurinkadun siiven takana artte-
lirakennus ja rannan tuntumassa latriini. 
F. Engström/ SM
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PLM rakennusosaston laatima 
piha-alueen istutussuunnitelma 
vuodelta 1971. PhRakl
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paikalla oli pataljoonan makkirakennus. 1920-luvun valokuvissa sen ete-
läpuolella näkyy kasvimaa tai istutusalue. Piha-alue pienentyi ja itäsivu 
sulkeutui asuintalon (Pohjoisranta 20b) rakentamisen myötä 1920-lu-
vun lopulla. Samalla purettiin Liisankadun siiven jatkeena ollut rantaan 
saakka ulottunut rauta-aita. 1940-luvulla pihalla oli puolustusvoimien 
pystyttämä talli kahdelle hevoselle. 1950–60-luvuilla rakennetut kak-
si asuinkerrostaloa (Pohjoisranta 22 ja 24) sulkivat puolestaan korttelin 
pohjoispään. Pohjoisranta 24:n tontilta purettiin pataljoonan artteli- ja 
saunarakennukset vuonna 1959. Asunto Oy Kiholinnan vuonna 2000 
hankkima tontti rajautuu asuinrakennuksen etelänpuoleiseen ulkoseinään 
ja ajoyhteys pihalle on rasitteena kasarmialueelle.2

Piha-alue laskee loivasti itään. Nurmialue saarnirivistöineen, joka ra-
jaa Asunto Oy Kiholinnan tonttia, on peräisin 1970-luvun alkupuolelta. 
Puurivistö on merkittävä tilallinen elementti, joka luo alueelle viihtyisyyt-
tä. Maurinkadun siiven vierustan pensasistutukset ovat peräisin samalta 
ajalta ja näkyvät PLM:n rakennusosaston laatimassa pihasuunnitelmassa. 
Piha on nykyisin pääosin paikoitusalueena ja se on kauttaaltaan asfaltoitu. 
Kolmas pysäköintirivi on lisätty 1990-luvulla. Läntisen siiven edustalla on 
jalkakäytävä. Jätehuoltoa varten on tontin pohjoispäässä puurakenteinen 
jätekatos. Piha on toiminut Sotamuseon ulkonäyttelyalueena jo 1930-lu-
vulla. Maurinkadun siiven pääsisäänkäyntiä on korostettu kahdella tykil-
lä, lisäksi pihalla on museon näyttelyesineistöön kuuluvaa raskasta kalus-
toa panssarivaunuineen. 

Asemapiirros vuodelta 1962. PhRakl
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2016-11-16

10m

Ajantasa-asemakaava vuodelta 1961 
(Helsingin kaupungin karttapalvelu). 
Rakennusten ääriviivat täydennetty 
piirustukseen.



LIISANKATU 1
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Liisankadun tiilikasarmi edustaa 1800-luvun lopun komeaa so-
tilasarkkitehtuuria. Uudenmaan tarkk’ampujapataljoonaa varten 
rakennettu miehistökasarmi oli koko korttelin kokoisen kasar-
misommitelman pää�yygeli. Edustava rakennus muodostaa edelleen 
Liisanpuistikon päädominantin. Kasarmirakennuksille ominainen 
rohbau-arkkitehtuuri on tiiliornamentiikkansa puolesta poikkeuk-
sellisen viimeisteltyä.

1920-luku aloitti uuden vaiheen kasarmin historiassa. 
Sotakorkeakoulun nimellä tunnetuksi tullut rakennus tarjosi 
tilat niin vastaperustetulle korkeakoululle kuin Sota-arkistolle, 
Sotahistorialliselle toimistolle ja Sotatieteelliselle kirjastolle. Vuonna 
1930 rakennuksen kivijalkaan perustettu Sotamuseo palasi lähtö-
paikkaansa vuonna 1999, kun Maanpuolustuskorkeakouluun liitetty 
Sotakorkeakoulu muutti pois. 

Rakennuksen korjaus- ja muutoshistorian voi pelkistää kolmeen 
päävaiheeseen: vuoden 1900 laajennus, 1930-luvun modernisointi 
ja 1960-luvun peruskorjaus. 1900-luvun alussa toteutettu ylimmän 
kerroksen laajennus suunniteltiin luontevaksi osaksi alkuperäistä 
kokonaisuutta. 1930-luvun modernisointi liittyi muutamaa vuotta 
aikaisemmin vakinaistetun Sotakorkeakoulun pro�lointiin. Sen 
myötä interiöörien ilme muutettiin ”uusasialliseksi”. Myös ikkunat 
vaihdettiin ja teknisiä järjestelmiä ajanmukaistettiin. 1960-luvun 
peruskorjauksen myötä molemmat kasarmirakennukset saatettiin 
yhtenäiseen, aikakaudelle tyypilliseen pelkistettyyn asuun ja tekniset 
järjestelmät uusittiin. 

Arkkitehtuurin erityispiirteitä ovat porrastornin kolmivartinen 
holvattu pääporras sekä rationaalinen pohjakaava, joka perustuu 
sivu- ja keskikäytävän yhdistelmään. Sen varrella oli alkuaan ti-
lavat miehistötuvat. Interiööreille on ominaista avarat ja valoisat 
huoneet. Alusta saakka materiaalivalikoima on ollut hyvin pelkis-
tetty. Harmaan ja valkean sävyiset sisätilat muodostavat nykyisin 
kontrastin punatiiliselle ulkokuorelle. Omana aikanaan teknisesti 
edistyksellisissä rakennuksissa oli sekä keskuslämmitys- että ilman-
vaihtojärjestelmät. Niihin liittyvät tornimaiset piiput maljamaisine 
koristeineen oli merkittävä arkkitehtoninen elementti, joka on sit-
temmin purettu pois. Kokonaisuuden kannalta rakennus on poik-
keuksellisen hyvin säilynyt, myös rakenteidensa osalta. Parhaiten 
alkuperäisessä asussaan säilyneitä tiloja ovat sisäänkäyntiporras ja 
tilallisesti poikkeuksellisen hieno pääporrashuone. 
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Julkisivut

Liisankadun rakennus on sijaintinsa puolesta kasarmisommitelman pää�yy-
geli, Maurinkadun siipi muodostaa puolestaan muurimaisen julkisivun 
katua vasten. Rakennusten tiilistä muuratut julkisivut noudattavat pitkälti 
samaa periaatetta, mutta eri tavoin varioituina. Liisankadun hierarkkisesti 
merkittävämpää rakennusta on korostettu katusivujen rikkaalla jäsentelyllä. 
Tiiliornamentiikka krenelointeineen ja hammastuksineen ovat tyypillisiä 
nk. normannilaiselle pyörökaarityylille. Kasarmit edustavatkin 1800-luvun 
eklektismin kauden laitosrakennuksille tyypillistä rohbau-arkkitehtuuria. 

Liisankadun rakennus toteutettiin arkkitehti E. Lagerspetzin 29.6.1882 
päivättyjen suunnitelmien mukaisesti. Pihasivusta ja päädyistä ei ole pii-
rustuksia säilyneessä alkuperäissarjassa. Etelään avautuvaa, pääosin kak-
sikerroksista julkisivua jäsentävät kolmikerroksinen keskirisaliitti sekä 
harjapäätyiset kulmarisaliitit. Niitä kehystävät julkisivupinnasta hieman 
ulkonevat liseenit. Horisontaalisuutta korostavat pro�loidut kerros- ja 
räystäslistat hammastuksineen. Keskirisalitti huipentuu attikaan. Rapattua 
kenttää vasten sijoitetussa koristeosassa on Uudenmaan läänin vaakuna. 
Sisäänkäyntiportaalin kaariaukkoa kannattavat jalustojen päältä nousevat 
graniittikolonnit, joissa on romaaniselle arkkitehtuurille tyypilliset noppa-
kapiteelit. Ikkunat on kehystetty kaarevilla muototiilillä.

Keskirisaliitin ikkunat on ryhmitelty pareittain. Muut ikkunat ovat 
tasajaolla, kulmarisaliiteissa rytmitys on tiheämpi. Toisessa ja kolmannessa 
kerroksessa on samanlaiset kaari-ikkunat, mutta niiden yläpuolisia segment-
tikaaria on varioitu. Ylimmässä kerroksessa on puolestaan suorakulmaiset 
ikkunat. Päätyjulkisivuissa (länteen ja itään) ikkunat on ryhmitelty pareit-
tain, ja kulmarisaliittia on jäsennetty vain liseenein. Julkisivupiirustuksissa 
ikkunat jakautuvat pystysuuntaisesti kolmeen ruutuun, toteutettaessa ne 
jaettiin kuitenkin neljään. Kulmarisaliittien harjapäätyjä koristavat pyöreät 
ullakon ikkunat. 

Katusivut ja päädyt muodostavat rakennuksen edustavan ulkokuoren 
ja näin ollen pohjoispuolen pihasivu on katusivuja huomattavasti pelkis-
tetympi. Tornimainen porrashuone ja sivusakarat työntyvät muusta jul-
kisivupinnasta esiin. Porrashuone nousi muuta rakennusta korkeampana 
ennen 1900-luvun alun korotusta, jossa ylintä kerrosta laajennettiin pää-
porrashuoneen molemmin puolin viiden ikkuna-akselin verran (signeeratut 
piirustukset 2.2.1900/ Jac Ahrenberg). Pihasivun ovet on uusittu lukuun 
ottamatta kellarin yhtä peiliovea. Toinen itäsakaran päätyovista on muurattu 
umpeen viimeistään 1960-luvulla. Pihasivun teräsrakenteiset poistumistie-
portaat ovat peräisin 1990-luvun lopun museomuutoksesta.

Rakennuksessa on osin aumakatto, joka on katettu sinkityllä terva-
tulla teräspellillä. Alkuperäinen kate tehtiin galvanisoidusta kattopellistä, 

Arkkit. E. Lagerspetzin signeeraama jul-
kisivupiirustus on päivätty 29.6.1882. Pii-
rustukseen on myöhemmin lisätty vuoden 
1900 laajennus kattoikkunoineen. SM
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joka tervattiin. Sitä uusittiin jo 1900-luvun alun laajennuksen yhteydessä. 
Vedenohjaus on järjestetty jalkarännein ja syöksytorvin. Alkuaan keskirisa-
liitin kohdalla oli molemmin puolin suuret savu- ja poistoilmapiiput, joissa 
oli maljamaiset yläosat. Ne purettiin pois 1960-luvun peruskorjauksessa. 
Samalla purettiin keskirisaliitin katolle vuonna 1900 lisätty valoaukko 
sekä katusivun lapeikkunat. Katusivulla keskirisaliitin harjalla oli alkuaan 
lipputanko, joka poistettiin 1930-luvulla. Sitä ennen oli sisäänkäynnin 
molemmin puolin lisätty lipputangot.

Julkisivut on muurattu kauttaaltaan poltetuista punatiilistä ristilimi-
tyksellä. Osa tiilistä on muototiiliä. Tiilet on saumattu täyteen saumaan. 
Julkisivussa on näkyvissä pommitusvaurioita. Ikkunoiden alapuoliset 
raitisilmaventtiilit on lisätty 1930-luvun lopussa. Rakennuksen sokkeli-
osa on graniittia. Liisankatu viettää alas kohti rantaa, jonka seurauksena 
graniittinen sokkeliosa on itäpäädyssä koko pohjakerroksen korkuinen. 
Graniittikivet on viimeistellysti fasetoitu katusivuilla. Pihasivun terästikas 
ansasrakennelmineen on ilmeisesti alkuperäinen. 

Kasarmit Elisabetintorin taustalla        
1890-luvulla. K. Ståhlberg/ HKM
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Julkisivumuutoksia

•	 1900	Ylimmän	kerroksen	laajennus	ja	siihen	liittyvät	vesikatteen	muutok-
set,	lisätty	kattoikkunat

•	 1901–17	Liisankadun	puoleisten	kellari-ikkunoiden	suurentaminen

•	 1920-l.	Lipputangot	lisätty	pääsisäänkäynnin	molemmin	puolin

•	 1920–27	Liisankadun	rauta-aita	portteineen	purettu

•	 1937	Ikkunat	uusittu,	ikkunoiden	alapuolelle	raitisilmaventtiilit,	valeikkunat	
katusivun	pohjakerrokseen	ja	pihasivun	itäsakaran	2.	kerrokseen	

•	 1961	 Peruskorjaus:	 iv-piippujen	 purkaminen	 vesikatolta,	 pihasivun	 ovi-
en	uusiminen	lukuun	ottamatta	kellarin	peiliovea,	itäsakaran	päädyn	oven	
umpeenmuuraus

•	 1987	Itäsivulle	lisätty	raitisilmasäleikkö

•	 1999	Lisätty	pihasivun	poistumistieportaat,	uusittu	porrashuoneen	ovi	 ja	
katos

•	 2000-l.	Itäsivulle	lisätty	banderollikiinnikkeet

puretut alkuperäiset rakenteet

myöhemmät rakenteet

1937 Ikkunat muutettu valeikkunoiksi
1920-l. Rauta-aita portteineen 
purettu

1961 Iv- ja savupiiput purettu

1937 Kaikki ikkunat uusittu

1900  Ylimmän kerroksen laajennus
1900 Laajennuksen yhteydes-
sä lisättiin ullakon ikkunat, 
jotka purettiin 1961

1901–17 Ikkunoita suurennettu
Huom! Julkisivukaaviossa näkyvä alkuperäinen 
ikkunapuitejako poikkeaa nykyisestä.

JULKISIVU ETELÄÄN
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1987 IV-säleikkö lisätty Portti lisätty
1961 Oviaukko muurattu umpeen

1999 Uusi poistumis-
tieporras

1999 Uusi poistu-
mistieporras

1961 Uudet piiput

1900  Ylimmän kerroksen laajennus

1961 Iv- ja savupiiput purettu
1937 Kaikki ikkunat uusittu

2013 Banderollikiinnikkeet lisätty

1990-l. Ulko-ovi 
uusittu

1961 Ulko-ovi uusittu

1961 Ovi uusittu

JULKISIVU POHJOISEENJULKISIVU ITÄÄN

Ikkuna laitettu umpeen
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IKKUNAT

Valtaosa pitkiä julkisivuja rytmittävistä pääikkunoista on kaari-ikkunoita, 
jotka jakaantuvat kahdeksaan ruutuun. Katusivulla variaatiota on aikaan-
saatu ikkuna-aukkojen erilaisilla kehyksillä. Keskirisaliitin ylimmässä 
kolmannessa kerroksessa on suorakaiteenmuotoiset ruutuikkunat. Myös 
sokkeliosan ikkunat ovat pääosin suorakaiteenmuotoisia. Kellarin tuule-
tusaukkojen kohdalla on vanhoja puuluukkuja ja rautasäleikköjä.

Julkisivupiirustuksessa Lagerspetz on jakanut ikkunat pystysuuntai-
sesti kolmeen ruutuun. Ikkunapiirustuksia laadittaessa Lagerspetz esitteli 
rakennustoimikunnalle luonnokset ikkunoiden jakamisesta vaihtoehtoi-
sesti neljään ruutuun, mihin lopulta päädyttiinkin koska katsottiin, että 
se oli kasarmeissa käytännöllisempää. Samalla niiden puitejakoa muutet-
tiin, koska ikkunoihin piti sijoittaa raitisilmaventtiilit. Kaari-ikkunoiden 
”segmentinmallinen” yläosa jaettiin säteittäin ja keskikohdassa oli pieni 
ruutu raitisilmaventtiilejä varten. Venttiilejä oli vain osassa ikkunoita. 
Kulmarisaliittien harjapäätyjä koristavissa pyöreissä ullakon ikkunoissa on 
alkuperäisen kaltainen puitejako. 

Nykyiset puuikkunat ovat pääosin peräisin vuoden 1937 muutos-
töistä. Kellarin ja porrashuoneen ikkunat ovat mahdollisesti vanhempia. 
Ikkunoiden puitejakoa muutettiin, kun raitisilmaventtiilit jätettiin pois ja 
uudet nauhamaiset venttiilit sijoitettiin julkisivuun ikkunoiden alapuolelle. 
T-mallisissa ikkunoissa on sekä pysty- että vaakavälikarmit. Kaksipuitteiset 

Kaari-ikkunat jäsentävät pää-
osin rakennuksen julkisivuja 
(T-malli) ja ne jakautuvat yleensä 
kahdeksaan ruutuun. Katusivun 
keskirisaliitin ylimmässä ker-
roksessa on poikkeuksellisesti 
suorakaiteenmuotoiset ikkunat. 
Pihasivulla porrashuoneen kes-
kimmäiset ikkunat ovat muita le-
veämmät ja lisäksi pihasivulla on 
muutamia yksittäisiä kuusiruu-
tuisia ikkunoita.

Kellarin katusivun ikkunat sijoittuvat graniittisokkeliin ilman vesi-
peltejä. Ikkunoiden korkeus vaihtelee, ne ovat neli- tai kuusiruutuisia. 
Neliruutuiset ikkunat olivat alkuaan matalampia. Niiden ikkunaväleissä 
on teräskalterit. Katusivulla on kaksi valeikkunaa. 

Ullakon pyöreät ikkunat 
sijoittuvat kulmarisaliitteihin 
(yht. 4 kpl). Ikkunat ovat yk-
sipuitteiset ja ilman saranoi-
ta. Alkuperäiset ikkunat tu-
houtuivat vuoden 1919 pom-
mituksissa. Uudet ikkunat 
jaettiin neljään. Alkuperäisen 
mallinen ikkunajako on pa-
lautettu vuoden 1937 jäl-
keen.

Raitisilmaventtiilit on sijoitettu ik-
kunoiden alapuolelle tiilimuuraukseen. 
Ne ovat peräisin 1930-luvun lopulta. 
Osassa ikkunoissa on tuuletusta var-
ten fortuskat.

Vesipellit liittyvät yksittäisiin ik-
kunoihin tai ne jatkuvat yhtenäi-
sinä useamman ikkunan kohdalla. 
Pohjoisrannan puoleisten kellari-
ikkunoiden edessä on ulkopuoli-
set teräskalterit.
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ikkunat ovat sisään-ulos aukeavia. Muutamissa katusivun ikkunoissa on 
yhden ruudun kokoiset tuuletusikkunat eli nk. fortuskat. Ikkunoissa on 
kulmaraudat ja ulkopuolen ikkunalasit on kiinnitetty kitillä. Alaikkunoissa 
on sisäpuolella kaksi pukinsarvimallista ikkunansulkijaa. Ulkopuitteissa on 
sormihaat. Yläikkunoiden sisäpuitteet eivät ole saranoituja. Osassa ullakon 
ikkunapuitteissa on lasin sijaan teräsverkot tuuletusta varten.

Valokuvissa alkuperäiset ikkunat näyttävät tummasävyisiltä. Vuoden 
1937 uudet ikkunat maalattiin valokuvien mukaan aiempaa vaaleammiksi. 
1990-luvun puolivälissä ikkunakunnostusta varten tehdyn värikartoituksen 
mukaan ikkunoiden pohjimmainen väri oli keltamulta. Sen päällä oli tum-
man ruskea ja päällimmäisenä harmahtavan valkoinen maali. Väritutkimus 
tehtiin ilmeisesti kellarin alkuperäisestä ikkunasta. Suunnitelmien mukaan 
ikkunat maalattiin pellavaöljymaalilla keltamullan sävyyn. Syksyllä 2016 
länsisivun rapistuneet ikkunat huoltomaalattiin suoraan vanhan maalin 
päälle ja sävyltään jälleen valkeiksi. Myös pihasivun ikkunat ovat sävyltään 
valkoiset.

Kellarin pihasivun ikkunat ovat mahdollisesti alkupe-
räisiä. Ne liittyvät pääosin tiilimuuraukseen. Kaksiosaiset 
ikkunat jakautuvat neljään ruutuun. Yksi ikkunoista on lai-
tettu umpeen.
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Pääsisäänkäynnin paripeilioveen liittyy yläikkuna ko-
risteellisine puitejakoineen. Ovipeilejä on jäsennetty vino-
neliöin ja diagonaalilaudoituksin. Lyöntilista on muotoiltu 
pilasteriksi. Ilmeisesti ovet oli jo alkuaan maalattu kelta-
mullan sävyyn. Vedin on uusittu.

ULKO-OVET

Liisankadun pääovi on koristeellinen paripeiliovi, johon liittyy yläikku-
na. Ovessa ja kaari-ikkunassa on uusrenessanssille ominaista jäsentelyä. 
Diagonaalilaudoituksilla on aikaansaatu rikasta koristelua. Ovi on toden-
näköisesti alkuperäinen. 1920-luvun valokuvissa se näyttää hyvin tumma-
sävyiseltä. Pihasivulla on yksi alkuperäinen kellariin johtava paripeiliovi. 
Molempiin porrashuoneisiin johtavat ovet on uusittu, samoin kuin kel-
larivaraston ovi. 

Pihasivun molemmissa porrashuoneissa on nykyisin teräslasiovet. 
Sivuporrashuoneen vasikallinen ovi on 1960-luvun peruskorjauksesta ja 
se toteutettiin arkkitehtipiirustuksen mukaan. Pääportaan ovi toteutettiin 
samassa yhteydessä pariovena yläpuolisine kaari-ikkunoineen. Tässä vai-
heessa oven yläpuolella ei ollut katosta. Nykyinen ovi on 1980–90-luvuilta 
ja katos on lisätty ilmeisesti samoihin aikoihin.

Kellarivaraston pystypaneeliovi on myös peräisin peruskorjauksen 
ajalta. Sen paikalla oli alkuaan lasiaukkoinen peiliovi. Ovessa oli saman 
tyyppistä diagonaalijäsentelyä kuin säilyneessä kellarin pariovessa, myös 
lasiaukot oli jaettu diagonaalisin puittein. Sen viereisessä umpiovessa oli 
samaa jäsentelyä. Porrashuoneiden ovet oli ilmeisesti jäsennetty vastaavalla 
tavalla. Pääporrashuoneen oven yläpuolinen ikkuna oli moniruutuinen. 
1920-luvun kuvassa ovena oli tavallinen peiliovi, mutta se oli siihen men-
nessä todennäköisesti jo uusittu. 
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Pääporrashuoneen teräs-
lasiovi on vakiomallinen. Se 
on identtinen Maurinkadun 
pääoven kanssa ja uusittu sa-
maan aikaan. Oveen liittyy 
kaareva yläikkuna. Harmaaksi 
maalatussa vasikallisessa la-
siovessa on alumiiniset lasilis-
tat. Oven sisäpuolella on te-
räskalterit. 

Sivuporrashuoneen teräs-
lasiovi toteutettiin 1960-luvun 
peruskorjauksessa arkkitehtipii-
rustuksen mukaan (10.1.1962/ 
PLM rak.osasto, HS). Se on sa-
maa mallia kuin Maurinkadun si-
vuporrashuoneessa. Vasikallinen 
ovi on maalattu ”keltamullan” 
sävyyn. Vetimessä on puukahva.

Kellarin paripeiliovi on al-
kuperäinen. Koristeellinen 
ovilehti jakautuu kolmeen pei-
liin. Ovessa on nappimaiset 
koristeet ja koiranluuvedin.

Kellarivaraston paneeliovi 
on peräisin 1960-luvun perus-
korjauksesta. Se on kuultokäsi-
telty rusehtavaksi.
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Sisätilojen säilyneisyys

Miehistökasarmin rationaalinen pohjakaava on hyvin säilynyt ja se on 
tarjonnut vahvan kehyksen eri toiminnoille. Rakennukselle on ominaista 
suuret kaari-ikkunat, jotka antavat valoa ja avaruutta. Käytävään liittyvä 
holvattu kolmivartinen porrashuone noudattaa teemaa, jota arkkitehti 
Lagerspetz on käyttänyt Maurinkadun siivessä sekä samoihin aikoihin ra-
kennetuissa Uudenmaan pataljoonan lasaretissa ja upseeriklubilla. 

1900-luvun alussa kolmannen kerroksen laajennus muodostui luonte-
vaksi osaksi alkuperäistä kokonaisuutta. 1920-luvulla monista toimijoista 
johtuen kerroksia kunnostettiin eri aikoina. Miehistökasarmin pohjakaava 
muuntautui helposti Sotakorkeakoulun käyttöön. Suurimpia muutoksia 
oli kahden miehistötuvan yhdistäminen juhlasaliksi. Sen edustavuutta 
lisättiin korvaamalla lankkulattia parketilla. Samoihin aikoihin ensimmäi-
seen kerrokseen sijoitettuihin kirjastotiloihin luotiin rakennukseen sopiva, 
tyyliltään klassinen kokonaisuus.

Ensimmäinen modernisointi tehtiin 1930-luvun lopulla toisessa ja 
kolmannessa kerroksessa Sotakorkeakoulua varten. Osaksi puolustusvoi-
mien imagoa muodostunut funktionalismi heijastui myös rakennuksen 
muutostöihin. Tilat säilyivät pitkälti ennallaan. Alkuperäiset peiliovet 
muutettiin kuitenkin laakaoviksi, jotka petsattiin tummiksi. Lankkulattiat 
päällystettiin ruutukuvioisilla kumipäällysteillä. Osassa tiloista paneelikatot 
peitettiin ensoniittilevyin. Selkein uusi kokonaisuus muodostui kolmannen 
kerroksen aulaan. 

1960-luvun peruskorjauksessa Liisankadun ja Maurinkadun kasarmit 
peruskorjattiin yhtenäiseen, ajalle tyypilliseen asuun. 1960-luvun uudis-
tuksessa tilojen asu muuttui täysin, vaikka tilamuutokset olivat vähäisiä. 
Pintamateriaalien ja teknisten asennusten myötä rakennus siirtyi uuteen 
aikaan. Yhtenäiset pinnat koostuivat harmaista vinyylilaattalattioista sekä 
valkeista seiniä- ja kattopinnoista. Suurin muutos tilojen kannalta olivat 
alaslasketut levykatot. Sen aikainen viimeistelty kokonaisuus on kärsinyt 
myöhemmistä lisäyksistä. Ullakkotilat ovat vuoden 1900 laajennusta ja 
hormimuutoksia lukuun ottamatta säilyneet sellaisenaan.   

Nykyisten pintamateriaalien alla on säilynyt paljon alkuperäis-
tä. Pääisäänkäyntiporras on entistetty pitkälti alkuperäiseen asuunsa. 
Porrashuoneessa ja muissa tiloissa on tehty esiin ottoja. Kokoava väritut-
kimus on tarpeen. Siitä on saatavissa lisäselvyyttä myös muutosvaiheisiin.
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LATTIAPINNAT

•	 Alkuaan kasarmien 1.–3. kerroksessa käytävien ja tupien lattiat olivat pääosin 
lautaa ja ilmeisesti vernissattuja (tervaöljykäsittely). Vuoden 1998 rakenneava-
usten mukaan ponttilautojen koko 150 x 55 mm. Pesu- ja käymälätilat sekä 
osa kellarikerroksen lattioista olivat asfaltoituja. Pääportaiden askelmat ja ta-
santeet tehtiin harmaasta ja punertavasta graniitista. Myös sivuporrashuoneen 
askelmat tehtiin graniitista, mutta tasanteet olivat alkuaan ilmeisesti hiottua 
betonia, joka on myöhemmin maalattu. Käytävillä ja huonetiloissa käytettiin 
maalattuja profiloituja puujalkalistoja. Kellarissa oli tiililattioita sekä mm. va-
ruskamareissa asfalttilattioita. Ullakon permanto ja portaat ladottiin tiilistä.

•	 Vuoden 1900 laajennuksessa kolmanteen kerrokseen tehtiin lankkulattioita, 
jotka tervaöljykäsiteltiin vanhojen lattioiden tapaan. Jalkalistat vernissattiin. 
Pesuhuoneiden, käymälöiden ja varuskamarin lattiat asfaltoitiin. 

•	 1920-luvun vuosikorjauksissa lankkulattioita sekä korjattiin että uusittiin. 
Asuinhuoneistojen lankkulattiat öljymaalattiin, muut tervattiin. Myös pe-
suhuoneiden ja käymälöiden asfalttilattioita uusittiin. Sotakorkeakoulun ja 
Sotahistoriallisen laitoksen muuttaessa rakennukseen alkuperäiset materi-
aalit pääosin säilyivät. Lankkulattioiden päälle asennettiin osittain korkki- tai 
kumimattoja.

•	 Vuoteen 1930 mennessä Sotakorkeakoulun juhlasaliin oli asennettu kalanruo-
tokuvioinen parkettilattia. Sotamuseota varten kunnostetuissa kellaritiloissa 
oli maalatut betonilattiat. 

•	 Vuoden 1937 korjaustöissä Sotakorkeakoulua varten kolmannen kerrok-
sen lattioita päällystettiin kumimatoilla. Aulan lattia jäsennettiin neliömäisiin 
kenttiin kahdella värillä. Työhuoneiden kumimatot tehtiin shakkiruutukuvi-
oituna. Ilmeisesti myös alemman kerroksen käytävälle asennettiin kumi- tai 
korkkimattoja.

•	 1960-luvun peruskorjauksessa porrashuoneiden graniittikiveykset säilytettiin 
ennallaan, mutta kaikkiin portaisiin lisättiin jalkalistoiksi pystyyn asennetut 
ruskeat klinkkerit. Käytävien ja huoneiden sekä myös wc-tilojen lattiat pääl-
lystettiin lähes kauttaaltaan harmailla neliönmallisilla vinyylilaatoilla. Vanhat 
puujalkalistat korvattiin harmailla muovijalkalistoilla. Yksittäiset wc- ja pesuti-
lat (012b, 216b) laatoitettiin beigensävyisillä kuusikulmaisilla klinkkerilaatoilla. 
Keittiö varastotiloineen päällystettiin muovimatolla. Kellaritilat peruskorjat-
tiin vuonna 1968 ja siinä vaiheessa lattiat päällystettiin pääosin vihertävillä 
vinyylilaatoilla ja märkätilat harmailla kuusikulmaisilla laatoilla.

•	 Nykyinen asu on pitkälti peräisin 1960-luvun peruskorjauksesta. Näyttelyitä 
varten on lisätty muovisia sähkölistoja. 1990-luvulla näyttelytiloihin on asen-
nettu tekstiilimattoja vanhojen vinyylilattioiden päälle. Toisen kerroksen käy-
tävälle on myöhemmin laitettu vihreä (irrallinen) kokolattiamatto.
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SEINÄPINNAT JA VÄLISEINÄIKKUNAT

•	 Alkuaan 1.–3. kerrosten seinäpinnat olivat pääosin rapatut ja maalatut kasar-
meille tyypilliseen tapaan. Seinien alapaneelit oli maalattu tummiksi rajausvii-
voineen ja yläosat puolestaan vaaleiksi. Käytävillä ja miehistötuvissa seinien 
yläosat oli jäsennetty vielä kehystetyin peilikentin. Pääporrashuoneen seinät 
oli maalattu kalkkimaalilla ja ilmeisesti samaan tapaan kuin Maurinkadun sii-
vessä. Pääporrashuoneen ja käytävien seinille on tehty esiin ottoja, joissa on 
nähtävissä eri aikakausien kerrostumia. Alkuperäistä koristemaalausta on 
parhaiten nähtävissä pääsisäänkäynnissä. Vääpelien asuntojen kamarit olivat 
todennäköisesti tapetoituja. 

•	 Vuoden 1900 laajennuksessa pääosa kolmannen kerroksen uusista muuratuis-
ta seinistä rapattiin ja maalattiin. Kevytrakenteiset seinät olivat joko vernis-
sattuja cloison-seiniä (ullakkoa vasten) sekä öljymaalattuja kokoliittilevyseiniä. 

•	 1920-luvun vuosikorjauksissa seinien rappausvikoja korjattiin, kitattiin ja maa-
lattiin kahteen kertaan öljyvärillä. Tässä vaiheessa seinät maalattiin entiseen 
tapaan tummaan alapaneeliin rajausviivoineen. Asuinhuoneistoissa keittiöiden 
seinät öljymaalattiin ja kamarit tapetoitiin. Muilta osin alkuperäiset materiaalit 
pääosin ilmeisesti säilyivät. 

•	 1930-luvulla Sotatieteellisen kirjaston (nykyinen 1.krs käytävä) seinäpinto-
jen yläosiin kirjahyllyjen yläpuolelle maalattiin peilikentät. Juhlasalin seinät oli 
tässä vaiheessa maalattu yksivärisiksi, mutta käytävien värijäsentely perustui 
edelleen alapaneeliin rajausviivoineen. Kellarin seinät maalattiin yksivärisiksi 
Sotamuseon näyttelytiloja varten.

•	 Vuoden 1937 korjaustöissä Sotakorkeakoulua varten seinäpinnat maalattiin 
pääosin yhdellä sävyllä. Kolmannen kerroksen työhuoneissa seinäpintojen 
alaosat maalattiin tummiksi ja ne rajattiin samaan linjaan ikkunapenkin kanssa 
(huomattavasti alemmaksi kuin aikaisemmin). Ensimmäisen kerroksen työ-
huoneita jaettiin pienemmiksi puurakenteisin lasiseinin. Ikkunapenkit tehtiin 
mustasta mosaiikkibetonista.

•	 1960-luvun peruskorjauksessa seinäpinnat maalattiin ilmeisesti pääosin 
valkeiksi. Toimistohuoneiden uudet väliseinät olivat lastulevyä avosaumoin 
tai minerit-levyä. Toisen kerroksen käytävälle sijoitettiin kaappirivistö. 
Taustalaatoitukset tehtiin valkeista keraamisista laatoista. 

•	 1980-luvun muutoksissa kolmannen kerroksen uudet väliseinät tehtiin ylä-
ikkunoin. Toisen kerroksen wc-tilan kukallinen muovitapetti on todennäköi-
sesti 1970-luvulta.

•	 1990-luvun muutokset liittyvät ensimmäisen kerroksen kunnostukseen 
Sotamuseon näyttelytiloiksi. Näyttelytilojen seinät maalattiin pääosin mus-
tiksi. Wc-tilojen seinät laatoitettiin osittain vihreillä laatoilla (välissä mosa-
iikkilaattanauha). 
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KATTOPINNAT

•	 Alkuaan 1.–3. kerrosten päätilojen kattopinnat olivat vernissattua puupa-
neelia profiloituine kattolistoineen. Suurien miehistötupien kattopinnat oli 
jaettu laudoilla (h=70 mm) kenttiin. Reunimmaiset kentät olivat keskimmäi-
siä kenttiä (3660 x 5430 mm) pienemmät. Vuoden 1998 kuntotutkimuksen 
mukaan alkuperäinen puupaneelikatto oli hyväkuntoinen. Pääsisäänkäynnin ja 
portaiden kattopinnat ovat holvattuja. Pääsisäänkäyntiportaassa on säilynyt 
alkuperäistä koristemaalausta. 

•	 Vuoden 1900 laajennuksessa kolmannen kerroksen kattopinnat tehtiin pa-
neelista profiloituine kattolistoineen ja ne vernissattiin. Kolmannen kerroksen 
aulan keskelle rakennettiin suuri valokatto.

•	 1920-luvun vuosikorjauksissa puupaneelikattopintoja maalattiin öljyvärillä. 
Ensimmäisessä kerroksessa kattopintoja myös kitattiin. 

•	 1930-luvulla juhlasalin kattopinta oli jo levytetty sileäksi. Sotatieteellisen kir-
jaston lukusalin paneelikatto (nykyinen 1.krs käytävä) tasoitettiin ja maalattiin 
1930-luvulla valkeaksi. Profiloitua kattolistaa jäsennettiin usealla eri värillä. 
Valaisinpisteiden ympärille maalattiin koristeympyrät. Kellarin paneelikatot 
ja holvit maalattiin valkeiksi Sotamuseon näyttelytiloja varten.

•	 Vuoden 1937 korjaustöissä Sotakorkeakoulua varten mm. juhlasaliin sekä 
3.krs:n aulaan ja työhuoneisiin asennettiin alakatot, jotka koostuivat puu-
listoitetuista neliönmallisista ensoniittilevyistä (PLM tekn.rakennustoimisto, 
OHm). Kolmannessa kerroksessa aulan valokatto integroitiin osaksi alakattoa. 

•	 1960-luvun peruskorjauksessa kaikkiin tiloihin pääsisäänkäyntiä ja porrashuo-
netta lukuun ottamatta rakennettiin levyrakenteiset alakatot, jotka maalattiin 
valkeiksi. Valaisimet asennettiin kattopintaan.

•	 1990-luvun muutokset liittyvät ensimmäisen kerroksen kunnostukseen 
Sotamuseon näyttelytiloiksi. Näyttelytilojen alakatot maalattiin mustiksi. Ne 
peitettiin katosta ripustetuilla verkkokankailla. Wc-tiloihin tehtiin kipsiala-
katot puulistoineen.  



106 

OVET

Nykyiset ovet ovat pääosin peräisin 1930-luvun modernisoinnista ja 
1960-luvun peruskorjauksesta. Tämän jälkeen on muutamia ovia uusit-
tu tehtyjen tilamuutosten yhteydessä 1980–90-luvuilla. Rakennuksessa 
ei ole säilynyt yhtään alkuperäistä peiliovea, toisin kuin Maurinkadulla. 
Ylimmässä kerroksessa, 1900-luvun laajennusosan toisarvoisissa tiloissa 
on jäljellä kaksi vanhaa peiliovea. 

Alkuperäiset ovet olivat samanlaisia kuin Maurinkadun siivessä säily-
neet ovet. Valtaosa käytävien ovista oli alkuaan paripeiliovia, joihin liittyi 
neliruutuiset yläikkunat. Pääsisäänkäyntiportaasta aulaan johtavassa ovessa 

oli koristeellisempi jäsentely ja sen yläpuolella oli kaari-ikkuna. Vanhojen 
valokuvien mukaan ovi oli vastaavanlainen kuin pihasivulla säilynyt alkupe-
räinen ulko-ovi. Pääporrashuoneen ovien yläpuolella oli myös kaari-ikkunat, 
mutta niiden jäsentelystä ei ole tarkempaa tietoa. On todennäköistä, että 
ne oli jäsennetty vastaavasti kuin edellä mainittu aulan ja pääsisäänkäyn-
nin välinen ovi.

1920-luvulla Sotatieteellistä keskuskirjastoa ja Sota-arkistoa varten 
tehdyissä tilamuutoksissa ensimmäisen kerroksen aula erotettiin käytävistä 
kokonaan uusilla peiliovilla, joissa oli lasiruudut. Oviin liittyvissä kaarevissa 

Laakapariovet yläikkunoil la ovat perä is in 
1930-luvun modernisoinnista. Muutamissa ovissa 
on ollut ilmanvaihtoon liittyvät puuritilät, jotka on 
myöhemmin laitettu umpeen. Pariovien lyöntilistana 
on lattateräs. Ovissa ei ole kynnyksiä. Painikkeita 
on myöhemmin uusittu. 

Peiliovia on jäljellä vain kaksi kap-
paletta ja ne ovat yksilehtisiä. Ne 
liittyvät 1900-luvun laajennusosaan 
ja ovat todennäköisesti peräisin siltä 
ajalta. Tilan 304b ovi on huonetilan 
puolelta paneloitu. 

Suunnitelmapiirustus vuoden 1937 puu-
ovista, joka on laadittu Puolustusministeriön 
rakennusosas to l l a , a rkk i teh t i na  O lav 
Hammarström (PhRakl Hamina). 
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yläikkunoissa oli säteittäinen puitejako. Vanhoissa valokuvissa näkyy myös 
alkuperäisten peiliovien maalausjäsentelyä kahdella värillä. 

1930-luvulla toisen ja kolmannen kerroksen modernisoinnissa 
Sotakorkeakoulua varten valtaosa peiliovista vaihdettiin laakaoviksi (PLM 
rakennustoimisto/ OHm). Käytävien ovet korvattiin laakapariovilla, joiden 
yläpuolelle alkuperäisten ovien tapaan sijoitettiin yläikkunat. Osassa ovia oli 
yläkarmin ja ikkunan välissä ilmanvaihtoa varten säleikkö, joka myöhemmin 
laitettiin umpeen. Valokuvien perusteella ovet oli maalattu hyvin tummiksi 
ja ilmeisesti kiiltäviksi. Ensimmäisessä kerroksessa oli rakennustoimiston 
suunnitelmien mukaan ruutuihin jaettuja lasiseiniä, joissa oli umpiovet. 
Näitä ei ole enää tallella.

1960-luvun peruskorjauksessa porrashuoneiden kaikki ovet uusittiin 
teräslasioviksi (5 kpl). Näistä kolme on säilynyt. Ovet ovat samaa mallia 
kuin sen aikaiset ulko-ovet. Sirot pro�ilit kehystävät yhtenäisiä lasipinto-
ja. Ovissa on hiotut rautalankalasit lukuun ottamatta kellarin ovea, johon 
asennettiin himmeä lasi (10.1.1962/ PLM rak.os). Ensimmäisen ja toisen 
kerroksen ovet on uusittu 1990-luvulla ja ylälasien paikalla on umpiosa. 
1960-luvun muut väliovet tehtiin pääosin laakaovina. Myöhemmät ovet 
ovat myös laakaovia. Niitä on maalattu eri värein. Ullakon palo-ovet ovat 
myös peräisin 1960-luvun peruskorjauksesta.

1960-luvun teräslasiovet toteutettiin 
arkkitehtipiirustuksen mukaan ja samanmal-
lisina kuin ulko-ovet (10.1.1962/ PLM rak.
osasto, HS). Niitä on säilynyt sisäänkäynti-
portaassa (1 kpl) sekä pääporrashuonees-
sa (2 kpl). Oviin liittyy kaarevat yläikkunat. 
Kahdessa ovessa on säilynyt vanha Primon 
vedin. Kellarin vetimessä on puukahva. 
Vanhat ovipumput ovat myös säilyneet. 

1990-luvun teräslasiovet on sijoitettu 
1. ja 2. kerrokseen. Ne ovat vakiomallisia 
ja kaariaukon yläosa on tehty umpinaise-
na. Ovet ovat ulkonäöltään huomattavas-
ti raskaammat kuin niiden paikalla olleet 
1960-luvun ovet.

Laakapariovet ovat peräisin 1930-luvun 
modernisoinnista. Niitä on 3. kerroksessa, 
jossa niiden yläpuoliset ikkunat poistettiin. 
Ne on pääosin maalattu harmaiksi. Ovissa 
ei ole kynnyksiä.

Yksilehtiset laakaovet ovat pe-
räisin 1930–1990-luvuilta. Ovet on 
pääosin maalattu harmaiksi.
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Rakenteet ja talotekniikka

RAKENTEET

Rakennuksen kantava runko muodostuu muuratuista ulkoseinistä ja väli-
seinistä. Rakennus on perustettu kiviladelman sekä läntisessä osassa paikoin 
kallion varaan. Vuonna 1998 kuntotutkimuksen (Ins.tsto Mikko Vahanen 
Oy) yhteydessä rakennuksen ulkopuolelle tehtyjen koekuoppien mukaan 
ladottu kiviperustus on tehty kahtena kerroksena leventyen noin 800 mm 
julkisivupinnasta ulospäin (korkeus noin 700 mm). Perustustaso on 1,5–2 
m pihatasosta alaspäin. Peruskivet on saumattu kalkkilaastilla. Alin kivi-
kerros on osin saumaamatta. Perusmuurin kokonaisleveys graniittisokkelin 
kohdalla on noin 1100 mm, josta tiilimuurauksen paksuus on 900 mm ja 
graniitin osuus 200 mm. Perusmuureissa käytetyt tiilet ovat mahdollisesti 
jo kertaalleen käytettyjä. 

Rakennuksessa on maanvarainen alapohja, täytteenä on tiiltä ja laas-
tia. Sisäpihan eteläosalla perusmuurien vierustäytöt on tehty isokokoisella 
louheella ja rakennusjätteellä. Pohjoisosalla käyttämättömän kellarin sisä-
puolinen kalliopinta on osin louhittu, osin luonnontilainen. Pääosa sen 
alapohjasta on rakennusjätteen, tiilien, soran ja laastin peitossa. 

Käyttämätön osa kellaria jakautuu rakennuksen pituussuuntaisen 
kantavan seinän suuntaisesti kahteen osaan, joista Liisankadun puoleinen 
on maanvarainen. Se jakautuu lisäksi osiin kantavin seinin. Isojen tilojen 

Alkuperäinen leikkauspiirustus 
vuodelta 1882. PhRakl
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keskellä on kookas kiviladonnan tai kallion varaan perustettu tiilipilari, 
johon 1. kerroksen lattian välipohjapalkkien puinen pääkannattaja tukeu-
tuu. Sisäpihan puoleinen kellaritilan lattia on tehty teräspalkkien varaan 
muurattuna rakenteena kantavaksi. Sen alla on noin metrin korkuinen tila, 
joka jatkuu rakennuksen keskialueella Maurinkadun puoleiseen päähän 
saakka. Tilan alapohjana on ladottu tiilipermanto. Se on ilmeisesti alku-
peräinen kanaalitila. Kantavan alapohjan korkeusasema seuraa ko. tilan 
kohdalla kalliopintaa, eli lattiataso nousee hieman rakennuksen keskialu-
eelta Maurinkadulle päin.

Pää- ja sivuporrashuoneet ovat holvattuja. Kellaritilat on holvattu osin 
kappaholvein. Myös alkuperäiset puurakenteiset täyttövälipohjat ovat pit-
kälti säilyneet. Pääpalkit tukeutuvat kantavaan julkisivuun. Niiden jänneväli 
on noin 7350 mm (kantavien seinien välinen vapaa aukko). Pääpalkkien 
koolausjako on 600mm. Palkkivälien rossipohjamainen lautarakenne 
on tuettu palkkien sivuihin kiinnitettyihin naulauspuihin (50x50mm). 
Välipohjissa on äänen- ja lämmöneristeenä käytetty rahkasammalta ja ra-
kennusjätettä, josta rakennuksen valmistuttua käytiin paljon keskustelua. 
Siinä yhteydessä täytteistä tehtiin myös lukuisia tutkimuksia, mutta mitään 
varsinaisia ongelmia ei löytynyt. Kuntotutkimuksen mukaan välipohjara-
kenteet ovat Liisankadun puolella taipuneet keskialueella noin 30–40 mm. 
Taipumaa on oikaistu jälkikäteen tehdyllä levytyksellä. Myöhemmin lisätty 
puukuitumassa ja sen päällä oleva vinyylilaatta sisältävät asbestia.

Ullakon palopermanto on tiilistä ladottu ja sen alla on puulankut. 
Lämmöneristyksenä on rakennusjätettä, olkia ja sammalta. Rakennuksen 
vesikatto sijoittuu kahteen tasoon. 

Muutokset 

1900-luvun alussa rakennuksen kolmatta kerrosta laajennettiin ja vanhalle 
osalle avattiin lasikate. Sen jälkeen suuria rakenteellisia muutoksia ei ole 
tehty. Kellarikerrokseen on avattu kaariaukkoja 1930-luvulla. Ensimmäisen 
kerroksen väliseiniin avattiin kaariaukot 1990-luvulla Sotamuseon näytte-
lytiloja varten. 1960-luvun peruskorjauksessa ylimmän kerroksen lasikatto 
laitettiin umpeen ja siinä yhteydessä ullakolle valettiin betonipalkkeja.

1980-luvulla lattian pintarakenteita ilmeisesti uusittiin teknisten 
asennusten takia. Siinä yhteydessä välipohjiin tehtiin vähäisiä muu-
toksia. Rakennesuunnittelijana oli Insinööritoimisto Kortesluoma Ky. 
Lattiarakenteiden avaukset ja tutkimukset tehtiin Konsultointi Kareg 
Oy:n toimesta. 

Ins.tsto Mikko Vahanen Oy:n laa-
timia rakenneleikkauksia vuodelta 
1998. PhRakl
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TALOTEKNIIKKA

Nykyiset lvis-asennukset ovat pääosin peräisin 1960-luvun peruskorjauk-
sesta, jolloin kaikki tekniset asennukset uusittiin. Suunnitelmat laadittiin 
Puolustusministeriön rakennusosastolla ja ne on päivätty 20.9.1961. 
Rakennuksessa on nykyisin alkuperäinen painovoimainen tuloilma sekä 
koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä. Lämmitys on hoidettu vesikier-
toisilla pattereilla. 

Rakennuksessa oli jo alkuaan vesikeskuslämmitys- ja ilmanvaihtojär-
jestelmä. Lämmitys hoidettiin kuumalla vedellä. Kellarikerroksessa oli 
höyrykattilat, josta putket johdettiin majoitushuoneisiin. Ulkoilma tuotiin 
majoitushuoneisiin lämmitettynä. Poistoilma imettiin erityisiin ilmanvaih-
tokanaviin. Näin muodostuva ilmanvaihto vaihtoi huoneen ilman kerran 
tunnissa. Miehistötupiin saatiin raitisilmaa ikkunaventtiileistä ja ilma 
poistui säleikön kautta tuvan nurkassa olevaan hormiin. Rakennuksen 
keskivaiheilla ilma koottiin kahteen suureen pystyhormiin ja sieltä edelleen 
katolle. Hormit olivat tiilestä muurattuja. Asuinhuoneissa ja kolmannen 
kerroksen laajennusosilla oli kuitenkin uunilämmitys. Kolmannen kerrok-
sen ulkoseinän raitisilmaventtiilit ovat vuodelta 1900.

Alkuperäiset patterit olivat käytössä vuoteen 1937 saakka, jolloin ne 
uusittiin muutostöiden yhteydessä valurautaisiksi jaepattereiksi. Myös 
asuinhuoneistoihin ja kolmanteen kerrokseen asennettiin nyt patterit. 
Samassa yhteydessä uusittiin ikkunat. Julkisivupintaan ikkunoiden alapuo-
lelle avattiin uudet nauhamaiset raitisilmaventtiilit. Osaan tiloista tehtiin 
ovien ja yläikkunoiden väliin ritilät, joiden kautta ilma pääsi vaihtumaan. 

1960-luvun peruskorjauksessa ilmanvaihto muutettiin osittain ko-
neelliseksi poistoilmanvaihtojärjestelmäksi. Poistoilmakanavat sijoitettiin 
huoneisiin alakaton yläpuolelle. Peruskorjauksessa muutamiin huoneisiin 
lisätiin levypattereita. 

Nykyiset sähköasennukset ovat enimmäkseen peruskorjauksen ajalta. 
Siinä vaiheessa valaisimet uusittiin aikakaudelle tyypillisin loisteputkivalai-
simin. Myös sähkökalusteet ovat pääosin säilyneet. Peruskorjauksen jälkeen 
suurimmat muutokset on tehty ensimmäisessä kerroksessa 1990-luvun lo-
pulla Sotamuseon näyttelytilaa varten. Siinä vaiheessa sähköpääkeskukset 
uusittiin. Myös ylempiin kerroksiin on lisätty uudet sähkökaapit ja säh-
köreittien levyhyllyt on asennettu alakattojen alapuolella. Huoneisiin on 
lisätty sähkökouruja. Paloilmoitin- ja poistumistiejärjestelmä on peräisin 
2000-luvulta. Sen johdotukset on asennettu alakattojen alapuolelle. 

Ylinnä alkuperäinen suunnitelmapiirustus 
lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmistä vuo-
delta 1883. KA
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Tilainventoinnit

0.krs
•	 Aula, työhuoneet ja tekn.tilat

1.krs
•	 Pääsisäänkäynti, aula ja käytävät
•	 Itäpuolen näyttelytilat
•	 Länsipuolen näyttelytilat
•	 Pääporrashuone B
•	 Sivuporrashuone C

2.krs
•	 Aula ja käytävät
•	 Katusivun työhuoneet 
•	 Juhlasali, luokat ja kahvio
•	 Oppilaskahvio ja keittiö
•	 Luokka, työhuone ja wc-tilat

3.krs
•	 Aula ja työhuoneet
•	 Työhuoneet ja varastot
•	 Sivu-ullakot

4.krs/ ullakko
•	 Ullakkotila
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0.KRS
Pohjakerros sijoittuu rakennuksen keski- ja itäosaan ja se on osittain maanpäälli-
nen. Länsiosassa on käytävän kohdalla kanaalitila, muilta osin se on kaivamatonta. 
Tällä osalla kellarin korkeus vaihtelee yhdestä kolmeen metriin, matalimmillaan 
se on pohjoispäädyssä. Kellariin on käynti pääporrashuoneesta B ja lisäksi sin-
ne johtaa kaksi ovea suoraan maantasolta. Tilat sijoittuvat aulan ja L-muotoisen 
keskikäytävän varrelle. Tekniset tilat ovat aulan yhteydessä. Erilliseen varastoon 
on käynti vain pihalta. Nykyiset tilat suunniteltiin SKK:n tiloiksi 1960-luvun lo-
pulla. Viimeksi kerros on ollut Sotamuseon varastokäytössä. Kosteusvaurioiden 
takia tilat olivat inventoinnin aikana pääosin tyhjillään ja kuivatus oli menneillään. 

Alkuaan pääporrashuoneesta oli käynti vain pannuhuoneeseen 001–002. 
Itäosassa oli keskikäytävän varrella aresti- ja sellitiloja vahtihuoneineen sekä 
pataljoonan varusvarastoja. Tiloihin oli käynti pihan puolelta joko vahtihuoneen 
024–025 tai koilliskulmassa sijaitsevan varusvaraston 014 kautta. Vahtihuoneesta 
avautui kaksi väliseinäikkunaa käytävälle. Varusvarastot oli sijoitettu itäsivun tiloi-
hin 014–016 sekä eteläsivun tiloihin 018 ja 021–023. Suunnitelmapiirustuksessa 
oli tilaan 023 esitetty aliupseerien huone, mutta se on jossain vaiheessa muutet-
tu varusvarastoksi. Arestitila 013 sijoittui vahtihuoneen vierelle. Eteläsivulla oli 
kolme ikkunallista selliä 017 ja 019–020 ja käytävän varrella kolme ikkunatonta 
selliä 011–012 ja 013b. Pihasivulla oli ylemmällä tasolla latriini 010 ja sen taka-
na pudrettihuone, josta ovi johti suoraan ulos (11.4.1882/ arkkit. Lagerspetz). 

Korjaustyöt 1920-luvulla
Vuosina 1919–1928 pohjakerros oli pääosin Suomen Valkoisen Kaartin käytössä. 
Asuintilojen lisäksi siellä oli muona- ja jauhovarastot, suutarinverstas sekä puu-
verstas. Tämän jälkeen tilat luovutettiin Sota-arkistolle neljää huonetta 020–023 
lukuun ottamatta, jotka olivat edelleen SVK:n alipäällystön tiloina. Pihan puolel-
la oli Sota-arkiston varastohuoneen lisäksi puhelinkeskus ja pieni asuinhuone. 

Muutos- ja korjaustyöt 1930
Vuonna 1930 Sota-arkiston tilat kunnostettiin Sotamuseota varten. Tilat 016–019 
yhdistettiin toisiinsa ja käytävään näyttelykiertoa varten. Tila 013 muodostui, kun 
se yhdistettiin viereisen sellitilan kanssa. Entinen vahtihuone 024–025 jaettiin 
kolmeen tilaan, niistä keskimmäinen johti käytävältä suoraan ulos. Vastaavasti 
huoneiden 015–016 välinen oviaukko laitettiin umpeen. Tilaan 015 sijoitettiin 
kierreporras, joka johti yläkerrassa olevaan Sota-arkistoon. Piirustukseen oli 
luonnosteltu myös pieni hissi. Museon pääsisäänkäynti johti tilaan 114, jonka 
keskellä oli pilari. Siitä alkanut näyttelykierto jatkui katusivuja pitkin tilaan 019 
ja edelleen käytävän 002 kautta pihasivun tiloihin 013, 011 ja käytävän kautta 
takaisin tilaan 014. Tässä vaiheessa avattiin uusia oviaukkoja tiloihin 013–015. 
Vuonna 1933 Sota-arkisto sai tilansa takaisin, kun Sotamuseo muutti pois.

1882/ PhRakl

1938/ PhRakl

1968/ PhRakl
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Muutos- ja korjaustyöt 1938
1930-luvun lopulla tehdyissä muutostöissä pannuhuone sijoitettiin tilaan 002 ja 
tila 001 jaettiin kaariaukkojen kohdalta kolmeen osaan. Alkuperäinen oviauk-
ko tilojen 015/016 välillä avattiin ja käytävän väliseinäikkuna laitettiin umpeen. 
Ilmeisesti oviaukko aulasta tilaan 023 on tältä ajalta. Viimeistään tässä vaiheessa 
Liisankadun puolelle muodostettua yhtenäistä tilaa suurennettiin entisestään. 
Samalla aukko tilaan 016 laitettiin umpeen (17.5.1938/ PLM Kasarmihoitoalue/ 
A. Moi, mittauspiirustus 1.5.1957, PLM/ rak.konttori, V.P).

Sä i lyneisyyskaav io
0. kerros 1 :300

Peruskorjaus 1968 ja nykyti la
Tässä vaiheessa kellariin sijoitettiin SKK:n opettajien huoneet, kuntohuone ja 
varastotiloja. Koko tila 001 avattiin yhtenäiseksi aulaksi lukuun ottamatta tilaa 
001d, joka puolestaan erotettiin omakseen. Sen kautta avattiin kulku itäosalle. Tila 
002 jaettiin väliseinällä varastoksi 002a ja pumppuhuoneeksi 002b. Eteläsivulle 
palautettiin alkuperäinen tilajako käytävä- ja huonetiloineen. Tilaan 012 sijoitet-
tiin wc- ja suihkutilat (22.4.1968 PLM rak-osasto/ HS). 

1980-luvun alussa laaditut pääpiirustukset liittyvät palo-osastointiin ja palo-
ovien uusimiseen. Tässä vaiheessa aulasta on erotettu tekniset tilat 001b/c 
(14.4.1981/ PLM rakennusosasto M-La). Sotamuseo sai tilat käyttöönsä 1990-lu-
vun lopulla ja ne ovat siitä lähtien olleet osittain varastokäytössä.

Säilyneisyyskaavion viisi vaihetta:

1980–2000

1960–1979

1882–1883

1900–1929 

1930–1959

puretut alkuperäiset

P

Kaavioiden pohjana ovat PhRakl:n pohja-
piirustukset vuodelta 1981. Tilanumerointi 
perustuu osin vanhaan numerointiin.



AULA, TYÖHUONEET JA TEKN. TILAT
ap. pannuhuone, varushuoneet, vahti- ja arestihuoneet sekä sellit
001–003, 009–026

Portaan ristiholvatun välikön kautta on käynti aulaan 001a. Välikkö oli alku-
aan koko porrashuoneen levyinen, nykyiset portaan alusvarastot on erotettu 
siitä 1960-luvun peruskorjauksessa. Itse aulatilaa jakaa leveä kaariaukko. 
Länsipuolella on vastaavanlainen, mutta se on muurattu umpeen ja sen ta-
kana on nykyisin tekniset tilat. Yhdessä nämä kappaholvatut tilat (001a–c, 
002a–b) muodostivat alkuaan pannuhuoneen, joka jatkui vielä itäpuolen 
ristiholvattuun tilaan 001d. Se erotettiin omaksi tilakseen 1960-luvulla, 
samalla kun sen ja viereisen huoneen 026 kautta avattiin yhteys käytävälle. 
Aulaan avautuva ainut ikkuna-aukko on laitettu umpeen, toinen on jäänyt 
teknisen tilan 001b puolelle. Aulaa hallitsee tumma puurimoista tehty ala-
katto. Sen yläpuoliset kappaholvit on maalattu mustiksi. Tiiliseinät ovat 
puolestaan valkeat. Katusivun puolella on ikkunallinen tila 023 ja portaan 
alusvarasto 003, joihin ei työn aikana ollut pääsyä.

Keskikäytävä on 1960-luvun muutoksien jälkeen tilallisesti lähes en-
nallaan. Eteläseinällä on levytetyt kaariaukot ja niiden keskellä laakaovet. 
Sotamuseota varten 1930-luvulla toisiinsa yhdistetyt ja käytävälle avatut tilat 
(017–022) on laitettu umpeen levyrakentein. Näistä vain tila 018 avautui 
alkuaan kokonaan käytävälle. Katusivun huoneet ovat viimeksi olleet työ-
huoneina. Entiset sellitilat ovat ristiholvatut, varuskamarit puolestaan kap-
paholvatut. Itään avautuvat katusivujen huoneet (014–016) ovat tilallisesti 
lähes ennallaan. Niissä on viimeksi ollut kartta- ja kuntohuoneet. Osaan 
tiloista on lisätty levyalakatot. Huoneesta 015 on purettu pois nk. lämpöka-
mari, joka liittyi alkuperäiseen iv-järjestelmään. Pihanpuoleisissa huoneissa 

114 
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on viimeksi ollut opettajien työhuoneita sekä wc- ja suihkutilat. Niitä on 
sekä jaettu että yhdistetty toisiinsa. Alun perin niissä oli vahti-, aresti- ja 
sellihuoneita. Käytävän päätteenä on muita tiloja ylempänä työhuone 010 
(ap. käymälä), jonne johtaa tiiliporras. Sen vieressä nykyisessä varastossa 
009 oli käymälän takatila (pudrettihuone), johon on suora yhteys ulkoa.

Käytävän ja työhuoneiden nykyinen asu on peräisin vuoden 1968 perus-
korjauksesta, jolloin tilat uudistettiin SKK:n opettajien tiloiksi. Lattiat on 
päällystetty vihertävillä vinyylilaatoilla ja jalkalistat ovat lakattua puuta. 
Kuntohuoneessa 016 on poikkeuksellisesti puulattia ja teknisissä tiloissa 
lattiat ovat betonia. Valtaosa laakaovista on maalattu ruskeiksi. Ikkunoiden 
teräsluukut ovat peräisin Sota-arkiston ajalta. Seinä- ja kattopinnat on 
maalattu pääosin valkeiksi. Maalipinnan alla on näkyvissä varhaisempia 
vaiheita, jossa seinät on maalattu vihertävään alaosaan rajausviivoineen ja 
vaaleaan yläosaan. Suihkutilan seinät on laatoitettu ovikorkeuteen. Seinissä 
on muutama alkuperäinen iv-säleikkö. Patterit ovat peräisin 1930-luvulta. 
Kellarissa on ollut kosteusongelmia ja inventointivaiheessa kuivatus oli 
käynnissä. Tiloissa on tehty myös rakenneavauksia.
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1.KRS
Kasarmirakennuksen rationaalinen pohjakaava perustuu sivukäytäväratkaisuun, 
joka molemmissa päissä muuttuu keskikäytäväksi pihalle työntyvien sivusakaroi-
den takia. U-mallisen rakennuksen keskiakselissa, pihan puolella on tornimainen 
pääporrashuone. 

Alkuaan pääsisäänkäynnin ja porrashuoneen väliseen aulaan avautuivat 
komppanian varuskamari ja vapaaehtoisten huone. Käytävien varrella oli kah-
deksan miehistötupaa (9,5 x 7 m). Länsisakarassa oli asuinhuoneisto (1h+k) 
kenttävääpelille sekä sivuporrashuone, joka avautui käytävälle. Itäsakarassa oli 
kanslia, pesuhuone ja latriini (11.4.1882/ arkkit. Lagerspetz).

Kasarmikäytössä tilat säilyivät lähes ennallaan venäläisaikana sekä itsenäisyy-
den alkuaikoina, jolloin tiloihin majoitettiin Suomen Valkoinen Kaarti.

Muutos- ja korjaustyöt 1920–30-luvuil la    
Aula erotettiin käytävistä 1920-luvun puolivälissä, kun Sotakorkeakoulu sai käyt-
töönsä 2.–3. kerroksen. Sisäänkäyntiportaan viereisissä huoneissa oli ilmeises-
ti lähetti- ja toimistotiloja. Vuonna 1925 itäpäähän muuttanutta Sota-arkistoa 
varten avattiin ilmeisesti jo tässä vaiheessa entisten miehistötupien 110–113 
välille oviaukot (viimeistään vuonna 1934). Itäinen kulmahuone jaettiin kahteen 
osaan. Entiseen käymälään 107 sijoitettiin arkistoholvi ja pesuhuoneeseen wc-
tilat. Kellarin pohjapiirustuksessa on esitetty kierreporras ensimmäiseen ker-
rokseen. Se toteutettiin todennäköisesti huoneeseen 109. 

Vuodesta 1927 Sotatieteellisen keskuskirjaston käytössä ollut länsipään 
käytävä jaettiin kahteen osaan. Etummaisena oli lukusali ja sen takana pakkaus-
huone. Katusivun huoneissa oli työhuone 120 ja Fennica-kokoelma 117, joka 
toimi samalla kirjastonhoitajan työhuoneena. Niiden välinen huone 119 jaettiin 
kolmeen työhuoneeseen ja välikköön. Ne olivat Sotahistoriallisen toimiston käy-
tössä, ja yksi niistä oli yhteinen kirjaston kanssa. Länsisakaran huoneet toimivat 
kirjamakasiineina ja niihin oli tehty parvet portaineen sekä wc-tilat. 

Muutos- ja korjaustyöt 1937
Vuoden 1937 muutos- ja korjaustyöt liittyivät SKK:n tilojen modernisointiin 2.–3. 
kerroksessa. Ensimmäisessä kerroksessa muutos koski pääsisäänkäyntiportaan 
viereistä tilaa 114–116, joka jaettiin väliseinin kahteen huoneeseen ja välikköön. 
Päivystäjän tilasta avattiin aukko portaaseen. Tässä vaiheessa tiloihin lisättiin 
patterit ja käytävän päädyistä purettiin pois alkuperäiset ilmanvaihtohormit. 
Vuoden 1938 pohjapiirustuksesta on alkuperäisen ohella kaksi kopiota samalla 
päivämäärällä, mutta niissä on esitetty muutoksia. Ne ovat ilmeisesti jonkinlai-
set ajantasapiirustukset tehdyistä muutoksista (12.4.1938/ Kasarmihoitoalue 
Helsinki I/ A. Mannerhovi).

1882/ PhRakl

1938/ PhRakl

1961/ PhRakl
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Peruskorjaus 1961–62
1960-luvun peruskorjauksessa Sotakorkeakoulua varten neljä entistä miehistö-
tupaa säilyi alkuperäisen kokoisena. Tiloihin 110–111 tehtiin luokkahuoneet ja 
itäpään kulmahuoneeseen kemian luokka vetokaappeineen. Länsipään kulmahuo-
neeseen 121 sijoitettiin tilat konekirjoittajille. Neljä muuta tupaa jaettiin välisei-
nin pienemmiksi työhuoneiksi. Huoneeseen 117 rakennettiin betonirakenteinen 
holvi, jonka vierestä avattiin oviaukko viereiseen tilaan 119. Todennäköisesti jo 
tässä vaiheessa poistettiin käytäviltä välikköihin johtavat ovet. Sota-arkistoa 
varten tehdyt huoneiden väliset aukot laitettiin umpeen, paitsi tilojen 112/113 
välillä. Myös pääsisäänkäyntiportaan pieni ikkuna-aukko muurattiin umpeen.

Itäsakaran tiloihin 106–108 sijoitettiin piirtäjien tilat ja ”pimeä huone”. 
Tilojen 106/107 ja107/108b välille avattiin oviaukot. Wc-tilat sijoitettiin käytävän 
varrelle olevaan tilaan 105. Länsisakaran sivuportaasta lohkaistiin siivoushuone 
ja samalla katkaistiin yhteys porrashuoneesta käytävälle. Wc-tilan paikka pysyi 
ennallaan ja sen viereen tehtiin varasto. Tiloihin 122–123 sijoitettiin monistus-
tiloja (20.9.1961 PLM rakennusosasto).

Sä i lyneisyyskaav io
1. kerros 1 :300

1980–90 luvun muutokset ja nykyti la
1980-luvun alussa laaditut pääpiirustukset liittyvät palo-osastointiin ja palo-ovien 
uusimiseen. Ilmeisesti tässä vaiheessa avattiin uusi oviaukko tilojen 108a/b välille. 
Näissä pohjissa tilat on nimetty ja niihin on todennäköisesti tullut muutoksia 
1960-luvun jälkeen (14.4.1981/ PLM rakennusosasto M-La).

Vuonna 1999 kerrokseen tehtiin pikaremontti Sotamuseon näyttelytiloja 
varten. Katusivun tiloista purettiin kaikki myöhemmin tehdyt väliseinät. Tilojen 
110–112 välille avattiin uudestaan oviaukot. Myös tilat 119–120 yhdistettiin 
toisiinsa. Pääsisäänkäynnin viereen tehtiin eteinen wc- ja naulakkotiloineen 
114–116, josta avattiin uusi oviaukko viereiseen multimediatilaan 117. Käytävän 
kaksi ikkunaa muutettiin poistumisteiksi ja niiden eteen lisättiin portaat. Tiloihin 
113–114 lisättiin sähkökaapit. Näyttelyrakenteet purettiin pois vuoden 2016 
lopulla ja siinä vaiheessa käytävä avautui jälleen itäpäähän saakka. 

P

Säilyneisyyskaavion viisi vaihetta:

1980–2000

1960–1979

1882–1883

1900–1929 

1930–1959

puretut alkuperäiset

Kaavioiden pohjana ovat PhRakl:n pohja-
piirustukset vuodelta 1981. Tilanumerointi 
perustuu osin vanhaan numerointiin.



PÄÄSISÄÄNKÄYNTI, AULA JA KÄYTÄVÄT
Porras A, 101–103

Edustava sisäänkäyntiporras johtaa Liisankadulta aulaan ja antaa samalla 
aavistuksen rakennuksen alkuperäisestä tunnelmasta. Sisäänkäynti on ra-
kennuksen parhaiten säilyneitä tiloja. Sitä jäsentävät pilasterit vyökaarineen 
ja niiden väleissä on ristiholvit. Pilasterit nousevat porrasta kehystävältä 
jalustalta. Graniittiportaat ovat säilyneet, mutta niihin on lisätty jalkalis-
toiksi klinkkerilaatat. Seinä- ja kattopinnat on viimeistelty uusrenessanssille 
ominaisin maalauskoristeluin. Pilastereiden koristelu viittaa rakennuksen 
sotilaalliseen käyttöön. Pinnat on entistetty tehtyjen esiin ottojen perusteella 
1990-luvun alussa. Aikaisemmassa vaiheessa, 1960-luvun peruskorjauksessa 
pilasterit ja holvit oli maalattu valkeiksi ja seinät tummiksi, ilmeisesti samaan 
tummanpunertavaan sävyyn kuin pääporrashuoneessa. Ulko-ovi yläikku-
noineen on todennäköisesti alkuperäinen. Aulatilaan johdattava teräslasiovi 
yläikkunoineen on puolestaan 1960-luvulta. Sivuseinään 1930-luvun lopul-
la avattu pieni ikkuna Sotakorkeakoulun päivystäjää varten laitettiin takaisin 
umpeen viimeistään 1960-luvulla. Nykyiset 1990-luvun teräsrunkoiset 
kaiteet puukäsijohteineen korvasivat aikaisemmat messinki- tai teräskaiteet.

Keskeisaula, joka erottuu käytävistä suurin kaariaukoin, kokoaa yh-
teen sen molemmin puolin jatkuvat pitkät käytävät, pääsisäänkäynnin ja 
pääporrashuoneen. Pääsisäänkäynti ja pääporrashuone ovat teräslasiovien 
välityksellä näköyhteydessä aulaan korostaen samalla rakennuksen keskiak-
selia. Alkuperäiset ovet olivat todennäköisesti umpiovia, joiden yläpuolella 
oli kaari-ikkunat. 1920-luvun valokuvassa näkyy osa sisäänkäyntiportaan 
koristeellista peiliovea. Pääporrashuoneen ovi on ollut samaa 1960-luvun 
mallia kuin sisäänkäyntiportaassa, mutta se on uusittu 1990-luvulla.  
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Sivukäytävät saavat luonnonvaloa suurten kaari-ikkunoiden välityksel-
lä. Myös käytävien päädyissä on kaksi kaari-ikkunaa. Niiden molemmilla 
puolilla oli alkuaan ilmanvaihtoon liittyvät pystyhormit, jotka lisättiin ra-
kentamisvaiheessa. Komppanian harjoituksia varten suunnitellulla neljän 
metrin levyisellä käytävällä on pituutta 75 metriä. Käytävät ovat tilallisesti 
alkuperäisessä asussaan sen jälkeen kun itäpään näyttelyrakenteet on puret-
tu pois. Yhteys sivuportaaseen on kuitenkin katkaistu 1960-luvulla ja sillä 
kohdin on nykyisin wc-tila. Sen viereiset oviaukot ovat myös samalta ajalta. 
1920-luvulla aula oli kaariaukkojen kohdalta erotettu käytävistä väliseinin, 
joiden keskellä oli lasiovet. Tässä vaiheessa länsipää oli Sotatieteellisen kes-
kuskirjaston lukusalina. Länsipää käytävästä oli katkaistu väliseinällä ja sen 
takana oli varastotilat. Molemmilla seinillä oli kirjahyllyjä. Toisessa päässä oli 
puolestaan Sota-arkiston tilat. Viimeistään 1960-luvulla Sotakorkeakoulua 
varten tilat yhdistettiin jälleen toisiinsa. 

Pääsisäänkäynnin porras 1960-lu-
vun peruskorjauksen jälkeisessä 
asussaan. Kuva vuodelta 1987. 
R. Riihonen/ MV
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Käytävää rytmittää suuret oviaukot, jotka johtavat entisiin miehistö-
tupiin. Niiden pariovet yläikkunoineen 1930-luvulta on poistettu näytte-
lykiertoa varten. Vain yksi niistä on säilynyt paikoillaan. Alkuaan niiden 
paikalla oli peiliovet yläikkunoineen. Käytävän kaksi kaari-ikkunaa on 
1990-luvulla muutettu poistumistieoviksi ja niiden eteen on sijoitettu 
puurakenteiset portaat. Ovien edessä on teräsportit liukukiskoineen. Tässä 
yhteydessä osaan ikkunoista asennettiin teräskalterit ja osa peitettiin näyt-
telyrakenteiden takia. 

Käytävän 1960-luvun peruskorjauksessa saama asu on pitkälti säilynyt. 
Alakatto, jonka takana on vanha paneelikatto, madaltaa tiloja huomat-
tavasti. Yhtenäinen alaslaskettu kattopinta koostuu valkeiksi maalatuista 
levyistä, ja valaisimet on asennettu pintaan. Lattiat on päällystetty har-
mailla vinyylilaatoilla. Seinät on maalattu valkeiksi. Valurautapatterit ovat 
peräisin 1930-luvun lopulta ja ne korvasivat käytävän alkuperäiset patterit. 
Päällimmäinen kerrostuma on 1990-luvun pikaremontista Sotamuseota 
varten. Siltä ajalta ovat aulan lipunmyyntitiski sekä uudet valaistus- ja 
merkkivalojärjestelmät.

Liisankadun länsipään kasarmikäytävä 
kirjaston lukusalina vuonna 1948. SM



ITÄPUOLEN NÄYTTELYTILAT
ap. miehistötuvat, kanslia, pesuhuone, latriini
103, 105–113

Itä- ja länsipuolen tiloissa oli vielä inventoitaessa Sotamuseon perusnäyt-
tely. Se purettiin pois loppusyksystä 2016. Käytävälle saakka ulottuva 
kierto alkoi itäpuolen tiloista, Ruotsin vallan ajasta siirryttiin jatkosotaan. 
Käytävästä erotettu päätyosa yhdisti sen viereiset tilat 109–110 toisiinsa. 
Näyttelyn purkamisen jälkeen on nähtävissä, että alkuperäinen tilajako on 
pitkälti säilynyt. 

Tiloja on yhdistetty toisiinsa jo 1920-luvulta lähtien ja viimeksi 
Sotamuseon näyttelykiertoa varten 1990-luvulla. Katusivun huoneiden 
eli entisten miehistötupien 110–112 välillä on keskilinjassa suuret kaari-
aukot. Huoneet yhdistettiin toisiinsa jo 1920-luvulla Sota-arkistoa varten. 
Oviaukot laitettiin umpeen 1960-luvulla ja ne avattiin uudelleen suu-
rempina 1990-luvulla. Tilavat huoneet ovat identtiset keskenään. Niissä 
on kolme kaari-ikkunaa ja ne on nykyisin peitetty levyillä. Vastakkaisella 
seinällä on korkea suorakaiteenmuotoinen oviaukko, jossa oli alkuaan 
paripeiliovet yläikkunoineen. Ovet uusittiin 1930-luvulla laakaoviksi ja 
poistettiin 1990-luvulla näyttelykiertoa varten. Huoneiden nurkissa oli 
alkuaan pystyhormit ilmanvaihtoa varten. Ne purettiin pois 1930-luvulla. 
Ikkunalaudat ovat mustaa mosaiikkibetonia ja ne ovat peräisin 1930-luvun 
modernisoinnista. Neliömäinen huone 113 oli alkuaan vapaaehtoisten tupa. 
Tilan sähkökaappi on lisätty 1990-luvulla. 

Kulmahuone 109, myös entinen tupa, on vastaavankokoinen kuin ka-
tusivun huoneet ja muutenkin lähes identtinen. Tilassa on kuitenkin neljä 
kaari-ikkunaa pareittain ja muista tuvista poiketen ikkunalaudat ovat maa-
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lattuja. Länsiseinällä oleva ”pommin räjäyttämä” aukko on tehty näyttelyä 
varten. Pihasivun itäsakaran tilojen välille myöhemmin tehdyt oviaukot 
ovat pääosin 1960-luvulta. Alkuaan huoneissa oli pesutilat ja käymälä 
sekä kanslia. Näyttelyn pommisuoja 108 on entisen pesuhuoneen paikalla 
ja vanha hormi lohkaisee siitä osan. Seinä- ja kattopinnoissa on slammat-
tu levytys, joka peittää myös ikkunat. Tilassa 107 oli alkuaan käymälä ja 
sieltä on purettu pois vanha hormi. Tila 105 oli ennen näyttelyä wc-tilana 
ja se on muuten siinä asussa, mutta wc- ja allaskalusteet on purettu pois. 

Päällimmäinen kerrostuma on peräisin 1990-luvun pikaremontista 
Sotamuseota varten. Sen alla on kuitenkin säilynyt 1960-luvun peruskor-
jauksen aikainen asu. Alaslaskettu kattopinta on jätetty paikoilleen ja se on 
maalattu mustaksi. Myöhemmät sähköasennukset on tehty pintavetoina. 
Alakaton alla on vanha paneelikatto. Lattiat on päällystetty harmailla ko-
kolattiamatoilla. Seinät on maalattu valkeiksi ja niiden yläosat mustiksi. 
Wc-tilan kellertävä väritys on 1960-luvulta. Valurautapatterit ovat peräisin 
1930-luvun lopulta ja ne korvasivat käytävän alkuperäiset patterit. Tiloihin 
106–107 on myöhemmin lisätty pattereita. 



LÄNSIPUOLEN NÄYTTELYTILAT
ap. miehistötuvat, varushuone, vääpelin asunto
114–126

Itäpuolelta alkanut näyttelykierto jatkui aulan jälkeen käytävällä ja län-
sipuolen tiloissa. Pihanpuoleiseen sakaraan oli rakennettu korsukanttini. 
Katusivun kahdessa huoneessa esiteltiin 1980–2000-lukua ja rauhantur-
vaamista. Näyttelyn päätteenä oli pieni luentosali sekä wc- ja naulakkotilat. 
Vastaavalla tavalla kuin itäpuolella on alkuperäinen tilajako pitkälti säilynyt. 

Katusivun huoneita on yhdistetty toisiinsa Sotamuseon näyttelykier-
toa varten 1990-luvulla. Entisten miehistötupien 119–120 välillä on 
keskilinjassa suuri kaari-aukko. Multimediatilaan 117 johtaa puolestaan 
pienempi oviaukko. Tilavat huoneet ovat identtiset keskenään ja niissä 
on kolme kaari-ikkunaa, jotka on nykyisin peitetty levyillä. Vastakkaisella 
seinällä on korkea suorakaiteenmuotoinen oviaukko, jossa oli alkuaan 
paripeiliovet yläikkunoineen. Ovet uusittiin 1930-luvulla laakaoviksi ja 
poistettiin 1990-luvulla näyttelykiertoa varten. Huoneiden nurkissa oli 
alkuaan pystyhormit ilmanvaihtoa varten. Ne purettiin pois 1930-luvulla. 
Ikkunalaudat ovat mustaa mosaiikkibetonia ja ne ovat peräisin 1930-luvun 
modernisoinnista. 1960-luvulla huoneet oli jaettu SKK:n työhuoneiksi. 
Multimediahuoneen 117 nurkassa oleva arkistoholvi 118 rakennettiin tässä 
vaiheessa. Eteisen ja wc-tilojen 114–116 paikalla oli alkuaan varushuone. 
1920-luvulla sinne tehtiin Sotakorkeakoulun päivystäjän tila, josta avattiin 
ikkuna sisäänkäyntiportaaseen. 

Länsisakaran näyttelytila 121 eli entinen miehistötupa on samankokoi-
nen ja muutenkin identtinen katusivun huoneiden kanssa. Kaari-ikkunoita 
on kaikkiaan neljä ja ikkunapenkit ovat maalattua betonia. Tilaan johtava 
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pariovi yläikkunoineen on 1930-luvulta ja se on nykyisin ainut kerroksessa 
säilynyt. Sivuporrashuone jakaa sakaran kahteen osaan. Porrashuoneesta on 
1960-luvulla lohkaistu käytävälle avautuva siivoustila, eikä portaaseen ole 
kerroksesta enää pääsyä. Korsukanttiinin ja wc-tilan paikalla oli alkuaan 
kenttävääpelin asuinhuoneisto, johon oli käynti vain porrashuoneen puolel-
ta. Wc-tilat sijoitettiin nykyiseen paikkansa jo 1930-luvulla ja silloin myös 
oviaukko avattiin. Korsukanttiinin oviaukot ovat puolestaan 1960-luvulta. 
Siinä yhteydessä alkuperäisiä oviaukkoja laitettiin umpeen. 1920-luvulla 
länsisakaran huoneet toimivat Sotatieteellisen keskuskirjaston kirjamaka-
siineina ja niihin oli rakennettu parvet portaineen. 

Päällimmäinen kerrostuma on peräisin 1990-luvun pikaremontista 
Sotamuseota varten. Sen alla on kuitenkin säilynyt 1960-luvun perus-
korjauksen aikainen asu. Alaslaskettu kattopinta on jätetty paikoilleen ja 
se on maalattu mustaksi. Myöhemmät sähköasennukset on tehty pinta-
vetoina. Alakaton alla on vanha paneelikatto. Lattiat on päällystetty har-
mailla kokolattiamatoilla. Seinät on maalattu valkeiksi ja yläosat mustiksi. 
Valurautapatterit ovat peräisin 1930-luvun lopulta ja ne korvasivat käy-
tävän alkuperäiset patterit. Tiloihin on myöhemmin lisätty levypattereita. 
Näyttelytiloihin on ripustettu purjemaiset verkkokankaat. Wc-tilojen 
115–116, 125 asu on 1990-luvun korjauksesta. Lattiat on laatoitettu ja 
seinät osittain, kattopinnat ovat kipsilevyä. Samalla myös ovet uusittiin.



PÄÄPORRASHUONE B
111–124, 133c

Holvattu kolmivartinen porras on lähes identtinen Maurinkadun siiven 
pääportaan kanssa. Ne noudattavat kolmivartisen portaan teemaa, jota 
arkkitehti Lagerspetz käytti myös samaan rakennuskompleksiin kuulu-
neessa lasarettirakennuksessa sekä muunneltuna edelleen upseeriklubissa. 
Liisankadun siiven porrashuone muodostaa porrastornin pihan puolelle 
ja sen jokaisella kolmella sivulla on ikkunat. Kerrostasanteille, oven mo-
lemmin puolin oli Maurinkadun porrashuoneen tapaan suunniteltu kaksi 
suurta auloihin avautuvaa ikkunaa. Työmaavaiheessa ne jätettiin kuitenkin 
toteuttamatta, todennäköisesti rakenteellisista syistä.

Pilarit ja pilasterit rajaavat kolmea porrassyöksyä ja ne kannattavat 
holvattua porrasta. Tasanteilla on kolme ristiholvia ja niiden väleissä on 
vyökaaret. Syöksyjen väliset kaarevat aukot tekevät koko portaasta tilalli-
sesti mielenkiintoisen. Vaikutelma on voimakkaan plastinen. Pilareiden ja 
pilasterien kapiteeleissa on sama relie�kuvio kuin Maurinkadulla.  

 
Porrashuone on tehty kovaa kulutusta kestäviksi. Kerros- ja välitasanteet 
sekä porrasaskelmat ovat graniittia. Kivien sävyt vaihtelevat harmaasta 
punertavaan. Seinäpintaan upotetut ruskeat laattajalkalistat ovat pe-
räisin 1960-luvun peruskorjauksesta. Teräskaiteet ovat todennäköisesti 
1920–30-luvuilta. Kerroksiin johtavat ovet yläikkunoineen uusittiin to-
dennäköisesti ainakin 1930-luvulla. Nykyiset ovet ovat pääosin 1960-luvun 
peruskorjauksesta, jolloin myös Maurinkadun ovet uusittiin samanmallisiksi 
teräslasioviksi. Tämän jälkeen ensimmäisen ja toisen kerroksen ovet on 
uusittu vielä 1990-luvulla. Alkuaan ovet olivat peiliovia ja niiden yläpuo-
liset ikkunat oli jaettu välipuittein. Mahdollisesti ovet olivat samaa mallia 
kuin pääsisäänkäynnin ja aulan välinen peiliovi, joka näkyy 1920-luvun 
valokuvassa ja muistuttaa jäsentelyltään pihan puolella säilynyttä ulko-ovea.
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Portaan nykyinen väritys on ilmeisesti peräisin 1960-luvun peruskor-
jauksesta. Seinät on maalattu tummanpunaisiksi. Kantava runko, pilarit, 
pilasterit ja holvit, nousevat esiin tummia seinäpintoja vasten. Maalipinnat 
ovat säilyneet paremmin kuin Maurinkadun portaassa, jossa lateksimaalit on 
jouduttu kuorimaan kokonaan pois. Portaassa on tehty esiin ottoja, mutta 
ei varsinaista väritutkimusta kuten Maurinkadun siivessä. Todennäköisesti 
molemmissa portaissa alkuperäinen värijäsentely on ollut pitkälti saman-
lainen. Maurinkadulla seinien varhaisimmat sävyt vaihtelivat okrasta, vi-
hertävään ja punertavaan. Okranvärisessä kerroksessa oli punainen lasuuri. 
Yläosassa oli alkuaan kellertävän vaaleanpunaiseen sävytettyä marmorointia. 
Pilarien ja pilasterien maalatut yläosat jäljittelevät graniittia. Kattopintojen 
vanhin maalikerros oli yksivärinen, holkkalistassa oli graniitti-imitaatiota. 
Metallikaide oli alkuaan ollut musta. Liisankadulla se on nykyisin maalattu 
valkeaksi. Myöhemmissä vaiheissa porrashuoneiden väritys on poikennut 
toisistaan. 1960-luvun peruskorjauksessa seinille asennetut kapeat valo-
putkivalaisimet on korvattu uusilla. Paloilmoittimet ja poistumistievalot 
on lisätty 2000-luvulla.
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SIVUPORRASHUONE C

Sivuporrashuone sijoittuu pihalle työntyvän läntisen sivusakaran keskelle. 
Kaksivartinen porras johtaa sisäänkäynnistä toiseen kerrokseen, josta on 
palo-oven kautta käynti ullakon portaaseen. Keskiseinäkkeen varaan ra-
kennettu suora porras on holvattu. Sisäänkäynnissä ja välitasanteella on 
ristiholvit vyökaarineen ja kerrostasanteilla on kappaholvit. Kapeassa ja 
kuilumaisessa portaassa on vain kaksi kerrostasannetta. Välitasanteella on 
koko porrashuoneen ainoa ikkuna.

Ensimmäisen kerroksen molemmat alkuperäiset oviaukot on muurattu 
umpeen. Alkuaan porrashuoneesta oli yhteys ensimmäisen ja toisen kerrok-
sen keskikäytäville ja kenttävääpelien asuntoihin. Viimeistään 1960-luvun 
peruskorjauksessa portaasta tuli selkeästi 2. kerroksen keittiön porras. Myös 
tässä kerroksessa yhteys käytävälle katkaistiin rakentamalla oven eteen wc-
tila. Sen sijaan keittiön ovea vastapäätä avattiin uusi oviaukko, jolloin keit-
tiöstä pääsi suoraan kahvioon. Ylimmälle tasanteelle on lisätty sähkökeskus. 

Graniittiset porrasaskelmat ovat säilyneet. Hiotut betonitasanteet on 
myöhemmin maalattu. Portaisiin ja tasanteille on samaan tapaan kuin 
pääporrashuoneessa lisätty jalkalistoiksi ruskeat klinkkerilaatat 1960-luvun 
peruskorjauksessa. Seinät on maalattu kellertäviksi. Muutamassa kohdassa 
on kraaterimaiset esiin otot, joissa näkyy maalikerrostumia. Seinäpinnat oli 
alkuaan maalattu tummanpunaiseen alaosaan ja rajausviivan erottamaan 
vaaleaan yläosaan. Kattopintojen ristiholvit, vyökaaret ja kappaholvit ovat 
nykyisin valkeat. Ulko- ja sisäovet uusittiin 1960-luvun peruskorjaukses-
sa. Teräslasirakenteisen ulko-oven sisäpuolella on teräskalterit. Sisäpuolen 
laakaovet on maalattu harmaiksi. Patterit ovat vanhoja, mutta seinävalai-
simet ovat 1960-luvulta. Sisäänkäyntitasolla portaan alusvarastossa on al-
kuperäiset puhtaaksi muuratut tiilipinnat niin lattiassa, seinillä kuin katon 
holvauksessa. Ilmeisesti tila on ollut aikoinaan asunnon juurikasvarastona.



130 

2.KRS
Toisen kerroksen rationaalinen pohjakaava perustuu ensimmäisen kerroksen 
tapaan sivukäytäväratkaisuun, joka molemmissa päissä muuttuu keskikäytäväksi 
pihalle työntyvien sivusakaroiden takia. Pääporrashuone muodostaa rakennuk-
sen keskiakseliin porrastornin. 

Kerros oli alkuaan lähes identtinen ensimmäisen kerroksen kanssa. 
Pääsisäänkäynnin ja porrashuoneen väliseen aulaan avautuivat komppanian 
varuskamari, päivystyshuone ja vapaaehtoisten tupa. Käytävien varrella oli kah-
deksan miehistötupaa (9,5 x 7 m). Länsisakarassa oli asuinhuoneisto (1h+k) 
kenttävääpelille sekä sivuporrashuone, joka avautui käytävälle. Itäsakarassa oli 
kanslia, pesuhuone ja latriini (11.4.1882/ arkkit. Lagerspetz).

Venäläisaikana kasarmikäytössä tilat säilyivät lähes ennallaan, vääpelin asunto 
oli tässä vaiheessa ilmeisesti välskärin käytössä. Itsenäisyyden alkuaikoina tiloihin 
majoitettiin Suomen Valkoinen Kaarti. 

Muutostyöt 1920-luvulla    
Vuonna 1924 Sotakorkeakoulu aloitti toimintansa kunnostetuissa tiloissa. 
Merkittävin muutos oli kahden miehistöhuoneen yhdistäminen suureksi juhla-
saliksi 208 ja sen etutilaksi. Salin itäpäätyyn rakennettiin puhujankoroke. Muilta 
osin tilat säilyivät ennallaan. Entisiin tupiin sijoitettiin luokkahuoneita ja opet-
tajien huoneita. Tehdyt muutokset näkyvät vuoden 1938 mittauspiirustuksessa. 

Muutos- ja korjaustyöt 1937
Sotakorkeakoulua varten tehdyissä muutostöissä tilat säilyivät pääosin entisel-
lään, mutta tilojen ilmettä modernisoitiin. Samalla uusittiin ikkunat ja patterit. 
Ilmeisesti tässä vaiheessa entisen latriinin paikalle rakennettiin kassaholvi. Pesutila 
jaettiin pesu- ja wc-tiloiksi. Kansliaan sijoitettiin pukuhuoneet. (20.4.1938/ 
Kasarmihoitoalue Helsinki I/ A. Mannerhovi).

Vuoden 1938 pohjapiirustuksista on useampia kopioita erilaisin puna- 
ja lyijykynämerkinnöin. Yhteen niistä on kirjoitettu sodan aikaisia käyttäjiä. 
Pääesikunnan ilmatorjuntajaoksen (It-os) toimistohuoneet oli sijoitettu katusi-
vun työ- ja luokkahuoneisiin. Länsipäädyssä oli huoneita Uudenmaan kasarmin 
muonitustoimistolle. Länsisakaraan oli SKK:n vahtimestarin asunnon ohella 
sijoitettu Sota-arkiston pakettivarasto.

Peruskorjaus 1961–62 
1960-luvun muutostöissä tilajako säilyi pitkälti ennallaan. Juhlasalia laajennettiin 
purkamalla pois 1930-luvun kevytrakenteinen väliseinä. Koroke siirrettiin itäpää-
dystä länsipäätyyn ja siitä tehtiin koko huoneen levyinen. Muihin luokkahuonei-
siin rakennettiin myös korokkeet. Suurin muutos oli keittiön ja oppilaskahvion 
sijoittaminen pihanpuoleiseen länsisakaraan. Vahtimestarin asunto muutettiin 

1882/ PhRakl

1938/ PhRakl

1961/ PhRakl
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tässä yhteydessä keittiöksi 217–218. Tila 210 muutettiin oppilaskahvioksi ja 
sinne tehtiin tarjoilulinjasto. Opettajien kahvio 209 sijoitettiin käytävän toiselle 
puolelle. Porrashuoneen väliköstä erotettiin wc-tila 216b. Itäsakaraan sijoitettiin 
päivystäjänhuone 211 ja sen taakse kassaholvi 215. Wc-ja siivoustilat 212–213 
järjesteltiin uudelleen. Läntiselle käytävälle sijoitettiin kaappirivistöt (20.9.1961/ 
PLM rak-osasto, HS). 

Muutostyöt 1980 ja nykyti la
1980-luvun alussa laaditut pääpiirustukset liittyvät palo-osastointiin. Näissä poh-
jissa tilat on nimetty. Keittiön takatilaan 218 on tämän jälkeen tehty muutoksia. 
(14.4.1981/ PLM rakennusosasto M-La).

1990-luvun lopulla Sotamuseo sai korkeakoulun jälkeen tilat käyttöönsä. 
Mitään varsinaisia muutoksia ei tässä vaiheessa tehty. Keittiön kalusteet ja 
oppilaskahvion tiski purettiin pois. Tiloihin sijoitettiin pääosin työhuoneita ja 
kokoelmavarastoja. Juhlasali säilyi ennallaan luentokäytössä. 

Sä i lyneisyyskaav io
2. kerros 1 :300P

Säilyneisyyskaavion viisi vaihetta:

1980–2000

1960–1979

1882–1883

1900–1929 

1930–1959

puretut alkuperäiset

Kaavioiden pohjana ovat PhRakl:n pohja-
piirustukset vuodelta 1981. Tilanumerointi 
perustuu osin vanhaan numerointiin.



AULA JA KÄYTÄVÄT
200

Rakennuksen päästä päähän ulottuva, itä-länsisuuntainen käytävä jakaan-
tuu kaariaukoin kolmeen osaan- keskellä olevaan aulaan ja sen molemmin 
puolisiin käytäviin. Käytävä kulkee osan matkaa sivukäytävänä pihalle 
avautuvan ikkunaseinän vierellä ja saa näin luonnonvaloa pohjoisesta kah-
dentoista suuren kaari-ikkunan kautta. Molemmissa päädyissä on lisäksi 
kaksi kaari-ikkunaa. 

 Rakennuksen keskiosassa käytävä laajenee aulaksi, joka avautuu lasioven 
välityksellä pihan puolella sijaitsevaan pääporrashuoneeseen. Aulan varrella 
on kolme työhuonetta ja molemmin puolin suuret alkuperäiset pystyhor-
mit. Aulaa ja käytäviä rytmittävät korkeat ovisyvennykset yläikkunoineen, 
joiden kautta käytävä saa myös luonnonvaloa. 

Käytävä on alusta saakka säilynyt yhtenäisenä tilana ja oviaukotuskin on 
ennallaan. Vain yhteys sivuportaaseen on laitettu umpeen. Alkuaan leveä 
käytävä toimi komppanian äkseeraus- ja harjoittelutilana ja sen varrella oli 
suuret miehistötuvat. Käytävän varrella oli myös pesuhuone ja latriini sekä 
kanslia. Lattiat olivat lautaa. Seinät oli maalattu alapaneeliin rajausviivoi-
neen ja kattopinnat olivat vernissattua paneelia pro�loituine kattolistoineen. 
Kasarmivaiheen jälkeen koko kerros otettiin Sotakorkeakoulun käyttöön 
1920-luvun puolivälissä. Tässä vaiheessa tila säilyi pitkälti ennallaan sa-
moin kuin vielä 1930-luvun lopun modernisoinnissa. Uudet ikkunat sekä 
peiliovien uusiminen laakaoviksi vaikutti kuitenkin käytävän ilmeeseen. 
Patterit oli uusittu jo 1930-luvun alkupuolella.

Käytävä vuonna 1937. KA
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Käytävän nykyinen pelkistetty asu on peräisin 1960-luvun peruskorjauk-
sesta, jolloin pintamateriaalit yhtenäistettiin koko rakennuksessa. Suurin 
muutos olivat alaslasketut levykatot, jotka madalsivat tiloja. Lattiat on 
päällystetty harmailla vinyylilaatoilla ja jalkalistat ovat harmaata muovia. 
Länsipuolen käytävällä on lattian päälle asetettu kirkkaanvihreä matto, 
joka ulottuu seinästä seinään. Seinät on maalattu vaaleankellertäviksi. 
Väritutkimusta varten tehdyissä esiin otoissa näkyy aikaisempia värisävyjä. 
Alkuaan seinien alaosa oli maalattu rusehtavan punaiseksi. Sen erotti vaa-
leammasta yläosasta tumma rajausviiva. Seuraava vaihe sinisine sävyineen 
on ilmeisesti Sotakorkeakoulun ajalta. Sen jälkeen seinät on todennäköi-
sesti maalattu yhdellä sävyllä, joka on vaihdellut vihertävästä rusehtavaan. 
Pääporrashuoneen lasiovi on 1990-luvulta ja se korvasi 1960-luvun eri-
koissuunnitellun teräslasioven. Itäpään kaappirivistö on myös peräisin 
1960-luvulta. Inventointivaiheessa käytävällä oli sekalaista kalustoa liittyen 
käynnissä olevaan muuttoon. Itäpäädyssä ikkunan alapuolella on nyt jo 
osittain puretun kotelon takana tuloilmakone. 

Oikealla käytävä 1960-luvun peruskor-
jauksen jälkeisessä asussaan vuonna 
1987. R. Riihonen/ MV



KATUSIVUN TYÖHUONEET
ap. varushuone, päivystyshuone, miehistötupa
205–207

Katusivun kolme työhuonetta ovat säilyneet alkuperäisen kokoisina ja 
jokaisessa huoneessa on kaksi kaari-ikkunaa. Keskimmäinen huone on 
kaikkein kapein ja reunimmaiset ovat samankokoiset. Ne ovat viimeksi ol-
leet toimistokäytössä. Alkuaan keskimmäinen huone oli päivystäjää varten. 
Sen vieressä oli huone vapaaehtoisille sekä varuskamari. Kasarmivaiheen 
jälkeen huoneet olivat aina 1990-luvun alkuun saakka Sotakorkeakoulun 
ja sen jälkeen Sotamuseon työhuoneina. 

Nykyinen asu on peräisin 1960-luvun peruskorjauksesta ja pintamateriaalit 
ovat samat kuin käytävällä. Huoneissa on levyalakatot ja lattialla harmaat 
vinyylilaatat muovijalkalistoineen. Seinäpintoja on maalattu erisävyin. 
Huoneen 205 ulkoseinä on maalattu siniharmaaksi, muilta osin seinät 
on maalattu vaaleankellertäviksi. Huone 206 on kokonaan maalattu kel-
lertäväksi ja huone 207 puolestaan valkeaksi. Seinillä on lisäksi erilaisia 
liukukiskoilla toimivia tauluja.

Alkuperäisten oviaukkojen laakapariovet yläikkunoineen ovat peräisin 
1930-luvun lopun modernisoinnista. Samalta ajalta ovat mustat mosaiik-
kibetoniset ikkunalaudat ja valurautaiset jaepatterit. Todennäköisesti ylem-
män kerroksen tapaan näidenkin tilojen lattiat päällystettiin kumimatoilla 
ja kattoihin asennettiin ensoniittilevyt. Reunimmaisiin huoneisiin on lisätty 
ryhmäkeskuskomerot ja levyhyllyt sähköreiteille. Lisäksi tiloihin on uusittu 
valaisimet ja asennettu muovilistoja.
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JUHLASALI, LUOKAT JA KAHVIO
ap. miehistötuvat
202–203, 208–209

Katusivulla on suuri valoisa juhlasali ja samankokoinen luokkahuone, nii-
hin molempiin avautuu kuusi suurta kaari-ikkunaa. Länsi- ja itäpäädyssä 
on kolmen ikkuna-akselin kokoiset tilat. Ne ovat säilyneet alkuperäisten 
miehistötupien kokoisina. Itäpäässä on luokkahuone ja länsipäässä opet-
tajien kahvio. Alkuaan kaikki tilat olivat kasarmin miehistötupia, kooltaan 
noin 9,5 x 7 metriä. Korkeutta tiloilla oli runsas neljä metriä. Huoneiden 
keskellä oli korkeat oviaukot. Niissä oli paripeiliovet, joihin liittyi yläikku-
nat. Lattiat olivat lautaa, kattopinnat paneelia. Seinien alaosat oli maalattu 
tummiksi rajausviivoineen ja yläosat puolestaan vaaleiksi.

Miehistötupia on yhdistetty toisiinsa kolmessa eri vaiheessa. Juhlasalin 
laajennus tehtiin 1920-luvun puolivälissä Sotakorkeakoulua varten. Tässä 
vaiheessa kahden tuvan välinen seinä purettiin pois. Juhlasalia laajennettiin 
kuitenkin vain yhden ikkuna-akselin verran, loppuosa muodosti salin etu-
huoneen ja tilojen väliin rakennettiin kevytrakenteinen seinä peiliovineen. 
Juhlasalin itäpäätyyn rakennettiin puolipyöreä puhujankoroke ja tilan juh-
lavuutta lisättiin kalanruotukuvioisella parkettilattialla. Muut tilat säilyivät 
kokonsa ja materiaaliensa puolesta ennallaan. Itäpäässä oli luokkahuoneet 
ja länsipäässä opettajien huone.

1960-luvun peruskorjauksessa juhlasali 208 laajennettiin nykyiseen 
kokoonsa purkamalla myöhemmin rakennettu kevytrakenteinen väliseinä. 
Puhujankoroke siirrettiin huoneen länsipäähän ja siitä tehtiin koko huoneen 
levyinen. Merkittävin muutos oli huonekorkeuden madaltuminen alakaton 
takia. Luokkahuone 203 suurennettiin vasta 1980-luvulla purkamalla pois 
alkuperäinen väliseinä. Lattiassa näkyy seinän paikka erivärisenä laattana. 
Opettajien huone muutettiin opettajien kahvioksi.

SKK:n vuosijuhla 1931 juhlasalissa, 
kuvassa alkuperäiset ikkunat. MVkuvassa alkuperäiset ikkunat. MV
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Tilojen nykyinen asu on pääosin peräisin 1960-luvun peruskorjauksen 
ajalta, jolloin ulkoasua pelkistettiin pintamateriaalien osalta. Lattiat on 
päällystetty harmailla vinyylilaatoilla ja jalkalistat ovat harmaata muovia. 
Seinien värisävyt vaihtelevat valkeasta kellertävään. Esiin otoissa näkyy 
paikoitellen aikaisempia värikerrostumia. Alakattopinta koostuu suo-
rakulmaisista valkeista levyistä, joissa on pintaan asennetut valaisimet. 
Kattopinnassa on ilmanvaihdon tulosäleikkö, poistoventtiilit ja kaiuttimet. 
Paripeiliovet yläikkunoineen ovat peräisin 1930-luvun modernisoinnista, 
mutta ne oli alkuaan ilmeisesti petsattu tummiksi. Oven ja ikkunan välissä 
oli ritilät. Myös mustat mosaiikkibetoniset ikkunalaudat ovat peräisin siltä 
ajalta. Siinä vaiheessa ainakin juhlasaliin tehtiin ruutujakoinen ensoniit-
tilevykatto, joka sittemmin purettiin pois. Patterit uusittiin puolestaan jo 
1930-luvun alkupuolella.

Juhlasali on säilynyt parhaiten peruskorjauksen aikaisessa asussaan 
teknisiä asennuksia myöten. Salin 208 puhujankoroke on tammea ja sitä 
koristaa vuodelta 1929 peräisin oleva pronssirelie�, joka esittää Suomen 
leijonaa. Huoneen itäpäätyyn on myöhemmin lisätty valkokangas. 
Luokkahuoneissa 202 ja 203 on näkyvissä lattiakorokkeet ja 1960-luvun 
liitu- ja valkokangastaulut. Kaikkiin tiloihin on lisätty teknisiä asennuksia 
peruskorjauksen jälkeen. Alakaton alapuolelle on käytäväseinää vasten asen-
nettu sähköreiteille levyhyllyjä, ikkunaseinälle sähkökouruja ja lattiarajaan 
sähkölistoja. Valaisimia ja pattereita on uusittu. Myös valkokankaita on 
lisätty. Inventointivaiheessa tilat olivat muuton takia täynnä pahvilaatikoita, 
hyllyjä ja sekalaisia tavaroita. Juhlasalin väliovet oli poistettu muuton takia.



OPPILASKAHVIO JA KEITTIÖ
ap. miehistötupa ja vääpelin asunto
210, 216–218

Sotakorkeakoulun oppilaskahvio 210 on 2000-luvulta lähtien ollut 
Sotamuseon kokoelmavarastona ja kahvion tarjoilutiski on purettu pois. 
Nurkassa on vielä jäljellä allaskaapisto. Kahvioon liittyvä keittiö 217 ja sen 
varastotilat 218 ovat myös poissa käytöstä ja kaikki laitteet on poistettu. 
Kahvion ja keittiön välissä on etutila 216 ja wc-tila 216b. Nykyinen tila-
järjestely on peräisin 1960-luvun peruskorjauksesta, jolloin yhteys porras-
huoneesta käytävälle katkaistiin rakentamalla wc-tila. Varastotiloissa on 
tehty muutoksia sen jälkeen. 

Alkuaan kahvion paikalla oli miehistötupa ja keittiön paikalla kenttävää-
pelin asunto, johon oli käynti sivuportaasta. Porras avautui myös suoraan 
käytävälle. Asunnon keittiö oli nykyisen keittiön paikalla. Sotakorkeakoulun 
aikana asunto oli vahtimestarin käytössä ja pieni varasto muutettiin wc-
tilaksi. Ilmeisesti huoneisto muutettiin viimeistään 1950-luvulla keittiöksi 
ja entisestä miehistötuvasta tehtiin ruokala.

Tilojen nykyinen asu on pääosin 1960-luvun peruskorjauksen ajalta. 
Oppilaskahvion ja välikön lattiat ovat harmaata vinyylilaattaa ja jalkalistat 
muovia. Seinät ja ikkunapenkit on maalattu valkeiksi. Alaslaskettu katto-
pinta on maalattua levyä ja valaisimet on asennettu pintaan. Seinäkello 
ja kaiutin muistuttavat korkeakoulun ajoista. Keittiö- ja varastotiloja on 
kunnostettu 1980-luvulla. Lattialla on harmaa muovimatto. Keittiön sei-
näpinnat ovat pääosin valkoista laattaa ovikorkeuteen saakka. Alalasketut 
levykatot ovat myös valkeat. Keittiössä on jäljellä rautalankalasinen huu-
va. Laakaovet on maalattu ruskeiksi ja varastossa valkeiksi. Wc-tilassa on 
kuusikulmainen valkea klinkkerilaatta. Alakatto on levyä ja seinien vihreä 
kukallinen muovitapetti on ilmeisesti 1970-luvulta. 
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LUOKKA, TYÖHUONE JA WC-TILAT
ap. miehistötupa, kanslia, pesuhuone, latriini
201, 211–215

Itäsakaran tilarakenne on pitkälti säilynyt, mutta toiminnot on järjestetty 
uudelleen. Kokoelmavarasto 201 toimi luokkahuoneena 1920-luvulta aina 
1990-luvulle saakka. Takaseinän luennoitsijan koroke, liitutaulu ja siirret-
tävät opetustaulut kertovat aiemmasta käytöstä. Länteen ja pihalle avautu-
vissa huoneissa on työhuone 211 ja sen takana holvi 215. Keskimmäisessä 
vyöhykkeessä on koko kerroksen wc- ja siivoustilat 212–213. Niiden kautta 
on kulku takavarastoon 214. 

Työhuoneen 211 kohdalla oli alkuaan kanslia. Takaseinään oviaukko 
on peräisin 1930-luvulta. Ilmeisesti jo tässä vaiheessa alkuperäinen käy-
mälä muutettiin holviksi ja ikkuna laitettiin umpeen. Wc-tilat sijoitettiin 
1960-luvulla tilaan 212, joka oli alkuaan toiminut pesuhuoneen etutilana. 
Lisäksi siinä oli yksi wc-tila ja varasto. Nykyisessä varastossa 214 oli puoles-
taan pesuhuone, joka 1930-luvulla jaettiin wc- ja suihkutiloiksi. 1960-luvun 
peruskorjauksessa saatiin lisätilaa purkamalla pois vanha iv-hormi ja tilasta 
erotettiin siivouskomero 213.

Tilojen asu on 1960-luvun peruskorjauksen ajalta. Kaikki lattiat, myös 
wc-tiloissa on päällystetty harmailla vinyylilaatoilla ja jalkalistat ovat har-
maata muovia. Seinät on maalattu valkeiksi tai kellertäviksi. Ikkunalaudat 
ovat maalattuja. Wc-tiloissa on altaiden kohdalla valkoinen taustalaatoitus. 
Tilojen alaslasketut levykatot ovat valkeiksi maalattuja, mutta niihin on 
asennettu viime vuosina uudet valaisimet.

Luentosali 1930-luvulla ennen 
vuoden 1937 modernisointia. SM
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3.KRS JA SIVU-ULLAKOT
Ylimmässä kerroksessa oli alkuaan vain kolme huonetilaa. Porrashuoneesta oli 
käynti voimistelusaliin, johon avautuivat katusivulle sijoitetut aliupseerikoulu ja 
sotilaskirjasto. Voimistelusalista pääsi sivu-ullakoille. Porrashuonetta muutet-
tiin jo rakentamisvaiheessa, kun ylimmän tasanteen ikkunat ja voimistelusaliin 
avautuvat väliseinäikkunat muurattiin umpeen (11.4.1882, 26.7.1882/ arkkit. 
Lagerspetz 26.7.1882).

Laajennus 1900
1900-luvun alussa kerrosta laajennettiin musiikkikomennuskuntaa varten ra-
kentamalla ullakon pihasivulle kaksi kapeaa siipeä, joihin molempiin sijoitettiin 
majoitustiloja 10 hengelle (303, 307). Ullakolle johtaneet oviaukot laitettiin um-
peen ja uudet ovet avattiin lähemmäksi ulkoseinää. Lisäksi rakennettiin pesu- ja 
wc-tilat 304–305, joihin oli käynti pienen välikön kautta sekä varuskamari 308. 
Voimistelusali 300 muutettiin musiikin harjoitussaliksi ja sinne tehtiin suuri va-
lokatto. Kirjasto- ja koulutiloihin 301–302 sijoitettiin majoitustiloja yhteensä 16 
miehelle (2.2.1900/ Jac Ahrenberg).

Muutos- ja korjaustyöt 1902–25
Venäläisaikana keskiaulan valokattoiseen musiikkisaliin sijoitettiin ambulatorio 
eli sairastupa. Katusivun suureen saliin tehtiin 10-paikkainen potilashuone ja 
sen viereiseen huoneeseen apteekki. Pihan puoleiseen läntiseen miehistötupaan 
tehtiin tilat välskärille ja itäiseen rykmentin varmuusvarasto. 

Sotakorkeakoulua varten tiloissa tehtiin vähäisiä kunnostuksia. Valokattoista 
aulaa käytettiin luentosalina ja valokuvien perusteella myös juhlasalina. Katusivun 
huoneesta 301 tehtiin korkeakoulun johtajan työhuone ja sen viereisestä tilasta 
302 luentohuone. Länsisivun huoneissa oli tilat konekirjoittajille. 

Muutos- ja korjaustyöt 1937
Sotakorkeakoulua varten tehdyissä kunnostustöissä johtajan huone 301 jäi pai-
koilleen. Viereiseen huoneeseen 302 sijoitettiin johtajan apulainen. Länsipuolen 
303 tilasta erotettiin pieni välikkö ja takavarasto. Se oli joko konekirjoittajien 
tilana tai luentohuoneena. Aulasta laajennusosiin johtavat oviaukot laitettiin 
umpeen. Uudet oviaukot tehtiin alkuaan ullakoille johtaneiden ovien paikoille, 
mutta nyt leveämpinä. Itäpäädyn huone 307 jaettiin kahteen osaan. 

Sodan aikana Huoltokoulun talousupseerikurssit toimivat tiloissa 307–308. 
Ilmeisesti tässä vaiheessa rakennettiin jo varasto 309. 

1882/ PhRakl

1900/ PhRakl

1938/ PhRakl
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Peruskorjaus 1961–62
1960-luvun suunnitelmissa johtajan ja apulaisjohtajan huoneet säilyivät paikoil-
laan. Länsipään tilan etuvälikkö säilytettiin, mutta takavarasto purettiin pois. 
Myös itäpään 307 myöhempi väliseinä purettiin pois. Niihin sijoitettiin tässä 
vaiheessa ilmeisesti opettajien tiloja. Molempien siipien vierellä oli varastotilaa 
(20.9.1961/ PLM rak-osasto, HS).

Sä i lyneisyyskaav io
3. kerros 1 :300

1961/ PhRakl

Muutostyöt 1980 ja nykyti la
1980-luvun alussa pihasivun molemmat huoneet 303b–c, 307 jaettiin kahdek-
si opettajien huoneeksi (14.4.1981/ PLM rakennusosasto M-La). 1990-luvulla 
Strategian laitosta varten länsipään työhuoneesta 303c lohkaistiin käytävä ja 
itäpään 307 väliseinä purettiin pois ja sinne sijoitettiin atk-tila. Viimeksi kaikki 
työhuoneet ovat olleet Sotamuseon käytössä.

P

Säilyneisyyskaavion viisi vaihetta:

1980–2000

1960–1979

1882–1883

1900–1929 

1930–1959

puretut alkuperäiset

Kaavioiden pohjana ovat PhRakl:n pohja-
piirustukset vuodelta 1981. Tilanumerointi 
perustuu osin vanhaan numerointiin.



AULA JA TYÖHUONEET
ap. voimistelusali, sotilaskirjasto, aliupseerikoulun tilat
300–302

Suuri aula ja kaksi katusivun huonetta kuuluvat kolmannen kerroksen 
alkuperäisosaan. Symmetriseen aulaan on käynti suoraan porrashuonees-
ta. Oven molemmin puolin on pihasivulle aukeavat kaari-ikkunat, jotka 
ulottuvat lähes alakattoon saakka. Vastakkaisella seinällä kaksi pariovea 
johtavat katusivun työhuoneisiin. Myös salin molemmilla sivuseinillä on 
samankorkuiset oviaukot, jotka johtavat 1900-luvun alussa rakennettuihin 
laajennusosiin. 

Alkuaan voimistelusalina ollut aula muutettiin vuonna 1900 musii-
kin harjoitussaliksi ja sen keskelle rakennettiin valokatto. Siinä vaiheessa 
rakennetuille laajennusosille avattiin uudet oviaukot ja vanhat ullakoille 
johtaneet oviaukot laitettiin umpeen. Tässä asussa tila säilyi aina 1930-lu-
vulle saakka. Sen käyttö kuitenkin vaihteli, mm. venäläisaikana tila oli sai-
rastupana ja SKK:n alkuaikoina se toimi myös luentosalina. Vuonna 1937 
aulan asu modernisoitiin. Korkea tila madaltui huomattavasti, kun sinne 
rakennettiin alakatto, jonka keskelle integroitiin valokate. Puulattia pääl-
lystettiin kumimatolla. Työhuoneiden oviaukkoja madallettiin poistamalla 
yläikkunat. Laajennusosille johtaneet ovet laitettiin umpeen ja vastaavasti 
alkuperäiset oviaukot avattiin suurempina. 1960-luvun peruskorjauksessa 
valokatto purettiin pois ja tilaan tuli sileä levykatto. Aulasta tehtiin nk. 
perinneaula. Seinälle sijoitettiin sankarivainajien muistotaulu ja vuonna 
1969 paljastettu priimustaulu. Muistotaulun paikka näkyy edelleen seinässä. 
Porrashuoneeseen johtava teräslasiovi on peräisin tältä ajalta.

SKK:n johtajan työhuone vuonna 
1987. R. Riihonen/ MV
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Nykyiset työhuoneet ovat viimeksi olleet piirtäjien tiloina. Alkuaan 
suuremmassa huoneessa 302 oli aliupseerikoulu ja pienemmässä 301 so-
tilaskirjasto. Ne muutettiin majoitustiloiksi vuonna 1900. SKK:ta varten 
tehdyissä kunnostustöissä 1920-luvulla kirjastoon sijoitettiin johtajan 
huone. Viereinen huone säilyi edelleen opetuskäytössä. Myöhemmin se 
muutettiin apulaisjohtajan huoneeksi. Nykyiset ovet ovat peräisin vuoden 
1937 modernisoinnista. Ikkunat ja mustat mosaiikkibetoniset ikkunalaudat 
ovat samalta ajalta. 
Muilta osin tilojen asu on edelleen pääosin peruskorjauksen ajalta. Kaikki 
lattiat on päällystetty harmailla vinyylilaatoilla ja jalkalistat ovat harmaata 
muovia. Seinät on maalattu valkeiksi tai kellertäviksi. Alaslasketut levyka-
tot on maalattu valkeiksi ja valaisimet on asennettu pintaan. Alun perin 
tummiksi petsatut ovet ovat väriltään vaaleanharmaat. 



TYÖHUONEET JA VARASTOT
ap. ullakko/ 1900 laajennusosat 
303–305, 307–309

Länsi- ja itäsiipi ovat peräisin 1900-luvun alun laajennusvaiheesta ja pit-
känomaisissa pihasivun majoitushuoneissa oli tilat alkuaan 10 hengelle. 
Itäsiiven toimistotila 307 on nykyisin yhtenäistä tilaa kuten alkuaankin. 
Nykyinen oviaukko oli alkuaan kapeampi ja se johti ullakolle. 1900-luvun 
laajennuksessa ovi laitettiin umpeen ja uusi oviaukko avattiin lähemmäksi 
ulkoseinää. Se laitettiin puolestaan umpeen vuoden 1937 muutostöissä ja 
nykyään sen paikalla on sähkökaappi.

Länsipuoli 303 jakautuu puolestaan välikköön, käytävään ja kahteen 
työhuoneeseen. Välikkö 303a muodostui vuoden 1937 muutostöissä. Siinä 
yhteydessä oviaukko aulaan siirrettiin takaisin alkuperäisille paikoilleen 
ja sitä levennettiin. Vastaavasti 1900-luvun alun leveä oviaukko laitettiin 
umpeen ja ovisyvennyksessä on nykyisin sähkökaappi. Välikön ruskea 
väri on todennäköisesti 1960-luvulta. Jako käytävään ja työhuoneisiin on 
puolestaan 1980–90- luvuilta. Käytävän ja työhuoneen välillä on yläikku-
nat. SKK:n aikana molemmat siivet olivat luokka- ja työhuoneina. Tiloja 
on jaettu aikojen saatossa eri tavoin. Viimeksi ne ovat olleet Sotamuseon 
toimistotiloina. 

Katusivun matalat tilat sijoittuvat alkuperäisen vesikaton alle. Ullakon 
puoleisissa tiloissa on varastoja ja länsipuolella lisäksi wc-tila. Näistä tiloista 
on edelleen käynnit ullakolle. Länsipuolen tiloissa oli alkuaan majoitusti-
lojen pesu- ja wc-tilat, itäpuolella oli puolestaan varuskamari. Molemmissa 
tiloissa oli kaksi kattoikkunaa. Pesuhuone muutettiin varastoksi 305 vii-
meistään 1930-luvun muutostöissä. Samalla tilan 303 uunit purettiin 
pois, mutta varastossa näkyvä vaakahormi jätettiin paikoilleen. Sen päälle 
on tehty puuhyllyt. Länsipuolen varastoa 308 on laajennettu ilmeisesti 
1920–30-luvulla karttavarastoa varten. Ullakolle johtaa vanha peiliovi.
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Tilojen asu on edelleen pääosin peruskorjauksen ajalta, mutta teknisiä asen-
nuksia on lisätty sen jälkeen. Huoneiden lattiat on päällystetty harmailla 
vinyylilaatoilla ja jalkalistat ovat harmaata muovia. Seinät on maalattu 
valkeiksi tai kellertäviksi. Eteistilan 303 ruskea sävy on todennäköisesti 
myös peräisin 1960-luvulta. Tilaan 307 tehdyssä esiin otossa on nähtävis-
sä vanhoja värikerrostumia. Seinän alaosassa on alkuaan ollut punertavaa 
sävyä, kuten alemmissakin kerroksissa. Sen päälle on maalattu ruskean, 
sinertävän ja valkean eri sävyjä. Mustat mosaiikkibetoniset ikkunalaudat 
ovat 1930-luvulta. Alaslasketut levykatot on maalattu valkeiksi ja valaisimet 
on asennettu pintaan. Wc-tilan muovimatto ja muovinen kattopaneeli ovat 
ilmeisesti myöhempiä lisäyksiä.

Aulan tekniset asennukset ovat pitkälti ennallaan, myöhemmin lisättyä 
valaisinkiskoa lukuun ottamatta. Työhuoneisiin on lisätty sähkökouruja 
ja valaisimet on uusittu. Atk-luokkana toimineeseen tilaan 307 on asen-
nettu iv-kanavia alakaton alapuolelle. Valurautaiset patterit ovat peräisin 
1930-luvulta. 



SIVU-ULLAKOT
306a–b

Länsi- ja itäpään sivu-ullakot ovat pitkälti samanlaiset. Länsipään ullakolle 
on kuitenkin käynti sivuporrashuoneesta, jonka jatkeena on ullakon por-
ras. Ennen vuoden 1900 laajennusta ullakot olivat suuremmat ja niihin 
johti ovet aulan 300 molemmilta sivuilta. Laajennuksen jälkeen ullakoille 
on käynti wc-tilan 304b ja entisen varuskamarin 308 kautta. Sen jatkeena 
olevaan entiseen karttavarastoon johtaa ovi myös ullakon puolelta (inven-
tointivaiheessa avainta ei löytynyt). Itäpuolen ullakolla on sähkökeskus ja 
kanaverkolla jaettuja säilytyskomeroita.

Vesikattoa kannattavat puupilarit jakavat ullakon avaria tiloja. 
Luonnonvaloa tulvii sisään kulmarisaliittien pyöreistä ikkunoista sekä 
pienistä ikkunoista, joista osa toimii tuuletusaukkoina. Ullakolla on muu-
tama vanha hormi. Länsipuolen slammattu savuhormi palveli alkuaan 
vääpelin asuntoa. Laajennusosien uunien hormit vedettiin ullakoiden puo-
lelle vaakahormeja pitkin. Itäpuolen pesu-ja wc-tilojen hormi on purettu 
pois. Laajennusosien kevytrakenteiset seinät on tehty kokoliittilevyistä. 
Porrashuoneen teräspalo-ovea lukuun ottamatta ovet ovat vanhoja peiliovia. 
Wc-tilan peiliovi on paneloitu wc-tilan puolelta ja se voi olla alkuperäinen. 
Oven vierellä on vanha paneloitu kaappi. 

Ullakoilla on tiilipermannot ja portaat ovat myös tiiltä. Portaan kohdalla 
on vanha kaari-ikkuna. Porrashuoneeseen johtava oviaukko on betonoitu 
1960-luvun peruskorjauksessa palo-oven asentamisen yhteydessä. Seinät 
ovat puhtaaksimuurattua tiiltä. Pyöreiden ikkunoiden puitejako on alku-
peräistä mallia, mutta ikkunat on uusittu. Vesikattorakenteet ovat puuta 
ja harvalaudoituksen yläpuolella on peltikate. Kattoluukusta on pääsy ve-
sikatolle. Itäpuolen ullakon palopermantoon on tehty muutamia avauksia, 
joissa näkee vanhoja rakenteita.
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4.KRS/ ULLAKKO
Ylin ullakkokerros sijoittuu kolmannen kerroksen alkuperäisosan ja pääporras-
huoneen yläpuolelle. Ullakko on katettu aumakatolla. 1900-luvun laajennukses-
sa ullakolle tehtiin nk. lasiullakko, joka on purettu pois viimeistään 1960-luvun 
peruskorjauksessa. 

Sä i lyneisyyskaav io
ul lakko 1 :300

1961/ PhRakl

P

Säilyneisyyskaavion viisi vaihetta:

1980–2000

1960–1979

1882–1883

1900–1929 

1930–1959

puretut alkuperäiset

Kaavioiden pohjana ovat PhRakl:n pohja-
piirustukset vuodelta 1981. Tilanumerointi 
perustuu osin vanhaan numerointiin.
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ULLAKKOTILA
401

Keskiosan ullakolle on käynti pääporrashuoneen välitasanteelta. Ullakon 
puolella kolmivartinen porras jatkuu toispuoleisena, kun vain läntisempi 
kahdesta porrassyöksystä on otettu käyttöön. Kahden muun syöksyn koh-
dalla on nähtävissä tiilestä muuratut komeat holvirakenteet, joista keski-
portaan holvi nousee muita ylempänä. Porrastornin kolmesta ylimmästä 
kaari-ikkunasta kaksi on ullakon puolella, keskimmäinen jää porrashuoneen 
puolelle. Ikkunat sijoittuvat lattian rajaan. 

Ullakon ylimmällä tasolla on keskilinjassa viiden askelman tiiliportaat. 
Ne johtavat alemman kerroksen aulan yläpuolelle, johon tehtiin valokatto 
vuoden 1900 laajennuksessa. Keskilinjassa on nykyisin myös matala be-
toniseinäke, joka on todennäköisesti peruskorjauksen ajalta, kun valokate 
laitettiin umpeen. Seinäkkeen takana on tiilestä muurattu poistoilmahormi, 
johon johtaa rakennusaineiset kanavat. Suuret pystyhormit, jotka toimivat 
alkuaan savu- ja poistoilmahormeina, on purettu osittain pois ja niistä on 
vedetty uudet tiilikanavat myöhemmin tehdylle piipulle.

Ullakolla on tiilipermannot ja myös portaat ovat tiiltä. Seinät ovat puhtaak-
simuurattua tiiltä ja niissä on tasajaolla neliömäiset tuuletusaukot, joissa 
on lasittamattomat ikkunapuitteet. Vesikattorakenteet ovat puuta ja harva-
laudoituksen yläpuolella on peltikate. Kattoluukusta on pääsy vesikatolle.



MAURINKATU 1



151

Maurinkatua rajaava satametriä pitkä rakennus muodostaa entisen 
Uudenmaan kasarmikokonaisuuden toisen siiven. Arkkitehtuuriltaan 
se koostuu samoista teemoista kuin Liisankadun siipi, mutta toisin 
varioituna. Kadunpuolen muurimainen julkisivu on Liisankadun 
siipeä säestävä ja sitä rytmittävät vahvan vaikutelman antavat kont-
reforit. Varsinainen pääjulkisivu sisäänkäynteineen avautuu pihan 
puolelle. Molemmat kasarmirakennukset ovat historiansa aika 
kuuluneet kiinteästi yhteen, ja samat toimijat ovat osin siirtyneet 
rakennuksesta toiseen. 

Monien vaiheiden jälkeen Maurinkadun siipi on nykyään ko-
konaan Sotamuseon käytössä. Kasarmin ja museon lisäksi siellä on 
toiminut mm. Tykistökoulu, Lääkintävarikko ja Sotatieteellinen kes-
kuskirjasto. Rakennuksen korjaus- ja muutoshistoriassa on pelkistäen 
kaksi vastaavaa päävaihetta kuin Liisankadulla: vuoden 1900 laajen-
nus sekä 1960-luvun peruskorjaus yhtenäiseen asuun Liisankadun 
kanssa. Peruskorjauksen jälkeen Sotamuseo sekä Sotatieteellinen 
keskuskirjasto ja Sotahistoriallinen toimisto muodostivat selkeät 
omat kokonaisuutensa eri kerroksiin. 

Arkkitehtuurin ominaispiirteitä kuvastavat kolmivartinen hol-
vattu porras sekä rationaalinen sivukäytävään perustuva pohjakaava. 
Pääkerroksien länteen avautuvat käytävät, joiden varrella oli alkuaan 
tilavat miehistötuvat, saavat luonnonvaloa suurien kaari-ikkunoiden 
kautta. Interiööreille on ominaista avaruus ja valoisuus sekä yhte-
näinen materiaalivalikoima. Alkuperäiset peiliovet antavat tiloille 
oman lisänsä. Aikanaan teknisesti edistyksellisessä rakennuksessa oli 
keskuslämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä. Niihin liittyvät julkisivun 
tornimaiset piiput maljamaisine koristeineen oli merkittävä arkkiteh-
toninen elementti, joka on sittemmin purettu pois. Kokonaisuuden 
kannalta rakennus on poikkeuksellisen hyvin säilynyt myös rakentei-
densa osalta. Parhaiten alkuperäisessä asussaan ovat pääporrashuone, 
sivuporras ja ullakkotilat. 
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Julkisivut

Maurinkadun miehistökasarmi muodostaa entisen Uudenmaan 
tarkk’ampujapataljoonan toisen siipirakennuksen, Liisankadun siiven ollessa 
sijaintinsa puolesta sommitelman pää�yygeli. Maurinkadun siipi rajaa aluet-
ta lännestä ja muodostaa katua vasten muurimaisen julkisivun. Varsinainen 
pääjulkisivu avautuu pihalle, jossa on myös rakennuksen sisäänkäynnit. 

Molempien kasarmisiipien tiilestä muuratut julkisivut noudattavat pit-
kälti samaa periaatetta, mutta niitä on varioitu eri tavoin. Tiiliornamentiikka 
krenelointeineen ja hammastuksineen sekä kontreforit ovat tyypillisiä nk. 
normannilaiselle pyörökaarityylille. Kasarmit edustavatkin 1800-luvun 
eklektismin kauden laitosrakennuksille tyypillistä rohbau-arkkitehtuuria. 

Maurinkadun siipi toteutettiin arkkitehti Evert Lagerspetzin 29.6.1882 
päivättyjen suunnitelmien mukaisesti (piirustuksessa esitetty laajennus on 
lisätty myöhemmin). Pihasivusta ja päädyistä ei ole piirustuksia säilyneessä 
alkuperäissarjassa. Pitkä tiilijulkisivu on Liisankadun siiven tavoin jäsennet-
ty leveään kolmikerroksiseen keskirisaliittiin ja kahteen sivurisaliittiin. Ne 
päättyvät kaikki attikaan. Päärisaliitissa sitä koristaa pyöreä koristelaatta, 
joka on osin rikkoutunut. Keskirisaliitin jäsentelyssä on nähtävissä viitteitä 
antiikin aikaisiin riemukaariin.

Korttelin ulkokuoren muodostavassa katujulkisivussa on voimakas 
relie�, joka lisää vahvan muurin tuntua. Julkisivu on jäsennetty saman 
levyisiin kenttiin kahden kerroksen korkuisin kontreforein. Niiden välistä 
muuria on aukotettu pareittain sijoitetuilla kaari-ikkunoilla. Sivurisaliiteissa 
on puolestaan yksittäiset ikkunat. Kaari-ikkunoiden yläpuolisia segment-
tikaaria on varioitu eri kerroksissa. Päärisaliitin kolmannessa kerroksessa 
ikkunat ovat suorakulmaiset kuten Liisankadulla. Horisontaalisuutta ko-
rostavat pro�loidut kerros- ja räystäslistat hammastuksineen. Keskirisaliitin 
molemmin puolin näkyvä sisäänvedetty ylin kerros on peräisin vuoden 1900 
laajennuksesta. Sen seinissä on pienet neliömäiset ikkunat. Niitä kaikkia 
ei ole esitetty vuoden 1882 julkisivupiirustuksessa, johon on myöhemmin 
lisätty vuoden 1900 laajennus.

Arkkit . Lagerspetzin signeeraama 
julkisivupiirustus vuodelta 1882. Pii-
rustukseen on myöhemmin lisätty 
vuoden 1900 laajennus. SM
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Kasarmin pihasivu, joka on samalla rakennuksen pääjulkisivu, muodos-
taa kontrastin muurimaiselle katusivulle. Julkisivu on jäsennetty vastaavan 
levyisiin kenttiin kuin kadun puolella, mutta vaikutelma on huomattavasti 
kevyemmän ja ilmavamman näköinen. Kontreforien sijaan julkisivuja 
rytmittävät liseenit. Niiden väleissä on kolme ikkunaa vierekkäin kahden 
sijaan ja näin muodostuu vaikutelma suurista lasipinnoista. 

Keskirisaliitti kohosi alkuaan kerroksen verran muuta rakennusta korke-
ampana. Sen keskelle sijoittuva porrashuone erottuu julkisivussa ikkunasi-
joittelunsa osalta. Risaliitin molemmin puolin näkyy ylimmässä kerroksessa 
1900-luvun alun laajennukset, joissa julkisivua jatkettiin kerroksessa jo alun 
perin käytetyillä suorakaiteenmuotoisilla ikkunoilla. Sivurisaliitit poikkeavat 
pihan puolella toisistaan. Eteläistä on vedetty sisemmäksi julkisivupinnasta. 
Pohjoispuolinen työntyy puolestaan sakaramaisena pihalle. Sen sisänurkassa 
on poistumistieporras vuodelta 2005. 

Rakennuksen sisäänkäynti on keskirisaliitin kohdalla. Se oli jo alkuaan 
Liisankadun pääsisäänkäyntiä huomattavasti pelkistetympi. Nykyisen oven 
paikalla oli peiliovi yläikkunoineen ja sen yläpuolella kaareva peltikatos. 
Pilastereissa oli lipputankojen paikalla lyhtymäiset valaisimet valurauta-
konsoleineen.

Rakennuksessa on osin aumakatto, joka on katettu tervatulla sinki-
tyllä teräspellillä. Alkuperäinen kate tehtiin galvanisoidusta kattopellistä, 
joka tervattiin. Sitä uusittiin jo 1900-luvun alun laajennuksen yhteydessä. 
Vedenohjaus on järjestetty jalkarännein ja syöksytorvin. Keskirisaliitin 
kohdalla oli alkuaan molemmin puolin suuret savu- ja poistoilmapiiput, 
joissa oli maljamaiset yläosat. Ne oli suunniteltu osaksi rakennuksen 
arkkitehtuuria. Niiden lisäksi oli vain yksi savupiippu. Piippujen määrä 
lisääntyi vuoden 1900 laajennuksessa, kunnes ne kaikki purettiin pois 
viimeistään 1960-luvun peruskorjauksessa. Vesikattoa on niiltä kohdin 
paikattu. Todennäköisesti samassa vaiheessa purettiin 1900-luvun alussa 
lisätyt katusivun lapeikkunat.
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Julkisivut on muurattu kauttaaltaan poltetusta punatiilestä ristilimi-
tyksellä. Osa tiilistä on muototiiliä. Tiilet on saumattu täyteen saumaan. 
Keskirisaliitissa on näkyvissä laastikorjauksia. Niiden kohdalla erottuivat 
aikoinaan vinoneliökoristeet, jotka oli maalattu tiilipintaan. Julkisivuissa 
on näkyvissä sodanaikaisia pommitusvaurioita. Kolmannen kerroksen ete-
läpääty on pellitetty todennäköisesti peruskorjauksen yhteydessä. Vesipellit 
on maalattu rusehtaviksi. Rakennuksen sokkeliosa on graniittia. Kiveykset 
on kadun puolella viimeistelty fasetoinnein. Katusivun sokkelin ikkunat on 
myöhemmin laitettu umpeen. Sivuporrashuoneen kohdalla oleva terästikas 
on alkuperäinen. Julkisivun eteläpäätyyn on kiinnitetty kaksi muistolaattaa 
(Uudenmaan prikaatin kilta 1966 ja Pohjan Poikain yhdistys ry). 

Maurinkadun siipi 1940-luvulla. SA-kuva/ SM
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Julkisivumuutoksia 

•	 1900	Ylimmän	 kerroksen	 laajennus	 ja	 siihen	 liittyvät	 vesikatteen	 muutokset,	 lisätty	
kattoikkunat

•	 1960–62	Peruskorjaus:	iv-	ja	savupiippujen	sekä	kattoikkunoiden	purkaminen	vesika-
tolta,	ikkunoiden	ja	ovien	uusiminen,	lipputangot	pääsisäänkäynnin	molemmille	puolille

•	 1971	lisätty	kupariset	opaskilvet,	joita	sittemmin	poistettu

•	 1980–90-l.	Pääsisäänkäyntioven	uusiminen	ja	uusi	katos

•	 2006	Uusi	poistumistieporras	pihasivulle

puretut alkuperäiset rakenteet

myöhemmät rakenteet

1900  Ylimmän kerroksen laajennus

1930-l. Pienet ikkunat laitettu umpeen

1961 Iv-piippu lisätty

1961 Iv-ja savupiiput purettu1961 Kaikki ikkunat uusittu

Huom! Julkisivukaaviossa näkyvä alkuperäinen 
ikkunajako poikkeaa nykyisestä

JULKISIVU LÄNTEEN
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2006 Poistumistieporras lisätty

1961 Iv-ja savupiiput purettu

1900  Ylimmän kerroksen laajennus

1961 Pääosa ikkunoista uusittu

1980-l. Ulko-ovi uusittu

1900 Korotuksen yhteydessä 
lisätty ullakon ikkunat, jotka 
purettiin 1961

JULKISIVU ITÄÄN
1961 Ulko-ovi uusittu
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IKKUNAT

Julkisivuja rytmittävät pääosin kaari-ikkunat, jotka jakaantuvat kahdeksaan 
ruutuun. Variaatiota on aikaansaatu ikkunoiden yläpuolisilla kehyksillä. 
Keskirisaliitin ylimmässä kolmannessa kerroksessa on suorakaiteenmuotoi-
set ruutuikkunat samoin kuin kellarissa. Julkisivupiirustuksessa Lagerspetz 
on jakanut ikkunat pystysuuntaisesti kolmeen osaan. Ikkunapiirustuksia 
laadittaessa Lagerspetz oli esitellyt rakennustoimikunnalle vaihtoehdot 
ikkunoiden jakamisesta pystysuuntaisesti sekä kolmeen että neljään. 
Jälkimmäisen katsottiin olevan kasarmeissa käytännöllisempi ikkunoiden 
yläosiin sijoitettavien raitisilmaventtiileiden takia. Yläosa jaettiin vielä 
säteittäin kolmeen. Vuoden 1900 laajennuksessa kolmanteen kerrokseen 
tuli 12 uutta suurta ikkunaa ja katusivulle lisäksi pienet yläikkunat, joista 
osa on nykyisin peitetty sisäpuolelta. Lisäksi katu- ja pihasivulle tehtiin 
lapeikkunoita, jotka on myöhemmin purettu pois. 

Nykyiset puuikkunat ovat pääosin peräisin 1960-luvun peruskorjauk-
sesta. Niiden puitejakoa muutettiin, kun raitisilmaventtiilit jätettiin pois. 
T-mallisissa ikkunoissa on sekä pysty- että vaakavälikarmit. Kaksipuitteiset 
ikkunat ovat sisään-ulos aukeavia. Kaarevien yläikkunoiden sisäpuitteita ei 
ole saranoitu. Ikkunoissa on kulmaraudat ja ulkopuolella lasituskittaukset. 
Ulkopuitteissa on sormihaat. Ikkunasulkijat ovat nk. pukinsarvimallia. Osa 
kellarin ja porrashuoneen ylimmistä ikkunoista on mahdollisesti alkuperäi-
siä. Ullakkoikkunat ovat osin tuuletuskäytössä ja niissä on vain puitteeseen 
kiinnitetty verkko.

Kaari-ikkunat jakautuvat kuusiruu-
tuiseen alaosaan ja puolittain jaettuun 
yläosaan. Porrashuoneen ikkunat poik-
keavat muista ikkunoista kooltaan. 
Ylimmässä kerroksessa on suorakai-
teenmuotoiset ikkunat. 

Kellarin ikkunat ovat erimallisia, osa il-
meisesti alkuperäisiä. Ne sijoittuvat tiili-
muuraukseen tai graniittiverhoukseen. 
Ikkunoita on osittain laitettu umpeen, 
teknisen tilan ikkuna on 1960-luvulla kor-
vattu lasitiilillä. Osassa ikkunoista on van-
hoja teräskaltereita. 
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Valokuvissa alkuperäiset ikkunat näyttävät tummasävyisiltä. 
Liisankadun siivessä 1990-luvun puolivälissä suunnittelun pohjaksi tehdyn 
värikartoituksen mukaan ikkunoiden pohjimmainen väri oli keltamulta. Sen 
päällä oli tumman ruskea ja päällimmäisenä harmahtavan valkoinen maali. 
Suunnitelmien mukaan ikkunat maalattiin pellavaöljymaalilla keltamullan 
sävyyn. Syksyllä 2016 Maurinkadun länsisivun rapistuneet ikkunat huolto-
maalattiin suoraan vanhan maalin päälle ja sävyltään jälleen valkeiksi. Myös 
muut ikkunat ovat sävyltään valkoiset, mikä korostuu liikaa tiilijulkisivussa. 
Osassa ikkunoista maalipinnat ovat kuluneet kokonaan pois.

ULKO-OVET

Maurinkadun rakennuksessa on vain kolme ulko-ovea. Ne uusittiin kaik-
ki 1960-luvun peruskorjauksessa. Teräslasiovet (rautaovet) toteutettiin 
arkkitehtipiirustuksen mukaan vastaavalla tavalla kuin Liisankadulla. 
Pääsisäänkäynnin ovi suunniteltiin pariovena yläpuolisine kaari-ikkunoi-
neen ja sivuporrashuone vasikallisena. Tässä vaiheessa pääoven yläpuolella 
ei ollut katosta. Nykyinen pääsisäänkäyntiovi on 1980–90-luvuilta ja katos 
on lisätty ilmeisesti siinä vaiheessa. Kellarin ovi uusittiin peruskorjauksessa 
pystypaneelioveksi kuten Liisankadulla. 

Pääsisäänkäyntiovessa oli alkuaan vastaavanlainen jäsentely kuin 
Liisankadun siiven säilyneessä pihaovessa. Sen yläpuolella oli kaari-ikkuna 
puitejakoineen. Oven yläpuolella oli kaareva peltikatos koriteellisin rauta-
konsolien. Sivuportaan ovi oli todennäköisesti samaa mallia. 

Pääsisäänkäyntiovi on vakio-
mallinen teräslasiovi. Se on ident-
tinen Liisankadun pääportaan 
oven kanssa ja uusittu samaan ai-
kaan 1980–90-luvuilla. Oveen liit-
tyy kaareva yläikkuna. Harmaaksi 
maalatussa vasikallisessa lasioves-
sa on alumiiniset lasilistat. Oven 
sisäpuolella on teräskalterit. 

Sivuporrashuoneen teräslasiovi on samaa mal-
lia kuin Liisankadun sivuportaassa. Se toteutettiin 
1960-luvun peruskorjauksessa arkkitehtipiirustuk-
sen mukaan (10.1.1962/ PLM rak.osasto, HS). Vedin 
on suunnitelmien mukaan mallia Primo. Vasikallinen 
ovi on maalattu vihertävänharmaaksi. 

Kellarin pystypaneeliovi on 
1960-luvun peruskorjauksesta tai 
se on uusittu vastaavan malliseksi 
1980–90-luvuilla. Harmaaksi maa-
latussa ovessa on potkupelti.



160 

Sisätilojen säilyneisyys

Rakennukseen johdattava komea kolmivartinen holvattu porras sekä sivu-
käytäväratkaisuun perustuva rationaalinen pohjakaava ovat poikkeuksellisen 
hyvin säilyneet. Entiselle kasarmille on ominaista myös avarat valoisat tilat 
ja suuret kaari-ikkunat. Nykyinen 1960-luvun peruskorjauksesta peräisin 
oleva pelkistetty asu on ajalleen tyypillinen. Maurinkadun rakennuksen 
historiassa se oli ensimmäinen uusi kokonaisvaltainen kerrostuma. Pitkään 
kasarmikäytössä toiminut rakennus säilyi 1950-luvun lopulle lähes alku-
peräisessä asussaan. 

Ensimmäisen kasarmivaiheen 1882–1901 lopussa tehty kolmannen 
kerroksen laajennus oli suuri tilallinen muutos, mutta se noudatti raken-
nukselle ominaista tilajakoa ja materiaalivalikoimaa. Lattiat olivat lautaa 
ja kattopinnat paneelia. Seinät oli maalattu kasarmeille tyypillisen tapaan. 
Peiliovet ja ruutuikkunat sekä pro�loidut katto- ja jalkalistat jäsensivät 
suuria tiloja. 

Seuraavassa vaiheessa, aina 1950-luvun alkuun saakka, rakennuksessa 
oli useita käyttäjiä. Suuriin korjauksiin ei ollut varaa. Tilalliset muutokset 
olivat vähäisiä ja luonteeltaan väliaikaisia. Pintoja kunnostettiin vuosikor-
jauksissa ja eri vuosikymmenet näkyivät enimmäkseen värityksen muutok-
sissa. 1950-luvun alkupuolella ensimmäisen kerroksen tilat kunnostettiin 
Sotamuseon käyttöön. Merkittävin muutos oli entisten miehistötupien 
välille avatut kaariaukot museon näyttelykiertoa varten. Vähillä varoilla teh-
dyssä muutostyössä pintamateriaalit kuitenkin säilyivät pitkälti ennallaan.

1960-luvun uudistuksessa Sotahistoriallista tutkimuslaitosta var-
ten tilojen asu muuttui täysin, vaikka tilamuutokset olivat vähäisiä. 
Pintamateriaalien ja teknisten asennusten myötä rakennus siirtyi uuteen 
aikaan. Tilojen kannalta suurin muutos oli alaslasketut levykatot. Yhtenäiset 
pinnat koostuivat harmaista vinyylilaatoista sekä valkeista seinä- ja katto-
pinnoista. Poikkeuksellisesti vanhat peiliovet jätetiin paikoilleen, myös 
vanhat puulattiat ja -kattopinnat jätettiin uuden alle. Uudistettujen sisä-
tilojen yhtenäisyys on kärsinyt myöhemmistä lisäyksistä. Ullakkotilat ovat 
vuoden 1900 laajennusta ja hormimuutoksia lukuun ottamatta säilyneet 
sellaisenaan. 

Nykyisten pintamateriaalien alla on säilynyt paljon alkuperäistä. 
Porrashuoneessa on kuorittu esiin alkuaikojen kerrostumia ja tehty väri-
kerrostutkimus vuonna 2008 (Koristemaalaamo Ocra Oy). Väritutkimus 
on tarpeen myös muissa tiloissa alkuperäisvärityksen selvittämiseksi. Siitä 
on saatavissa lisäselvyyttä myös muutosvaiheisiin.

Ensimmäisen kerroksen käytävä vuon-
na 1901 (F. Engström) ja 1960-luvun 
peruskorjauksen jälkeen. SM
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LATTIAPINNAT

•	 Alkuaan 1.–3. kerroksessa kasarmikäytävien, tupien ja asuinhuoneistojen latti-
at olivat pääosin lautaa ja ilmeisesti vernissattuja (tervaöljykäsittely). Käytävillä 
ja huonetiloissa käytettiin maalattuja profiloituja puujalkalistoja. Pesu- ja käy-
mälätilat sekä osa kellarikerroksen lattioista asfaltoitiin. Kellarin työtiloissa 
oli pääosin lautalattiat (vanhaa lautalattiaa on säilynyt tilassa 024), lääkärin 
vastaanottohuoneissa puolestaan asfalttilattiat. Pääportaan askelmat ja tasan-
teet tehtiin harmaasta ja punertavasta graniitista. Myös sivuporrashuoneen 
askelmat tehtiin graniitista, mutta tasanteet olivat ilmeisesti hiottua betonia, 
joka myöhemmin maalattiin. Ullakon permanto ja portaat ladottiin tiilistä.

•	 Vuoden 1900 laajennuksessa kolmanteen kerroksen tehtiin uusia lankku-
lattioita, jotka tervaöljykäsiteltiin vanhojen lattioiden tapaan. Jalkalistat ver-
nissattiin. Pesuhuoneiden, käymälöiden ja varushuoneiden lattiat asfaltoitiin. 

•	 1920-luvun vuosikorjauksissa lankkulattioita sekä korjattiin että uusittiin. 
Lattiat pääosin tervattiin, mutta asuinhuoneistojen lankkulattiat öljymaalat-
tiin. Myös pesuhuoneiden ja käymälän asfalttilattioita uusittiin. 

•	 1940–50-luvuilla Sotamuseon ja Tykistökoulun tiloissa oli edelleen pääosin 
lautalattiat. Asuntoihin asennettiin korkkimattoja (jäljellä 2.krs:n asunnon 
komerossa, puujalkalista on ilmeisesti tältä ajalta). 

•	 1960-luvun peruskorjauksessa pääporrashuoneeseen lisättiin jalkalistoiksi 
ruskeat pystyyn asennetut klinkkerit. Käytävien ja huoneiden, asuntojen sekä 
wc-tilojen lattiat päällystettiin lähes kauttaaltaan harmailla vinyylilaatoilla (250 
x 250 mm), osassa wc-tiloista käytettiin sinistä muovimattoa. Vanhat puujalka-
listat korvattiin harmailla muovijalkalistoilla. Asunnoissa käytettiin kuitenkin 
puujalkalistoja. Asuntojen kylpyhuoneet laatoitettiin sinisillä mosaiikkilaatoilla.

•	 Nykyinen asu on pitkälti peräisin 1960-luvun peruskorjauksesta. Näyttelyitä 
varten on lisätty muovisia sähkölistoja. Osaan tiloista kuten entiseen asuntoon 
(2.krs) on vaihdettu linoleum-matot, vanhat jalkalistat ja kynnykset on jätetty 
paikoilleen. Muutamin tiloihin on vaihdettu muovimatot (020–021, 023, 303).
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SEINÄPINNAT

•	 Alkuaan 1.–3. kerrosten sekä pääporrashuoneen seinäpinnat olivat pääosin 
rapatut ja maalatut kasarmeille tyypilliseen jäsentelyyn. Alaosat oli maalattu 
tummasävyiseen paneeliin rajausviivoineen ja yläosat puolestaan vaaleiksi. 
Käytävien yläosat oli kehystetty tummilla reunakaistoilla. Miehistötupien sei-
nien yläosat oli jäsennetty todennäköisesti Liisankadun tapaan, missä tummat 
reunakaistat kehystivät vaaleita peilikenttiä. Pääporrashuoneen alaosat on 
maalattu useaan kertaan ja varhaisimmat sävyt vaihtelivat väritutkimuksen 
mukaan okrasta, vihertävään ja punertavaan. Okranvärisessä maalikerroksessa 
oli punainen lasuuri. Seinän yläosa oli väritutkimuksen mukaan ollut alkuaan 
kellertävän vaaleanpunaiseen sävytettyä marmorointia. Pilarien ja pilasteri-
en maalatut yläosat jäljittelivät graniittia. Vääpelien asuntojen kamarit ovat 
mahdollisesti olleet tapetoituja. Työtilojen seinät olivat maalattuja. Kellarin 
kattilahuoneen seinäpinnat olivat puhtaaksimuurattua tiiltä.

•	 Vuoden 1900 laajennuksessa pääosa kolmannen kerroksen uusista muuratuis-
ta seinistä rapattiin ja maalattiin. Kevytrakenteiset seinät olivat vernissattuja 
cloison-seiniä sekä öljymaalattuja kokoliittilevyseiniä, joita on säilynyt ullakolla. 

•	 1920-luvun vuosikorjauksissa seinien rappausvikoja korjattiin, kitattiin ja maa-
lattiin kahteen kertaan öljyvärillä. Tässä vaiheessa seinät maalattiin ainakin käy-
tävillä entiseen tapaan tummaan alaosaan rajausviivoineen. Asuinhuoneistoissa 
keittiöiden seinät öljymaalattiin ja kamarit tapetoitiin. Muilta osin alkuperäiset 
materiaalit pääosin ilmeisesti säilyivät. 

•	 1930–50-luvuilla käytävien ja ilmeisesti tupienkin seinät oli maalattu tumma-
sävyiseen alapaneeliin rajausviivoineen. Sotamuseon tilojen seinäpinnat olivat 
pääosin valkeiksi maalattuja. Pohjoispään työhuoneissa oli eräiden pohjapiir-
rosmerkintöjen mukaan tapetteja 1950-luvulla.

•	 1960-luvun peruskorjauksessa päätilojen seinäpinnat maalattiin harmahtavan 
ja osin kellertävän valkeiksi. Kevytrakenteiset väliseinät tehtiin levyrakentei-
sina avosaumoin. Pääporrashuoneen rappauspinnat silotettiin ja maalattiin 
lateksilla. Kylpyhuone- ja wc-tilojen taustalaatoitukset tehtiin valkeista ke-
raamisista laatoista. 

•	 Nykyisin peruskorjauksen aikainen asu on pääosin säilynyt. Osassa tilois-
ta (015, 122, 224) on voimakkaita oranssin ja vihreän sävyjä, mahdollisesti 
1970-luvulta. Tilan 107 väritys beigensävyisine takaseinineen on ilmeisesti 
2000-luvulta. Pääporrashuoneesta tehtiin väritutkimus vuonna 2008, jonka 
jälkeen lateksipinnat 1960-luvulta alkaen kuorittiin pois. Ne olivat estäneet 
kosteuden haihtumisen ja aiheuttaneet maalipintojen irtoamisen.
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KATTOPINNAT

•	 Alkuaan 1.–3. kerrosten päätilojen kattopinnat olivat vernissattua puupa-
neelia profiloituine kattolistoineen. Suurien miehistötupien kattopinnat oli 
jaettu laudoilla (h=70 mm) neliömäisiin kenttiin. Reunimmaiset neliöt olivat 
keskimmäisiä neliöitä (3660 x 5430 mm) pienemmät. Kattolistat olivat pro-
filoituja. Vuonna 1998 tehdyn kuntotutkimuksen mukaan alakaton alla oleva 
alkuperäinen puupaneelikatto oli hyväkuntoinen. Pääporrashuoneen katto-
pinnat ovat holvattuja. Alkuaan ne oli maalattu todennäköisesti kalkkimaalilla. 
Väritutkimuksen mukaan kattopintojen vanhin maalikerros oli yksivärinen, 
holkkalistassa oli graniitti-imitaatiota ja katonrajassa tummanpunainen ra-
jausviiva. Pääporrashuoneen myöhemmät lateksimaalikerrostumat poistet-
tiin 2000-luvulla. Kellarikerroksen työtiloissa oli alun perin paneelikattoja. 
Portaaseen liittyvissä tiloissa oli ristiholvit ja teknisissä tiloissa kappaholvit.

•	 Vuoden 1900 laajennuksessa kolmannen kerroksen kattopinnat paneloitiin 
ja ne vernissattiin kattolistoineen.

•	 1920-luvun vuosikorjauksissa puupaneloituja kattopintoja maalattiin öljy-
värillä. 

•	 1940–50-luvuilla Sotamuseon tiloissa paneelikatot oli maalattu pääosin val-
keiksi.

•	 1960-luvun peruskorjauksessa lähes kaikkiin tiloihin porrashuoneita lukuun 
ottamatta rakennettiin levyrakenteiset alakatot, jotka maalattiin valkeiksi. 
Kattolevyn ja seinän väliin jätettiin rako. Valaisimet asennettiin kattopintaan. 
Tilojen kattopinnat ovat edelleen pääosin peruskorjauksen aikaisessa asus-
saan. Pääporrashuone maalattiin peruskorjauksessa lateksilla ja ilmeisesti 
valkein sävyin. Pääporrashuoneesta tehtiin väritutkimus vuonna 2008, jonka 
jälkeen lateksipinnat 1960-luvulta alkaen kuorittiin pois. Ne olivat estäneet 
kosteuden haihtumisen ja aiheuttaneet maalipintojen irtoamisen.
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OVET JA VÄLISEINÄIKKUNAT

Valtaosa rakennuksen alkuperäisistä peiliovista on säilynyt, toisin 
kuin Liisankadun siivessä, jossa on jäljellä vain pari vanhaa peiliovea. 
Maurinkadun siivessä alkuperäiset paripeiliovet johtavat päätiloihin. 
Yksilehtisiä peiliovia on useampaa eri mallia. Pääporrashuoneen siroraken-
teiset teräslasiovet ylälaseineen ovat peräisin 1960-luvun peruskorjauksesta. 
Myös muut laakaovet ja teräspalo-ovet ovat pääosin peruskorjauksen ajalta, 
osa on myöhempiä lisäyksiä. 

Käytäviä rytmittävät ovisyvennyksiin sijoitetut korkeat paripeiliovet, 
joihin liittyy yläikkunat. Ne johtivat alkuaan miehistötupiin, kansliaan ja 
varushuoneeseen. Huoneiden puolella ovia kehystävät malliltaan yksin-
kertaiset ovilistat, jotka korvasivat alkuperäiset pro�ililistat. Ovilehdet on 
jaettu pystysuuntaisesti kolmeen peiliin. Yläikkunat ovat neliruutuisia. Osa 
ikkunoista on myöhemmin peitetty levyin. Ovien kaikki painikkeet on vaih-
dettu 1960-luvulla. Myös saranoita on vaihdettu. Ovissa ei ole kynnyksiä 
ja lattiamateriaali jatkuu yhtenäisenä käytävältä huoneisiin.

Samaa peiliovimallia käytettiin myös samanaikaisesti rakenteilla olevissa 
upseerikasarmeissa Marian- ja Liisankadulla. Mariankadun ovien hankin-

Alkuperäiset paripeiliovet. on sijoitettu 
käytävän puolella ovisyvennyksiin. Ovilehdet 
on jaettu kolmeen peiliin, joista keskimmäinen 
on matalin. Oviin liittyy neliruutuiset yläik-
kunat. Painikkeet on vaihdettu 1960-luvulla, 
saranoita on vaihdettu osittain.

Yksilehtisiä peili- ja kehysovia on useam-
paa eri mallia ja ne ovat peräisin eri ajoilta. 
Ne johtavat nykyisin työhuoneisiin sekä wc- ja 
siivoustiloihin. Kellaritiloissa on vanhoja ke-
hysovia. Kaikki painikkeet on vaihdettu.
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tasopimuksen yhteenvedossa on maininta, että ennestään valmiita ovia oli 
11 kpl. Mahdollisesti ne olivat aikaisemmin valmistuneen miehistökasar-
min työmaalta ylijääneitä. Myös tarkk’ampujapataljoonien puukasarmeissa 
käytettiin samaa ovimallia yläikkunoineen.

Kolmannen kerroksen kaksi alkuperäisen mallista paripeiliovea ovat 
vuoden 1900 laajennuksesta. Yksilehtisiä peiliovia käytettiin alkuaan pesu-
huoneissa, asuinhuoneistoissa ja kellarin työtiloissa. Ovia on useampaa eri 
mallia ja osa niistä on peräisin 1900–40-luvuilta. 1960-luvun peruskorja-
uksessa vanhoja peiliovia on ilmeisesti sijoitettu osittain uusiin paikkoihin.

Peruskorjauksenaikaiset porrashuoneiden teräslasiovet ovat kaikki 
säilyneet. Palo-ovien malli on sama kuin Liisankadun ovissa, joista on jäl-
jellä Puolustusministeriön rakennusosaston laatima suunnitelmapiirustus 
vuodelta 1962. Ovet on suunniteltu mahdollisimman aineettomiksi ilman 
mitään jakoa ja ylälasi on kiinnitetty kapealla listalla. Ovien molemmin 
puoliset kaari-ikkunat on detaljoitu yläikkunoiden tapaan, alumiinilista on 
ilmeisesti myöhempi lisäys. Sekä ovissa että ikkunoissa on rautalankalasit. 

Alkuperäisistä porrashuoneiden ovista ja väliseinäikkunoista ei ole 
tarkempaa tietoa. On todennäköistä, että ne olivat saman tyyppisiä kuin 
Liisankadun pääsisäänkäynnin ja aulan välinen peiliovi. Kyseinen ovi näkyy 
1920-luvun valokuvassa ja muistuttaa jäsentelyltään Liisankadun pihanpuo-
leista ulko-ovea. Alkuperäisissä väliseinäikkunoissa on ollut mahdollisesti 
samanlainen jako kuin ulkoikkunoissa. Maurinkadulla oli alkuaan myös 
pesuhuoneiden ja käytävien välillä kapeat väliseinäikkunat. Ne poistettiin 
viimeistään 1960-luvun peruskorjauksessa. 

Entisten asuinhuoneistojen porras- ja väliovet vaihdettiin peruskor-
jauksessa laakaoviksi. Kolmannen kerroksen uusien työhuoneiden ovet 
tehtiin myös laakaovina, osassa niistä on lasiaukkoja. Myös kaikki kellarin 
ja ullakon palo-ovet uusittiin. Muutamia ovia on lisätty ja uusittu myös 
peruskorjauksen jälkeen. 

Porrashuoneiden teräslasiovet 
ovat peräisin 1960-luvun perus-
korjauksesta ja ne on toteutettu 
arkkitehtipiirustuksen mukaisesti. 
Palo-ovissa on rautalankalasit ja 
kellarikerroksen ovessa struktuu-
rilasi. Väritys on peräisin peruskor-
jauksen ajalta. Porrashuoneen puo-
lelta ovet on maalattu tummanpu-
naisiksi (kuten kaide) ja käytävien 
puolelta harmaiksi.

Yksi lehtiset laakaovet  ovat  perä is in 
1960-luvun peruskorjauksesta tai ne ovat 
myöhempiä lisäyksiä. Osassa ovista on la-
siaukot. 

Vanha peiliovi, jossa on takorautasaranat, si-
joittuu kellariin. Se on maalattu rusehtavaksi.
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Rakenteet ja talotekniikka

RAKENTEET

Rakennuksen kantava runko muodostuu muuratuista ulkoseinistä ja vä-
liseinistä. Rakennus on perustettu kiviladelman ja paikoin kallion päälle. 
Osalla matkaa perustus on tehty louheen ja tiilijätteen varaan. Vuonna 
1998 tehdyssä kuntotutkimuksessa (Ins.tsto Mikko Vahanen Oy) laadit-
tiin rakenneleikkaukset rakennuksen ulkopuolelle tehtyjen koekuoppien 
perusteella. Niiden mukaan perustustaso vaihtelee 1–1,5 metriä pihata-
sosta alaspäin. Perusmuurin kokonaisleveys graniittisokkelin kohdalla on 
noin 1100 mm. Kiviperustus levenee julkisivupinnan ulkopuolelle noin 
100 mm. Peruskivet on saumattu kalkkilaastilla. Alin kivikerros on osin 
saumaamatta. Perusmuurien vierustäytöt on tehty soralla ja tiilijätteellä. 
Rakennuksessa on maanvarainen alapohja.

Käyttämätön kellaritila jakautuu rakennuksen kantavien seinien mu-
kaisesti osiin. Matalissa alatiloissa näkyvä kalliopinta on luonnontilainen. 
Niiden ”lattia” on rakennusjätteen, tiilien, soran ja laastin peitossa. Isoissa 
tiloissa, myös käyttökellarissa on tilojen keskellä kookas kiviladonnan tai 
kallion varaan perustettu tiilipilari, johon ylemmän kerroksen lattian väli-
pohjapalkkien puinen pääkannattaja tukeutuu. 

Alkuperäiset puurakenteiset täyttövälipohjat ovat pitkälti säilyneet. 
Pääpalkit tukeutuvat kantavaan julkisivuun. Niiden jänneväli on noin 
7350 mm (kantavien seinien välinen vapaa aukko). Kantavien pääpalkkien 
koolausjako on 600mm. Niiden välinen rossipohjamainen lautarakenne 
on tuettu palkkien kyljissä oleviin naulauspuihin (50x50mm). Kantavaa 
puupalkistoa on tuettu ja jäykistetty paikoin erillisillä puu- ja teräspalkeil-
la. Välipohjissa on äänen- ja lämmöneristeenä käytetty rahkasammalta ja 
rakennusjätettä, josta rakennuksen valmistuttua käytiin paljon keskustelua. 
Siinä yhteydessä täytteistä tehtiin myös lukuisia tutkimuksia, mutta mitään 
ongelmia ei löytynyt. Vanhojen lankkulattioiden päällä on viimeistään 
1960-luvulla lisätty puukuitumassa ja sen päälle vinyylilaatta, joissa on 
todettu olevan asbestia. Ullakon palopermanto on tiilistä ladottu ja sen alla 
on lankkulattia. Lämmöneristyksenä on rakennusjätettä, olkia ja sammal-
ta. Yläpohjarakenteen kokonaispaksuus on 450 mm. Pääporrashuone on 
holvattu ja osin ristiholvein. Kellaritilat on osittain holvattu kappaholvein. 

Rakennuksen vesikatto on kahdessa tasossa. Kattoa kantavat rakenteet 
ovat massiivipuuta (120 x 150 mm, k 1050 mm) ja kattoruoteet lautaa. 
Katemateriaalina on tervattu teräspelti. Vedenohjaus on järjestetty jalkarän-
nein ja syöksytorvin. Vesikatolla on vain yksi iv-piippu, joka on myöhempi 
lisäys. Kaikki alkuperäiset savu- ja poistoilmahormit on purettu pois.

Välipohjien rakenneleikkauksissa 
1960-luvulta näkyvät alkuperäiset 
lattiarakenteet (PhRakl). Oikeal-
la leikkaus perustusten kohdalta 
vuodelta 1998. Ins.tsto M. Vahanen
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Muutokset 
1900-luvun alussa rakennuksen kolmatta kerrosta laajennettiin. Sen jälkeen 
suuria rakenteellisia muutoksia ei ole tehty lukuun ottamatta väliseiniin 
tehtyjä aukkoja ja talotekniikasta johtuneita muutoksia. 1950-luvulla 
Sotamuseota varten ensimmäisen kerroksen eteläpään tiloja yhdistettiin 
avaamalla tilojen 116–119 välille leveät kaariaukot (8.11.1950, PLM:n 
rakennusosasto). Pohjoispään oviaukot avattiin puolestaan 1960-luvun 
peruskorjauksessa. Samalla purettiin pois alkuperäiseen ilmanvaihtojär-
jestelmään liittyneet hormit. 

1980-luvun lopun teknisiin asennuksiin liittyvissä korjauksissa raken-
nesuunnittelijana oli Insinööritoimisto Kortesluoma Ky. Lattiarakenteiden 
avaukset ja tutkimukset tehtiin Konsultointi Kareg Oy:n toimesta. 
Välipohjat jäivät muutamia muutoksia lukuun ottamatta ennalleen. Vuonna 
2006 toteutetun ulkopuolisen poistumistieportaan perustukset suunnitteli 
Rakennusinsinööritoimisto P&T Jauhiainen Oy.

Leikkauspiirustuksessa vuo-
delta 1938 näkyy alkuperäi-
set teräspalkit. PhRakl
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TALOTEKNIIKKA

Nykyiset lvis-asennukset ovat pääosin peräisin 1960-luvun peruskorjauk-
sesta, jolloin kaikki tekniset asennukset uusittiin. Suunnitelmat laadittiin 
Puolustusministeriön rakennusosastolla ja ne on päivätty 17.11.1960. 
Lämpö-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtoasennukset on kerrosten osalta esitetty 
samassa piirustuksessa. Rakennuksessa on nykyisin sekä painovoimainen 
että koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä. Lämmitys on hoidettu pat-
tereilla, jotka uusittiin peruskorjauksessa.

Rakennuksessa oli alkuaan sekä vesi/höyry- että ilmakeskuslämmi-
tys (nk. kaloriferijärjestelmä) eli kyseessä oli eräänlainen sekajärjestelmä. 
Lämmön siirtämiseen käytettiin kuumaa höyryä. Se kuljetettiin kellarin 
kahdesta höyrykattilasta johtoja pitkin ikkunoiden alla oleviin nk. ripapat-
tereihin, jossa se tiivistyi vedeksi. Lisäksi kellariin lämpökamareissa läm-
mitettyä ulkoilmaa tuotiin käytävien hormien kautta majoitushuoneisiin. 
Raitisilmasäleiköt sijaitsivat kellarin pihasivulla, josta ilma johdettiin kana-
via pitkin kadunpuoleisiin lämpökamareihin ja sieltä edelleen muurattuja 
pystyhormeja pitkin ylempien kerrosten käytäville ja huoneisiin. Poistoilma 
johdettiin huoneiden nurkissa oleviin muurattuihin pystyhormeihin, joissa 
oli säleiköt sekä ylä- että alaosassa. Hormeja pitkin poistoilma johdettiin 
kellarin kanaalien kautta rakennuksen keskellä olevaan kahteen suureen 
pystyhormiin. Pystyhormin keskellä oli kattilahuoneen teräsrakenteinen 
savupiippu. Huoneiden tuuletus hoitui ikkunaventtiilien kautta, joita 
isommissa majoitushuoneissa oli kaksi kappaletta. 

1960-luvun peruskorjauksessa ilmanvaihto muutettiin osittain koneel-
liseksi poistoilmanvaihtojärjestelmäksi. Poistoilmakanavat on sijoitettu 
huoneiden puolelle, alakaton yläpuolelle. Käytävän ulkoseinässä on raitis-
ilmaventtiilit. Kolmannen kerroksen luentosaliin lisätiin jäähdytys vuonna 
1997 (PhRakl, Helsingin rakennustoimisto)     

Levypatterit ovat peräisin 1960-luvun peruskorjauksesta. Ne korvasivat 
alkuperäiset ripapatterit. Niihin tiloihin (asunnot, 1900-luuvn laajennus-
osat), joissa oli alkuaan ollut uunilämmitys, asennettiin jaepatterit ilmei-
sesti jo 1940-luvun lopulla. Ne säilytettiin peruskorjauksessa. Varsinainen 
lämmönjakohuone sijoitettiin 1960-luvulla valmistuneen naapuritalon 
(Pohjoisranta 24) kellariin, jossa se oli 2000-luvulle saakka. Siirryttäessä 
kaukolämpöön tekninen tila sijoitettiin takaisin kellariin.

Nykyiset sähköasennukset ovat enimmäkseen peruskorjauksen ajalta. 
Siinä vaiheessa valaisimet uusittiin aikakaudelle tyypillisin loisteputkiva-
laisimin. Myös sähkökalusteet ovat pääosin säilyneet. Sähköasennuksia 
on uusittu 1990-luvun puolivälissä (Projectus Team Oy). Paloilmoitin- ja 
poistumistiejärjestelmä on peräisin 2000-luvulta. Sen johdotukset on asen-
nettu alakattojen alapuolelle.

Alkuperäinen suunnitelmapiirustus 
lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmistä 
vuodelta 1883. KA
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Tilainventoinnit

0.krs
•	 Tekninen tila ja kellari 
•	 Eteläpään käytävä ja varastot

1.krs
•	 Pääporrashuone A
•	 Aula, käytävä ja väliköt 
•	 Pohjoiskäytävä, työhuoneet, taukotila
•	 Näyttelytilat ja työhuoneet
•	 Eteläpään asunto 
•	 Sivuporrashuone B 

2.krs
•	 Aula, käytävä ja väliköt
•	 Pohjoiskäytävä, työhuoneet, taukotila
•	 Kokoelmavarastot ja työhuoneet
•	 Eteläpään työhuone ja taukotila 

3.krs
•	 Käytävä ja työhuoneet
•	 Luentosali, käytävä ja työhuoneet
•	 Sivu-ullakot

4.krs
•	 Ullakkotila
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0.KRS
Kellarikerros perustuu ylempien kerrosten tavoin sivukäytäväratkaisuun. 
Käyttötilat sijoittuvat pääosin rakennuksen eteläpäähän. Pohjoispäädyssä on 
lämmönjakohuone, muilta osin pohjoisosa on enimmäkseen kaivamatonta. 
Osittain maanpäällisen kerroksen pihasivuilla on ikkunat. Tilat ovat nykyisin 
Sotamuseon varastona.

Alkuaan pääporrashuonetta ympäröi kolmelta sivulta yhtenäinen holvattu kat-
tilahuone, jonka molemmilla puolilla oli suuret savupiippu- ja poistoilmahormit. 
Kattilahuoneesta johti pohjoispäähän matala kanaali ja eteläpäähän käytävä, jonka 
varrella oli tilat lääkärille, suutarille ja räätälille. Lääkärin vastaanottotila oli jaettu 
kolmeen – vastaanotto- ja tutkimushuoneisiin sekä välskärin päivystyshuonee-
seen. Lämminilmakammiot nk. lämpökamarit oli sijoitettu käytävän eteläpäähän 
ja kanaalin pohjoispäähän (pohjapiirustuksessa näkyy keltaisella raitisilman reit-
ti pihasivun säleiköstä lämpökamareihin). Eteläpäädyssä B-sivuporrashuoneen 
yhteydessä oli varusmestarin asuinhuoneisto. Porrashuoneesta oli yhteys myös 
kellarin käytävälle. Pohjoispäätyyn oli puolestaan suunniteltu latriinien tyhjen-
nykseen liittyvä pudrettihuone (pudrett beredning) (11.4.1882/ Lagerspetz).

Vuosina 1902–18 tilat olivat venäläisen sotaväen ja 1919–26 SVK:n rykmentin 
käytössä. Suuria tilamuutoksia ei tehty, vaikka käyttäjät vaihtuivat.

Muutos- ja korjaustyöt 1930-luvulla
Vuoden 1932 piirustuksessa kattilahuone on ennallaan ja käytävän eteläpäässä 
näkyy vielä nk. lämpökamari. Käytävälle on lisätty kaksi klosettia. Kaikki piha-
sivun huoneet 016–019 on jaettu väliseinin pienempiin tiloihin, jotka toden-
näköisesti olivat osittain asuinkäytössä (14.2.1932/ Kasarmihoitoalue Hki II). 
Vuoden 1937 piirustuksessa eteläpään tilajako on pääosin sama kuin vuonna 
1932 lukuun ottamatta käytävää ja tilaa 019. Pohjoispäähän on esitetty wc-tilat 
ja ilmeisesti pesutupa (15.7.1937/ Kasarmihoitoalue Hki I). Molemmista edellä 
mainituista piirustuksista on toiset hieman poikkeavat kopiot, joiden nimiössä 
lukee Sotamuseo. Museo muutti rakennukseen vasta 1940-luvun lopulla, vaikka 
ajatuksia siirtämisestä oli jo ollut aikaisemmin. Siinä vaiheessa sen varastotilat 
sijoitettiin kellariin.

Peruskorjaus 1960–62 ja myöhemmät muutokset
Viimeistään peruskorjauksessa kattilahuone jaettiin väliseinin pienemmiksi tiloiksi 
ja sen pohjoissivulta erotettiin tekninen tila 011. Länsisivulle, porrashuoneen ja 
eteläpään välille, avattiin yhtenäinen käytävä poikittaisseiniin tehdyillä kaariau-
koilla ja purkamalla alkuperäinen lämpökamari. Samalla ilmeisesti käytävän lattiaa 
laskettiin poistamalla sen alta ilmakanaali. Suunnitelmapiirustuksen mukaan piha-
sivun tilat muutettiin varastoiksi ja myöhemmin lisätyt väliseinät purettiin pois. 

1882/ PhRakl

1937/ PhRakl

1960/ PhRakl
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Sä i lyneisyyskaav io
0. kerros 1 :350

Säilyneisyyskaavion kuusi vaihetta:

Kaavioiden pohjana ovat PhRakl:n pohjapii-
rustukset vuodelta 1960. Tilanumerointi on 
tehty tätä selvitystä varten.

1980–2000

1960–1979

2000 jälkeen

1882–1883

1900–1929 

1930–1959

puretut alkuperäiset 

Kellaritila 014 ennen peruskorjausta. SM

Pohjoispään nykyinen tilajako on todennäköisesti peruskorjauksen ajalta, 
vaikka sitä ei ole esitetty piirustuksissa. Sinne sijoitettiin huoltomiehen työtilat. 
Varsinainen lämmönjakohuone rakennettiin peruskorjauksen aikoihin valmistu-
neen naapuritalon (Pohjoisranta 24) kellariin, jossa se toimi 2000-luvulle saakka. 
Sen jälkeen siirryttiin kaukolämpöön ja tekninen tila sijoitettiin takaisin kellariin. 
(4.10.1960/ PLM, rak.osasto, HS).

P



TEKNINEN TILA JA KELLARI
004–006, 009, 011
ap. pudrettihuone, pannuhuone

Kellarikerroksen pohjoisosa on osin kaivamatonta tilaa. Pohjoispäädyssä 
on lämmönjakohuone ja huoltomiehen työtila. Pääportaan yhteydessä on 
teknisiä tiloja ja varastoja. Niistä on käynti mataliin alustiloihin. 

Pohjoispäädyn tilat ovat muutaman askelman maanpintaa alempana. 
Pihalle työntyvässä sakarassa on lämmönjakohuone 009b. Sen vieressä on 
huoltomiehen työtila 009c, josta on lohkaistu wc- ja suihkutila sekä tuuli-
kaappi. Alkuaan koko pohjoispääty oli yhtä pudrettihuonetta, ja lattia oli 
asfaltoitu. Nykyinen tilajako ja asu ovat pääosin 1960-luvun peruskorja-
uksesta. Varsinainen lämmönjakohuone sijoitettiin siinä vaiheessa samaan 
aikaan valmistuneen naapuritalon (Pohjoisranta 24) kellariin, jossa se oli 
2000-luvulle saakka.

Sisäänkäynti on alkuperäisellä paikallaan, samoin kuin lämmönjako-
huoneen ikkuna-aukko. 1960-luvun peruskorjauksessa ikkuna korvattiin 
lasitiilillä ja paneeliovi on ilmeisesti samalta ajalta. Työtilan ikkunan paikalla 
oli alkuaan vain luukku. Sen paikalle on puolestaan siirretty vanha ikkuna. 
Myös tuulikaapissa on vanha peiliovi. Molempien tilojen seinissä on kella-
rikanaaleihin johtavat teräsluukut. Lattiat ovat betonia. Rapatut seinä- ja 
kattopinnat on maalattu valkeiksi. Wc- ja suihkutilassa on muovimatto ja 
suihkutilan nurkkaus on keraamista laattaa.

Pääporrashuoneen pohjoispuolella on nykyisin teknisiä tiloja ja varastoja. 
Ne olivat alkuaan osa porrashuoneen ympärille sijoitettua kattilahuonetta, 
jossa oli höyrykattilat lämmitystä varten. Portaan edustalla oli ristiholvattu 
aula pilareineen. Lattiapinnat olivat asfalttia. Nykyisin pohjoispuolen tilat 
on erotettu väliseinin ja portaaseen johtavan käytävän varrella on pieniä 
varasto- ja teknisiä tiloja. 
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Varastotila 004 on parhaiten säilynyt osa vanhaa kattilahuonetta. Tilassa 
on kappaholvit. Sekä seinä- että kattopinnat ovat puhtaaksimuurattua tiiltä. 
Maanpinta on hiekkaa ja seinien vierustoilla on kivilohkareita. Nurkassa 
on nähtävissä vanha pystyhormi, joka toimi alkuaan poistoilma- ja savu-
piippuna ja sen edessä oli uuni. Tilasta on käynti pohjoispuolen mataliin 
louhimattomiin tiloihin 005–006, joiden maantaso on ylempänä. Myös 
näissä maanpinta on hiekkaa ja osin rakennusjätettä. Kattopinnoissa on näh-
tävissä ylemmän kerroksen lattiarakenteita. Tilat ovat osin varastokäytössä. 
Vesimittarihuoneen 011 tiilipinnat on maalattu valkeiksi ja lattia on betonia.



ETELÄPÄÄN KÄYTÄVÄ JA VARASTOT
012–025
ap. pannuhuone, työtilat ja asunto

Kellarikerroksen pohjakaava perustuu ylempien kerrosten tapaan sivukäytä-
väratkaisuun. Pääportaan lisäksi kellariin on käynti eteläpäädyn sivuporras-
huoneesta. Holvattua sivukäytävää rytmittävät kaariaukot noin kahdeksan 
metrin välein. Keskirisaliitin kohdalla lattiataso on muuta kellaria ylem-
pänä. Ulkoseinällä on yläikkunat, joista osa on ilmeisesti laitettu umpeen. 
Seinän alaosassa on levytetty putkikotelo. Käytävän eteläpäässä oli alkuaan 
nk. lämminilmakammio, jossa raitisilma esilämmitettiin ja kuljetettiin sen 
jälkeen ylempien kerrosten käytäville. Se on purettu pois, todennäköisesti 
1960-luvun peruskorjauksessa. 

Pihasivun huonerivistössä on heti pääporrashuoneen vieressä verstastila 
013–015. Se kuului alkuaan osana kattilahuoneeseen ja tilassa on vain pieni 
ikkuna. Tila on jaettu kaariaukkojen kohdalta kevytrakenteisin väliseinin. 
Huonerivistö jatkuu kolmella samankokoisella varastotilalla 016–018. 
Niiden keskellä on tiilipilarit paitsi tilassa 016, jossa pylväs sijoitettiin al-
kuperäisen väliseinän mukaan. Kussakin tilassa on kolme ikkunaa, jotka 
ovat tosin tällä hetkellä peitettyinä. Huoneissa oli alkuaan tilat lääkärille, 
suutarille ja räätälille. Räätälin käytössä oli myös viereinen, edellisiä huo-
neita kapeampi tila 019, josta oli käynti päätykäytävän 020–021 kautta 
sivuporrashuoneeseen. Käytävä on nykyisin jaettu kahteen osaan ja se on 
siivoustilana. Suutarin ja räätälin tilojen väliset oviaukot on myöhemmin 
laitettu umpeen. Huoneiden nurkissa on säilynyt ylemmistä kerroksista 
puretut alkuperäiset pystyhormit. 

Eteläpäädyn sakarassa on sivuporrashuoneen yhteydessä kaksi huonetta 
ja välikkö. Ne muodostivat alkuaan varusmestarin asuinhuoneiston ja mui-
den asuntojen tapaan niissä oli uunilämmitys. Varusmestarin asuinhuoneis-
tossa samoin kuin suutarin ja räätälin huoneissa oli lankkulattiat. Lääkärin 
vastaanottohuoneissa oli puolestaan asfalttilattiat. Kaikissa näissä tiloissa 
oli paneelikatot kattolistoineen. 1930-luvun alkupuolella isot huoneet oli 
jaettu pienemmiksi tiloiksi ja käytävälle oli sijoitettu pienet klosetit.
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Kerros on nykyisin Sotamuseon varastokäytössä. Tilojen asu on peräisin 
1960-luvun peruskorjauksesta. Vanhoja peiliovia on säilynyt osittain. Lattiat 
ovat pääosin maalattua betonia. Entisessä asuinhuoneessa 024 on edelleen 
ruskeaksi maalattu lautalattia. Siivoustilassa 020–021 on muovimatto. 
Rapatut seinäpinnat on pääosin maalattu valkeiksi, osassa tiloista (015, 
019, 024) vihertäviksi tai oranssin värisiksi. Käytävän holvatut kattopinnat 
ovat rapattuja ja valkeiksi maalattuja. Muissa tiloissa on levyalakatot, jotka 
peittävät alkuperäiset paneelikatot ja kappaholvit. Loisteputkivalaisimet 
ovat osin peruskorjauksen ajalta, samoin kuin levypatterit. Osa pattereista 
on peräisin 1930-luvulta. 
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1.KRS
Kasarmirakennuksen rationaalinen pohjakaava perustuu kadunpuoleiseen sivu-
käytäväratkaisuun. Lähes koko rakennuksen pituisen, pohjois-eteläsuuntaisen 
käytävän keskellä on pääporrashuone ja sen molemmilla puolilla suuret entiset 
miehistötuvat (kaikkiaan 9 kpl) sekä kansliatila. Pohjoispäädyssä kapean käytä-
vän varrella oli alkuaan pesuhuone, latriini ja varushuone. Eteläpäädyssä oli puo-
lestaan kenttävääpelin asunto, johon oli myös oma sisäänkäynti sivuportaasta 
(11.4.1882/ Lagerspetz). 
Tilat säilyivät pitkälti ennallaan aina 1950-luvulle saakka, vaikka käyttäjät vaih-
tuivat. Vuosina 1902–18 rakennus oli venäläisten käytössä. Sen jälkeen 1919–26 
tiloihin majoitettiin SVK:n rykmentti. Vuosina 1928–39 ja 1941–44 kerroksessa 
toimi Lääkintävarikko sekä ilmeisesti 1940–41 Helsingin varuskuntapataljoona.

Muutos- ja korjaustyöt 1930–50-luvuil la
Pohjapiirustussarjassa vuodelta 1937 on esitetty myös 1950-luvun muutoksia, 
joten toteutettuja muutoksia on vaikea ajoittaa. Piirustuksessa eteläpään käytävä 
on erotettu aulasta väliseinällä ovineen ja lisäksi eteläpäästä on erotettu yksi 
huone. Tila 119 on ilmeisesti muutettu asuinhuoneistoksi. Se on jaettu kahdeksi 
huoneeksi ja väliköksi, josta on avattu yhteys sivuportaaseen. Tilan kulmaan on 
tehty wc-tila. Entisen kanslian 113 edustalla oleva välikkö ja varasto on purettu 
pois. Entinen varushuone 104–105 on jaettu kahdeksi huoneeksi. Yhdessä piirus-
tuskopiossa on tilojen 109–113 kohdalle kirjoitettu lyijyllä PvPE:n pioneeriosasto 
ja sen viereiseen tilaan 108 tutkijakunta. Eteläpään kohdalla lukee Sotamuseo 
(jota pohdittiin siirrettävän tiloihin jo ennen v. 1939). Sotamuseo sai eteläpään 
käyttöönsä v. 1949. Näyttelykiertoa varten tilojen 116–118 välille avattiin kaa-
riaukot vuosina 1950–51. Muutos on esitetty vuoden 1937 piirustuksessa käsin 
kirjoitettuna. Kerroksen pohjoispäässä toimi vielä 1951 Ilmavoimien esikunnan 
tutkakorjaamo ja Sotavankikomentajan esikunnan selvityselin sekä Patrun toi-
misto vuoteen 1953 saakka (15.07.1937/ Kasarmihoitoalue Hki I).

Peruskorjaus 1960–62 ja myöhemmät muutokset
Peruskorjauksessa Sotamuseota varten kerroksiin rakennettiin uudet wc-ja 
siivoustilat, jotka sijoitettiin tilojen 113 ja 115 edustoille. Viimeistään tässä vai-
heessa pohjoispäädyn pesu- ja wc-tiloista tehtiin työhuoneita. Tila 104–105 
jaettiin kahteen työhuoneeseen ja toiseen avattiin uusi oviaukko. Pesuhuoneen 
väliseinäikkunat laitettiin umpeen ja latriinin edustalla ollut välikkö purettiin. 
Eteläpäädyn asuntoa laajennettiin tilan 119 puolelle. Tässä vaiheessa loput mie-
histötuvista yhdistettiin toisiinsa avaamalla väliseiniin oviaukot (4.10.1960/ PLM 
rak.osasto, HS). 2000-luvulla parannettiin poistumistiejärjestelyjä rakentamalla 
ulkopuolinen kierreporras, tilan 108 ikkuna muutettiin oveksi ja sen eteen lisättiin 
teräsrakenteinen porras (5.10.2005/ Ark.tsto Mirja ja Pekka Koski-Lammi Oy). 

1882/ PhRakl

1960/ PhRakl

1937/ PhRakl
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Sä i lyneisyyskaav io
1. kerros 1 :350

Säilyneisyyskaavion kuusi vaihetta:

Kaavioiden pohjana ovat PhRakl:n pohjapii-
rustukset vuodelta 1960. Tilanumerointi on 
tehty tätä selvitystä varten.
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Vuoden 1994 näyttelyä ensim-
mäisen kerroksen käytävällä. SM
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PÄÄPORRASHUONE A
100, 200, 300

Holvattu kolmivartinen porras on lähes identtinen Liisankadun siiven 
pääportaan kanssa. Ne noudattavat molemmat teemaa, jota arkkitehti 
Lagerspetz on käyttänyt myös samaan rakennuskompleksiin kuulunees-
sa lasarettirakennuksessa sekä edelleen muunneltuna upseeriklubissa. 
Maurinkadun siiven porrashuone on Liisankadusta poiketen sijoitettu 
keskirisaliitin rakennusmassan sisäpuolelle. Näin ollen porras saa luonnon-
valoa vain yhdeltä sivulta. Kolmen pääkerroksen tasanteilla on lisäksi oven 
molemmin puolin kaksi suurta kaari-ikkunaa, jotka avautuvat auloihin. 
Vastaavanlaiset ikkunat oli suunniteltu myös Liisankadun porrashuonee-
seen, mutta työmaavaiheessa ne jätettiin toteuttamatta. 

Pilarit ja pilasterit rajaavat kolmea porrassyöksyä. Sekä kerros- että väli-
tasanteilla on kolme ristiholvia ja niiden väleissä vyökaaret. Syöksyjen väliset 
kaarevat aukot tekevät portaasta tilallisesti mielenkiintoisen. Vaikutelma 
on voimakkaan plastinen. Pilareiden ja pilasterien kapiteeleissa on sama 
relie�kuvio kuin Liisankadulla. 

  
Porrashuone on tehty kovaa kulutusta kestäväksi. Kerros- ja välitasanteet 
sekä porrasaskelmat ovat graniittia. Kivien sävyt vaihtelevat harmaasta 
punertavaan. Seinäpintaan upotetut ruskeat laattajalkalistat ovat peräisin 
1960-luvun peruskorjauksesta. Teräslasiovet ja väliseinäikkunat ovat samalta 
ajalta. Ovet ovat samaa tyyppiä kuin Liisankadulla. Ovi- ja ikkunamuutok-
sien myötä porras sai selkeän uuden kerrostuman. Alkuperäiset ovet olivat 
todennäköisesti peiliovia yläikkunoineen. Mahdollisesti ne olivat samaa 
mallia kuin Liisankadun pääsisäänkäynnin ja aulan välinen peiliovi, joka 
näkyy 1920-luvun valokuvassa ja muistuttaa jäsentelyltään Liisankadun 
pihan puoleista ulko-ovea. Alkuperäisissä väliseinäikkunoissa on ollut 
todennäköisesti saman tyyppinen jako kuin ulkoikkunoissa. Teräskaiteet 
ovat todennäköisesti 1920–30-luvuilta.
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Portaan seinä- ja kattopinnoista on kuorittu pois 1960-luvun ja sitä 
myöhemmät lateksimaalit, jotka irtoilivat pahasti. Viimeisimmässä vai-
heessa porras oli maalattu harmaan ja valkean sävyin. Vuonna 2008 tehdyn 
väritutkimuksen (Koristemaalaamo Ocra Oy) mukaan seinien alaosat oli 
maalattu useaan kertaan ja varhaisimmat sävyt vaihtelivat okrasta, vihertä-
vään ja punertavaan. Okranvärisessä maalikerroksessa oli nähtävissä punai-
nen lasuuri. Yläosa oli väritutkimuksen mukaan ollut alkuaan kellertävän 
vaaleanpunaiseen sävytettyä marmorointia. Pilarien ja pilasterien maalatut 
yläosat jäljittelivät graniittia. Kattopintojen vanhin maalikerros oli yksiväri-
nen, holkkalistassa oli graniitti-imitaatiota ja katonrajassa tummanpunainen 
rajausviiva. Metallikaide oli alkuaan ollut musta ja sen jälkeen sitä on maa-
lattu seinän alaosan mukaisesti. Nykyisin se on maalattu teräsovien kanssa 
samaan tummanpunaiseen sävyyn. 1960-luvun peruskorjauksessa seinille 
asennettiin kapeat loisteputkivalaisimet. Ne on myöhemmin korvattu uusil-
la valaisimilla. Paloilmoittimet ja poistumistievalot on lisätty 2000-luvulla.



AULA, KÄYTÄVÄT JA VÄLIKÖT
101, 112, 114

Sivukäytävä laajenee aulaksi rakennuksen keskirisaliitin kohdalla ja por-
rashuoneen edustalle muodostuu kaariaukon erottama etutila. Aulasta 
on näköyhteys porrashuoneeseen teräslasioven ja väliseinäikkunoiden 
kautta. Entistä kasarmikäytävää rytmittävät kaariaukot noin kahdeksan 
metrin välein. Keskirisaliittia rajaavat kaariaukot on viimeistelty pro�-
loinnein, samalla tavalla kuin porrashuoneen edustan kaariaukko sekä ovi 
ja väliseinäikkunat. Länteen avautuva käytävä saa luonnonvaloa pareittain 
sijoitetuista kaari-ikkunoista. Vastakkaisella seinällä on puolestaan kor-
keat ovisyvennykset, joissa on alkuperäiset paripeiliovet yläikkunoineen. 
Kahdesta aukosta puuttuu ovet ja käytävä laajenee huoneiden edustalle 
väliköiksi, joissa on wc- ja siivoustilat. Tässä kerroksessa ei entistä pitkää 
kasarmikäytävää pääse näkemään kokonaisuudessaan, kun se on katkaistu 
pohjoispäästä väliseinällä. 

 Komppanian voimistelu- ja äkseerausharjoituksiin suunnitellun käy-
tävän poikkileikkaus on neliö, leveys ja korkeus ovat noin neljä metriä. 
Käytävän varrella oli alkuaan miehistötuvat ja kanslia. Pohjoispäässä oli 
komppanian varuskamari ja sen edustalla olevan kapean käytävän varrella 
pesuhuone ja latriini. Eteläpäästä pääsi vääpelin asuinhuoneistoon. Lattiat 
olivat lautaa. Seinät oli maalattu kasarmeille ominaiseen tyyliin tum-
maan alaosaan ja kattopinnat olivat paneelia pro�loituine kattolistoineen. 
Käytävän molemmissa päissä, ulkoseinillä oli pystyhormit, joiden kautta 
tilaan saatiin lämmitettyä ilmaa. Ne purettiin ilmeisesti jo 1930-luvun lo-
pussa. Aina 1950-luvulle saakka kerros oli pääosin kasarmikäytössä, eikä 
suuria muutoksia näin ollen tehty. Sotamuseo sai eteläpään näyttelytiloik-
seen vuonna 1952.

Käytävän nykyinen harmaanvalkea pelkistetty asu on peräisin 1960-luvun 
peruskorjauksesta. Suuri muutos oli tilaa madaltava alakatto. Alkuperäiset 
korkeat paripeiliovet yläikkunoineen kuitenkin säilytettiin. Ne on nykyi-
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sin maalattu harmaiksi. Porrashuoneen teräslasiovi ja väliseinäikkunoiden 
lähes kehyksettömät lasit ovat puolestaan peruskorjauksen ajalta. Aula on 
erotettavissa käytävistä mustalla paljeovella.

Käytävän ja välikköjen lattiat on päällystetty harmailla vinyylilaatoilla. 
Seinät on maalattu kauttaaltaan harmahtavan valkeiksi. Alakatto koostuu 
suorakulmaisista valkeiksi maalatuista levyistä ja valaisimet on sijoitettu 
seinän vierelle yhtenäiseksi valonauhaksi. Myöhemmin lisätyn paloilmoi-
tin- ja poistumistiejärjestelmän johdotukset on vedetty alakaton alapuo-
lella. Aulaan ripustettu valaisin on myöhempi lisä. Ikkunoiden alla oli jo 
alkuaan patterit. Nykyiset pitkät levypatterit, jotka ulottuvat aina kahden 
ikkunan alle ovat peruskorjauksen ajalta. Ulkoseinien raitisilmaventtiilit 
ovat alkuperäisillä paikoillaan.

Välikköjen wc- ja siivoustilat ovat peruskorjauksen ajalta. Pohjoisempi 
välikkö 112 toimi jo alkujaan kanslian etutilana, jossa oli käymälä. Nykyiset 
väliseinät ovat osin levyä ja altaiden taustat on laatoitettu. Alakattopinnat 
ovat myös levyä ja tilaan 114 tehdyssä avauksessa näkyy alkuperäistä pa-
neelikattoa kattolistoineen. Siivoustilan lattia on päällystetty muovimatolla.
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KÄYTÄVÄ, TYÖHUONEET, TAUKOTILA
ap. käytävä, varushuone, latriini ja pesuhuone
102–107

Pohjoispäässä on nykyisin työhuoneita. Lisäksi varsinaisesta pääkäytä-
västä on lohkaistu lisätilaa käsikirjastolle ja työhuoneelle 1970-luvulla. 
Muutoksen seurauksena alkuperäinen tilajako on hämärtynyt. Muilta 
osin tilat ovat pääosin siinä asussa, jonka ne saivat 1960-luvulla tehdyssä 
peruskorjauksessa. 

Kapean käytävän varrella on neljä huonetta, joissa on suuret kaari-ikku-
nat. Käytävän päätteenä olevassa huoneessa 107, johon noustaan muutama 
askelma, oli alkuaan latriini. Siihen liittyvä itäseinän kuilu purettiin pois 
viimeistään 1930-luvulla ja tilalle sijoitettiin wc:t. Latriinin vieressä oli 
pesuhuone, jonka paikalla on nykyään taukotila 106. Pesuhuoneen kaksi 
väliseinäikkunaa on myöhemmin laitettu umpeen. Sekä pesuhuoneessa 
että latriinissa oli asfalttilattiat. Nykyiset työhuoneet 104–105 muodostivat 
yhdessä entisen varuskamarin. Se jaettiin väliseinällä 1960-luvun peruskor-
jauksessa ja siinä vaiheessa avattiin uusi ovi tilaan 105. Kulmahuoneeseen 
104 johtava alkuperäinen paripeiliovi yläikkunoineen on säilynyt. Muut 
ovet ovat vanhoja yksilehtisiä peiliovia. Todennäköisesti niitä on jossain 
vaiheessa uusittu, koska peilijaot poikkeavat ylemmän kerroksen ovista.

Tilojen nykyinen asu on pitkälti peräisin 1960-luvun peruskorjauksesta 
Sotamuseota varten. Viimeistään tässä vaiheessa museo sai kerroksen loput-
kin tilat käyttöönsä. Tilallisesti merkittävä muutos oli uusi alakatto, joka 
madalsi tiloja huomattavasti. Lattiat on päällystetty harmailla vinyylilaa-
toilla. Seinät ja levykatot on maalattu valkeiksi. Peruskorjauksen aikaiset 
valaisimet on asennettu kattopintoihin. Levypatterit ovat myös peruskorja-
uksen ajalta. Ikkunapenkkien eteen on myöhemmin lisätty sähkökouruja. 
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NÄYTTELYTILAT JA TYÖHUONEET
ap. miehistötuvat ja kanslia
108–111, 113, 115–119

Pihasivulla on nykyään kaikkiaan seitsemän samankokoista (n. 9,5 x 7 
m) kokoelmavarastoa, jotka olivat alkuaan miehistötupina. Kaikissa huo-
neissa on kolme suurikokoista itään avautuvaa kaari-ikkunaa. Huoneet on 
yhdistetty toisiinsa väliseiniin avatuin kaariaukoin. Eteläosan kaariaukot 
toteutettiin Sotamuseon näyttelykiertoa varten jo 1950-luvun alussa, poh-
joisosan aukot puolestaan 1960-luvun peruskorjauksessa. Huoneisiin johtaa 
alkuperäiset korkeat paripeiliovet, joihin liittyy yläikkunat. Pohjoisimmassa 
tilassa 108 on yksi ikkunoista muutettu umpioveksi vuonna 2006 toteutet-
tua ulkopuolen poistumistieporrasta varten. Oven edessä on teräsrunkoiset 
puuportaat. Eteläisin tila 119 on työhuoneena ja se on muita pienempi. Siitä 
lohkaistiin 1960-luvun peruskorjauksessa yhden ikkuna-akselin levyinen 
kaistale eteläpäädyn asuntoa varten. 

Porrashuoneen molemmin puolin on kooltaan pienemmät huonetilat, 
joissa on molemmissa kaksi kaari-ikkunaa. Pohjoispuolen huoneessa 113, 
joka on nykyään kuva-arkiston käytössä, oli alkuaan kanslia. Sen edustalla 
oli välikkö käymälöineen. Huoneeseen johtava paripeiliovi on samanlai-
nen kuin käytävällä. Nykyinen taukotila 115 oli puolestaan alun perin 
vapaaehtoisten sotilaiden käytössä. Huone pieneni 1960-luvulla, kun siitä 
lohkaistiin välikkö wc- ja siivoustiloineen. 

Alkuaan tupien seinät oli maalattu kasarmeille ominaiseen tapaan. 
Seinän alaosa oli maalattu eri värillä kuin yläosa ja niiden välissä oli ra-
jausviiva. Yläosaa oli ilmeisesti jäsennetty kehystetyillä kentillä Liisankadun 
tapaan. Lattiat olivat lautaa ja katot puupaneelia kattolistoineen. Huoneiden 
molemmissa nurkissa oli rakennusaineiset hormit, joissa oli sekä tulo- että 
poistoilmasäleiköt. Suuret tuvat säilyivät vielä 1940-luvulla päättyneen 
kasarmivaiheen jälkeen lähes sellaisenaan. Tilat kunnostettiin Sotamuseota 
varten vuonna 1952. Alkuperäiseen ilmanvaihtojärjestelmään liittyneet 
pystyhormit purettiin viimeistään 1960-luvulla.
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Huoneiden nykyasu on pitkälti peräisin 1960-luvun peruskorjauksesta, 
jolloin tilat uudistettiin Sotamuseon näyttelytiloiksi. Tilallisesti suurin 
muutos oli uusi alakatto, joka madalsi huoneita huomattavasti. Lattiat 
on päällystetty kauttaaltaan harmailla vinyylilaatoilla. Päätilojen rapatut 
seinät on maalattu valkeiksi. Tilojen 102, 115 levyrakenteiset seinät on 
tehty avosaumoin. Alakatot koostuvat suorakulmaisista valkeiksi maala-
tuista levyistä, joissa on pääosin säilynyt neliömäiset loisteputkivalaisimet. 
Valaisinkiskot on myöhemmin asennettu näyttelyitä varten. Huoneissa oli jo 
alkuaan patterit. Nykyiset pitkät levypatterit, jotka ulottuvat pisimmillään 
kolmen ikkunan alle, ovat peruskorjauksen ajalta. Entiset näyttelytilat ovat 
nykyisin Sotamuseon kokoelmavarastoina. Niissä on vielä jäljellä vanhoja 
näyttelyrakenteita mm. tilaan 111 rakennettu korsu.



ETELÄPÄÄN ASUNTO
ap. vääpelin asunto, osa miehistötuvasta
120–125

Sivuporrashuoneen asunto (2h+k) on ollut asuinkäytössä aina vuoteen 2016 
saakka. 1960-luvun peruskorjauksessa laajennettu asunto on säilynyt lähes 
sellaisenaan laajennusta lukuun ottamatta. Keittiökaapit ja muut komerot 
ovat edelleen tallella. Valoisa kulmahuone avautuu etelään ja länteen. 

Alkuperäinen vääpelin asuinhuoneisto koostui nykyisestä eteisestä, 
keittiöstä ja olohuoneesta 123–125. Eteisestä oli käynti molempiin huo-
neisiin ja lisäksi huoneiden välillä oli oviaukko, kuten nykyään. Huoneesta 
125 johti ovi kasarmin käytävälle, joka viimeistään 1960-luvulla laitettiin 
umpeen. Peruskorjauksessa entisestä miehistötuvasta 120–122 lohkaistuun 
osaan sijoitettiin makuuhuone, kylpyhuone ja välikkö, josta avattiin ovi 
Sotamuseon puolelle. 

Tilojen nykyinen asu on edelleen pääosin peräisin 1960-luvun peruskorja-
uksesta. Kevytrakenteiset väliseinät ovat avosaumattua levyä. Peiliovet on 
vaihdettu laakaoviksi. Lattiapäällysteitä on myöhemmin uusittu, mutta 
maalatut puujalkalistat ovat 1960-luvulta. Keittiössä on harmaa vinyy-
lilaatta ja muissa tiloissa muovimatto. Kylpyhuoneen lattiassa on siniset 
mosaiikkilaatat, joita on paikattu ammeen poiston yhteydessä toisella vä-
rillä. Seinät on maalattu valkeiksi ja kellertäviksi. Alaslaskettu kattopinta 
koostuu suorakulmaisista valkeiksi maalatuista levyistä. Asuinhuoneissa on 
valurautaiset jaepatterit, kylpyhuoneessa levypatterit. Alkuaan asunnoissa 
oli muusta rakennuksesta poiketen uunilämmitys.
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SIVUPORRASHUONE B 

Sivuporrashuone sijoittuu eteläsakaran kulmaan ja näin ollen kahdella 
sivulla on kaari-ikkunoita. Kaksivartinen porras ulottuu kellarista kol-
manteen kerrokseen, jossa on myös sivu-ullakot. Sisäänkäynti on portaan 
pitkän sivun välitasanteella. Kellarikerros on vain muutaman askelman 
sisäänkäyntitasoa alempana. Porras tukeutuu keskiseinäkkeeseen, joka 
ylimmässä kerroksessa muuttuu kaiteeksi. Tasanteelta on käynti ullakon 
poikki rakennettuun kapeaan käytävään, joka jakaa sivu-ullakon kahteen 
osaan. Käytävä johtaa kolmannen kerroksen luentosaliin. 

Porrashuone palveli alkuaan sen yhteyteen rakennettuja asuntoja. 
Kahdessa ylimmässä kerroksessa oli asunnot kenttävääpeleille ja kellarita-
solla varusmestarille. Lisäksi portaasta pääsi kellarikerroksen muihin tiloihin 
ja ullakolle. Ullakkoa halkaiseva pitkä käytävä on 1900-luvun alusta ja se 
liittyy kolmannen kerroksen laajennukseen, jonka yhteyteen rakennettiin 
vielä yksi asunto kenttävääpelille. 

Nykyään porras toimii pääosin poistumistieportaana, kun asunnot eivät 
enää sellaisenaan ole käytössä. Porrashuone on pitkälti säilynyt. Vuoden 
1937 pohjapiirustuksessa näkyy porrashuoneesta avattu ovi ensimmäiseen 
kerrokseen. Mikäli se toteutettiin, on aukko sittemmin laitettu umpeen. 
Kellariin johtavan oven paikkaa on siirretty, mutta siinä kerroksessa peiliovet 
ovat säilyneet. Entisten asuntojen laakaovet ja ullakon teräspalo-ovet ovat 
puolestaan 1960-luvulta. Kellarikerroksesta ensimmäiselle kerrostasanteelle 
saakka lattiat ja porrasaskelmat ovat graniittia. Siitä ylöspäin tasanteet ja 
askelmat ovat hiottua betonia. Myös ikkunalaudat ovat hiottua betonia. 
Ikkunoiden edessä on vaakasuuntaiset suojakaiteet. Harmaaksi maalatut 
puiset käsijohteet ovat ilmeisesti peräisin 1930-luvulta. Seinä- ja kattopinnat 
ovat nykyisin likaisen valkeat. Alkuaan seinät oli maalattu tummasävyiseen 
alaosaan. Seinäpintojen maalipinnat ovat pahasti lohkeilleet. Ikkunat ja 
patterit ovat peräisin 1940–50- lukujen taitteesta.
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2.KRS
Toinen kerros oli alkuaan lähes identtinen ensimmäisen kerroksen kanssa. 
Kadunpuoleisen sivukäytävän varrella on entiset suuret miehistötuvat (kaikki-
aan 9 kpl) ja kansliatila. Pohjoispäässä kapean käytävän varrella oli pesuhuone, 
latriini ja varushuone. Eteläpäädyssä oli kenttävääpelin asunto, johon oli oma 
sisäänkäynti sivuportaasta (11.4.1882/ Lagerspetz).

Tilat säilyivät pitkälti ennallaan aina 1960-luvulle saakka, vaikka käyttäjät vaih-
tuivat. Vuosina 1902–1918 rakennus oli venäläisten käytössä. Vuosina 1919–1926 
tiloihin majoitettiin SVK:n rykmentti. 

Muutos- ja korjaustyöt 1930-luvulla
1930-luvun lopun pohjapiirustuksessa näkyvät muutokset ovat vähäisiä. Entisen 
kanslian 213 edustalla ollut varasto purettiin pois ja käytävän eteläpäästä ero-
tettiin pieni komero. Samalla päiväyksellä olevassa piirustuskopiossa huonetilat 
208–209, 213, 216–217, 218 on suunniteltu jaettavaksi kahteen huoneeseen sekä 
välikköön ja huoneisiin avautuviin varastoihin. Ilmeisesti kyseessä on luonnos 
(15.7.1937/ Kasarmihoitoalue Hki I). 

Vuosina 1940–41 kerroksessa toimi Helsingin varuskuntapataljoona. Keväällä 
1941 ja vuosina 1944–60 tilat olivat Tykistökoulun esikunnan ja upseerilinjan 
käytössä. 

Peruskorjaus 1960–62 
Peruskorjauksessa Sotatieteen keskuskirjastoa varten kerroksesta tehtiin lähes 
identtinen 1.kerroksen kanssa. Wc-ja siivoustilat sijoitettiin tilojen 213 ja 215 
edustoille. Vastaavasti pohjoispään pesu- ja wc-tiloista tehtiin viimeistään tässä 
vaiheessa työhuoneita. Entinen varuskamari 203–204 jaettiin kahteen ja tilaan 
204 avattiin uusi oviaukko. Pesuhuoneen ikkunat laitettiin umpeen ja latriinin 
edustalla ollut välikkö purettiin. Entistä vääpelin asuntoa laajennettiin tilan 219 
puolelle lohkaisemalla siitä makuuhuone, kylpyhuone ja välikkö (4.10.1960/ 
PLM, rak.osasto, HS).  

Muutostyöt 2005
Poistumistiejärjestelyjä parannettiin 2000-luvulla rakentamalla uusi kierrepor-
ras rakennuksen ulkopuolelle. Tässä yhteydessä tilan 208 yksi ikkuna muutettiin 
oveksi ja sisäpuolelle sen eteen lisättiin teräsrakenteinen porras (13.10.2005/ 
Arkkitehtitoimisto Mirja ja Pekka Koski-Lammi Oy).

Vuodesta 2015 lähtien tilat ovat olleet Sotamuseon käytössä. Tämän selvi-
tystyön aikana tiloja tyhjennettiin johtuen Sotamuseon muutosta. 

1960/ PhRakl

1937/ PhRakl

1882/ PhRakl
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AULA, KÄYTÄVÄT JA VÄLIKÖT
201, 212, 214

Rakennuksen yli 80 metriä pitkä sivukäytävä näyttäytyy tässä kerroksessa 
koko komeudessaan. Keskirisaliitin kohdalla käytävä laajenee aulaksi ja 
porrashuoneen edustalle muodostuu kaariaukon erottama etutila. Aulasta 
on näköyhteys porrashuoneeseen teräslasioven ja väliseinäikkunoiden kaut-
ta. Kaariaukot rytmittävät pitkää kasarmikäytävää noin kahdeksan metrin 
välein. Keskirisaliittia ja porrashuonetta rajaavat kaariaukot sekä ovi ja vä-
liseinäikkunat on viimeistelty pro�loinnein. Länteen avautuva käytävä saa 
luonnonvaloa pareittain sijoitetuista kaari-ikkunoista, joita on kaikkiaan 
22 kappaletta. Vastakkaisella seinällä on puolestaan kymmenen korkeaa 
ovisyvennystä. Kahdessa niistä on pelkät aukot, ja käytävä laajenee huonei-
den puolelle väliköiksi, joissa on 1960-luvulla sijoitetut wc- ja siivoustilat. 
Muissa aukoissa on alkuperäinen paripeiliovi yläpuolisine ikkunoineen. 

Komppanian voimistelu- ja äkseerausharjoituksiin alun perin suun-
niteltu käytävä on poikkileikkaukseltaan neliö, leveys ja korkeus ovat 
noin neljä metriä. Käytävän varrella oli alkuaan miehistötuvat ja kanslia. 
Pohjoispäässä oli komppanian varuskamari ja sen edustalta lähtevän kapean 
käytävän varrella myös pesuhuone ja latriini. Rakennuksen eteläpäästä pääsi 
kenttävääpelin asuinhuoneistoon. Käytävän lattiat olivat lautaa. Seinien 
alaosat oli maalattu tummiksi ja kattopinnat olivat paneelia pro�loituine 
kattolistoineen. Käytävän molemmissa päissä, ulkoseinillä oli pystyhormit, 
joista tilaan saatiin lämmitettyä ilmaa. Ne purettiin ilmeisesti jo 1930-lu-
vun lopussa. Kasarmikäytössä kerros säilyi pitkälti samassa asussa aina 
1960-luvulle saakka. 

Käytävä on alusta saakka ollut yhtenäistä tilaa. Nykyinen harmaanvalkea 
pelkistetty asu on peräisin 1960-luvun peruskorjauksesta, jolloin kerros uu-
distettiin sinne Liisankadun siivestä muuttanutta Sotatieteellistä keskuskir-
jastoa varten. Käytävä toimi lukusalina, kuten aikanaan Liisankadun siivessä. 
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Tilallisesti suuri muutos oli alakatto, joka madalsi käytävää huomattavasti. 
Alkuperäiset korkeat peiliovet yläikkunoineen säilytettiin kuitenkin paikoil-
laan. Ne on nykyisin maalattu harmaiksi. Porrashuoneen teräslasiovi on 
puolestaan peruskorjauksen ajalta, samoin kuin väliseinäikkunoiden lähes 
kehyksettömät lasit. Aula on erotettavissa käytävistä mustalla paljeovella. 
Käytävällä oli lainaustiski, joka sittemmin on poistettu.

Käytävän ja välikköjen lattiat on päällystetty harmailla vinyylilaatoilla. 
Seinät on maalattu kauttaaltaan valkeiksi. Alaslaskettu kattopinta koos-
tuu suorakulmaisista valkeiksi maalatuista levyistä, joissa jo alun perin oli 
pintaan asennetut loisteputkivalaisimet. Niitä on uusittu entisille paikoil-
leen, mutta sekä valaisimia että tekniikkaa on myös lisätty myöhemmin. 
Ikkunoiden alla oli jo alkuaan patterit. Nykyiset pitkät levypatterit, jotka 
ulottuvat aina kahden ikkunan alle ovat peruskorjauksen ajalta. 

Aulan yhteydessä on kaksi välikköä, joihin peruskorjauksessa sijoitet-
tiin wc- ja siivoustilat. Näistä pohjoisempi välikkö 212 toimi jo alkujaan 
kanslian etutilana. Lisäksi molempia välikköjä rajaa toiselta sivulta alkupe-
räinen suuri pystyhormi. Wc- ja siivoustilojen pintamateriaalit ovat myös 
peruskorjauksen ajalta. Väliseinät ovat osin levyä ja altaiden taustat on 
laatoitettu. Alaslasketut kattopinnat ovat levyä. Lattiat ovat muovimattoa 
ja siivoustilassa vinyylilaattaa. Wc-tiloihin johtaa vanhat kapeat peiliovet.

 Käytäväseinien metalliset kirjahyllyt, joita oltiin tämän työn inventoin-
tivaiheessa purkamassa tulevan muuton takia, ovat peräisin 1960-luvulta. 
Ne asennettiin aikoinaan kirjastoa varten. 



KÄYTÄVÄ, TYÖHUONEET, TAUKOTILA
ap. varushuone, pesuhuone ja latriini
202–207 

Pohjoissivun kapean käytävän varrella on neljä lähes samankokoista huo-
netta ja käytävän päätteenä yksi muita suurempi. Suurimmassa huoneessa 
207 on Sotamuseon johtajan työhuone. Sen vieressä on taukotila 206 ja 
muissa tiloissa on työhuoneita. Huonerivistön läntisimpään tilaan 203, 
joka on pääkäytävän päätteenä, johtaa alkuperäinen paripeiliovi yläikku-
noineen, ikkuna on tosin nykyään levytettynä. Kulmahuoneessa on kaksi 
kaari-ikkunaa. Muissa huoneissa on yksi ikkuna ja niihin johtaa alkuperäiset 
yksilehtiset peiliovet. Näistä vain tilan 207 ovi on alkuperäisessä paikassaan.  

Alkuaan pohjoispäähän oli sijoitettu komppanian varushuone, pesuhuo-
ne ja latriini, joka oli erotettu käytävästä pienellä väliköllä. Pesuhuoneessa oli 
oven lisäksi kaksi väliseinäikkunaa ja lattiat olivat asfalttia. Kasarmikäytössä 
tilat säilyivät pitkälti ennallaan, tosin wc-tiloja uudistettiin.

1960-luvun peruskorjauksessa kaikki tilat muutettiin työhuoneiksi. 
Sekä varusvarasto että alkuperäinen pesuhuone 205–206 jaettiin kahdeksi 
työhuoneeksi. Viimeistään tässä vaiheessa pesuhuoneen keskimmäinen 
oviaukko laitettiin umpeen ja vastaavasti väliseinäikkunat suurennettiin 
oviaukoiksi. Myös tilaan 204 avattiin uusi oviaukko. Käytävän päätteenä 
olevaa huonetta suurennettiin purkamalla pois entisen latriinin poistoil-
mahormi. Nykyinen kotelo on myöhempi lisäys.

Tilojen nykyinen asu on pääosin peräisin 1960-luvun peruskorjauksesta. 
Tilallisesti suurin muutos oli uusi alakatto, joka madalsi tiloja. Lattiat on 
päällystetty harmailla vinyylilaatoilla. Seinät ja alaslasketut levykatot on pää-
osin maalattu valkeiksi. Suurimman työhuoneen 207 yksi seinä on maalattu 
beigen sävyyn. Valaisimet on uusittu peruskorjauksen jälkeen. Käytävällä ne 
on edelleen asennettu pintaan, mutta työhuoneiden valaisimet on ripustettu 
kattopinnasta. Huoneisiin on lisäksi lisätty sähkökouruja. Levypatterit ovat 
peruskorjauksen ajalta, paitsi tiloissa 206–207 ne on uusittu myöhemmin.
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KOKOELMAVARASTOT JA TYÖHUONEET
ap. miehistötuvat ja kanslia
208–211, 213, 215–219

Pihasivulla on nykyään kaikkiaan seitsemän samankokoista (n. 9,5 x 7 m) 
kokoelmavarastoa, jotka olivat alkuaan miehistötupina. Kaikissa huoneissa 
on kolme suurikokoista itään avautuvaa kaari-ikkunaa. Huoneisiin johtaa 
alkuperäiset korkeat paripeiliovet, joihin liittyy yläikkunat. Huoneet on 
kalustettu metallihyllyin. Pohjoisimmassa tilassa 208 on keskimmäinen 
ikkuna muutettu oveksi vuonna 2006 toteutettua ulkopuolen poistumis-
tieporrasta varten. Oven edessä on teräsrunkoiset puuportaat. Eteläisin tila 
219 on työhuoneena ja se on muita kapeampi. Siitä lohkaistiin 1960-lu-
vun peruskorjauksessa yhden ikkuna-akselin levyinen kaistale eteläpään 
asuntoa varten. 

Porrashuoneen molemmin puolin on kooltaan pienemmät huonetilat, 
joihin nykyään liittyy väliköt wc-ja siivoustiloineen. Pohjoispuolen huone 
213 on 1980-luvulla jaettu kahdeksi toimistohuoneeksi etuhuoneineen. 
Alkuaan se oli kanslian käytössä. Välikön ja etuhuoneen 212/213 välinen 
seinä paripeiliovineen on alkuperäinen. Tilat 214–215 olivat alkuaan samaa 
huonetta, joka oli vapaaehtoisten sotilaiden käytössä. Wc- ja siivoustilat 
ovat peräisin 1960-luvun peruskorjauksesta. 

Tupien seinät oli alun perin maalattu kasarmeille ominaiseen tapaan. 
Seinän alaosa oli maalattu eri värillä kuin yläosa ja niiden välissä oli rajaus-
viiva. Yläosaa oli ilmeisesti lisäksi jäsennetty kehystetyillä kentillä. Lattiat 
olivat lautaa ja katot puupaneelia kattolistoineen. Huoneiden molemmissa 
nurkissa oli rakennusaineiset hormit, joissa oli sekä tulo- että poistoilmasä-
leiköt. Suuret tuvat säilyivät vielä 1960-luvulla päättyneen kasarmivaiheen 
jälkeen lähes sellaisenaan. Sotatieteellisen keskuskirjaston käyttöön saadut 
tilat kalustettiin rautasänkyjen sijaan metallihyllyin.
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Huoneiden nykyasu on pitkälti peräisin 1960-luvun peruskorjauksesta, 
jolloin tilojen ilmettä uudistettiin. Kaikista niistä on purettu alkuperäiseen 
ilmanvaihtojärjestelmään liittyneet pystyhormit. Tilallisesti suurin muutos 
oli uusi alakatto, joka madalsi huoneita huomattavasti. Lattiat on päällys-
tetty kauttaaltaan harmailla vinyylilaatoilla. Päätilojen seinät on maalattu 
vaalean harmahtaviksi. Tilan 215 levyrakenteinen väliseinä on tehty avo-
saumoin. Tila 213 on jaettu peruskorjauksen jälkeen kahteen huoneeseen ja 
välikköön. Näissä tiloissa on myös muista poikkeavat laakaovet. Alaslaskettu 
kattopinta koostuu suorakulmaisista valkeiksi maalatuista levyistä, joissa 
oli jo alun perin pintaan asennetut loisteputkivalaisimet. Valaisimet on 
myöhemmin uusittu ja vanhojen valaisinten jäljet näkyvät kattopinnoissa. 
Huoneissa oli jo alkuaan patterit. Nykyiset pitkät levypatterit, jotka ulottu-
vat pisimmillään kolmen ikkunan alle, ovat myös peruskorjauksen ajalta. 
Metalliset hyllyt asennettiin 1960-luvulla Sotatieteellisen keskuskirjaston 
kokoelmia varten. Tilat ovat nykyisin Sotamuseon varastoina. 
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ETELÄPÄÄN TYÖHUONE JA TAUKOTILA 
ap. vääpelin asunto, osa miehistötuvasta
220–225 

Sivuporrashuoneen entinen asunto (2h+k) on nykyisin toimistokäytössä. 
Etelään ja länteen avautuvassa kulmahuoneessa on taukotila, muissa tiloissa 
on työhuone ja varasto. 1960-luvulla laajennettu asunto otettiin lähes sellai-
senaan toimistokäyttöön 1990-luvulla, mutta keittiökaapit purettiin pois.

Alkuperäinen vääpelin asuinhuoneisto koostui nykyisestä eteisestä, keit-
tiöstä ja olohuoneesta 223–225. Eteisestä oli käynti molempiin huoneisiin 
ja lisäksi huoneiden välillä oli oviaukko. Oviaukosta on myöhemmin tehty 
keittiön komero ja sen lattialla on vanha korkkimatto ilmeisesti 1950-lu-
vulta. Porrashuoneen asunnoissa oli muusta rakennuksesta poiketen uuni-
lämmitys. Huoneesta 125 johti ovi kasarmin käytävälle, joka viimeistään 
1960-luvulla laitettiin umpeen. 1930-luvun lopun pohjapiirustuksissa on 
oven eteen käytävän puolelle esitetty pieni välikkö. Peruskorjauksessa enti-
sestä miehistötuvasta 120–122 lohkaistuun osaan sijoitettiin makuuhuone, 
kylpyhuone ja välikkö, josta avattiin ovi Sotamuseon puolelle.

Tilojen nykyinen asu on edelleen pääosin peräisin 1960-luvun peruskor-
jauksesta. Kevytrakenteiset väliseinät ovat levyrakenteisia avosaumoin. 
Peiliovet on vaihdettu laakaoviksi. Lattiat on myöhemmin päällystetty 
linoleum-matoilla, mutta maalatut puujalkalistat ovat 1960-luvulta. 
Kylpyhuoneen lattiassa on siniset mosaiikkilaatat, joita on paikattu ammeen 
poiston yhteydessä toisella värillä. Seinät on maalattu valkeiksi ja alaslaskettu 
kattopinta koostuu suorakulmaisista valkeiksi maalatuista levyistä. Tiloissa 
on säilynyt vanhat jaepatterit.



196 

3.KRS
Kolmas kerros poikkeaa alempien kerroksien selkeästä jäsentelystä. Tilajako on 
muuttunut alkuperäisestä ensin ullakkotilojen puolelle tehtyjen laajennusten 
yhteydessä. Sen jälkeen selkeät suuret salit on jaettu käytäviksi ja toimistoiksi, 
kun taas eteläsiipi on avattu suureksi luentosaliksi.

Alkuaan kerroksessa oli käytävän lisäksi vain kolme salia. Porrashuonetta vas-
tapäätä oli pataljoonan musiikkikomennuskunnan huone ja sen molemmin puolin 
oli kaksi läpirungon ulottuvaa suurta salia. Etelässä oli musiikkisali (302–303, 
315–316, 331) ja pohjoisessa signalistien majoitustila (317–320, 323–324, 327–
328). Huoneiden seinustoilla oli läpitalon ulottuvat suuret ilmanvaihtohormit.

Laajennus 1900
1900-luvun alussa kerrosta laajennettiin ullakolle rakentamalla tilat opetusko-
mennuskunnalle (aliupseerikoulu). Tässä vaiheessa kerros sai nykyisen laajuutensa. 
Pohjakaavaa muokattiin alempien kerrosten mukaiseksi. Pääportaan yhteyteen 
katusivulle muodostettiin leveä käytävä, joka toimi harjoitustilana. Sen seurauk-
sena kaksi suurta salia pieneni samankokoisiksi kuin alakerrassa. Keskirisaliitin 
molemmin puolin rakennettiin kapeat pesu- ja wc-tilat. Ne sijoittuivat vanhan 
vesikaton alle, ja niihin avattiin kattoikkunoita. 

Pohjoissiipeen sijoitettiin kaksi samankokoista 14 miehen tupaa ja alkuperäi-
seen lähes samankokoiseen tilaan majoitettiin 12 miestä. Eteläsiipeen sijoitettiin 
opetustiloja. Alkuperäinen huone jaettiin kanslian, aliupseerin työhuoneen ja 
varushuoneen kesken. Niiden välinen käytävä johti laajennusosan luokkahuo-
neeseen. Eteläosaan rakennettiin kenttävääpelin asunto (1h+k), johon oli käynti 
sivuporrashuoneesta ullakolle rakennettua käytävää pitkin (2.2.1900/ Yleisten 
rak. ylihallitus, J. Ahrenberg). Suuria muutoksia tiloissa ei tehty, vaikka käyttäjät 
vaihtuivat. Vuosina 1902–1918 rakennus oli venäläisten käytössä ja vuosina 
1919–1926 sinne majoitettiin SVK:n rykmentti. 

Suunnitelmapiirustus 1937
1930-luvun lopun pohjapiirustuksessa tilat ovat lähes ennallaan, vain katusivun 
käytävä on jaettu kolmeen huoneeseen. Samalla päivämäärällä olevassa piirus-
tuskopiossa on esitetty tilojen jakoa pienempiin huoneisiin. Piirustus liittyy ilmei-
sesti suunnitelmaan Sotamuseon sijoittamiseksi Maurinkadun siipeen (nimiössä 
lukee Sotamuseo). Suunnitelmassa alkuperäisosan tiloja on jaettu pienemmiksi 
työhuoneiksi ja auloihin on avattu suora käynti porrashuoneen tasanteelta. 
Eteläpään luokkahuonetta on puolestaan suurennettu purkamalla pois päädyn 
asuintila (15.7.1937/ Kasarmihoitoalue). Vuosina 1940–41 kerroksessa toimi il-
meisesti Helsingin varuskuntapataljoona. Keväällä 1941 ja vuosina 1944–60 tilat 
olivat Tykistökoulun esikunnan ja upseerilinjan käytössä. Tykistökoulua varten 
ainakin luentosalia 321 laajennettiin purkamalla asunto.

1882/ PhRakl

1900/ PhRakl

1937/ PhRakl
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Peruskorjaus 1960–62 ja myöhemmät muutokset
Peruskorjauksessa tilat kunnostettiin maanpuolustuskurssitoimintaa varten. 
Porrashuoneen ympärillä olevia tiloja jaettiin työhuoneiksi. Sen molemmin puolin 
muodostettiin pienet aulat wc-tiloineen. Keskirisaliitin katusivulle tehtiin neljä 
työhuonetta. Laajennusosan suuret tilat säilyivät ennallaan. Pesuhuone 306–307 
muutettiin varastoksi (4.10.1960/ PLM rakennusosasto, HS). Pohjoispään tilat 
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304–305, 308–314 on myöhemmin jaettu työhuoneiksi. Länsipään salien väli-
nen seinä purettiin ja pihasivulle tehtiin viisi toimistohuonetta. Katusivun puo-
lelle, jossa on yläikkunat, sijoitettiin kaksi varastoa. Myös katusivun huone 324, 
327–328 on jaettu kahdeksi huoneeksi ja käytäväksi. 

Strategian laitos toimi tiloissa 1990-luvun lopulle saakka. Nykyisin tilat ovat 
Sotamuseon käytössä, pohjoispään tilat ovat pääosin tyhjillään. 



KÄYTÄVÄ JA TYÖHUONEET
ap. miehistötupa, musiikkisali ja varushuone
301–303, 315–320, 323–331

Mutkitteleva keskikäytävä työhuoneineen kiertyy nykyisin porrashuoneen 
ympärille muodostaen sen molemmille puolille pienet aulamaiset tilat. 
Käytävä ja toimistot muodostivat alkuaan koko kolmannen kerroksen. 
Alkuperäinen tilarakenne on pohjasta edelleen luettavissa, mutta myö-
hemmin rakennettujen väliseinien takia paikalla vaikeasti hahmotettavissa. 
Porrashuoneen edustalla oleva käytävä 301 on kerroksen ainoa tila, joka on 
muutoksien jälkeen samankokoinen kuin alkuaan. Sen molemmissa päissä 
olevat oviaukot sekä porrashuoneeseen avautuvat ikkuna- ja oviaukot ovat 
säilyneet. Kolme muuta päätilaa on jaettu käytäviksi ja toimistohuoneiksi. 
Strategian laitos toimii edelleen eteläosassa, muilta osin tilat ovat pääosin 
tyhjillään.

Käytävälle avautuvat kaksi työhuonetta 329–330 muodostivat alkuaan 
varushuoneen, joka varhaisessa vaiheessa muutettiin soittokunnan huoneek-
si. Jo vuonna 1900 ullakolle tehdyn laajennuksen yhteydessä kolmannen 
kerroksen pohjaa muokattiin samanlaiseksi kuin alemmissa kerroksissa. 
Katusivulle muodostettiin vastaavanlainen aulamainen käytävä harjoituk-
sia varten purkamalla soittokunnan huoneen 329–330 kaikki väliseinät 
ja rakentamalla uudet seinät kahta muuta tilaa vasten. Suunnitelmissa oli 
esitetty molemmista päädyistä uudet oviaukot ullakon puolelle rakennet-
tuihin pesu- ja wc-tiloihin. Näistä toteutettiin ainakin etelänpuoleinen 
ovi. 1960-luvun peruskorjauksessa aulamainen käytävä jaettiin neljään 
työhuoneeseen. Eteläpuolen wc-tila muutettiin ilmeisesti tässä vaiheessa 
taukotilaksi. 

Pohjoispuolen tilat (302–303, 315–316 ja 331) muodostivat alkuaan 
suuren miehistötuvan 20 merkinantajalle. Läpirungon ulottuvan huoneen 
molemmissa päädyissä oli kaksi suurta ikkunaa. Pohjoisseinää vasten oleva 
suuri pystyhormi näkyi tilan keskivaiheilla, oviaukkoa vastapäätä. Alempien 
kerrosten tupien tapaan lattiat olivat lautaa, kattopinta puupaneelia pro-
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�loituine kattolistoineen ja rapatut seinät maalattuja. Tila jaettiin hormin 
kohdalta kahteen osaan väliseinällä jo vuonna 1900 tehdyissä muutoksissa. 
Itäosa säilyi majoituskäytössä ja hormin viereltä avattiin uusi oviaukko ul-
lakkotilaan rakennetulle laajennusosalle. Tässä vaiheessa tehty paripeiliovi 
on säilynyt. Keskirisaliitin länsiosa yhdistettiin osaksi katusivulle muodos-
tettua harjoituskäytävää. 

Nykyinen tilajako on 1960-luvun peruskorjauksesta, kun tupa jaettiin 
kahteen työhuoneeseen ja hormin vierelle sijoitettiin wc-tila. Samalla avat-
tiin yhteys katusivun puolelle muodostettuun työhuoneeseen. Samanlainen 
ratkaisu oli esitetty jo 1930-luvun suunnitelmissa, mutta sitä ei ilmeises-
tikään toteutettu. 

Eteläpuolen tilat (317–320, 323–324 ja 328–327) muodostivat puoles-
taan alkuaan suuren yhtenäisen musiikkisalin. Ullakon seinää vasten oleva 
suuri pystyhormi näkyi tilan keskivaiheilla, oviaukkoa vastapäätä. Vuonna 
1900 tehdyissä muutoksissa tila jaettiin pohjoispuolen tapaan hormin 
kohdalta kahteen osaan väliseinällä. Länsiosa yhdistettiin osaksi katusivul-
le muodostettua suurta harjoituskäytävää. Itäinen osa jaettiin kansliaksi, 
aliupseerin huoneeksi ja varushuoneeksi. Niiden välinen käytävä yhdisti 
porrashuoneen laajennusosaan, kun sen molempiin päihin avattiin uudet 
oviaukot. Tältä ajalta on säilynyt vanha paripeiliovi. 1960-luvun peruskor-
jauksessa käytävä laajennettiin pieneksi aulaksi purkamalla pois varushuone 
ja rakentamalla sen paikalle alkuperäisen pystyhormin viereen pienempi 
wc-tila. On mahdollista, että varushuone oli purettu jo aiemmin. Aulasta 
avattiin ovi harjoituskäytävälle tehtyyn työhuoneeseen. Pihasivulle avau-
tuvat entinen kanslia ja työhuone säilyivät entisellään. Porrashuoneeseen 
avattu oviaukko laitettiin umpeen. Muutosten seurauksena pohjois- ja 
eteläpuolen tilat olivat jälleen lähes identtiset.

Tilojen nykyinen asu on pitkälti siinä asussa, jonka ne saivat 1960-luvun 
peruskorjauksessa. Sen aikaiset väliseinät erottuvat levyrakenteisina avosau-
moin. Vuoden 1900 muutoksista on säilynyt kaksi korkeaa paripeiliovea. 
Porrashuoneen teräslasiovi ja muut laakaovet, joissa osassa on lasiaukot, 
ovat peruskorjauksen ajalta. Väliseinäikkunat ovat rautalankalasia alumii-
nikehyksin. Lattiat on päällystetty kauttaaltaan harmailla vinyylilaatoilla. 
Seinät on maalattu valkeiksi. Alaslaskettu kattopinta koostuu suorakulmai-
sista valkeiksi maalatuista levyistä ja niissä on pääosin 1960-luvun loiste-
putkivalaisimet. Myös sähkökalusteet ovat pitkälti säilyneet. Patterit ovat 
peräisin 1930-luvulta. Peruskorjauksen jälkeen lisätyt tekniset asennukset 
kuten kaapelihyllyt on jätetty näkyviin. 



LUENTOSALI, KÄYTÄVÄ JA TYÖHUONEET
ap. ullakko/ 1900 laajennusosat
304–314, 321

1900-luvulla sivu-ullakoille tehdyt laajennusosat sijoittuvat alkuperäis-
osan molemmin puolin. Niihin johtavat pariovet puhkaistiin ullakkojen 
seiniin. Pohjoissiipi on nykyisin jaettu pieniksi työhuoneiksi ja varastoiksi. 
Eteläsiivessä on suuri luentosali, jonka kuusi suurta ikkunaa avautuvat piha-
sivulle. Vastakkaisella seinällä on valkokangas ja luentokäyttöön liittyviä kir-
joitustauluja. Eteläseinän ovesta on käynti sivuporrashuoneeseen. Luentosali 
on edelleen käytössä, pohjoisosan työhuoneet ovat puolestaan tyhjillään. 

Eteläsiivessä on alusta saakka ollut suuri sali opetusta varten. 
Ensimmäinen luokkahuone oli vain neljän ikkunan levyinen. Eteläpäädyssä 
oli kenttävääpelin yhden huoneen ja keittiön kokoinen asuinhuoneisto, 
johon oli käynti sivuportaasta. Lisäksi asuinhuoneesta oli ovi luokka-
huoneeseen. Katusivun yläikkunat antoivat valoa sekä keittiöön että 
luokkahuoneeseen. Lämmitys hoidettiin uunein alkuperäisistä tiloista 
poiketen. Luokkahuoneen uunit oli sijoitettu katusivulle. Tila laajennettiin 
Tykistökoulua varten ilmeisesti 1940-luvulla purkamalla pois asuinhuo-
neiston väliseinät. Vanhoissa valokuvissa 1950-luvun lopulta näkyy koko 
laajennusosan keskellä ollut kantava korkea teräspalkki. Peltiuunit purettiin 
vasta 1960-luvun peruskorjauksessa. 

Luentosalin katusivua vasten on taukotila ja sen perällä wc. Kapeassa 
tilassa oli alkuaan etuhuone klosetteineen, joka sai luonnonvaloa kahden 
kattoikkunan kautta. Niihin avattiin käynti vanhan puolen käytävältä 324. 
Etuhuoneesta pääsi ilmeisesti myös ullakolle. Tämä kevytrakenteinen laa-
jennus rakennettiin ullakon alkuperäisen vesikaton alle. Kattoikkunat on 
sittemmin poistettu.
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Pohjoissiipi (304–314) koostuu nykyisin pihasivulle avautuvista työ-
huoneista, kahdesta atk-tilasta, aulasta käytävineen ja ullakolle johtavasta 
kapeasta käytävästä. Käynti pohjoissiipeen on alkuperäiseen ullakon sei-
nään avatun oviaukon kautta, joka alkuaan johti kahteen samankokoiseen 
miehistötupaan, molemmat mitoitettu 14 miehelle. Kumpaankin tilaan 
saatiin luonnonvaloa itäsivun kolmesta ikkunasta ja länsisivun yläikku-
noista. Patterien sijaan nurkissa oli kaakeli- tai peltiuunit. Lisäksi tilois-
sa oli pystyhormit ilmanvaihtoa varten. Nykyinen tilajako on peräisin 
1980–90-luvuilta. Siinä yhteydessä kahden tuvan välinen seinä purettiin 
lähes kokonaan. Seinän paikka näkyy syvennyksenä tiloissa 308 ja 312.

Länsisivun kapea käytävä 306–307 johtaa ullakolle. Niiden paikalla oli 
alun perin pesuhuone etutiloineen ja luonnonvaloa saatiin kattoikkunoiden 
välityksellä. Lattia on maalattua betonia. Käytävällä on varastoituna vanhoja 
hyllyjä, jotka muistuttavat 1920-luvun valokuvissa näkyviä Sotatieteellisen 
keskuskirjaston kirjahyllyjä.

Eteläsiiven luentosali on pitkälti siinä asussa, jonka se sai 1960-luvun 
peruskorjauksessa. Myös pohjoissiivessä on myöhemmistä muutoksista 
huolimatta sama materiaalivalikoima. Lattioilla on harmaa vinyylilaatta. 
Seinät on maalattu valkeiksi. Työhuoneiden kevytrakenteiset levyseinät 
on toteutettu avosaumoin ja kattopinnat ovat maalattua levyä. Ovet ovat 
pääosin harmaiksi maalattuja laakaovia. Vain siipiin johtavat paripeilio-
vet ovat alkuperäisiä. Wc-tiloissa on myöhemmin uusitut muovimatot. 
Taukotilan ja wc-tilojen vinot kattopinnat ovat myös levyä ja seinillä on 
taustalaatoitus. Ullakonpuoleiset kevytrakenteiset seinät 1900-luvun alusta 
ovat kokoliittilevyä tai nk. cloisson-seiniä.

Valaisimet on pääosin uusittu, mutta pohjoispään käytävillä on säily-
nyt neliömäisiä loisteputkivalaisimia. Teknisiä asennuksia on myöhemmin 
lisätty mm. luentosaliin. Kattopinnassa on näkyvissä jäähdytyslaitteen iv-
kanava sekä kaapelihyllyjä. Myös muihin huoneisiin on lisätty sähkökou-
ruja. Tiloissa on säilynyt vanhat valurautaiset jaepatterit, lukuun ottamatta 
huonetta 317. 
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SIVU-ULLAKOT
322, 332–333a/b

Pohjois- ja eteläpuolen sivu-ullakot olivat alkuaan pitkälti samanlaiset, vaik-
ka ne eivät olekaan symmetriset. Alkuperäispiirustuksessa ei kolmannesta 
kerroksesta ole esitetty käyntiä ullakolle, vaikka yhteys ainakin pohjoiselle 
ullakolle on täytynyt olla. Eteläpään ullakolle oli jo alun perin käynti sivu-
porrashuoneesta. Vuoden 1900 laajennukset lohkaisivat osansa molemmista 
ullakoista. Pohjoispään ullakko 332 säilyi yhtenäisenä tilana. Sinne on 
käynti entisestä pesuhuoneesta, jonka seinät on laudoitettu ullakon puolelta. 

Eteläpään ullakon 333 jakaa kahtia laajennusvaiheessa rakennettu pitkä 
käytävä 322, joka johtaa kerroksesta sivuporrashuoneeseen. Pihasivun ulla-
kolle 333a on yhteys käytävältä ja katusivun puolelle porrashuoneesta 333b. 
Katusivun ullakolla näkyy kaksi vanhaa hormia. Eteläpäädyn alkuperäinen 
hormi palveli alla olevia asuinhuoneistoja. Toinen hormi, joka sijoittuu 
ullakon keskivaiheille, rakennettiin laajennusvaiheen asuinhuoneistoa ja 
viereistä luokkahuonetta varten. Hormin viereinen koppimainen raken-
nelma on myös peräisin vuoden 1900 laajennuksesta. Siinä oli alkuaan 
asuinhuoneiston varasto, johon oli käynti keittiöstä. 

Käytävän ja laajennusosien kevytrakenteiset seinät ovat kokoliittilevyä ja 
niiden puiset pystytolpat ovat näkyvissä ullakoiden puolella. Käytävän latti-
alla on vinyylilaatta ja kattopinta on levyä. Tilassa on kaksi vanha peiliovea, 
molempien ovilistat on uusittu. 

Kaikilla ullakoilla on tiilipermannot ja sen alla lauta. Seinät ovat puh-
taaksimuurattua tiiltä. Osassa pienistä ikkunoista on lasien sijaan verkot 
tuuletusta varten. Vesikattorakenteet ovat puuta ja harvalaudoituksen ylä-
puolella on peltikate. Kattoluukuista on käynti vesikatolle.



204 

4.KRS
Ylin kerros koostuu alkuperäisestä keskirisaliitin kohdalla olevasta ullakosta sekä 
sen molemmin puolin rakennetuista laajennusosien ullakoista. Alkuperäinen ul-
lakko on korkea tila, joka on katettu aumakatolla. Laajennusosat ovat huomat-
tavasti matalammat ja niissä on harjakatot.

Laajennus 1900
Kolmannen kerroksen laajennuksen yhteydessä ullakko laajeni keskirisaliitin 
molemmin puolin. Siinä vaiheessa pohjois- ja eteläseiniin avattiin laajennusosille 
johtavat uudet oviaukot (2.2.1900/ Yleisten rakennusten ylihallitus, J. Ahrenberg). 

Sä i lyneisyyskaav io
ul lakko 1 :350

Säilyneisyyskaavion kuusi vaihetta:

Kaavioiden pohjana ovat PhRakl:n pohjapii-
rustukset vuodelta 1960. Tilanumerointi on 
tehty tätä selvitystä varten.

1980–2000

1960–1979

2000 jälkeen

1882–1883

1900–1929 

1930–1959

puretut alkuperäiset 

P
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ULLAKKOTILA
401

Keskiosan ullakolle on käynti pääporrashuoneen ylimmältä tasanteelta, 
josta porras jatkuu ullakon puolella tiiliportaana. Ullakolla on nähtävissä 
kolmivartisen pääportaan tiilestä muuratut holvirakenteet. Alkuperäinen 
ullakko on suuri yhtenäinen tila. Suunnilleen sen keskipisteessä on pois-
toilmahormi, johon johtaa lattian päällä kulkevat rakennusaineiset vaaka-
kanavat. Hormi on myöhempi lisäys peruskorjauksen ajalta. Kaksi suurta 
pystyhormia, jotka toimivat alkuaan savu- ja poistoilmahormeina, on 
purettu osittain pois. Niiden alaosat näkyvät sivuseinillä.

Pohjois- ja eteläpuolella on matalat oviaukot laajennusosien suorakai-
teen muotoisille ullakoille. Ne ovat kooltaan identtiset yhtenäiset tilat. 
Keskilinjassa on harjakattoa kantavat puutolpat. Permannolla on erilaista 
rakennusjätettä.

Ullakkojen permannot on ladottu tiilistä. Seinät ovat puhtaaksimuurattua 
tiiltä ja niissä on pienet ikkunat, joista osa on käytössä tuuletusta varten. 
Vesikattorakenteet ovat puuta ja harvalaudoituksen yläpuolella on peltikate. 
Kattoluukuista on käynti vesikatolle. 
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Lähteet

Selvityksessä käytetty piirustus- ja asiakirja-aineisto sijaitsee pääosin 
Kansallisarkistossa ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa. Varsinainen 
piirustusaineisto löytyy Puolustushallinnon rakennuslaitokselta. Alkuperäisestä 
piirustussarjasta puuttuvat julkisivupiirustukset. Kansallisarkistossa on 
Uudenmaan tarkk’ampujapataljoonaa koskeva laaja-aineisto Suomen sotako-
missariaatin ja Päällikköhallituksen arkistoissa. Valokuvalähteistä mainittakoon 
erityisesti Sotamuseon, Museoviraston ja Helsingin kaupunginmuseon kuvako-
koelmat. Venäjänkielisten asiakirjojen käännöksissä on avustanut konservaattori 
Larisa Evstifeeva-Auraniemi.
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Puolustushallinnon rakennuslaitos –piirustusluettelo
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on koottu Haminan ja Santahaminan arkistojen piirustukset.
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–  1. krs osapohjapiirustus  1:50  6.2.1958
–  leikkauspiirustus   1:100  4.10.1960
1–5  0.–4. krs pohjapiirustukset  1:100  4.10.1960

Puolustushallinnon rakennuslaitos
ARK001  asemapiirustus   1:500  5.10.2005
ARK002  1. krs pohjapiirustus  1:100  5.10.2005
ARK003  2. krs pohjapiirustus  1:100  5.10.2005
ARK004  leikkaukset   1:100  5.10.2005
ARK005  julkisivu itään   1:100  5.10.2005
ARK006  porraspiirustus, ulkoporras  1:20  5.10.2005
ARK007  porraspiirustus, sisäporras  1:20  5.10.2005
ARK008  ikkuna- ja ovipiirustus  1:20, 1:2,5  5.10.2005

Muut piirustukset

Yleisten rakennusten ylihallitus
–  ar ttelirakennuksen pohjapiirustukset –  29.6.1882

PLM Rakennusosasto
–  asemapiirustus   1:500  25.1.1962
–  pihapiirustus   1:200  19.10.1971

Liisankadun piirustukset

Nro         Sisältö    Mittakaava Pvm 

Yleisten rakennusten ylihallitus
–  0.–3. krs pohjapiirustukset  –  11.4.1882
–  0.–3. krs pohjapiirustusten kopiot –  11.4.1882
–  0.–3. krs por taikon muutospiirustukset –  26.7.1882
–  3. krs laajennus   –  2.2.1900
–  3. krs laajennus kopio  –  2.2.1900

PLM Tekninen rakennustoimisto
1045  ovipiirustus   1:1, 1:20  29.5.1937
1046  ovidetalji    1:10  29.5.1937
1047  ovidetalji    1:1  29.5.1937
1048  3. krs ensoniittikatto  –  –
1051  3. krs pohjapiirustus  1:100  17.6.1935
1053  1. krs lasiseinäpiirustus  1:50  21.6.1937
1053  1. krs lasiseinäpiirustus  1:50  25.6.1937
1054  1. krs lasiseinäpiirustus  1:1, 1:20  25.6.1937
1055  1. krs lasiseinädetalji  1:1  26.6.1937
1057  kattolistadetalji   1:1  1.7.1937
42–45  1. krs pohjapiirustukset  1:100  12.4.–17.5.1938
46  leikkauspiirustus   1:100  24.12.1938

PLM Rakennusosasto
–  0. krs pohjapiirustus  1:100  1.5.1957
–  2. krs keittiön pohjapiirustus, kopio 1:50  –
–  julkisivuote   1:100  5.2.1958
–  2. krs keittiön pohjapiirustus  1:50  1.9.1958
–  0.–3. krs pohjapiirustukset  1:100  20.9.1961
–  leikkauspiirustus   1:100  21.9.1961
–  ovipiirustus   1:20  10.1.1962
–  0. krs pohjapiirustus  1:100  22.4.1968
2-5  0.–3. krs pohjapiirustukset  1:100  14.4.1981
6  julkisivu etelään   1:100  –
7  julkisivu pohjoiseen   1:100  14.4.1981
8  julkisivu itään   1:100  11.11.1982

Puolustushallinnon rakennuslaitos
–  asemapiirustus   1:200  14.6.1999
–  0.–4. krs pohjapiirustukset  1:100, 1:200 14.6.1999
–  vesikattopiirustus   1:100, 1:200 14.6.1999
–  leikkaukset A-E   1:100, 1:200 14.6.1999
–  julkisivut 4 kpl   1:200  14.6.1999
A–01  asemapiirustus   1:1000  15.10.1999
A-02–05  0.–3. krs pohjapiirustukset  1:200  15.10.1999
A-06  leikkaus A   1:200  15.10.1999
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Liisankatu 1
Säilyneisyyskaaviot 1:350

Säilyneisyyskaavion kuusi vaihetta:

Kaavioiden pohjana ovat PhRakl:n pohjapii-
rustukset vuodelta 1981. Tilanumerointi on 
tehty tätä selvitystä varten. 0. ja 1. kerroksen 
tilanumerointi perustuu osittain vanhaan 
numerointiin.

1980–2000

1960–1979

2000 jälkeen

1882–1883

1900–1929 

1930–1959

puretut alkuperäiset 

0. kerros

P
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2. kerros

1. kerros

P



214 214 

4. kerros /  ullakko

3. kerros

P

4. kerros /  ullakko
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Säilyneisyyskaavion kuusi vaihetta:

Kaavioiden pohjana ovat PhRakl:n pohjapii-
rustukset vuodelta 1960. Tilanumerointi on 
tehty tätä selvitystä varten.

1980–2000

1960–1979

2000 jälkeen

1882–1883

1900–1929 

1930–1959

puretut alkuperäiset 

Maurinkatu 1
Säilyneisyyskaaviot 1:350

0. kerros

P
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1. kerros

2. kerros

P
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3. kerros

P

ullakko
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