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1. Johdanto

1.1 Kohde

1.

Johdanto
1.1

Kohde
Kulttuuriympäristöselvitys kohdistuu Riihimäen
keskustan koillispuolella sijaitsevan, 1910-luvulla
perustetun kasarmialueen eteläosaan. Suomeen
perustettiin 1910-luvun alussa viisi kasarmialuetta,
joiden tarkoituksena oli suojata Pietarin pohjoista
selustaa sekä estää saksalaisten mahdollinen
maihinnousu. Kasarmialueet sijoitettiin pääasiassa
rautateiden varsille, sillä rautateiden hallinta oli
osoittautunut ensisijaisen tärkeäksi 1900-luvun alun
epävakaina vuosina. Kasarmialue suunniteltiin alun
perin kahden joukko-osaston käyttöön: 10. Suomenmaalaiselle Tarkk'ampujarykmentille sekä 3.
Tarkk'ampujatykistöpatteriston 3. Vuoristopatterille.
Kasarmin suunniteltu vahvuus oli 1500 sotilasta,
mutta ensimmäisen maailmansodan aikana kasarmialueella majoittui jopa 4000 sotilasta.
Selvityksessä tarkasteltu alue koostuu kapeasta
koillis-lounassuuntaisesta alueesta, joka oli osa
alkuperäistä 1910-luvun kasarmialuetta sekä sen itäpuolella sijaitsevasta, kasarmialueeseen 1950-luvulla
liitetystä ampumarata- ja ulkoilualueesta. Alue
on nykyiseltä laajuudeltaan noin 37 ha ja alueella
sijaitsee 31 rakennusta. Niistä pääosa on peräisin
kasarmialueen perustamisvaiheesta, 1910-luvun
alkuvuosilta ja lisäksi alueella on joitakin rakennuksia myöhemmiltä vuosikymmeniltä. Tarkastelualue
käsittää Etukasarmiksi kutsutun kasarmialueen
eteläosan, Sairaalanmäen, tarkastelualueen pohjoisosassa sijaitsevan varastopihan ja Räiskylän
ampumarata-alueen. Kasarmialueen pohjoisosaa
puolestaan kutsutaan Takakasarmiksi.
Tarkastelualueen 1910-luvulta peräisin oleva osa
on kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY-alue) nimeltään
Riihimäen kasarmialue.
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Tarkastelualueen maasto on mäkistä ja kallioista – kasarmialue perustettiin alun perin viljelykseen kelpaamattomalle maalle. Tarkastelualueella
sijaitsevan rakennuskannan voi jakaa viiteen
ryhmään: tykistörykmentin käyttöön suunniteltuun
Etukasarmiin, talli- ja varastorakennuksista koostuvaan rakennusryhmään, ampumaradan rakennuksiin, Sairaalamäkeen sekä tarkastelualueen pohjoisosan varastorakennuksiin.
Kasarmialueen rakennuttajana oli Venäjän
sotaministeriön alainen Riihimäen kasarmirakennuskomissio, ja se suunniteltiin Venäjän armeijan käyttöön. Kasarmirakennukset suunniteltiin
Pietarissa tuotettujen tyyppipiirustusten mukaan ja
niille ovat leimallisia rappaamattomat punatiilijulkisivut, gotisoiva tyyli sekä samalla taloudelliseen
toteutukseen ja hygieenisiin elinoloihin tähdänneet
pohjaratkaisut.
Venäjän vallankumouksen myötä venäläiset
joukot poistuivat kasarmeilta vaiheittain ja julistautuivat Suomen sisällissodan osalta puolueettomiksi.
Sisällissodan jälkeen kasarmialue oli punaisten
vankileirinä, jonka jälkeen alue palveli vielä siviilihallinnon johtamana pakkotyölaitoksena. Vuodesta
1919 kasarmialueella on ollut Suomen puolustusvoimien joukkoja ja pitkäaikaisimmat käyttäjät olivat
Viestirykmentti (1944-2014) sekä Kenttätykistörykmentti (1920-1959). Sairaalamäkeä lukuun ottamatta puolustusvoimat on keskittänyt toimintojaan
1990-luvulta lähtien kasarmialueen pohjoisosaan
ja osa tarkastelualueen rakennuksista on ollut jo
pitkään tyhjillään tai käytössä vain satunnaisesti.
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1.1 Kohde

Tarkastelualueen (musta rajaus) sijainti suhteessa Riihimäen keskustaan. RKY-alue, joka käsittää koko 1910-luvun
kasarmialueen, on esitetty raidoitettuna alueena. Pohjakartta MML.
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1 Johdanto

1.2 Tehtävä

1.2

Tehtävä
Puolustusvoimat on luopumassa Riihimäen kasarmialueen eteläosan, Etukasarmin, käytöstä ja alueelle
kaavaillaan vuonna 2017 hyväksytyn yleiskaavan
mukaan asuinaluetta. Tämä selvitys on tehty kasarmialueen kulttuurihistoriallisten arvojen yksilöimiseksi sekä kaavoituksen tueksi ja taustatiedoiksi. Selvitys kohdistuu kasarmialueen eteläosaan, viereisellä
sivulla esitetyn ilmakuvan rajauksen mukaisesti.
Kasarmialueen pohjoisosan toimintojen ja historian
kuvaus on rajattu tämän työn ulkopuolelle.
Selvityksessä esitetään Riihimäen kasarmialueen historia perustamisesta nykypäivään, sekä
rakennusten suunnittelua ohjanneet periaatteet
ja tyypilliset suunnitteluratkaisut. Rakennuksiin
viitataan numeroin, jotka niille ovat käytössä vakiintuneet. Lisäksi ampumaratojen ampumakatokset
on varustettu tunnuksilla K1-K4. Kaaviosarjalla on
esitetty muutokset eteläisellä kasarmialueella, sen
rakennuskannassa ja ympäristössä.
Työhön on sisältynyt arkisto- ja kirjallisuustutkimusta, kenttätyötä ja eri lähteistä peräisin olevan
tiedon yhdistämistä ja analysointia.
Merkittävimpiä arkistolähteitä olivat Puolustushallinnon rakennuslaitoksen arkisto sekä Kansallisarkisto, joiden ansiosta alueen rakennuskannasta
ja sen muutoksista oli mahdollista luoda kokonaiskuva. Osa tutkitusta arkistomateriaalista oli
salassapidettävää, mikä aiheutti haasteita materiaalin toimittamisessa ja aineistoon tutustumisessa.
Piirustusaineisto kasarmirakennuksista on melko
hajanaista, joten rakennusten historian selvittäminen on vaatinut tavallista enemmän tiedon yhdistämistä eri lähteistä.
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Valokuvien osalta tärkeimmät lähteet olivat Museo
Militaria sekä Riihimäen kaupunginmuseo. Keskeiset
kirjallisuusläheet olivat Jari Lehtoväreen kolmiosainen
Riihimäen varuskunnan historiateos sekä Sirpa Hailan
venäläisiä kasarmirakennuksia ja 1910-luvun kasarmiarkkitehtuuria käsittelevä tutkimus. Myös 1910- ja
1920-lukujen sanomalehdet olivat keskeinen lähde
kasarmialueen rakentamisen ja käytön osalta. Kasarmialueesta on tehty aikaisempi inventointi vuonna
2002 tehdyn maankäyttö- ja maisemanhoitosuunnitelman yhteydessä. Käytetyt lähteet käyvät ilmi lähdeluettelosta ja tekstissä on käytetty alaviitteitä.
Alueella on suoritettu katselmus elokuussa 2018
ja sen aikana tehdyt havainnot on kirjattu raporttiin
rakennuskohtaisesti. Rakennukset ja piha-alueet on
myös dokumentoitu valokuvaamalla.
Ensimmäisessä luvussa esitellään selvityksen kohteena olevan alueen perustiedot. Toisessa
luvussa perehdytään 1910-luvun kasarmiarkkitehtuuriin sekä Riihimäen kasarmialueen alkuvaiheisiin ja suunnitteluratkaisuun. Kolmannessa
luvussa selvitetään alueella ja sen rakennuskannassa tapahtuneita muutoksia. Neljäs luku käsittää
rakennuskortit, jossa esitellään tarkastelualueen
rakennukset perustiedoin ja nykytilavalokuvin.
Mukaan on mahdollisuuksien mukaan liitetty alkuperäispiirustuksia ja vanhoja valokuvia. Viidennessä
luvussa tarkastellaan rakennusten lähiympäristöä;
pihoja, katutiloja ja näkymiä. Kuudennessa luvussa
on yhteenveto, jossa tarkastellaan Riihimäen kasarmialuetta suhteessa muihin 1910-luvulla Suomeen
rakennettuihin venäläiskasarmeihin ja määritellään
alueen ominaispiirteet.
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Tarkastelualue rajattuna vuoden 2017 ortoilmakuvaan. Riihimäen karttapalvelu.
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1 Johdanto

1.3

Perustiedot
Perustiedot
Kohteen nimi Riihimäen kasarmin eteläosa (Etukasarmi, ampumarata-alue Räiskylä ja Sairaalanmäki)
Rakennettu: 1910-1914
Rakennuttaja: Riihimäen kasarmirakennuskomissio, Venäjän sotaministeriö
Arkkitehti: Riihimäen kasarmirakennuskomission
insinööri-eversti Florinskij (allekirjoittanut tyyppipiirustukset) sekä 1950-luvulla puolustushallinnon
arkkitehti Heidi Vähäkallio-Hirvelä
Osoite: Eteläportti Kokonkatu 5
Kiinteistötunnus: 694-405-1-20; 694-405-8-445;
694-405-8-165; 694-405-8-464; 694-405-8-465; 694405-8-466

Rakennussuojelu
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY)
Riihimäen kasarmialue -niminen rky-alue on rajattu
noudattaen kasarmialueen 1910-luvun rajoja. Aluetta
luonnehditaan lukeutuvan merkittävimpiin 1910luvun varuskuntiin. Sen keskeisinä arvoina mainitaan kasarmialueen rakennusten topografisesti
omaleimainen sijoittelu sekä perustamisvaiheen
yleisilmeen ja rakennusten säilyneisyys muutoksista
ja lisärakentamisesta huolimatta.2
Yleiskaava
Riihimäen yleiskaavassa 2035 (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.5.2017) pääosa tarkastelualueesta
on varustettu merkinnällä A, uusi asuinalue.
Sairaalanmäki on varustettu merkinnällä EP/A,
jossa EP merkitsee puolustusvoimien käytössä
olevaa varuskunta-aluetta ja A asumista. Yleiskaavakartassa on myös esitetty RKY-alueen rajaus.

Laajuustietoja
Tarkastelualueen koko 37 ha
Rakennusten lukumäärä 31
Käy ttöhistoria
1911-1918 Venäjän armeija
maalis- huhtikuu 1918 Kasarmialue Riihimäen
punakaartin hallussa
touko-lokakuu 1918 Punaisten vankileiri (tarkastelualueesta vain Sairaalanmäki vankileirin käytössä)
1918–1921 Pakkotyölaitos
1919–2001 Tarkastelualue Suomen puolustusvoimien
käytössä
2001–2005 Etukasarmi riihimäkeläisten koulujen
väistötilana

Asemakaavahistoria
Varuskunta-aluetta ei ole asemakaavoitettu.

Omistus
1910 – 1917 Venäjän keisarikunta
1.3.1918 alkaen Suomen valtio1

1	Sopimuksen sotilasomaisuuden luovuttamisesta teki
Kansankomissariaatti, eli punaisten edustus Venäläisen
sotaväen edustajien kanssa. Yhtä kaikki, kiinteä omaisuus
maa- ja vesialueineen, tontteineen ja rakennuksineen
sovittiin luovutettavan Suomen tasavallalle. Omaisuuskysymys
sai lopullisen vahvistuksen Tarton rauhassa 1920. Enqvist
2007, 124.
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Tarkastelualueen nykyinen rakennuskanta

126

Pohjoispiha
124

124 Varasto

125

125 Asuinrakennus

126

126 Varasto

125
124

62

Sairaalanmäki
6

Viiden hevosen hevossairaala

7

Ampumatarvikevarasto

28

Sairaala

29

Tsasouna (rukoushuone) ja ruumishuone

30

Sairaalan pesula

31

Jääkellari

60

Sairaalan tartuntatautiosasto

62

Palokalustovarasto

28
30

60
29

31
7

6

8

10

66

K1
K2

K4

9

11
5

110
110b

160

4

K3

1
12

3

Ampumarata

Tallipiha

Kasarminpiha
2

1

Patterin kasarmi

8

Tykistön varasto

110

Tauluvarasto

2

Korjaamo

9

Varasto

110b

Ampumaratavarasto

160

Ampumapaviljonki

3

Ruokala

10

Tykkivaja

4

Kaalikellari

11

110 hevosen hevostalli

K1

Ampumakatos

5

Paja

66

Tallivartiotupa

K2

Ampumakatos

12

Varasto

K3

Ampumakatos

K4

Ampumakatos

Tarkastelualueen rakennukset selvityshetkellä. Numeroiden yhteyteen merkitty alkuperäinen käyttötarkoitus.
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2. Riihimäen
kasarmialue 19101914

2.1 Riihimäen
kasarmialueen
perustaminen

2.

Riihimäen
kasarmialue
1910-1914
2.1

Riihimäen kasarmialueen
perustaminen
Japanin sota vuonna 1905 ja sitä seuranneet
levottomuudet suurlakkoineen olivat osoittaneet
rautateiden strategisen merkityksen myös maanpuolustuksen näkökulmasta, joten keskeisille rautatieristeyspaikoille päätettiin 19. joulukuuta 1908 sijoittaa uusi, 3. Suomenmaalainen tarkk’ampujaprikaati.
Suomalaisten asevelvollisuus oli vuosisadan alun
levottomuuksien vuoksi lakkautettu, joten uudet
joukot koostuivat yksinomaan venäläisistä sotilaista.
Sijoituspaikoiksi määräytyivät Riihimäki, Kouvola,
Lahti ja Tammisaari. Myös Kymijoen rautatiesilta
päätettiin turvata Korialle sijoitetuin joukoin. Joukkojen sijoittaminen uusille paikkakunnille merkitsi
mittavan rakennusohjelman aloittamista, mikä
käsitti myös useiden olemassa olleiden kasarmialueiden täydentämistä.3
Rakennustoiminnan suunnittelusta ja organisoinnista kullakin paikkakunnalla vastasi paikallinen Keisarillisen Venäjän sotilaskasarmien rakennuskomissio. Ensimmäiseksi sen tuli hankkia uuden
varuskunnan maa-alue.4
Riihimäen kasarmialue päätettiin sijoittaa
pääradan ja Pietariin johtavan rautatien haarakohdan läheisyyteen, rautatieasemalta koilliseen. Pitkä
Anttilan perintötilaan n:o 1 kuuluva metsikköinen ja
kallioinen alue ei sopinut viljelykseen, joten omista-

jien sitouduttua maa-alueen myyntiin, se erotettiin
elokuussa 1910 Vuorela-nimiseksi lohkotilaksi. Kaupat tästä 125-250 metriä leveästä ja 2,5 kilometriä
pitkästä, 42,3 hehtaaria käsittävästä alueesta tehtiin
lokakuussa 1910. Samana syksynä Riihimäen rakennuskomissio totesi, ettei ostettu metsäsarka riitä
varuskunta-alueeksi ja kasarmin pohjoisosaa varten
pakkolunastettiin Torsten Nordensvanilta Karan
kartanon maista 14,2 hehtaaria lokakuussa 1910 sekä
varuskuntaan johtavaa tietä varten 1,9 hehtaaria
tammikuussa 1911.5
Loppuvuodesta 1909 Riihimäelle siirrettiin Vaasasta ensimmäinen, 210 miehen vahvuinen joukko.
Heidät sijoitettiin väliaikaisiin tiloihin – kasarmikäyttöön otettuun karjahalliin sekä valtion majoitusrakennukseen – rautatien läheisyyteen odottamaan kasarmien valmistumista. 6

3	Lehtoväre 2001, 14-20.

5	Samanaikaisesti muilla uusilla varuskuntapaikkakunnilla
maanhankinta ei edennyt yhtä sopuisissa tunnelmissa
ja maata hankittiin keisarin käskyllä nopeutetulla maaalueiden pakkolunastusmenettelyllä. Ilmeisesti menettelyä
hyödynnettiin myös Riihimäen pakkolunastuksissa, vaikka
varuskunnan ydinosa olikin saatu hankittua vapaaehtoisin
kaupoin. Lehtoväre 2001, 27 ja 30.

4	Lehtoväre 2001, 26.

6	Lehtoväre 2001, 26; Uusmaalainen, 03.06.1910, nro 62, s. 3.
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2.1 Riihimäen kasarmialueen perustaminen

Lepola

Vuonna 1910 hankittu kasarmialue merkittynä vaaleanpunaisella ja selvityksen tarkastelualue esitettynä mustalla ääriviivalla
vuoden 1886 kartalla. Varuskunnan hautausmaaksi vuonna 1913 hankittu ja myöhemmin Lepolaksi nimetty 0,5 hehtaarin alue
merkittynä kasarmialueen länsipuolelle junaradan varteen. Lyijykynällä merkitty kasarmialueen hieman epätarkkka rajaus on
myöhempi merkintä arkistokarttaan (ei tekijän). Peltomaa on merkitty karttaan vihertävän keltaisella ja raidoitettu alue on
suota. Taustakartta Senaatin kartta 1886. KA.
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2.2 1910-luvun kasarmialueiden
suunnitteluperiaatteita
Suomessa

2 Riihimäen kasarmialue 1910-1914

2.2

1910-luvun kasarmialueiden
suunnitteluperiaatteita Suomessa
Kasarmien sijoittaminen
ja alueiden suunnittelu

käyttötarkoituksen mukaan ryhmitellyistä rakennusryhmistä. Usein suurimman miehistökasarmin
tai kasarmiparin viereen sijoitettiin edusaukio tai
harjoituskenttä, mistä muodostui kasarmialueen
luonteva keskuspaikka.10

Pietarin puolustukseksi 1910-luvulla perustetut
uudet kasarmialueet sijoitettiin strategisiin kohteisiin, pääasiassa rautateiden varrelle, jotta tärkeät
rautatieyhteydet tulisivat suojatuksi ja joukkojen
liikuttelu olisi tarvittaessa nopeaa. Viisi uutta kasarmialuetta olivat Tammisaari (Dragsvik), jonka tuli
estää vihollisen maihinnousu, Riihimäki, Lahden
Hennala, Kouvola ja Koria.7
Aikaisemmin, 1870-luvulla venäläisen pääinsinöörihallinnon laatimat kasarmien tyyppiasemakaavat sommiteltiin symmetrisesti paraatikentän ympärille. Kentän laidoille saatettiin
sijoittaa arvorakennuksia, kuten upseerikerho
tai upseerien asuinrakennuksia. Tähän aiempaan nk. paraatimalliin verrattuna 1910-luvun
kasarmialueiden kaavaratkaisut eivät olleet yhtä
hierarkkisia ja rakennukset järjesteltiin pikemminkin toiminnallisiin kokonaisuuksiin maastonmuotoihin mukautuen.8 Uusi asemakaavatyyppi
pyrki yhdistämään rationaalisen, toimintojen
mukaan järjestetyn aluesuunnittelun 1900-luvun
alun ihanteeseen puutarhakaupungin tyyppisestä
pittoreskista ympäristöstä. Vaikka rationaalinen
suunnittelutapa muutti joitakin suunnitteluperiaatteita, Venäjän armeijan vahva sosiaalinen
hierarkia näkyi edelleen esimerkiksi asuintilojen
ja asuntojen kokoeroissa.9
Yhteistä viidelle Suomeen rakennetulle 1910luvun kasarmille on niiden asemakaavojen väljä
sommittelu sekä eräänlainen kollaasimaisuus.
Asemakaavoissa saatettiin soveltaa useita eri
ideoita, kuten ruutukaavaa, aksiaalista symmetriaa
ja maaston myötäisyyttä. Pääasiassa asemakaavat
koostuivat kasarmialueelle väljästi sijoitelluista,

Rakennusten
suunnitteluperiaatteet
Tyyppipiirustukset oli omaksuttu osaksi venäläistä
rakennuskulttuuria 1700-luvulla uusien kaupunkien,
kuten Pietarin, rakennuskustannusten hillitsemiseksi sekä Euroopasta tuodun klassisen, yhtenäisen
rakennustyylin vakiinnuttamiseksi.
1800-luvun alussa venäläiset kasarmirakennukset rakennettiin kasarmikohtaisten tyyppipiirustusten mukaan klassista tyyliä noudattaen. Krimin
sotaa seuranneet reformit toivat mukanaan tieteellistä tietoa hyödyntävän, hygieenisyyteen tähdänneen lähestymistavan kasarmien suunnitteluun.11
Toinen suunnitteluun vaikuttanut käännekohta oli
taudinaiheuttajien löytyminen 1880-luvulla, jonka
seurauksena rakennusten hygieniaan ja muun
muassa tuulettamismahdollisuuksiin ryhdyttiin
kiinnittämään huomiota ja tuulettamista helpottava
terveysikkuna kehitettiin. Rakennussuunnitelussa
pölyä ja likaa keräävät rakenteet ja koristeet pyrittiin minimoimaan, jonka lisäksi lattia- ja seinäpinnat tuli suunnitella mahdollisimman sileiksi ja
helposti puhdistettaviksi.12
Kasarmialueille suunniteltuihin rakennusryhmiin kuului asuinrakennuksia joukkojen komentajalle ja upseeristolle, joilla oli tilavammat, palvelijansisäänkäynnillä varustetut asunnot. Miehistö
majoitettiin suuriin kasarmirakennuksiin. Lisäksi

10	Kasarmialueiden asemakaavat, KA sekä Haila 1996, 27.

8	Hailan tutkimusen mukaan 1880-1910-lukujen
tyyppiasemakaavoista ei ole säilynyt tietoja, joten tämän
aikakauden kasarmialueiden asemakaavoitusta on ollut
mahdollista tutkia ainoastaan toteutettuja kasarmialueita
vertailemalla. Haila 1996, 58-59.

11	Aiemmin sotilaiden majoituksesta oli vastannut paikkakunta,
jolle armeijan joukko-osasto oli sijoitettu ja sotilaat
saattoivat asua paikallisen väestön keskuudessa vaihtelevissa
olosuhteissa. Krimin sodassa taudeille meneteyt sotilaat
sysäsivät Englannissa liikkeelle tieteellisen kaupunkihygieniaa
koskevan tutkimuksen, jonka tulokset levisivät nopeasti
ympäri Eurooppaa, myös Venäjälle. Haila 60, 62-63, 76, 133.

9	Haila 1996, 134-136.

12	Haila 1996, 78-79.

7	Haila 1996, 18 ja 23.
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Vielä 1800-luvun lopun kasarmityypissä alue sommiteltiin symmetrisesti paraatikentän ympärille ja edustavimmat
rakennukset sijoitettiin lähimmäksi kenttää. Kansallisarkistossa säilytettävä sarja venäläisiä tyyppipiirustuksia jalkaväen
tykistön kivikasarmeiksi. KA.

Lahden Hennalan kasarmialue suunniteltiin 1910-luvun alussa. Sen aluesuunnitelma on yhdistelmä useita eri aiheita.
Rakennusryhmät on sovitettu maastonmuotoihin. Ote Lahden Hennalan kasarmin päiväämättömästä aluessuunnitelmasta. KA.
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Suomeen rakennettujen 1910-luvun kasarmirakennusten tyypit seuraten Sokolskijn asuinrakennushiearkiaa (katso s. 16):
ylimpänä komentajan talo Riihimäen kasarmilta (rak. 40 takakasarmilla) , keskellä upseerien asuinrakennus Korian kasarmilta
ja alinna suuri miehistökasarmi Kouvolan kasarmilta. Esimerkkirakennukset valittu piirustusten saatavuuden perusteella. KA.
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alueelle suunniteltiin ruokailutilat, kirkko, upseerikerho, tallit sekä huomattava määrä huolto- ja
varastorakennuksia.
Miehistölle suunnitellut kasarmirakennustyypit ja niiden pohjakaavat vakiintuivat 1800-luvun
lopulla nopeasti, kun taas erikoisjoukkojen ja upseeriasuntojen suunnitteluratkaisuissa oli mahdollisuus
yksilöllisempiin ratkaisuihin.13 1910-luvulle tultaessa
kasarmien rakennuttamisesta ja suunnittelusta
vastanneilla rakennuskomissioilla oli aiempaa
vapaammat kädet kasarmirakennusten suunnittelussa, kun malleina oli mahdollista soveltaa joko
päärakennuskomission laatimia tyyppipiirustuksia,
omia piirustusversioita tai muilla kasarmialueilla
toteutettuja suunnitelmia. Suunnittelmat saattoivat
siis vaihdella tyyliltään, mutta niiden oli täytettävä
samat normit.14
1910-luvulla rakennetut kasarmit olivat asuinmukavuuden ja hygienian kannalta parempia kuin
varhaisemmat kasarmirakennukset, joskin rakentamista ohjasivat tiukat normit. Rakennukset suunniteltiin tarkasti tietyn joukko-osaston tarpeita varten,
vaikka todellisuudessa rakennuksen käyttäjä saattoi
vaihtua useastikin.15

myös sivu- tai keskikäytävän poistamiseen miehistökasarmien pohjakaavoista, sillä näin rakennukset
oli edullisinta rakentaa. Miehistökasarmien majoitushuonetyypiksi vakiintuivat peräkkäin asetellut
läpikuljettavat huoneet, joita oli helppo valvoa ja
tuulettaa.17
Kasarmirakennuksiin valittiin uusgoottilainen
tyyli, jonka Hailan mukaan nähtiin yhdistävän
hyödyn ja kauneuden. Koristeellisen tyylin ei nähty
olevan ristiriidassa rationaalisen suunnittelun
kanssa – eihän julkisivuissa käytetty muototiiliä,
vaan koristelussa pitäydyttiin tiilen ominaisuuksien sallimissa rajoissa. Myös julkisivua rytmittävät
risaliitit sijoitettiin porrashuoneiden kohdalle, joten
niitä ei sijoitettu pelkästään esteettisin perustein.18
Punatiilistä, rationaalista arkkitehtonista
ilmaisua kehitti ensin Ieronim Kitner, joka toimi
1870-luvulla pääkasarmirakennuskomiteassa sotilaskasarmien suunnittelijana ja suunnittelutyön
taiteellisena asiantuntijana.19 1900-luvun alussa
kasarmirakentamista viitoitti puolestaan sotilasinsinööri Viktor Sokolskij, joka muun muassa kirjoitti aiheesta vuonna 1912 ilmestyneen oppikirjan.
Sokolskij jakoi asuinrakennukset koon perusteella
kolmeen päätyyppiin, jotka pätivät myös kasarmeihin: suuren joukon asuinrakennus (miehistökasarmit), usean perheen asuinrakennus (kerrostalo) ja
yhden perheen asuinrakennus (pientalo). Pientalo
oli kasarmikontekstissa varattu vain komentajalle
perheineen ja sen esikuvana toimi englantilaiseen
puutarhakaupunki Bournevilleen suunnitellut
pientalot. Kerrostalot oli suunnattu upseeristolle ja
kasarmit miehistölle. Rakennushierarkia näkyi myös
rakenteissa: upseerien asuinrakennusten välipohjat
olivat puuta, siinä missä miehistöskasarmien välipohjia tukivat näkyviin jätetyt rautapalkit.20
Hailan mukaan todennäköisimmin 1910-luvun
kasarmien mallipiirustusten arkkitehtuurista vastasi
Pietarin taideakatemiassa koulutettu arkkitehti
Aleksandr Kočetov, joka toimi kasarmirakennuskomiteassa vuosina 1881—1911. Tiedot hänen urastaan
ovat kuitenkin jääneet vähäisiksi.21

Arkkitehtuuri
1800-luvun puolivälissä yleistyi uusi rakenneratkaisu, jossa kantavat tiiliseinät yhdistettiin rautapylväisiin ja -palkkeihin. Myös puhtaaksi muuratut
tiilijulkisivut yleistyivät. Tiilen käyttö ja rappaamattomat julkisivukäsittelyt yhdistyivät 1800-luvun
lopun Venäjällä erityisesti siviili-insinöörien suunnittelemiin rakennuksiin, kuten sairaaloihin, vuokrataloihin sekä teollisuuden ja kaupan rakennuksiin.
Taideakatemiasta valmistuneet arkkitehdit, jotka
suunnittelivat arvokkaammat rakennukset, suosivat
suunnitelmissaan puolestaan rapattuja klassisistisia
julkisivuratkaisuja.16
Uuden tyyppiset rakenneratkaisut mahdollistivat
ikkunoiden suurentamisen ja ikkunoiden välisten
tiiliseinien kaventamisen ja johtivat esteettisten
ihanteiden muuttumiseen. Julkisivujen vertikaalia
luonnetta oli nyt mahdollista vahvistaa ja vaikutelmaa korostettiin käyttämällä pilastereita ja erkkereitä. Insinöörien rationaalinen suunnittelu johti

17	Haila 1996, 44, 72-73, 115-116.
13	Haila 1996, 35.

18	Haila 1996, 35, 117.

14	Haila 1996, 31.

19	Haila 1996, 125.

15	Haila 1996, 24.

20	Haila 1996, 31, 39-40.

16	Haila 1996, 113, 115-116.

21	Haila 1996, 64-65.
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Riihimäen kasarmialueen
suunnittelijat ja rakentaminen
Kunkin kasarmialueen suunnittelusta vastasi paikallinen rakennuskomissio ja erityisesti komission
teknikko, joka oli tavallisesti siviili-insinööri. Riihimäen komission johtajana toimi eversti Andrefeff ja
jäseninä olivat ainakin insinööri-eversti Florinskij,
eversti Bjeloff, kontrollööri, hovineuvos Ripinski
sekä alikapteeni Bajakin. Komissiolla oli oma
kansliarakennus Riihimäen aseman lähellä, mutta
rakennus paloi pian kasarmin rakennustöiden päätyttyä vuonna 1914.22
Venäjän valtakunnanneuvoston myönnettyä
varat Riihimäen kasarmien rakentamiseksi kesäkuun lopulla 1910, komissio ryhtyi toimenpiteisiin
maan hankkimiseksi kasarmien rakentamista varten. Maanomistajien, Anttilan Heikkilän perintötilan
omistajien kanssa oli neuvoteltu jo loppukeväästä.23
Maan lohkominen, hankinta sekä sitä myöhemmin
täydentänyt pakkolunastus saatiin suoritettua syksyn ja talven 1910-1911 aikana.
Alueen maankäyttösuunnitelma laadittiin
syksyllä 1910 ja se toteutui lähes täydellisesti – vain
muutama rakennus rakennettiin suunnitelmasta
poikkeavalla tavalla. Rakennustyöt aloitettiin jo
syyskuussa 1910 ennen alueen merkintää maarekisteriin. Alueen varhaisin rakennus on ilmeisesti
vartiotupa (rak. 66), jonka seinässä olleeseen kiveen
on hakattu päiväys 1.9.1910 peruskiven laskun merkiksi.24 Vartiotupa sijaitsi tuolloin ainoan Riihimäen
kylältä kasarmille johtaneen polun varrella.

Vartiotuvan ohella rakennustyöt aloitettiin
kasarmialueen pohjoisosasta ja Sairaalanmäellä
pienemmästä sairaalarakennuksesta (rak. 60).
Takakasarmin rakennusten valmistuessa töitä jatkettiin etelään päin siten, että viimeiset rakennukset
valmistuivat hieman ennen ensimmäisen maailmansodan syttymistä.
Rakennustöihin palkattiin paljon paikallisia
metsän kaatoon, tarvikkeiden ja maan ajoon sekä
muurarien apulaisiksi, mutta rakennustyövoimaa
tuotiin runsaasti myös Venäjältä. Muualta töihin
tulleet rakennustyöläiset asuivat puisissa parakeissa
Sairaalanmäen ja kirkon välisellä alueella.25
Rakennustöitä varten kasarmialueelle rakennettiin talvella 1911 pistoraide, mikä helpotti rakennusmateriaalin kuljetusta alueelle. Tiiliä tuotiin
kasarmialueelle junalla lähiseudun tiilitehteaista
Jokelasta, Ryttylästä, Oitista ja Leppäkoskelta.26
Sotilaat siirtyivät kasarmille vaiheittain rakennusten valmistuessa; ensimmäiset talvella 1911-12,
pääosa vuonna 1913 ja tykistöpatteri vasta etukasarmin rakennusten valmistuttua vuonna 1914.27

22	Kasarmialueen suunnitelmat tuli lisäksi hyväksyttää
kasarmia käyttävien joukkojen päälliköllä sekä
pääkasarmirakennuskomissiolla ennen kuin rakentaminen
saattoi alkaa. Erityisesti julkisivujen tuli noudattaa laadittuja
mallipiirustuksia. Lehtoväre 2001, 26; Haila 1996, 26, 37.
23	Hämeen Sanomat 4.6.1910 ja 30.6.1910.

25	Lehtoväre 2001, 32, 62; Työmies 3.10.1910, s.4.

24	Uusi Aura, 27.9.1910 ja Lehtoväre 2001, 30. Rakennuksen
seinässä ollut kaiverrettu kivi on myöhemmin siirretty
itsenäiseksi muistomerkiksi Takakasarmille.
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Riihimäen kasarmialueen
yleissuunnitelma
Riihimäen pitkänomainen ja kapea kasarmialue oli
suunniteltu tuollon maan tärkeimmän – ja Pietarin
puolustuksen kannalta keskeisen – rautateiden risteyskohdan yhteyteen. Kasarmialueen eteläosa sijoitettiin tykinkantaman päähän kummastakin radasta.
Pitkän koillis-lounaissuuntaisen alueen suunnitteluratkaisussa sovellettiin useita sommitteluperiaatteita ja alueelle syntyi eri tyyppisiä rakennusryhmiä,
mikä oli tavallista ajan kasarmialueille. Kasarmialueen eteläosassa rakennukset koottiin alueen läpi
mutkittelevan tien varteen maastonmuotoihin sovittaen. Tielinja piirrettiin suoraksi pian Sairaalanmäen
pohjoispuolella ja tie kulki halki kasarmialueen aina
pohjoisrajalle sijotettuun pitkään ampumaratarakennukseen asti. Alueen pohjoisosassa, Takakasarmilla,
osa rakennuksista muodosti symmetrisiä, suoran
tien suuntaisia ryhmiä, osa sijoitettiin vapaammin
maastoon. Rakennusten toiminnot ohjasivat niiden
sijoittamista, joskin sekä Tarkk’ampujakomppanialle

suunnitellulla Takakasarmilla että Patteristolle suunnitellulla Etukasarmilla upseerien asuinrakennukset
muodostivat sotamiesten majoitusrakennuksista
erillisen ryhmänsä.28
Joukoille suunnitellut Etu- ja Takakasarmi
käsittivät paitsi joukkojen ja upseerien majoitukseen
tarkoitettuja rakennuksia, myös esikunta-, huolto- ja
varastorakennuksia. Suuremman joukon kokoontumistiloiksi soveltuivat oikeastaan vain ruokalarakennukset, joita oli yksi sekä Etu- että Takakasarmilla.
Venäläiset pyrkivät rakentamaan kasarmialueensa
mahdollisimman omavaraisiksi yksiköiksi, joten
kasarmialueen toiminnot olivat varsin monimuotoisia leipomoineen, pajoineen ja verstaineen.29
Kasarmialueelle kuljettiin pääasiassa kasarmialueen lounaisosaan sijoitetun portin kautta, jossa
28	Lehtoväre 2001, 40.
29	Lehtoväre 2001, 32.

Kasarmialueen yleissuunnitelma, johon kirjattu rakennusten käyttötarkoitukset. Selvityksen tarkastelualueen suunnitelma
sijoittuu aukeaman tälle sivulle. KA.
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oli porttivartio. Portille johtanut Istuinkiven silta
oli kuitenkin niin kevytrakenteinen, että Etukasarmille pyrkivän tykistön oli kuljettava Takakasarmin
ja Viestitien kautta ja ajettava Sairaalanmäen yli
varsin mutkaista tietä.30
Monet kasarmialueen edustavimmista rakennuksista sijoitettiin alueen pohjoisosaan: upseerikerho ja suuin osa upseeriasunnoista, päävartio,
suurimmat miehistökasarmit sekä alueen keskiosaan sijoitettu kirkko.
Eteläinen kasarmialue suunniteltiin Kolmannen
vuoristopatterin, siis tykistön, käyttöön. Kasarmialueen eteläisimpään kärkeen sijoitettiin upseerien
asuinrakennus sekä Patteriston komentajan asuinrakennus. Pihapiiri sijaitsi muihin Etukasarmin
rakennusryhmiin nähden sivussa, omassa rauhassaan. Etukasarmin miehistökasarmi (rak. 1) sijoi-

tettiin mäen päälle, Etukasarmin harjoituskentän
tuntumaan, samaan pihapiiriin nuorten upseerien
asuinrakennuksen (rak. 15), pajarakennuksen (rak.
2), ruokalan (rak. 3) ja siihen liittyvien varastorakennusten (rak. 4-5) kanssa. Läpikuljettavaa
aukiomaiseen harjoituskenttään liittyvää pihapiiriä
voi pitää Etukasarmin julkisimpana rakennusryhmänä. Hieman pohjoisemmaksi, Sairaalanmäen
ja niin kutsutun Kasakkakallion väliin sijoitettiin
pitkänomaisten talli- ja varastorakennusten ryhmä
(rak. 8-11) siten, että rakennusten väliin jäi tilava
keskuspiha. Tallien pohjoispuolella kohoavalle
mäelle sijoitettiin kasarmin sairaala (rak. 28) ja
sen tarvitsemat huoltorakennukset. Sairaalanmäen
kupeessa sijaitsi myös hevossairaala (rak. 6).
Tarkastelualueen kookkaimmat rakennukset olivat
sairaalarakennus ja miehistökasarmi, joiden kokoa
käytettiin aluesuunnitelmassa hyväksi sijoittamalla ne
mäkien päälle rakennusryhmiensä dominanteiksi.

30	Lehtoväre ja Uro 2009, 78 ja 287.
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Riihimäen kasarmirakennusten
arkkitehtuuri
Tässä luvussa on esitelty Riihimäen kasarmialueen
rakennusten tyypilliset arkkitehtoniset, rakennustekniset ja talotekniset alkuperäisratkaisut . Kappaleessa ei oteta kantaa ratkaisujen säilyneisyyteen tai
myöhempiin vaiheisiin.

ansiosta valoisia. Lisäksi ne olivat läpituuletettavia
Suunnittelunormit määräsivät tarkasti kasarmien
tilavuuden majoitettavan miehistön vahvuuden
mukaan, jotta tauteja torjuva ilmanvaihto olisi
riittävää.
Tarkastelualueen toinen kookas merkkirakennus oli kasarmin sairaalarakennus (rak. 28). Sen
pohjakaava puolestaan perustui sivukäytäväratkaisuun, joka oli 1910-luvulle tultaessa yleistynyt
eurooppalaisissa miehistökasarmeissa, mutta jota
sovellettiin Venäjällä vain sairaalarakennuksissa.32

Arkkitehtuuri
Alueelle rakennettujen kasarmirakennusten pääasiallinen rakennusmateriaali oli punatiili, mutta sekundäärisiä huolto- ja varastorakennuksia rakennettiin
myös puusta. Asuin- ja majoitusrakennukset olivat
pääsääntöisesti kahdesta kolmeen kerrosta korkeita,
samoin sairaalarakennus. Muut rakennukset olivat
tavallisesti yksikerroksisia. Pienempiä noppamaisia
varastorakennuksia lukuun ottamatta rakennukset
olivat tyypillisesti ulkohahmoltaan pitkänomaisia ja
satulakattoisia. Katemateriaalina käytettiin peltiä.
Pitkiä, ristilimityksellä muurattuja julkisivuja rytmitettiin pystysuuntaisilla aiheilla kuten risaliiteilla,
pilastereilla ja liseeneillä. Rakennusten päätyihin tai
risaliitteihin saatettiin liittää gotisoiva sakaramuuriaihe. Keskeisempien rakennusten julkisivukäsittely
oli rikkaampaa, kun taas sekundääriset rakennukset
saatettiin toteuttaa varsin arkisin julkisivuin. Hierarkia ei kuitenkaan ollut jyrkkä tai johdonmukaisesti
toteutettu. Julkisivuaiheilla oli mahdollisuuksien
mukaan myös käytännön tehtävä, sillä esimerkiksi
porrashuoneet sijoitettiin risaliittien taakse.
Kasarmirakennukset suunniteltiin tyyppipiirustusten pohjalta ja samaan aikaan Suomeen
rakennetuilla kasarmialueilla onkin joitakin toistensa kaltaisia, toisinaan jopa samoilla piirustuksilla, rakennettuja rakennuksia.
Etukasarmin kookkain rakennus, miehistökasarmi (rak. 1), oli tarkoitettu 204 sotilaan
majoittamiseksi. Sen symmetrinen pohjaratkaisu
koostui molempiin kerroksiin sijoitetuista kahdesta läpikuljettavasta 51 sotilaan majoitussalista
sekä rakennuksen päihin sijoitetuista toimisto- ja
aputiloista.31 Makuusalit olivat suurten ikkunoiden

Rakenteet
Asuin-, majoitus- ja kokoontumisrakennusten
rakenteellinen ratkaisu perustui kantaviin tiilimuureihin ja välipohjia kannatteleviin rautapalkkeihin.
Ainoastaan upseerien asuinrakennuksissa välipohjat
olivat puurakenteisia. Julkisivujen ikkunanylitykset
ratkaistiin kiilamaisilla lukkokivillä varustetuin
suorin tiilikaarin.
Rakennuksiin ei pääsääntöisesti rakennettu
kellareita, vaan kellarirakennukset tehtiin erikseen.
Rakennusten sokkelit rakennettiin luonnonkivestä,
ilmeisesti paikalta louhitusta graniitista. Tallien, pajojen ja varastorakennusten alapohja oli tyypillisesti
kivetty maapohja tai maanvarainen betonilaatta.

32	Haila 1996, 70.

31	Lehtoväre 2001, 35.
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2.5 Riihimäen kasarmirakennusten arkkitehtuuri

Etukasarmilla sijainneen upseerien asuinrakennuksen julkisivun pääaihe
on sisäänkäyntiä korostava keskirisaliitti, jonka yläosassa, räystään
alla on käytetty muurisakara-aihetta. Risaliittia kehystävät kahden
kerroksen korkuiset tiilipilasterit, jotka korostavat rakennuksen
vertikaalia luonnetta.

Ruokalarakennuksen poikkipäädyt on koristeltu muurisakara-aiheella sekä koristeellisilla pilastereilla.

Varikkorakennukseksi suunniteltu rakennus 8 on julkisivultaan huomattavasti
majoitus- ja asuinrakennuksia yksinkertaisempi, mutta sen pitkiä julkisivuja
rytmittävät tiililiseenit. Räystään alla on hammastettu koristelista.
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2.5 Riihimäen kasarmirakennusten arkkitehtuuri

Sairaalanmäen rakennusryhmään kuuluneen puisen patjojentäyttövajan katonkannattimet veistettiin päistään koristeellisesti. KA.

Talotekniikka
Talleissa ja pitkissä yksikerroksisissa varastorakennuksissa (esimerkiksi rak. 8-11) kattorakennetta
kannattelivat puiset paripylväät, joissa oli rautainen
metallikenkä. Ruokalan (rak. 3) kattoa kannattelivat
suuressa ruokailusalissa rautapylväät. Ratkaisu oli
kasarmialueella poikkeuksellinen lähinnä siksi, että
kokoontumiseen tarvittavia suuria salitiloja rakennettiin kasarmialueelle vain pari.33
Suuremmissa tiilirakennuksissa oli umpiräystäs,
mutta erityisesti yksikerroksiset varastorakennukset
saatettiin varustaa avoräystäällä. Näkyviin jääneiden puisten kattokannattimien päät veistettiin
koristeellisesti.
Kasarmirakennuksissa oli eri tyyppisiä ikkunoita: tavallisimmin ne olivat kuusi- tai kahdeksanruutuisia sisään-ulos aukeavia puuikkunoita,
mutta myös T-mallisia ikkunoita käytettiin. Usein
sulkumekanismina oli pitkäsalpa, espanjoletti. Osa
ikkunoista varustettiin avattavalla tuuletusikkunaruudulla, fortuskalla.

Kasarmialueen rakennukset lämmitettiin alun perin
venäläisillä puu-uuneilla. Lisäksi majoitus- ja asuinrakennuksissa oli sisä-wc:t, joista johti suora putki
alimmassa kerroksessa sijainneeseen säiliöön. Vesija viemäriverkostoien rakentamisesta alueelle on
ristiriitaisia tietoja; ilmeisesti osaan rakennuksista
järjestettiin juokseva vesi kaivosta pumppaamalla.
Kaivojen toisinaan saastuessa vesi oli haettava
Riihimäen kauppalasta hevosella tai tuotava junalla
pistoraidetta pitkin. Jätevedet johdettiin viemäreitä
pitkin pois alueelta, mutta varsinaisesta viemärijärjestelmästä ei voi puhua.

33	Haila 1996, 31.

Riihimäen kasarmialue

|

Kulttuuriympäristöselvitys
22

|

12.10.2018

|

Arkkitehtitoimisto Ark-byroo

2 Riihimäen kasarmialue 1910-1914

|

2.5 Riihimäen kasarmirakennusten arkkitehtuuri

1910-luvulla rakennetun Kouvolan kasarmialueen kookkaan miehistökasarmin leikkauskuvissa näkyvät kasarmirakennuksissa
tyypillisesti käytetyt talotekniset ratkaisut: käymälät olivat käytännössä suoria jätesammioon johtavia putkia. KA.

1910-luvulla rakennetun Kouvolan miehistökasarmin suuret, puoliavoimet makuusalit lämmitettiin kulkuaukkoihin sijoitetuin
uunein. KA.
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3.1 Kasarmialueen käyttöhistoria

3.

Kasarmialueen
käy ttöhistoria ja
muutokset
3.1

Kasarmialueen käy ttöhistoria

Venäläiset joukot ja
ensimmäinen maailmansota

puolueettomiksi ja poistuivat maasta. Kasarmialue
luovutettiin Riihimäellä vallassa olleille punaisille
venäläisen sotaväen delegaation ja Suomen Kansankomissariaatin 1.3.1918 solmiman sopimuksen
mukaisesti.36 Saksalaisjoukot etenivät Riihimäelle
ja valtasivat kaupungin kasarmeineen 22.4.1918.
Punaiset olivat koonneet kasarmille joitakin kymmeniä valkoisia vankeja sekä noin 500 lähiseudulta
punakaartiin pakko-otettua miestä.

Riihimäen kasarmialueelle sijoitettiin ensin 10.
Suomenmaalainen Tarkk'ampujarykmentti Takakasarmille ja 3. Suomenmaalaisen Tarkk'ampujapatteriston 3. Vuoristopatteri, joka pääsi muuttamaan
Etukasarmille vuonna 1914 valmistuneisiin rakennuksiin juuri ennen ensimmäisen maailmansodan
syttymistä. Tällöin kasarmin miesvahvuus oli 1500
sotilasta. Maailmansodan kynnyksellä rakennuksissa majoitettiin jatkuvasti huomattavasti suunniteltua enemmän sotilaita ja kesällä 1917 kasarmialueella oli majoitettuna jopa 4000 sotilasta.34
Ensimmäisen maailmansodan aikana kasarmialue
toimi useiden joukkojen kauttakulkupaikkana.
Syksyllä 1917 Venäjän vallankumoukseen liittyvä
epävarmuus ajoi venäläiset joukot hajaannuksen
tilaan ja joukko-osastot ympäri Suomen menettivät
nopeasti jopa puolet vahvuudestaan sotilaiden palatessa oma-aloitteisesti kotimaahansa.35

Punavankileiri
Sisällissodan päättyttyä valkoisten voittoon kasarmialuetta käytettiin punavankileirinä toukokuusta 1918
aina syksyyn 1918 asti. Riihimäen kasarmin sotavangit
sijoitettiin pääasiassa Takakasarmille, alueen pohjoisosaan, miehistökasarmeihin 17 ja 18 sekä niiden
läheisyyteen ensimmäisen maailmansodan aikana
rakennettuihin puisiin parakkirakennuksiin. Myös
Sairaalanmäki oli varattu punavankileirin käyttöön.
Vankimäärä nousi kesäkuun alkupuolella jopa
kahdeksaan ja puoleen tuhanteen, kunnes vankeja
alettiin vapauttaa, tuomita ja siirtää muihin leireihin. Myös Riihimäen leirillä kuoli, lähteistä riippuen
noin 800—1000 vankia heikon hygienian, kulkutautien ja elintarvikkeiden niukkuuden vuoksi. Vuonna
1918 Riihimäellä teloitettiin 141 punaista, joista noin

Sisällissota
Sisällissodan puhjettua tammikuun viimeisellä
viikolla 1918 venäläiset sotilaat julistautuivat
34	Haila 1996, 23-24.
35	Lehtoväre 2001, 59.
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Vankileirin sairaalan henkilökuntaa vuonna 1918. RKM.

Pakkotyölaitos

sata vankileirin aikana, loput ennen leirin perustamista.37 Suurin osa menehtyneistä tai telotetuista
vangeista haudattiin kasarmialueen luoteispuolella
sijainneeseen Lepolaan, joka oli hankittu kasarmin
perustamisvaiheessa venäläisten sotilaiden hautapaikaksi. Kasarmialueen kirkon itäpuolella oli
teloituspaikka, jonka läheisyyteen teloitettuja muistitiedon mukaan myös haudattiin. Joitakin vankeja
haudattiin myös kasarmialueelle merkitsemättömiin
hautoihin.38
Syksyn 1918 alkuun mennessä tuomittujen määrä
leirissä oli noussut huomattavasti suuremmaksi
kuin tuomiota odottavien. Syyskuun puolivälissä
sotavankilaitos siirtyi vartiopataljoonilta vankeinhoitolaitoksen alaisuuteen ja sotavankileiri muuttui
pakkotyölaitokseksi. Lokakuussa vankeja oli noin
2400.39

Suuri osa vankileirin vangeista armahdettiin syksyn
1918 ja kevään 1919 aikana, mutta pakkotyölaitoksen
vankimäärä oli vielä vuoden 1920 alussa yli 1200,
sillä vangit Hämeenlinnan ja Hennalan lakkautetuista pakkotyölaitoksista siirrettiin Riihimäelle.
Pakkotyölaitoksen toiminta Riihimäen kasarmilla
jatkui vuoden 1920 loppuun asti, jolloin loput vangit
siirrettiin Tammisaareen, Turkuun ja Lappeenrantaan. Virallisesti Riihimäen pakkotyölaitos lopetti
toimintansa vasta keväällä 1921.40

Suomen Puolustusvoimien
alkutaival
Vankileirin ja pakkotyölaitoksen ohella kasarmialue toimi syksyn 1918 aikana useiden eri
joukko-osastojen väliaikaisena maja- ja kauttakul-

37	Lehtoväre 2001, 104.
38	Auvinen 2009; Auvinen 2018; Lehtoväre 2001, 109, 113-114.

40	Lehtoväre 2001, 124-126.

39	Lehtoväre 2001, 123-124.
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3.1 Kasarmialueen käyttöhistoria

Toimijat Etukasarmilla
3. Suomenmaalainen tarkk'ampujapatteriston vuoristorykmentti
18 eri venäläistä joukkoa (1.ms joukkojen siirrot)
Punavankileiri (suojeluskunnan alaisuudessa) 1918
Pakkotyölaitos (vankeinhoitolaitoksen alaisuudessa) 1918‐1920
Armeijan vakinainen hevossairaala 1919‐1920
Kenttälennätinpataljoona (vuodesta 1930 Viestipataljoona 2)
Kenttätykistörykmentti 3 (toimi 1920‐39 myös takakasarmilla)
Ilmapuolustusjoukkoja 1939‐1945
Viestikoulutuskeskus (talvisota)
Hevosvarikko 2 (jatkosota, talleilla)
Tykistön koulutuskeskus 3 (jatkosota)
Kenttätykistörykmentti 4 1948‐1959 (1945‐48 takakasarmilla)*
Viestirykmentti 1944‐2014 (1948‐1959 takakasarmilla)
Viestikoulun alainen reservialiupseerikoulu (1979‐1994)
Varuskuntasairaala ja/tai terveysasema

1910‐l 1920‐l 1930‐l 1940‐l 1950‐l 1960‐l 1970‐l 1980‐l 1990‐l 2000‐l 2010‐l

*rykmentti jaettiin vuonna 1953 5. Prikaatin Patteristoksi ja vuonna 1957 Karjalan Prikaatin patteristoksi

kupaikkana itsenäisen Suomen puolustusvoimia
muodostettaessa. Kasarmirakennusten varustetasoa kuvattiin huonoksi, majoitusrakennuksista
puuttuivat peitot, osin sängyt sekä peseytymismahdollisuudet.41
Syksystä 1918 alkuvuoteen 1919 kasarmialue
oli pakkotyölaitoksesta vastanneiden siviiliviranomaisten hallussa. Keväällä 1919 kasarmin eteläosan
talleille perustettiin Armeijan Vakinainen Hevossairaala.42 Vuonna 1920 puolustuslaitosta organisoitiin
uudelleen ja kaksi tiedonantovälinekomppaniaa
päätettiin yhdistää Kenttälennätinpataljoonaksi,
joka sijoitettiin Riihimäelle. Kasarmialueelle,
rakennukseen 60 rakennettiin myös Kenttälennätinpataljoonan vastuulla toiminut Radiojoukkojen
radioasema.43 Saman vuoden lopussa päätettiin
hevossairaalan toiminta Riihimäellä lopettaa. Lappeenrannassa toiminut Kenttätykistörykmentti 3
siirrettiin Riihimäelle vuoden 1921 alussa.44

Kenttälennätinpataljoona, jonka vahvuus alkuvuosina nousi jopa viiteen sataan mieheen, joutui
majoittumaan kokonaisuudessaan Etukasarmin
miehistökasarmiin (rak. 1). Majoitustupien, käytävien ja pataljoonan ruokalan oli palveltava myös
opetus- ja liikuntatiloina, sillä luokkia ja voimistelutiloja ei ollut. Viestipataljoona siirrettiin Viipuriin
vuonna 1934 ja Riihimäen varuskunta toimi sodan
alkuun asti yksinomaan tykistövaruskuntana.45
Kasarmialueen läheisyyteen saatiin 1920-luvun
alussa ampumarata paikallisen suojeluskunnnan
ja lottien talkootyönä. Maan lahjoitti vapaaherra
Jaakko H. Yrjö-Koskinen. Aiemmin ampumaharjoitukset oli järjestetty kauempana sijainneella radalla
sekä kasarmin pohjoisosan pitkällä sisäradalla.
Rata vihittiin käyttöön vuonna 1922. Räiskyläksi
nimettyä rataa laajennettiin vuonna 1928, jolloin
myös rakennettiin ampumaradan paviljonkirakennus.46 Suojeluskunta solmi puolustusvoimien kanssa
vuokrasopimuksen ampumaradan käytöstä, ja
1950-luvulla ampumarata hankittiin puolustusvoimien omistukseen.

41	Lehtoväre 2001, 127.
42	Lehtoväre 2001, 132.
43	Lehtoväre 2001, 136.
44	Kenttälennätinpataljoona aloitti vartiopalveluksen
joulukuussa 1920 ja varuskuntavartio koostui
esikuntavartiosta (rak 28), kasarmi-, keittiö- ja
varastovartiosta (rak:t 1, 2, 3, 14) sekä varastovartiosta
(rak 7). Kenttätykistörykmentin saavuttua se sijoitettiin
takakasarmille, jonne siirrettiin myös komendantinkanslia
(rakennus 45) ja päävartio (rakennus 16). Lehtoväre 2001,
132-136; Riihimäen Sanomat, 21.10.1920, nro 119, s. 3 sekä
Riihimäen Sanomat, 03.03.1921, nro 25, s. 2.
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3.1 Kasarmialueen käyttöhistoria

Toinen maailmansota
Talvisodan aikana kasarmialueelle sijoitettiin
reserviläisistä koottuja kotitäydennysjoukkoja,
joista 1. Viesti T-pataljoona sijoitettiin Etukasarmille. Samaan yhteyteen perustettiin viestijoukkojen päällystön koulutuskeskus. Etukasarmin
tallirakennuksilla toimi talvisodan aikana Kotihevosvarikko 10, jonka tehtävänä oli täydennyshevosten vastaanotto, hoito, valmennus ja luovuttaminen
kenttäarmeijalle.47
Jatkosodan aikana, vuosina 1941-1944 Riihimäen
varuskunnassa toimi jälleen yhteensä 17 eri joukkoa
tai laitosta. Kasarmialueella toimi hevosvarikko
2, raaka-ainevarikko, jalkaväen koulutuskeskus,
tykistön koulutuskeskus sekä Merivoimien Esikunnan keskusvarikko. Myös Räiskylän ampumaradan
paviljonki otettiin 9. Kevyen Ilmatorjuntajaoksen
käyttöön.48 Sota-aikana varuskunnan toimintaa leimasikin äärimmäinen ahtaus – osa henkilökunnasta
joutui asumaan työhuoneissaan, kaikki asumiseen
soveltuvat rakennukset otettiin käyttöön ja alueelle
rakennettiin runsaasti parakkeja.49 Toimintaa
leimannut ahtaus helpotti vasta kasarmialueen laajemman korjaus- ja uudisrakennushankkeen myötä
1950-luvun lopulla.
Rautateiden risteysaseman vuoksi Riihimäki oli
yksi Suomen pommitetuimmista paikkakunnista,
mutta kasarmialueen rakennukset eivät vahingoittuneet pommituksissa. Sen sijaan kasarmialueen
metsät kärsivät pommituksista.50

vaihtoivat majoitusalueita Viestirykmentin kanssa
päätyen Etukasarmille.
Viestirykmentti säilyi säilyi Riihimäen varuskunnan keskeisenä käyttäjänä seuraavina vuosikymmeninä – tykistö siirrettiin Ouluun jo vuonna 1959.
Riihimäen varuskuntaan keskitettiin myös muita
viestijoukkoihin liittyviä toimintoja: varuskunnan
yhteyteen oli jo aiemmin siirretty Sähköteknillinen
koulu sekä Viestikoulu ja vuonna 1960 Riihimäelle
perustettiin Viestikeskuskorjaamo52
Tykistön siirryttyä pois Etukasarmilta Viestirykmentin I pataljoona, eli Radiopataljoona, siirrettiin
miehistökasarmiin (rak. 1). Pataljoonan esikunta
toimi alarinteessä sijainneessa upseerien asuinrakennuksessa (rak. 15). Vuonna 1968 Etukasarmille
siirrettiin Viestirykmentin Reservialiupseerikoulu
osana rykmentin uudelleen organisointia. Aliupseerikoulu toimi Etukasarmin rakennuksissa 1, 2, ja 3
aina vuoteen 1994 asti. Aliupseerikoulun siirryttyä
toisaalle Viestirykmentin esikunta toimi sairaalan
(rak. 28) eteläpäädyssä 1960—1970-luvuilla.53 Viestipataljoonan esikuntakomppania siirtyi Etukasarmille vuonna 1994 ja jatkoi toimintaansa siellä aina
2000-luvun alkuun asti.
Viestijoukkojen historia itsenäisenä joukko-osastona päättyi vuoden 2014 lopussa, kun se Viestikoulua lukuun ottamatta siirrettiin osaksi Panssariprikaatia. Näin ollen myös Riihimäen kasarmialue
asetettiin hallinnollisesti Panssaprikaatin alaisuuteen. Viestirykmentin toiminnot jäivät kuitenkin
pääosin varuskuntaan. Uudistuksen yhteydessä
Riihimäen kasarmialueelle siirtyi vuonna 2015 muita
yksiköitä, kuten Logistiikkakoulu ja Sotilaslääketieteen keskuksen johto, joka toimii Sairaalanmäellä.54
Riihimäelle jäänyt Viestikoulu siirtyi samassa yhteydessä osaksi Maasotakoulua.55

Sotien jälkeen
Syksyllä 1944 aloitettiin joukkojen kotiuttaminen.
Tässä yhteydessä Viestirykmentti päätettiin perustaa uudelleen Riihimäelle. Se sijoitettiin Etukasarmille: esikunta Sairaalamäelle rakennukseen 28
ja miehistö Etukasarmin muihin osiin.51 Vuoden
1945 kesään mennessä varuskuntaan muodostettiin
myös Kenttätykistörykmentti 4, joka sijoitettiin
Takakasarmille – tosin kaksi vuotta myöhemmin he

52	Korjaamon nimi muuttui Elektroniikkakeskuskorjaamoksi
vuoden 1993 alussa ja Elektroniikkalaitokseksi vuoden
2003 alussa. Koulut yhdistettiin vuonna 2003 Viesti- ja
sähköteknilliseksi kouluksi ja vuonna 2009 edelleen
Viestikouluksi.
53	Lehtoväre ja Uro 2009, 103, 106.

47	Lehtoväre 2005, 34, 36-38.

50	Lehtoväre 2005, 269.

54	Puolustusvoimien lääkintähuolto järjestettiin
Sotilaslääketieteen keskuksen alaisuuteen vuonna 2008,
joten rakennuksessa 28 toiminut varuskunnan terveysasema
henkilöstöineen oli siirretty osaksi keskusta jo tällöin.
Lehtoväre ja Uro 2009, 237.

51	Lehtoväre 2005, 209.

55	Helin 2014, 4-6.

48	Lehtoväre 2005, 144, 270.
49	Lehtoväre 2005, 265.
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3.1 Kasarmialueen käyttöhistoria

Kasarmialueen eteläportti ja porttivartio 1920-luvulla. Porttipaadet ovat edelleen maastossa Kokonkadun eteläpuolella. RKM.

Toiminta Etukasarmilla on 1990-luvulta lähtien
vähentynyt asteittain: tallirakennukset tyhjennettiin
1990-luvulla uusien ajoneuvosuojien valmistuttua
Takakasarmille. Etukasarmin rakennusten käytöstä
luovuttiin vuosituhannen vaihteessa, jonka jälkeen
miehistökasarmia käytettiin ajoittain muun muassa
kertausharjoituksissa. Miehistökasarmi toimi myös
riihimäkeläisten koulujen väistötilana vuosina
2001-2005.56 Myös ampumaradan käyttöä jouduttiin rajoittamaan 2000-luvun alussa sen läheiselle
asuinalueelle aiheuttamien meluhaittojen vuoksi.
Ampumaradan käyttö lopetettiin kokonaan vuoden
2014 lopussa.

Vanhat porttipaadet vuonna 2018. Vanha portti sijaitsee
Kokonkadun eteläpuolella ja reunustavat kevyen
liikenteenväylää.

56	Lehtoväre ja Uro 2009, 277.
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3.2

Alueen rakennuskannan
muutokset
Kasarmialueen 1920-luku
Rakennusten siirryttyä Suomen puolustusvoimille
niitä korjasivat ensi vaiheessa pakkotyölaitoksen
vangit. Vakituisten joukko-osastojen saapuessa
1920-luvun taitteessa kasarmialueelle, vastuu
rakennusten korjauksesta ja kunnossapidosta siirtyi
osastoille itselleen. Kasarmirakennukset olivat vailla
vesijohtoja, pesutiloja tai kunnollisia käymälöitä.
Sairaalarakennukseen (28) saatiin vesi pumppukaivosta, mutta esimerkiksi Kenttälennätinpataljoonan
tarvitsema vesi Etukasarmilla ajettiin paikalle hevosilla Riihimäen rautatieaseman lähistöltä.57 Ensimmäiseksi Kenttätykistörykmentti ja Kenttälennätinpataljoona asettivat rakennusten wc:t käyttökieltoon
ja rakensivat alueelle runsaasti käymälöitä. Sairaalarakennus kunnostettiin Kenttätykistörykmentin
toimesta. Takakasarmilla osaan rakennuksista saatiin myös vaihdettua uudet lämmitysuunit vanhojen
venäläisten uunien tilalle, mutta Etukasarmilla
uuneja käytettiin vielä 1920-luvulla. Kasarmirakennustoimisto perustettiin sotaministeriöön vuonna
1919 ja rakennusten kunnostus rakennustoimiston
toimesta alkoi vaiheittain 1920-luvun alkupuolella.
Vuonna 1924 Etukasarmin alue saatiin sähköistettyä ja osaan rakennuksista saatiin vesijohdot.58

Suojeluskuntien lakkautuksen jälkeen Räiskylän
ampumarata siirtyi Riihimäen kauppalle, joka vuokrasi sen vuonna 1951 kokonaisuudessaan puolustusministeriölle. Vuonna 1956 puolustusministeriö osti
ampumarata-alueen kauppalalta. 1950-luku oli muutenkin kasarmialueen laajentumisen vuosikymmen:
pientä kasarmi- ja harjoitusaluetta laajennettiin
pakkolunastuksin vuosina 1957 ja 1958 ja kasarmialueen pinta-ala nousi 175 hehtaariin, mikä paransi
erityisesti ampuma-alueen turvallisuutta.60 Vuonna
1958 ampumakatokset uusittiin ja ampumaradan
länsipuolelle rakennettiin turvallisuutta parantava
maavalli. Paviljonkirakennus ja ampumaradan
sauna otettiin varuskunnan käyttöön.61

Asuntotilanne 1920- ja
1930-luvuilla
Joukko-osastojen asettuessa varuskuntiinsa 1920luvun alussa upseeriston ja sotilasvirkamiesten
asuminen oli vielä kokonaan ratkaisematta. 180
hengen vahvuiselle henkilöstölle oli 85 asuntoa,
joista 14 Etukasarmilla. Tilapäisiä asuntoja järjestetttiin Etukasarmilla sairaalaan (rak. 28), sairaalan
pesutupaan (rak. 30), entiselle radioasemalle (rak.
60) ja ruokalaan (rak. 3).62
Kantahenkilökunnan asuntojen kunto tai
varustelutaso ei eronnut kasarmin muista rakennuksista: ne olivat puulämmitteisiä ja niistä puuttui
tavallisesti vesijohto ja viemäri. Rakennusten käymälät tyhjenivät likakaivoihin, jotka tyhjennettiin
jätekärryihin. Osa niistä puolestaan tyhjennettiin
varuskunnan kaatopaikalle hevostallien läheisyyteen. Koska jätteet päätyivät maastoon, suurin osa
kasarmin kaivoista oli saastunut ja vesi oli tuotava
alueelle kaupungista. Kauppalan vesi- ja viemäriverkosto rakennettiin kasarmialueelle vasta 1950-luvulla.63

Ampumaradan rakentaminen
Kasarmialueen itäpuolelle saatiin ampumarata
vapaaherra Jakko H. Yrjö-Koskisen lahjoittamalle
maalle lottien ja suojeluskunnan talkoovoimin.
Räiskyläksi nimetty rata avattiin vuonna 1922 ja sitä
laajennettiin vuonna 1928. Laajennusvaiheeseen
liittyi myös rakennusmestari J. Jäykän piirtämä ja
vuonna 1929 valmistunut ampumapaviljonki, joka
käsitti vahtimestarin asunnon, ravintolahuoneen,
sekä muita tiloja ampujille. Paviljonki oli kasarmirakennuksiin verrattuna erittäin hyvin varusteltu, sillä
siinä oli keskuslämmitys ja vesijohto.59

60	Lehtoväre ja Uro 2009, 78-79.
57	Lehtoväre 2001, 164.

61	Lehtoväre ja Uro 2009, 89.

58	Lehtoväre 2001, 170.

62	Lehtoväre 2001, 173.

59	Lehtoväre 2001, 173.

63	Lehtoväre ja Uro 2009, 91.
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Kasarmialue vuonna 1939. PHRakL.

Riihimäen kasarmialue

|

Kulttuuriympäristöselvitys
30

|

12.10.2018

|

Arkkitehtitoimisto Ark-byroo

3 Kasarmialueen käyttöhistoria ja muutokset

|

3.2 Alueen rakennuskannan muutokset

Kartta kasarmialueesta noin vuodelta 1958. PHRakL.
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Ilmakuva tarkastelualueesta vuonna 1956. MML.
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1947

1958

1975

1910
1956
1975
1977
1982

1958
1991

Kasarmialueeseen liitetyt maat tarkastelualueen ympäristön osalta.
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Ilmakuva 1936. MML.

Ilmakuva 1956. MML.

Sotavuodet 1939-1944

Kasarmialueen korjaus- ja
uudisrakennusohjelma

Kasarmialueen rakennukset säästyivät pommitustuhoilta, mutta kasarmialueen metsät kärsivät
vaurioita. Sotavuosina Riihimäen kasarmialueella
oli lukuisia käyttäjiä, joita varten oli rakennettava
myös runsaasti väliaikaisia varasto- ja majoitusrakennuksia. Etukasarmin tallirakennuksia muutettiin
myös mahdollisuuksien mukaan majoituskäyttöön.64
Kasarmialueen rakennukset olivat 1940-luvun
lopulla huonossa kunnossa. Rakennuksiin ei oltu
tehty lainkaan korjauksia, eikä alkeellisia mukavuuksia oltu parannettu. Pääosa rakennuksista
lämpesi edelleen uuneilla, eikä läheskään kaikissa
rakennuksissa ollut juoksevaa vettä. Tuvat olivat
pääasiassa suuria, jopa kymmenien miesten yhteistupia.65

1950-luvulla kasarmialuetta alettiin kohentaa.
Myönteinen kehitys kasarmialueella johtui Riihimäen kauppalan vaikeasta työttömyystilanteesta,
jonka hoitamiseksi valtio oli myöntänyt Riihimäelle varoja. Rakennusohjelmaa jatkettiin puolustusministeriön rahoituksella pitkälle 1950-luvun
lopulle. Alueen tiestöä kunnostettiin ja Kokonkadun
linjausta siirrettiin pohjoisemmaksi, joten se ei enää
kulkenut kasarmin vanhan portin kautta, vaan jakoi
Etukasarmin kahtia. Etukasarmille rakennettiin
vesijohto, viemäriverkosto ja useita rakennuksia,
kuten sairaala (rak. 28), autokorjaamo (rak. 9) ja
Pieni sotilaskoti (rak. 2) peruskorjattiin.66
Varuskunnan miehistökasarmien, Etukasarmilla
rakennuksen 1, peruskorjauksen yhteydessä suuret
makuusalit muutettiin pienemmiksi huoneiksi, jotka
rakentuivat keskikäytävän varaan ja rakennusten
LVIS-tekniikkaa parannettiin. Kasarmin korjaus- ja
uudisrakennusohjelmaan kuului myös useita uudisra-

64	Parakkeja rakennettiin lisää vielä sotavuosien jälkeenkin. Ne
olivat pääasiassa puulämmitteisiä ja sijoitettiin Etukasarmille:
tallien eteläpuolelle, Sairaalanmäen lounaispuolelle ja
kasarmin eteläkärkeen. Lehtoväre 2005, 265.

66	Lehtoväre ja Uro 2009, 78, .

65	Lehtoväre ja Uro 2009, 81.
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Ilmakuva 1975. Riihimäen karttapalvelu.

Ilmakuva 2017. Riihimäen karttapalvelu.

kennuksia, ja Etukasarmille toteutettiin kaksi henkilökunnan asuinkerrostaloa Kokonkadun eteläpuolelle
sekä laajennussiipi miehistökasarmiin (rak. 1). Siipeen
sijoitettiin liikuntasali sekä miehistön majoitus- ja
luokkatiloja.67 Rakennukset ja laajennuksen suunnitteli
puolustusministeriön rakennusosaston arkkitehti Heidi
Vähäkallio-Hirvelä.68
Kasarmialueen korjausohjelman yhteydessä
myös purettiin joitakin huonokuntoisia rakennuksia.
Entisen hevostallin (11) itäpää myytiin huutokaupalla purettavaksi vuonna 1958. Sota-aikana rakennetut parakkirakennukset purettiin ja vuonna 1956
niitä oli jäljellä enää kaksi kappaletta.69
1960-luvulla varuskunnassa käynnistettiin vielä
toinen mittava peruskorjaus- ja rakennusohjelma.
1950-luvulla korjaamatta jääneet rakennukset saatiin nyt peruskorjattua ja liitettyä vesi- ja viemäriverkkoon sekä kaukolämpöverkkoon. Korjausten
yhteydessä rakennusten alkuperäiset ikkunat vaihdettiin uusiin ja myös ulko-ovia vaihdettiin. Korjaus-

työt suunnitteli puolustusministeriön arkkitehti Timo
Suomalainen. Laaja korjausohjelma ei kuitenkaan
toteutunut kokonaisuudessaan ja korjaamatta jäivät
Etukasarmilta rakennukset 13, 14 ja 15. Uusia rakennuksia ei toteutettu Etukasarmille 1960-luvun rakennusohjelman yhteydessä.70

Uusia suunitelmia
1960—1970-luvulla kasarmialueen kehittämiseksi
laadittiin useita suunnitelmia, joiden tähtäimessä oli
kasarmialueen toimintojen keskittäminen Takakasarmille. Suunnitelmat eivät kuitenkaan johtaneet
mainittaviin toimenpiteisiin. 1970-luvun rakennustöiden päätyttyä Riihimäen varuskunnassa seurasi
kymmenkunta vuotta kestänyt ajanjakso, jolloin
rakennuskantaa pidettiin kunnossa pelkillä vuosikorjausmäärärahoilla.71
1970-luvulla varuskuntaa lämmitettiin neljällä
lämpökeskuksella, joissa käytettiin polttoaineena halkoja ja öisin polttoöljyä. Puu-uuneilla lämpeni tuolloin

67	Lehtoväre ja Uro 2009, 83, 87.
68	Lehtoväre ja Uro 2009, 92.

70	Lehtoväre ja Uro 2009, 147-148.

69	Lehtoväre ja Uro 2009, 90.

71	Lehtoväre ja Uro 2009, 261.

Riihimäen kasarmialue

|

Kulttuuriympäristöselvitys
35

|

12.10.2018

|

Arkkitehtitoimisto Ark-byroo

3 Kasarmialueen käyttöhistoria ja muutokset

|

3.2 Alueen rakennuskannan muutokset

1910-luvulla rakennettu upseerien asuinrakennus (rak. 15) purettiin vuonna 1976. RKM.

vielä neljä rakennusta. 1980-luvulla varuskunta
liitettiin kaukolämpöön ja omat lämpökeskukset
lakkautettiin vaiheittain. Viimeisetkin rakennukset
saatiin kaukolämmön piiriin 1990-luvulla.72
Hämeen työsuojelupiiri totesi kasarmialueella
tehdyn tarkastuksen perusteella Etukasarmin sairaalan (rak. 28) ja autotallit (rak. 10 ja 11) huonokuntoisiksi. Tätä seurasi aktiivisen toiminnan kausi, jonka
seurauksena Riihimäen varuskunta valittiin kehitettävien varuskuntien joukkoon. 1990-luku olikin
aktiivista rakennus- ja korjaushankkeiden toteuttamisaikaa. 1990-luvulla toteutettiin myös uudet autohallit Takakasarmille, minkä johdosta Etukasarmin
vanhoilla hevostalleilla sijainneet huolto-, korjaus- ja
säilytystilat voitiin tyhjentää. 73 Myös Aliupseerikouluna toiminut miehistökasarmi (rak. 1) peruskorjattiin 1980- ja 1990-luvun vaihteessa.
Puolustusministeriö teetti Riihimäen varuskunnalle vuonna 1996 maankäyttö- ja maisemanhoitosuunnitelman, jonka mukaan varusmiesten
majoitus tuli siirtää Etukasarmilta Takakasarmille
ja pitkänomaisen kasarmialueen keskivaiheille
rakennettaisiin uudet hallintotilat. Tiukentuneiden
turvallisuusvaatimusten vuoksi alue suunniteltiin
aidattavaksi.74 Hallintotilojen rakentamista lukuun
ottamatta suunnitelmat toteutuivat.
Myös kasarmialueen tieyhteydet muuttuivat
1990-luvulla, kun Riihimäen kaupunki päätti korjata
Istuinkiven sillan ja kulkuyhteydelle Taipaleen

ja Huhtimon asuinalueilta radan toiselle puolelle
tarvittiin tilapäinen kiertotie. Tarkoitusta varten
rakennettiin varuskunta-alueen halki osin uusi tie,
joka myöhemmin ristittiin Tykkikentäntieksi. Se linjattiin kiertämään Sairaalanmäki, sillä vanha mäen
ylittävä tie ei ollut sopiva yleiselle tielinjaukselle.
Uusi tie toteutettiin kaupungin ja puolustusministeriön yhteistyönä.75
Riihimäen varuskunta-alueen omistussuhteet ovat
muuttuivat 2000-luvun ensimmäisinä vuosina, kun
puolustushallinnon kiinteistötoimi yhdistettin valtion
muuhun kiinteistötoimeen. Vuoden 2002 alussa
kasarmialueen maa- ja vesialueet siirtyivät maa- ja
metsätalousministeriölle ja työsuhdeasunnot Kruunuasunnot Oy:lle. Seuraavana vuonna rakennukset
lähialueineen siirtyivät Senaatti-kiinteistöille.76

Varuskunnan ympärillä
tiivistyvä kaupunki
Varuskunnan itäosassa sijaitsevan ampumaradan aiheuttamasta melusta valitettiin 1990- ja
2000-luvuilla niin, että Hämeen ympäristökeskus
teki varuskuntaan tarkastuskäynnin vuonna 2002.
Ampumarata sai määräaikaiset ympäristöluvat vielä
vuosina 2004 ja 2009, ottamalla yhden ampumaradoista pois käytöstä ja parantamalla ratojen äänisuojausta. Ampumaradat poistettiin käytöstä vuoden
2014 lopussa ympäristöluvan umpeutumisen myötä.77

72	Lehtoväre ja Uro 2009, 154, 160.
73	Lehtoväre ja Uro 2009, 262-263.

75	Lehtoväre ja Uro 2009, 271, 273.

74	Suunnitelmaa päivitettiin vuonna 2002. Lehtoväre ja Uro
2009, 269-270.

77	Kankaansydän 2013; Lehtoväre ja Uro 2009, 273, 276-277.
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Tarkastelualueen pohjoisosaan,
pistoraiteen varteen, rakennettiin
sodan aikana runsaasti varasto- ja
asuinparakkeja, joista pääosa purettiin
1950-luvun loppuun mennessä.

1910-luku
1920-luku
1940-luku
Tykkikentäntien
osuus, joka ohittaa
Sairaalanmäen, on
rakennettu 1990-luvulla.

1950-luku
1990-luku
ei tietoa

Ampumaradat on rakennettu 1920-luvulla
ja läntiset radat 1960-luvulla. Ensimmäiset
radat rakensi paikallinen suojeluskunta.

Kasarmialueen
vanha portti
Tallirakennuksesta (rak. 11) purettiin puolet
vuonna 1958 rakennuksen huonon kunnon
vuoksi.

1910-luvulla rakennettu upseerien asuinrakennus
(rak. 15) purettiin vuonna 1976.

Kokonkadun linjaus siirrettiin noin 20 metriä
alkuperäistä pohjoisemmaksi 1950-luvun alussa.

Kasarmialueen eteläkärki on myyty
yksityisomistukseen 2000-luvulla.
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Rakennuskortit
Rakennuskorttien tiedot perustuvat lähdekirjallisuuden, arkistotietojen sekä elokuussa 2018 tehdyn
katselmuksen aikana tehtyihin havaintoihin.
Kaikkien rakennusten osalta esitellään rakennuksen perustiedot ja tunnistekuva. Alueen keskeisten rakennusten osalta on kuvailtu arkkitehtuurin
ja kaupunkikuvan kannalta keskeiset piirteet sekä
yhteenveto rakennuksen ominaispiirteistä ja säi-

Riihimäen kasarmialue

|

lyneisyydestä. Lisäksi sekundääristen rakennusten
osalta on kuvailtu rakennuksen keskeiset ominaispiirteet. Rakennuksista on mahdollisuuksien mukaan
esitetty piirustuksia tai historiallisia valokuvia.
Rakennusten käyttöhistoria vuosilukuineen
perustuu useisiin eri lähteisiin sekä katselmuksessa
tehtyihin havaintoihin, kuitenkin pääasiassa Jari
Lehtoväreen teosten historiatietoihin ja karttoihin.
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Olevat rakennukset ja niiden alkuperäinen
käy ttötarkoitus
Pohjoispiha
124

Polttoainevarasto

125

Asuinrakennus

126

Varasto

126

125

Sairaalanmäki
6

Viiden hevosen hevossairaala

7

Ampumatarvikevarasto

124

62

28

Sairaala

29

Tsasouna (rukoushuone) ja ruumishuone)

30

Sairaalan pesula

31

Jääkellari

60

Sairaalan tartuntatautiosasto

62

Palokalustovarasto
28
30

60
29

31
7

6

8

10

66

K1
K2

K4

9

11
5

110
110b

160

4

K3

1
12

3

2

Ampumarata

Tallipiha

Kasarminpiha
Patterin kasarmi

8

Tykistön varasto

110

Tauluvarasto

2

Korjaamo

9

Varasto

110b

Ampumaratavarasto

3

Ruokala

10

Tykkivaja

160

Ampumapaviljonki

4

Kaalikellari

11

110 hevosen hevostalli

K1

Ampumakatos

5

Paja

66

Tallivartiotupa

K2

Ampumakatos

12

Varasto

K3

Ampumakatos

K4

Ampumakatos

1
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rak. no

1

Patterin kasarmi
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1914

694-405-1-20

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Muut asuntolarakennukset

13390001

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Riihimäen
kasarmirakennuskomissio

310282

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

4000 m2

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

1953-55 Uusi eteläsiipi ja korjaustyöt vanhassa osassa
1988-90 Muutoksia wc- ja peseytymistiloissa, pieniä
väliseinämuutoksia

Patterin kasarmi (alkuperäinen käyttötarkoitus)
Miehistökasarmi (1920-luku)
Korpraalikoulun kasarmi (1943-44)
Viestirykmentin miehistökasarmi (1946, 1966)
Kasarmi (2009)

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

Massoittelu: Rakennus koostuu kahdesta samansuuntaisesta mutta
erikorkuisesta suorakulmaisesta massasta: 1910-luvun
kaksikerroksisesta punatiilisestä kasarmista, sekä siihen lounaispuolella
liittyvästä hieman matalammasta ja pienemmästä 1950-luvun
nivelosasta. Rakennusten rungot ovat koillis-lounas -suuntaisia.
Pääsisäänkäynnit sijaitsevat kaakkoon avautuvassa julkisivussa. 1910luvun kasarmi on kaksikerroksinen ja uudempi osa yksikerroksinen,
mutta sen kellarikerros sijaitsee osittain maanpäällä.
Materiaalit ja julkisivusommitelma: Molemmissa rakennusosissa on
harjakatto, jossa on grafiitinharmaa saumattu nauhapelti. 1910-luvun
osassa on ristilimityksellä muuratut punatiilijulkisivut, jossa on tiilisiä
koristeaiheita, kuten räystäiden alla konsolirivisimssit, ikkunoiden yllä
tiilikaaret ja lakikivet. Pitkän pääjulkisivun molemmissa päissä on
sisäänkäyntejä ja porrashuoneita korostavat risaliitit, joiden yläpuolella
on attika. Porrashuoneiden välissä 1. ja 2. kerroksen erottaa tiililista.
Sokkeli koostuu suorakulmaisista graniittilohkareista. 1950-luvun
rakennusosa on julkisivultaan vaaleankeltainen ja rapattu.
Rakennuksessa on betonisokkeli, jossa pystysuuntainen muotti.
Julkisivua jäsentää alkuperäinen, nauhamaisiksi ryhmiksi sommiteltu
ikkuna-aukotus. Valkoisia puuikkunoita kehystää vaaleanruskeaksi
maalatut rappausvyöhykkeet. Molempien osien ikkunat ja ovet ovat
peräisin 1950-luvulta.
Sisätilat: Molempien rakennusosien sisätilat ovat pääosin peräisin
1950-luvulta. Osassa 1910-luvun rakennusta on kuitenkin säilynyt
alkuperäisiä rakenteita, kuten välipohjien kappaholveja ja valkoiseksi
maalattuja puu-teräs -rakenteita.
Tilajako on osittain muuttunut, sillä entisten avoimien makuusalien
sijaan rakennuksen keskellä on nykyään leveä keskikäytävä, jonka
varrella on huoneet. Myös uudisosassa huoneet sijoittuvat
keskikäytävän varrelle.

Rakennus sijaitsee alueen eteläosassa, korkean
mäen päällä. Rakennusta lähestytään idän puolelta
mäelle nousevaa tietä, mutta rakennus erottuu
puuston takaa myös etelän suunnasta
Kokonkadulta. Rakennuksen edustalla on kapea
nurmikaistale ja asfaltoidut kentät.
Pihan reunassa on isoja näyttäviä havupuita.
Länsipuolella rakennuksen takana on
hiekkapohjainen pysäköintialue ja
sähköpistoketolppia. Myös takapihalla on näyttäviä
puuyksilöitä. Rakennuspaikkaa ympäröi jyrkkä
metsäinen rinne, jonka puusto on tiheintä
etelärinteessä ja väljempää idän puolella. Näin
rakennuksen edustalta on näköyhteys alempana
sijaitseville rakennuksille ja harjoituskentälle.
Rakennuksen länsipuolella sijaitsee kaksi 2000luvulla rakennettua kerrostaloa, jotka jäävät
kuitenkin rakennusten välisen metsikön peittoon.

MUUTA

Rakennukselle johtavaa tietä reunustanut
koivukujanne kaatui vuoden 2001 myrkyssä.

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Kaupunkikuva: Kaksikerroksiselle kasarmirakennukselle on annettu merkkirakennuksen asema, kun se on sijoitettu eteläisen
kasarmialueen näkyvimmälle paikalle, mäen päälle. Rakennus erottuu vehreältä mäeltä itään sekä Kokonkadulle etelään.
Arkkitehtuuri: Rakennus on edustava esimerkki 1910-luvun punatiilisestä kasarmiarkkitehtuurista. Rakennusta on laajennettu
sen mittakaavaan sopivalla, rakennuksen vanhemmalle osalle alisteisella lisäsiivellä 1950-luvulla.
Historia: Rakennuksen käyttötarkoitus on säilynyt muuttumattomana läpi vuosikymmenten, joskin kohonneet asumisen
standardit ovat muuttaneet majoitettavien määrää.
Säilyneisyys: Rakennus on säilynyt ulkohahmoltaan erittäin hyvin. Vanhemman rakennusosan moniruutuiset alkuperäiset
ikkunat on vaihdettu 1950-luvun muutostöiden yhteydessä. Vanhemman osan sisätiloissa 1950-luvun muutostyöt ovat luoneet
oman ajallisen, vahvan kerroksensa alkuperäisen ratkaisun lisäksi.

Riihimäen kasarmialue
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Kulttuuriympäristöselvitys
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Arkkitehtitoimisto Ark-byroo

4 Rakennuskortit

Miehistökasarmin 1950-luvun laajennusosa, jonka ullakolla on varsin hyvin säilynyt 1950-luvun liikuntasali.

Miehistökasarmin länsipuoli, jolle on järjestetty myös hiekkapohjainen pysäköintialue.

Riihimäen kasarmialue

|

Kulttuuriympäristöselvitys
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Arkkitehtitoimisto Ark-byroo

4 Rakennuskortit

Etukasarmia 1920-luvulla: edustalla miehistöruokala ja taustalla miehistökasarmi. RKM.

Miehistökasarmista 1920- tai 1930-luvulla otetussa kuvassa näkyvät rakennuksen alkuperäiset ikkunat. Keravan museo.

Riihimäen kasarmialue
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Kulttuuriympäristöselvitys
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Arkkitehtitoimisto Ark-byroo

4 Rakennuskortit

Miehistökasarmin laajennuspiirustus vuodelta 1953. 1. krs. PHRakL.

Vähäisiä muutoksia miehistökasarmiin 1920-luvulla. 1. krs. Pohjapiirustuksessa näkyy alkuperäinen pohjaratkaisu, jossa
miehistötuvat olivat toisiinsa yhteydessä pelkän kulkuaukon välityksellä. PHRakL.

Riihimäen kasarmialue
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Kulttuuriympäristöselvitys
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Arkkitehtitoimisto Ark-byroo

4 Rakennuskortit

Miehistökasarmin vanhemmassa osassa tehtiin 1950-luvulla muutostöitä, jotka ovat luoneet oman, vahvan kerroksensa rakennuksen sisätiloihin.
Kuvassa miehistötupien välille rakennettu keskikäytävä sormipaneeleineen ja yläikkunoineen.

Miehistökasarmin vanhan osan luokkahuone. Katossa näkyy alkuperäinen, rautapalkkeihin nojautuva välipohjarakenne.

Riihimäen kasarmialue
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Kulttuuriympäristöselvitys
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Arkkitehtitoimisto Ark-byroo

4 Rakennuskortit

Laajennussiiven majoituskerroksen keskikäytävä.

Laajennusosan käytävän päätyikkunasta avautuu näkymä tuuheaan metsään.

1950-luvun laajennusosan porrashuone.

1950-luvun laajennusosan toisessa kerroksessa on liikuntasali, jonka seinät on päällystetty
patinoituneella sormipaneellilla.

Riihimäen kasarmialue
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Kulttuuriympäristöselvitys
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Arkkitehtitoimisto Ark-byroo

4 Rakennuskortit

rak. no

2

Korjaamo
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1914

694-405-1-20

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Lämpimät varastot

13390002

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Riihimäen
kasarmirakennuskomissio

310283

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

334 m2

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

Peruskorjaus 1950-luvulla
Muutoksia sisätiloissa ja teräs-lasi pääsisäänkäynti 1970-luvulla

Korjaamo (1912-1917)
Vartiotupa ja sauna (1920-luku)
Pieni sotilaskoti ja upseerien sauna (1943-44)
Sotilaskoti ja sauna (1946)
"Pieni sotilaskoti" (1966)
Varasto (2009)

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

Massoittelu: Rakennus on yksikerroksinen, suorakulmainen ja
harjakattoinen tiilirakennus. Pääsisäänkäynti sijaitsee
Tykkikentäntielle suuntautuvan pitkän julkisivun keskellä.
Materiaalit ja julkisivusommitelma: Punatiilijulkisivussa on
ristilimitys. Julkisivujen tiilijäsentely on hieman pelkistetympää kuin
Patterin kasarmissa ja ruokalassa. Julkisivussa on kuitenkin
koristeellisia tiililistoja muun muassa räystäiden alla, ja tiilikaaret
ikkunoiden ja ovien yläpuolella. Sokkeli on tehty suorakaiteen
muotoisista graniittilohkareista. Harjakaton katteena on
tummanharmaa saumattu nauhapelti. Vallitseva ikkunatyyppi on
alkuperäinen kuusiruutuinen kaksilasinen puuikkuna, jonka yläpuite
on jaettu neljään pieneen pystysuuntaiseen ruutuun. Osassa ikkunoita
on fortuska (tuuletusikkuna). Ikkunanpuitteet on maalattu
ruskeankeltaisiksi. Pääsisäänkäynnin ruskea lasiteräsovi on uusittu
todennäköisesti 1970-luvulla ja koillispäädyn sekundäärisen
sisäänkäynnin ruskea puupaneeliovi 1950-luvulla. Rakennuksen
lounaispäädyssä on alun perin ollut kaksi leveää pariovea, mutta
toinen oviaukko on muurattu umpeen ja toinen peitetty
poikkilaudoitetulla valeovella. Päädyn yläosassa on kaksi ikkunaaukkoa, joihin on lisätty ruskeat puiset tuuletusritilät.
Sisätilat: Sisätiloissa näkyy useiden aikakausien kerrostumia ja
materiaaleja. Tiloissa on säilynyt vanhoja peiliovia, jotka on maalattu
punaiseksi. Rakennuksen eteläpäädyssä näkyy välipohjan alkuperäinen
teräspalkki-ja puu-rakenne mutta muutoin sisäkatot ovat vaihtelevin
materiaalein uusittuja. Rakennuksessa on ollut todennäköisesti alun
perin maapohjalle ladottu kivilattia, joka on myöhemmissä
muutosvaiheissa purettu. Sisäänkäynti, tuulikaappi ja eteistila ovat
peräisin todennäköisesti 1970-luvulta.

Rakennus sijaitsee alueen eteläosan Etukasarmilla,
välittömästi Tykkikentäntien varressa. Itäpuolella
rakennus rajautuu asfaltoituun tiehen, ja välissä on
kapea nurmikaistale. Rakennus rajaa katutilaa
yhdessä toisella puolella sijaitsevan
ruokalarakennuksen kanssa. Rakennuksen
lounaispuolelle jää nurmikoitunut hiekkakenttä (osa
entistä etukasarmin harjoituskenttää). Myös
rakennuksen koillispääty rajautuu rakennuksen ja
puisen varastorakennuksen väliseen hiekkakenttään.
Rakennuksen kaakkoispuolella on heinikkoa ja
verkkoaita, johon alue rajautuu. Aidan toisella
puolella on pientaloasutusta. Rakennus sijoittuu
koillinen-lounas -suuntaisesti kuten tien toisella
puolella mäen päällä sijaitseva Patterin kasarmi,
jonne on suora näkymä.

MUUTA

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Kaupunkikuva: Rakennus on osa tarkastelualueen julkisinta, harjoituskentän vierelle sijoitettua rakennusryhmää.
Rakennuksella oli alun perin sommittelullinen pari, upseerien asuinrakennus, joka purettiin 1970-luvulla.
Arkkitehtuuri: Rakennus alkuperäisen käyttötarkoituksen huomioiden edustava 1910-luvun kasarmirakennus.
Historia: Rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut useaan kertaan. Alun perin pajaksi suunnitellun rakennuksen rooli oli
vuosien ajan varuskuntayhteisön kokoontumistila, sotilaskoti.
Säilyneisyys: Rakennus on säilynyt ulkohahmoltaan hyvin. Rakennuksen alkuperäiset ikkunat ovat säilyneet. Rakennuksen
sisätiloissa on tehty huomattavia muutoksia, joskin alkuperäinen huonejärjestys on kantavien seinien osalta luettavissa.

Riihimäen kasarmialue
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Kulttuuriympäristöselvitys
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Arkkitehtitoimisto Ark-byroo

4 Rakennuskortit

Valokuva harjoituskentältä 1920-luvulla, jolloin rakennus toimi vartiotupana. RKM.

Valokuva nk. Kasakkakalliolta 1920-luvulla. Rakennusten ympäristö vaikuttaa avarammalta, kun pihapiirin puusto on nuorempaa. RKM.

Riihimäen kasarmialue

|

Kulttuuriympäristöselvitys
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Arkkitehtitoimisto Ark-byroo

4 Rakennuskortit

Pajarakennuksen alkuperäispiirustus. KA.

Muutospiirustukset 1930-luvulta. PhRakl.

Riihimäen kasarmialue
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Kulttuuriympäristöselvitys
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Arkkitehtitoimisto Ark-byroo

4 Rakennuskortit

Rakennus pohjoisesta.

Rakennuksen sisätilojen
pintamateriaalit vaihtelevat
huoneittain. Sisällä on
tehty runsaasti eriaikaisia
muutoksia.

�� Ilmeisesti asuntona,
tai sotilaskodin emännän
tiloina toimineita tiloja.
� Alkuperäinen
ikkuna, jossa on pieni
tuuletusikkuna, fortuska.

Riihimäen kasarmialue
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4 Rakennuskortit

rak. no

12

Halkovaja
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1958

694-405-1-20

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Kylmät varastot

13390012

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Rakennushallitus

310293

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

120 m2

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

Paikalla ollut puinen kuormavarasto vuodelta 1914 purettiin 1950luvulla.
Nykyinen rakennus on valmistunut vuonna 1958.

Halkovaja (1966)
Varasto (2009)

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

Massoittelu: Alkuperäinen, 1910-luvulta peräisin ollut pitkänomainen
puinen varastorakennus purettiin 1950-luvulla ja nykyinen
varastorakennus valmistui vuonna 1958. Myös nykyinen rakennus on
matala, pitkä ja suorakulmainen. Rakennuksessa on harjakatto.
Sisäänkäynnit ovat lounaaseen suuntautuvassa pitkässä julkisivussa ja
molemmissa päädyissä.
Materiaalit ja julkisivusommitelma:
Julkisivussa on punamultainen pystyrimalaudoitus. Rakennuksessa on
matala betonisokkeli. Kattomateriaali on tumma saumattu peltikatto.
Rakennuksessa ei ole ikkunoita.
Rakennuksen lounaisella sivulla on kaksi puuovea ja päädyissä on
leveät pariovet. Ovet ovat mustaksi maalattuja puuovia. Ovien
vuorilaudat on maalattu valkoisiksi.

Puinen varastorakennus sijaitsee luode-kaakko suuntaisesti nurmikoituneen hiekkakentän laidalla,
Tykkikentäntien itäpuolella. Rakennuksen
koillispuolella nousee nk. Kasakkakallion
kalliojyrkänne ja tiheä sekametsä.

MUUTA

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Alkuperäinen pitkänomainen ja puinen varastorakennus on purettu ja nykyinen on rakennettu paikalle uudestaan vuonna
1958. Nykyinen rakennus on matala, pitkä ja suorakulmainen, kuten alkuperäinen rakennuskin. Rakennuksessa on harjakatto.
Sisäänkäynnit ovat lounaaseen suuntautuvassa pitkässä julkisivussa ja molemmissa päädyissä.
Julkisivussa on punamultainen pystyrimalaudoitus ja matala betonisokkeli. Kattomateriaali on tumma saumattu peltikatto.
Rakennuksessa ei ole ikkunoita. Rakennuksen lounaisella sivulla on kaksi puuovea ja päädyissä on leveät pariovet. Ovet ovat
mustaksi maalattuja puuovia. Ovien vuorilaudat on maalattu valkoisiksi.

Riihimäen kasarmialue

|

Kulttuuriympäristöselvitys
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|
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|

Arkkitehtitoimisto Ark-byroo

4 Rakennuskortit

rak. no

3

Patterin ruokala
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1914

694-405-1-20

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Ravintolat yms.

13390003

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Riihimäen
kasarmirakennuskomissio

310284

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

484 m2

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

Huonejärjestyksen muutoksia ja toisen sisäänkäynnin siirtäminen
rakennuksen sivulle 1940- ja 1950-luvun vaihteessa
(Puolustusministeriön rakennuskonttori)

Ruokala (1912-1917)
Miehistöruokala (1920-luku)
Miehistöruokala, II keittiö (1943-44)
Viestirykmentin miehistöruokala (1946, 1966)
Varasto (2009)

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

Massoittelu: Ruokalarakennus on yksikerroksinen ja harjakattoinen.
Rakennus sijoittuu pohjois-eteläsuuntaisesti, itäinen pääjulkisivu
vasten Tykkikentäntietä.
Materiaalit ja julkisivusommitelma: Rakennuksen
punatiilijulkisivussa on ristilimitys. Sokkeli on matala,
suorakulmaisista lohkareista tehty luonnonkivisokkeli. Julkisivua on
koristeltu tiilisin koristeaihein. Tien puoleisen pääjulkisivun
molemmissa päissä on alkuperäisiä sisäänkäyntejä korostaneet
ulkonevat risaliitit, joiden yläpuolella on attika. Räystäiden alla on
reliefimäiset konsolirivisimssit. Nurkkia on korostettu
nurkkapilasterein. Ikkunoiden yläpuolella on tiilikaari ja myös sokkelin
yläpuolella on tiililista. Julkisivussa on joitakin 1960-luvun muutoksia,
kuten uusitut ovet ja ikkunat. Ikkunat ovat todennäköisesti 1960luvulla uusittuja puuikkunoita, jotka on jaettu alhaalta kahteen
vaakapuitteella. Osa ikkunoista on muurattu umpeen. Uusitun
harjakaton katteena on grafiitinharmaa saumattu nauhapelti. Alun
perin molempien risaliittien kohdalla on ollut (piirustusten ja
valokuvien perusteella) pääsisäänkäynnit, mutta eteläisemmän
sisäänkäynnin kohdalla on nykyään vain ikkuna. Rakennuksen
eteläpäädyssä on sekundäärinen sisäänkäynti.
Sisätilat: Ruokasalin tilahahmo on säilynyt. Sisätiloissa on säilynyt
alkuperäisiä pönttöuuneja, peilipariovia, kivisiä ikkunapenkkejä,
ruokasalin välipohjaa kannattelevia rautapilareita, sekä välipohjan
teräspalkki-puu -rakenteita ja kappaholveja.

Rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla eteläisellä
miehistökasarmilla, Tykkikentäntien länsipuolella,
lähes kiinni tiessä. Rakennusta ympäröi kapea, osin
heinittynyt nurmikaistale. Rakennuksen edustalla
on kurtturuusupensas sekä valaisinpylväs.
Länsipuolella rakennusta rajaa Patterin kasarmille
(rakennus 1) nouseva metsäinen rinne.
Rakennuksen eteläpuolella on kookkaita ja
näyttäviä puuyksilöitä.

MUUTA

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Kaupunkikuva: Rakennus on osa tarkastelualueen julkisinta, harjoituskentän läheisyyteen sijoitettua rakennusryhmää.
Rakennuksen julkisivu on suunnattu suoraan alueen läpi kulkevalle tielle.
Arkkitehtuuri: Rakennus on edustava 1910-luvun kasarmirakennus, joka on yksi harvoja kokoontumisrakennuksia alueella.
Pitkän julkisivun molemmissa reunoissa on poikkipäädyt ja tiilikoristelu on melko runsasta.
Historia: Rakennuksen käyttötarkoitus on pysynyt muuttumattomana niin kauan kuin rakennus oli käytössä.
Säilyneisyys: Rakennus on säilynyt ulkohahmoltaan hyvin. Rakennuksen ikkunat ja ovet on uusittu, oletettavasti 1960-luvulla ja
pitkän julkisivun poikkipäädyissä sijainneet ovet on muutettu ikkunoiksi. Sisätilojen huonejärjestys on hyvin säilynyt ja sisällä
on joitakin alkuperäisiä rakennusosia, kuten peilipariovia.

Riihimäen kasarmialue
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Kulttuuriympäristöselvitys
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Arkkitehtitoimisto Ark-byroo

4 Rakennuskortit

1920-luvun valokuva, jossa erottuvat rakennuksen alkuperäiset ovet sekä ikkunaruutujako. Katolla on lunetti-ikkunoita. RKM.

Lunetti-ikkunat on hävitetty kattoa uusittaessa. Rakennuksen ikkunat ja ovet on uusittu 1950-luvun muutostöiden yhteydessä.

Rakennuksen toinen sisäänkäynti on siirretty rakennuksen päähän. Kapea sekundäärinen ovi on muutettu ikkunaksi.

Riihimäen kasarmialue

|

Kulttuuriympäristöselvitys
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|

12.10.2018

|

Arkkitehtitoimisto Ark-byroo

4 Rakennuskortit

Rakennuksen poikkipäätyjä, joihin pääsisäänkäynnit alun perin sijoitettiin, korostettiin tiilipilastereilla ja räystäiden alla on reliefimäiset konsolirivisimssit.

Ruokala oli Etukasarmin ainoita kokoontumistiloja, josta johtuu myös poikkeuksellinen rakenneratkaisu: teräspilarien kannattama välipohja.

Riihimäen kasarmialue

|

Kulttuuriympäristöselvitys
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|

12.10.2018

|

Arkkitehtitoimisto Ark-byroo

4 Rakennuskortit

Rakennuksen alkuperäinen, venäjänkielinen pohjapiirustus. KA.

Rakennuksen alkuperäinen, venäjänkielinen julkisivupiirustus. KA.

Riihimäen kasarmialue

|

Kulttuuriympäristöselvitys
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Arkkitehtitoimisto Ark-byroo

4 Rakennuskortit

Rakennuksen alkuperäinen, venäjänkielinen leikkauspiirustus. KA.

Ruokalarakennuksen muutospiirustus, mahdollisesti 1920-luvulta. PhRakL.

Riihimäen kasarmialue
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Kulttuuriympäristöselvitys
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Arkkitehtitoimisto Ark-byroo

4 Rakennuskortit

rak. no

4

Kaalikellari
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1914

694-405-1-20

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Kylmät varastot

13390004

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Riihimäen
kasarmirakennuskomissio

310285

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

67 m2

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

Vesikatto uusittu vanhan mallin mukaan, ilmeisesti 2000-luvulla.

Kaalikellari (1912-1917)
Perunakellari (1920-luku, 1943-44)
Kellari (1966)
Varasto (2009)

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

Massoittelu: Rakennus on matala, harjakattoinen punatiilinen
kellarirakennus. Sisäänkäynti on rakennuksen koillispäädyssä.
Materiaalit ja julkisivusommitelma:
Rakennuksessa on punatiilijulkisivut ja luonnonkivisokkeli, joka on
tehty suorakulmaisista graniittilohkareista. Sokkelin yläpuolella on
tiililista. Harjakatossa on grafiitinharmaa peltiverhous (saumattu
nauhapelti?). Puiset räystään kannattimet ovat profiloidut ja keltaiseksi
maalatut. Ulko-ovi on mustaksi maalattu puuovi. Oven yläpuolella on
betonipalkki.
Sisätilat: Sisätiloiltaan kellari on pitkälti alkuperäisasussaan ja
kauttaaltaan valkoiseksi maalattu. Sisäänkäynnistä betoniportaat
laskeutuvat kellariin. Kellarissa on valkoinen tiiliuuni ja kappaholvi.

Kaalikellari kuuluu etukasarmin
Rakennus on matala,
aluekokonaisuuteen. Se sijaitsee
harjakattoinen
ruokalarakennuksen pohjoispuolella tienristeyksen
ulkohahmoltaan
kohdalla. Rakennuksen runko sijoittuu koillinennoppamainen
lounas- suuntaisesti. Koillispuolella
tien ja
kellarirakennus.
Puiset
rakennuksen välissä on nurmialue.
Takana rakennus
kattokannattimet ovat
rajautuu metsään.
profiloidut ja keltaiseksi
maalatut.

MUUTA

Sisätiloiltaan kellari on
pitkälti alkuperäisasussaan
ja kauttaaltaan valkoiseksi
maalattu, mahdollisesti
kalkittu. Sisäänkäynnistä
betoniportaat laskeutuvat
kellariin. Kellarissa on tiiliuuni
ja kappaholvi.

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Riihimäen kasarmialue
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Kulttuuriympäristöselvitys
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Arkkitehtitoimisto Ark-byroo

4 Rakennuskortit

rak. no

5

Paja
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1914

694-405-1-20

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Kylmät varastot

13390005

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Riihimäen
kasarmirakennuskomissio

310286

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

118 m2

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

Rakennuksen huonejaossa on tehty vähäisiä muutoksia 1940-luvulla
asuinkäytön mahdollistamiseksi.
Ikkunat on muurattu umpeen asuinkäytön päätyttyä, ajankohta
tuntematon.

Paja (1912-1917)
Kengityspaja (1920-luku, 1943-44)
Asuinrakennus (1946, 1966)
Akkuvaraamo (tarkka ajankohta tuntematon)
Varasto (2009)

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

Massoittelu: 1910-luvun pajarakennus on luonteeltaan sulkeutunut
yksikerroksinen rakennus, jossa on harjakatto. Rakennuksen
suorakaiteen muotoinen runko sijoittuu koillinen-lounas -suuntaisesti.
Sisäänkäynti on kaakkoisseinällä, joka on kohti tienristeystä.
Materiaalit ja julkisivusommitelma: Rakennuksen punatiilijulkisivut
on muurattu ristilimityksellä. Sokkelin yläpuolella ja räystään alla on
tiililistat. Matala sokkeli on tehty suorakulmanmuotoisista
graniittilohkareista. Rakennuksessa on tehty julkisivumuutoksia ja
ikkuna-aukot on muurattu umpeen. Ovi on ruskeankeltaiseksi maalattu
vaakapaneloitu puuovi ja oviaukon yläpuolella on suora tiilikaari.
Oven edessä on betonitasanne. Rakennuksen katto, räystäskourut ja
julkisivun pinnassa kulkevat syöksytorvet ovat huonokuntoisia ja
osittain kasvillisuuden peitossa. Katolla on savupiippu ja
umpeenlaudoitettu lunetti-ikkuna.
Sisätilat: Rakennus on säilynyt sisätiloiltaan 1940-luvun asussaan,
jolloin rakennus on otettu asuinkäyttöön. Sisätiloiltaan rakennus on
melko huonossa kunnossa ja ollut ilmeisen pitkään tyhjillään.

Paja sijaitsee etukasarmin pohjoispuolella,
Tykkikentäntieltä katsottuna hieman piilossa,
puuston keskellä. Rakennuksen ympäristö on
metsäinen ja sitä ympäröi isoja lehtipuita.
Rakennukselle johtava reitti on kadonnut ja
heinittynyt.

MUUTA

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

1910-luvun pajarakennus on luonteeltaan sulkeutunut yksikerroksinen rakennus, jossa on harjakatto. Ovi on
ruskeankeltaiseksi maalattu vaakapaneloitu puuovi ja oviaukon yläpuolella on tiilikaari sekä kyltti "Akkuvaraamo".
Rakennuksen katto, räystäskourut ja julkisivun pinnassa kulkevat syöksytorvet ovat huonokuntoisia ja osittain kasvillisuuden
peitossa. Rakennus on ilmeisesti ollut pitkään tyhjillään. Piirustus vuodelta 1950. PhRakL.
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rak. no

66

Tallivartiotupa
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1912

694-405-1-20

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Lämpimät varastot

13390066

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Riihimäen
kasarmirakennuskomissio

310325

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

86 m2

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

Peruskorjaus vuonna 1963, josta eteenpäin toimi autotoimistona
Uusittu peltikatto arviolta 2000-luvulta.

Tallivartiotupa (1912-1917 ja edelleen 1920-luvulla)
Viestirykmentin pyykkitupa (1946)
Autotoimisto ja pesutupa (1966)
Varasto (2009)

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

Massoittelu: Tiettävästi alueen ensimmäinen rakennus on tallipihan
muuta rakennuskantaa pienempi, yksikerroksinen ja suorakulmainen.
Rakennuksen sisäänkäynti on länsijulkisivun puolella.
Materiaalit ja julkisivusommitelma: Rakennuksen punatiilijulkisivut
on muurattu ristilimityksellä. Julkisivukoristelu on pelkistettyä, mutta
ovi- ja ikkuna-aukkojen yläpuolella on tiilikaari, ja räystään alla
tiililistat. Rakennuksessa on pihan muusta rakennuskannasta
poikkeava matala betonisokkeli. Harjakatto on ruskea saumattu
peltikatto. Ikkunat ovat kaksiruutuisia ruskeankeltaisiksi maalattuja
puuikkunoita, jotka ovat todennäköisesti peräisin 1960-luvulta.
Uusitun ruskeaksi maalatun teräsoven edessä on laudoitettu tasanne ja
porras.
Sisätilat: Sisätilat ovat pääosin noin 1960-luvun asussa, mutta tilojen
Rakennuksenmuun
pohjapiirustus
vuodelta 1993. PhRakL.
seiniin on lisätty myöhemmin
muassa sähkökouruja.

Rakennus sijaitsee välittömästii ensimmäisenä
tallipihalle Tykkivarrentieltä saavuttaessa. Pohjoisetelä -suuntaista rakennusta ympäröi kapea
viherkaistale. Länsi- ja eteläpuolella rakennusta
ympäröi pihan hiekkakenttä. Rakennus rajaa
varastopihaa ja sen itäpuolelle jää rakennus 9 eli
entinen tykkivaja.

MUUTA

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Rakennus, josta kasarmialueen rakentaminen on ilmeisesti aloitettu, on arkkitehtonisesti
hyvin arkinen. Sisätilat ovat pääosin noin 1950-luvun asussa, mutta tilojen seiniin on lisätty
myöhemmin muun muassa sähkökouruja. Myös ikkunat ovat peräisin 1950-luvulta.
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rak. no

8

Tykistön varasto
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1914

694-405-1-20

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Lämpimät varastot

13390008

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Riihimäen
kasarmirakennuskomissio

310289

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

532 m2

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

Rakennus on muutettu useisiin eri käyttötarkoituksiin vain vähäisiä
väliseinärakenteita muuttamalla. (1920-l, 1950-l)
Pääsisäänkäynti on siirretty nykyiselle paikalleen ilmeisesti 1960luvulla.

Tykistön ja varushuollon varasto (1912-1917)
Sairastalli (1920-luku)
Miehistökasarmi, hevosvarikko 2 (1943-44)
Viestirykmentti varasto (1946)
Aliupseerikerho (1950-l)
Varasto (1966, 2009)

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

Massoittelu: Rakennus on suorakulmainen, yksikerroksinen ja
harjakattoinen. Syvärunkoinen rakennus sijoittuu lähes pohjois-etelä suuntaisesti. Sisäänkäynnit sijaitsevat rakennuksen itäjulkisivussa.
Materiaalit ja julkisivusommitelma: Rakennuksessa on muuratut
punatiilijulkisivut. Matala sokkeli on tehty suorakulmanmuotoisista
luonnonkivistä. Sen yläpuolella on kapea tiililista. Julkisivun
jäsentelyssä ja nurkissa on käytetty pilastereita, joiden kohdalla sokkeli
on ulkoneva. Ikkunoiden ja ovien yläpuolella on tiilikaaret ja
räystäiden alla tiililistat. Pohjois- ja eteläpäädyissä ullakkokerroksen
erottaa tiililista. Harjakaton katteena on grafiitinharmaa saumattu
nauhapelti. Myös savupiiput on pellitetty. Julkisivujen aukotus ei ole
toteutunut alunperin täsmälleen piirustuksen mukaan, mutta lienee
alkuperäinen. Vallitseva ikkunatyyppi on kuusiruutuinen kaksilasinen
puuikkuna. Eteläpäädyssä on myös leveä, moniruutuinen ikkuna.
Rakennuksen ikkunat ovat pääosin alkuperäisiä, mutta eteläpäädyn
ullakkoikkunoista toinen on korvattu ruskeaksi maalatuilla puisella
tuuletusritilällä ja toinen on laudoitettu. Ikkunoiden sisäpuolella on
valkoiset kalterit. Rakennuksen itäjulkisivussa on myöhempi kookas
peltiovi, joka on nykyinen pääsisäänkäynti. Oven edessä on
betonitasanne. Lisäksi itäpuolella on yksi vinolaudoitettu ja ruskeaksi
maalattu pariovi, sekä yksi pystylaudoitettu puupaneelipariovi.
Sisätilat: Sisätiloissa erottuu yhä keskimuuri ja rakennuksille
tyypilliset alkuperäiset välipohjan rakenteet; poikittaiset I-teräspalkit ja
lautakatto.

Suorakulmainen rakennus sijoittuu hieman
vinottain, mutta lähes pohjois-etelä -suuntaisesti.
Pohjoispuolta rajaa Tykkikentäntie, joka kulkee
hieman rakennusta korkeammalla. Rakennus on
samassa linjassa kuin sen länsipuolella sijaitseva
toinen varastorakennus. Rakennusten välissä on
kasvillisuutta. Rakennus sijaitsee tallipihan
korkeimmalla kohdalla mutta jää lännestä
katsottuna melkein piiloon. Rakennus avautuu
itään, toiselle puolelle kuin tallipihan muut
rakennukset. Rakennuksen eteläpuolelta itäpuolelle
kulkee etupihaan hiekkatie ja rakennuksen
itäpuolella on asfaltoitu kenttä.

MUUTA

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Kaupunkikuva: Rakennus on osa horisontaalin luonteista tallipiharyhmää. Rakennus on ympäristössään melko huomaamaton,
se ei rajaa kaupunkitilaa tai pihaa. Rakennus on sijoitettu rakennuksen 9 taakse.
Arkkitehtuuri: Rakennus on edustava 1910-luvun kasarmirakennus, joka on suunniteltu varastotarkoituksiin. Pilasterit ja
hammaslistat tekevät rakennuksen olemuksesta ryhdikkään.
Historia: Rakennuksen käyttötarkoitus on vaihdellut tarpeen mukaan huomattavasti. Se on toiminut pisimpään varastona.
Säilyneisyys: Rakennus on säilynyt ulkohahmoltaan hyvin. Rakennuksen ikkunat ovat pääasiassa alkuperäiset, mutta joitakin
ikkunoita on korvattu ilmanvaihtoritiöillä. Ovet ovat eriaikaisia.
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Rakennuksen pääty, jossa näkyvät sekä alkuperäiset ikkunat että säleiköiksi muutetut yläikkunat.

Armeijan Vakinaisen Hevossairaalan toimintaa Etukasarmilla noin vuonna 1919. RKM.
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Rakennuksen alkuperäinen, venäjänkielinen julkisivupiirustus. KA.

Rakennuksen pohjapiirustus noin vuodelta 1919, kun rakennus muutettiin sairastalliksi. PhRakL.

Rakennus on myöhemmin ollut varastokäytössä, mutta huonejärjestys on pysynyt lähes muuttumattomana. Rakennuksessa on
alkuperäinen, I-palkkien kannattama välikatto.
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rak. no

9

Varasto
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1914

694-405-1-20

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Varasto, kuntosali, autojen
huoltotila

13390009

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Riihimäen
kasarmirakennuskomissio

310290

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

968 m2

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

Peruskorjaus 1950-luku
Ulko-ovia vaihdettu myöhemmin, mahdollisesti 1960-luvulla

Varasto (1912-1917)
Kuormastovarasto (1920-luku)
Kuormastovarasto, hevosvarikko 2 (1943-44)
Viestirykmentin varasto (1946)
Varasto (1966)
Varasto (2009)

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

Massoittelu: Varastorakennus on pitkä, suorakulmainen ja
yksikerroksinen. Runko sijoittuu lähes pohjois-etelä -suuntaisesti.
Sisäänkäynnit ovat rakennuksen läntisessä julkisivussa.
Materiaalit ja julkisivusommitelma: Punatiilijulkisivussa on
ristilimitys. Julkisivut eivät ole symmetrisiä. Sokkeli on tehty
suorakulmanmuotoisista luonnonkivistä. Sokkelin yläpuolella on
kapea tiililista. Julkisivua ja nurkkia on korostettu liseenein, joiden
kohdalla sokkeli on ulkoneva. Ikkunoiden yläpuolella on tiilikaari.
Julkisivujen jäsentely on kuitenkin niukkailmeisempää kuin
etukasarmin rakennuksissa. Rakennuksessa on grafiitinharmaa
saumattu levypeltikatto. Myös piiput ja ilmastointihormit on pellitetty.
Ikkunat ovat ruskeankeltaiseksi maalattuja puuikkunoita, jotka ovat
todennäköisesti peräisin 1950-luvulta. Ikkunatyypit vaihtelevat: osa on
kaksijakoisia ikkunoita, osa pieniä, neliruutuisia ikkunoita.
Länsijulkisivussa on leveämpiä ikkunoita, jotka on jaettu
pituussuunnassa neljään. Ovet ovat uusittuja isoja, ruskeaksi
maalattuja peltisiä halliovia. Oviaukkoja on suurennettu ja ovien
ympärillä on betonivyöhyke. Itäpuolella on myös uusittuja
pystylaudoitettuja ruskeita puupaneeliovia.
Sisätilat: Sisätiloissa on osittain näkyvissä sama alkuperäinen Iteräspalkkien kantama puinen välipohja, joka on myös useissa muissa
alueen rakennuksissa. Näkyvissä on myös yksi vihreäksi maalattu
puinen nippupilari, mutta muut pilarit on koteloitu piiloon.
Rakennuksessa on 1950-luvun betonilattiat.

Rakennus sijaitsee hieman vinottain mutta lähes
pohjois-etelä -suuntaisesti ja rajaa tallipihaa idässä.
Se näkyy Tykkikentäntien suunnasta tallipihan
päätteenä, sillä pihan maasto nousee loivasti
lännestä itään ja rakennus sijaitsee hieman
korkeammalla. Pohjoisessa rakennus rajautuu
Tykkikentäntiehen ja etelässä hiekkatiehen, joka
kulkee rakennuksen takana, itäpuolella sijaitsevalle
tykistön ja varushuollon varastolle.
Rakennuksen länsipuolen piha on hiekkapintainen
mutta edustalla on myös pieni neliömäinen
asfalttikenttä.

MUUTA

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Kaupunkikuva: Rakennus on osa horisontaalin luonteista tallipiharyhmää. Tieltä tarkasteltuna rakennus rajaa tallipihaa
ylärinteen puolelta, idästä.
Arkkitehtuuri: Rakennus on edustava 1910-luvun kasarmirakennus, joka on suunniteltu varastotarkoituksiin. Pilasterit ja
hammaslistat tekevät rakennuksen olemuksesta ryhdikkään.
Historia: Rakennuksen käyttötarkoitus on pysynyt pääasiassa samana halki vuosikymmenten.
Säilyneisyys: Rakennus on säilynyt ulkohahmoltaan kohtalaisesti. Pihan puoleisella julkisivulla ovia on suurennettu ilmeisesti
autonkorjaustarkoituksiin. Rakennuksessa on alkuperäisiä ikkunoita.
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Rakennuksesta ei ole säilynyt vanhoja piirustuksia. Oletettavasti suurin osa väliseinistä on myöhempiä, sillä kantava puupilarirakenne mahdollistaisi
samanlaisen yhtenäisen tilan kuin tykistövajassa. Betonilattiat on myöhemmin valettu.

Varastorakennus on osin muutettu autojen huoltokäyttöön. Rakennuksessa on runsaasti myöhempiä rakennusosia: ovia, ikkunoita ja levytettyjä alakattoja.
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rak. no

10

Tykkivaja
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1914

694-405-1-20

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Kylmät varastot

13390010 (?)

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Riihimäen
kasarmirakennuskomissio

310291 (?)

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

626 m2

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

Rakennuksessa on tehty vähäisiä väliseinämuutoksia useassa vaiheessa
ilmeisesti 1920-luvulta 1950-luvulle siten, että rakennuksen päihin on
muodostettu suljettavia varastotiloja.

Tykkivaja (1912-1917)
Rehuvarasto (1920-luku)
Rehuvarasto, hevosvarikko 2 (1943-44)
Viestirykmentin autotalli (1946, 1966)
Varasto (2009)

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

Massoittelu: Tykkivajaksi rakennettu varastorakennus on
pitkänomainen ja suorakulmainen punatiilirakennus, jonka runko
sijoittuu itä-länsi- suuntaisesti. Yksikerroksisessa rakennuksessa on
harjakatto. Sisäänkäynnit ovat rakennuksen pitkässä eteläjulkisivussa.
Materiaalit ja julkisivusommitelma: Punatiilistä julkisivua ja nurkkia
on korostettu liseenein. Räystään alla on tiililista ja ikkunoiden
yläpuolella tiilikaaret. Julkisivujen jäsentely on kuitenkin
niukkailmeisempää kuin eteläisen kasarmin rakennuksissa.
Rakennuksen sokkeli on länsipäädyssä korkeampi ja se mukailee itään
päin nousevaa maastoa. Suorakulmanmuotoisista luonnonkivistä tehty
sokkeli on julkisivun liseenien kohdalla ulkoneva. Sokkelin yläpuolella
on tiililista. Rakennuksen ikkunatyyppi on pieni neliruutuinen ikkuna.
Ikkunapuitteet on maalattu ruskeankeltaisiksi. Rakennuksen harjakatto
on grafiitinharmaaksi maalattua aaltopeltiä. Rakennuksen
eteläjulkisivussa on kuusi leveää oviaukkoa, joissa on mustaksi
maalatut puiset tallinovet pystylaudoituksella. Sisäpuolelle on lisätty
verkkoaitaovet puukehyksin.
Sisätilat: Rakennus on pääosin avointa tilaa, mutta molemmissa
päädyissä tilaa on jaettu väliseinin. Länsipäädyn valjashuoneissa on
alkuperäisiä pönttöuuneja. Välipohjassa on alkuperäinen teräspalkkija puurakenne. Rakennuksen keskellä on hirrestä tehtyjä
nippupilareita, jotka on kiinnitetty rakennuksen keskellä
pituussuunnassa kulkevaan teräspalkkiin. Sisätiloissa on pääosin
maapohja, mutta paikoin erottuu mukulakivetys. Länsipäädyn
valjashuoneissa on betonipohja. Sisäpuolella ikkunoissa on kalterit.

Rakennus sijaitsee tallipihalla itä-länsi -suuntaisesti
vasten pohjoispuolella kaartuvaa Tykkikentäntietä.
Se rajaa piha-aluetta pohjoispuolelta.
Rakennuspaikan maasto nousee loivasti itään päin.
Rakennuksen eteläpuolinen välitön edusta on
heinittynyt ja paikoin edessä kasvaa taimikkoa.
Viherkaistaleen edessä on logistiikkapihan poikki
kulkeva hiekkatie. Rakennuksen itäpäädyssä kasvaa
tuuhea kuusi.

MUUTA

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Kaupunkikuva: Rakennus on osa horisontaalin luonteista tallipiharyhmää. Tieltä tarkasteltuna rakennus rajaa tallipihaa
pohjoisen puolelta.
Arkkitehtuuri: Rakennus on edustava 1910-luvun kasarmirakennus. Pilasterit ja hammaslistat tekevät sen olemuksesta
ryhdikkään. Sen arkkitehtoninen arvo liittyy samojen periaatteiden mukaan toteutettuun harmoniseen rakennusryhmään.
Historia: Rakennuksen käyttötarkoitus on pysynyt pääasiassa samana halki vuosikymmenten.
Säilyneisyys: Rakennus on säilynyt ulkohahmoltaan kohtalaisesti. Pihan puoleisella julkisivulla ovia on ilmeisesti suurennettu
myöhemmin. Rakennuksen lattia on alkuperäinen: maanvarainen ja kivetty.
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Varastorakennukseen on hevostallin tavoin tehty suuria avauksia avarammille oviaukoille. Rakennuksen päihin on ilmeisesti
1920-1950-luvuilla rakennettu suljettavia varastohuoneita. Suuressa tilassa on maapohja, josta erottuu vielä paikoin vanha
kivilattia. Rakenneratkaisuna ovat metallikengitetyt puuparipilarit.

Muutospiirustus mahdollisesti 1910- ja 1920-luvun taitteesta, kun rakennuksen päihin on järjestetty varastotilaa hevosvarusteille.
Varastotiloja on laajennettu myöhemmin. PhRakL.
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rak. no

11

110 hevosen talli
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1914

694-405-1-20

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Kylmät varastot

13390011

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Riihimäen
kasarmirakennuskomissio

310292

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

1,0 ?

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

1958 puolet tallista purettu heikon kunnon vuoksi.Samalla muutettiin
pihan puoleinen julkisivu työntöovin avattavaksi. Eteläinen julkisivu
säilynyt alkuperäisenä, joskin ikkunat on laudoitettu umpeen.

110 hevosen talli (1912-1917)
Talli (1920-luku)
Talli, hevosvarikko 2 (1943-44)
Viestirykmentti hevostalli (1946)
Varasto (1966, 2009)

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

Massoittelu: Tallirakennus on yksikerroksinen, suorakulmainen ja
harjakattoinen punatiilirakennus.Syvärunkoisen rakennuksen
länsipäädyssä on lisäksi matalampi rakennusosa, jossa on
pulpettikatto. Sisäänkäynnit ovat rakennuksen pitkässä
pohjoisjulkisivussa.
Materiaalit ja julkisivusommitelma: Rakennuksessa on
ristilimityksellä muurattu punatiilijulkisivu ja suorakulmaisista
graniittiharkoista tehty sokkeli. Tallipihan rakennuksille tyypillisesti
julkisivujen tiilijäsentely on niukkailmeistä, mutta julkisivuissa erottuu
kuitenkin pilariaiheita ja ikkuna-aukkojen yläpuolella on tiilikaaret.
Ikkuna-aukot on laudoitettu umpeen. Rakennuksessa on
aaltopeltikatto. Kattorakenteet ja myös hirrestä profiloidut
räystäskannattimet on todennäköisesti uusittu. Rakennuksen
pohjoinen julkisivu ja aukotus on oleellisesti muuttunut, mutta
läntinen ja eteläinen julkisivu ovat todennäköisesti alkuperäisen
mukaisia. Pohjoisseinällä on melkein koko seinän leveydellä suuria
alaosasta avoimia pystylaudoitettuja ovia, jotka ovat peräisin 1950luvulta.
Sisätilat: Rakennuksessa on maapohja. Vanhan valokuvan perusteella
tallissa on ollut mukulakivipohja, mutta sitä ei ole säilynyt. Kaarevat
vanhat oviaukot on laudoitettu myös sisäpuolelta umpeen. Keskellä
rakennusta kulkee pituussuunnassa alkuperäisiä tiilipilareita ja
hirsipalkisto, joka kannettelee alkuperäistä heinäparvea. Sisällä on
myös uusittuja puupilareita, jotka seisovat matalan betonilaatan päällä.

Rakennus sijaitsee alueen keskiosassa, niin
kutsutulla tallipihalla, joka muodostaa oman
suljetun osa-alueensa. Suorakulmainen rakennus
sijoittuu itä-länsi -suuntaisesti Tykkikentäntien
itäpuolelle. Rakennus avautuu pohjoispuolelle, jossa
on hiekkakenttä. Rakennuksen eteläpuolella on
kasvillisuutta ja valaistu hiekkatie. Rakennuksen
itäpuolella on nouseva pengerrys ja kookkaita
koivuja ja havupuita. Alun perin rakennuksen
itäpääty on jatkunut pidemmälle, mutta osa
rakennuksesta on purettu.

MUUTA

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Kaupunkikuva: Rakennus on osa horisontaalin luonteista tallipiharyhmää. Tieltä tarkasteltuna rakennus rajaa tallipihaa
etelästä.
Arkkitehtuuri: Rakennus on edustava 1910-luvun kasarmirakennus. Erityinen piirre ovat kattoa kannattavat puupilarit.
Rakennuksen arkkitehtoninen arvo liittyy samojen periaatteiden mukaan toteutettuun harmoniseen rakennusryhmään.
Historia: Rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut, kun tallirakennuksesta on tehty kylmä varasto.
Säilyneisyys: Eteläjulkisivu sekä rakennuksen puiset sisärakenteet puupylväineen ja heinäparvineen ovat säilyneet alkuperäisinä.
Rakennuksen ulkohahmo on muuttunut huomattavasti, sillä itäpääty on purettu ja pohjoisjulkisivulle on avattu suuret ovet
seinää uudelleen aukottamalla. Rakennuksen toimintalogiikka on muuttunut täysin.
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Tallirakennuksen alkuperäinen pohjapiirustus. KA.

Muutospiirustus 1950-luvulta, johon on merkitty purettava tallin osa sekä uudet oviaukot. PhRakL.
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4 Rakennuskortit

Sisäkuva 110 hevosen tallista. Kivetyn, pilttuiden keskellä kulkevan käytävän yllä on heinäparvi, jota kannattelevat puupylväät. RKM.
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Tallirakennuksen nykytilanne. Sisärakenteita on osin uusittu, mutta rakenneratkaisut ovat alkuperäiset. Lattian kiveys ei ole säilynyt.

Tallin eteläjulkisivu on säilynyt alkuperäisenä, joskin pienet
ikkunaruudut on laudoitettu umpeen.

Riihimäen kasarmialue

|

Tallin pohjoisjulkisivuun tehtiin uudet suuret oviaukot koko
julkisivun matkalle 1950-luvun lopussa, ilmeisesti samassa
yhteydessä kun tallin toinen pääty purettiin.
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rak. no

6

Hevossairaala
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1914

694-405-1-20

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Kylmät varastot

13390006

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Riihimäen
kasarmirakennuskomissio

310287

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

118 m2

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

Tallitilan kivetyn lattian tilalle valettu betonilattia, mahdollisesti 1950luvulla.
Kattopellitys uusittu ja ikkunat levytetty umpeen 2000-luvulla.

Hevossairaala viidelle hevoselle (1912-1917)
Talli ja viestivälinevarasto (1920-luku)
Viestiväline- ja suksivarasto (1943-44)
Viestirykmentin varusvarasto (1946)
Varasto (1966)
Varasto (2009)

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

Massoittelu: Hevossairaalaksi rakennettu punatiilirakennus on
yksikerroksinen ja ulkohahmoltaan lähes kuutiomainen. Sen
pohjoispäädyssä on hieman matalampi eteisosa, jonka länsipuolella on
sisäänkäynti. Molemmat osat ovat harjakattoisia. Rakennuksen runko
sijoittuu pohjois-etelä -suuntaisesti.
Materiaalit ja julkisivusommitelma:
Punatiilijulkisivut on muurattu ristilimityksellä. Päädyissä
ullakkokerroksen erottaa vaakasuuntainen tiililista. Rakennuksessa on
tumma peltikatto. Matala sokkeli on tehty suorakulmaisista
harmaagraniittilohkareista. Sokkelin yläpuolella on kapea tiililista,
samoin kuin räystään alla.Ikkunoiden ja oviaukon yläpuolella on
tiilikaari ja lakikivi.
Rakennuksessa on korkeita kuusiosaisia ja pieniä neliömäisiä ikkunaaukkoja, mutta ikkunat on peitetty vanerilla, jossa on ohuet puurimat.
Puurimat mukailevat ikkunoiden alkuperäistä puitejakoa. Etelä- ja
pohjoispäätyjen yläosassa on pienet ullakkoikkunat, jotka on myös
peitetty vanerilla. Sisäänkäynnissä on suuri viistolaudoitettu, ruskeaksi
maalattu kaksiosainen tallinovi.
Sisätilat: Sisätiloiltaan rakennus on neliömäinen, noppamainen tila,
jonka tilahahmo on säilynyt. Välipohjarakenne perustuu I-palkkeihin,
jotka kantavat puista välipohjaa. I-palkkeja kannattelevat neljä
hisripilaria, joiden jalustat on ilmeisesti myöhemmin uusittu
betonisiksi. Tilan alun perin kivetty lattia on uusittu myöhemmin
betoniseksi.

Rakennus sijaitsee sairaalanmäen eteläkärjessä,
matalan kalliojyrkänteen päällä, hieman sen
eteläpuolella sijaitsevaa Rykmentintien ja
Tykkikentäntien risteystä korkeammalla.
Rakennuksen runko sijoittuu pohjois-etelä suuntaisesti. Pohjoisessa rakennus rajautuu
puustoon ja myös itäpuolella on runsasta
kasvillisuutta. Rakennuksen edessä länsipuolella on
heinikkoa sekä korkeita kuusia ja lehtipuita.
Länsipuolella on myös sairaalanmäen yli kulkeva
asfaltoitu Rykmentintie, joka liittyy rakennuksen
eteläpuolella Tykkikentäntiehen.

MUUTA

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Myös sairastallissa on hyödynnetty puupilarirakennetta. Betonilattia on valettu myöhemmin,
mahdollisesti samalla kuin pilareiden jalustat on
uusittu.
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4 Rakennuskortit

Rakennuksen alkuperäinen julkisivupiirustus. KA.

Rakennuksen pohjapiirustus ja leikkaus vuodelta 1950, jolloin rakennus on ollut jo varastokäytössä. PhRakL.
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rak. no

7

Ampumatarvikevarasto
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1914

694-405-1-20

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Kylmät varastot

13390007

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Riihimäen
kasarmirakennuskomissio

310288

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

110 m2

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

Rakennuksessa on tehty vähäisiä väliseinämuutoksia 1950-luvun
alussa. Ikkunat on levytetty umpeen, muutosajankohdasta ei tietoa.

Ampumarvikevarasto (1912-1917)
Pesutupa (1920-luku)
Sotavankileiri (1943-44)
Viestirykmentin varusvarasto (1946)
Varasto (1966, 2009)

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

Massoittelu: Varastorakennus on yksikerroksinen, suorakulmainen ja
harjakattoinen. Rakennuksen sisäänkäynti on kaakkoispäädyssä, jossa
on kaksi korkeaa punamultaista puista kaksoisovea.
Materiaalit ja julkisivusommitelma:
rak.
no 31
Rakennuksessa
on ristilimityksellä muuratut punatiilijulkisivut. Yläosa
on jaettu tiililistoilla vaakasuuntaisesti ja räystään alla on tiililistat.
Rakennuksen kulmia on korostettu pilastereilla, joiden kohdalla myös
sokkeli on ulkoneva. Sokkeli on tehty suorakulmaisista
harmaagraniittilohkareista. Sokkelin yläpuolella on tiililista.
Rakennuksessa on peltinen harjakatto. Rakennuksen ikkunat on
peitetty vanerilla, jossa on ohuet puurimat, jotka mukailevat
ikkunoiden alkuperäiset kuusiosaista puitejakoa. Kaakkoispäädyn
yläosassa on pieni ikkuna-aukko, joka on peitetty pystysuuntaisilla
laudoilla. Ikkunoiden yläpuolella on tiilikaari.
Sisätilat: Sisätiloissa on säilynyt alkuperäiset kappaholvit. Ikkunoiden
välissä on rautaiset kalterit. Uudemman betonilattian alta erottuu
hieman mukulakivetystä. Osa väliseinistä on hirsirakenteisia ja niiden
pinta on rapattu.

Jääkellari

Rakennus sijaitsee muista piha-alueista erillään
alueen keskiosassa, Sairaalanmäen lounaispuolella.
Pihaan saavutaan rakennuksen itäpuolelta
Rykmentintieltä, mutta sisäänkäynnit sijaitsevat
rakennuksen kaakkoispäädyssä. Rakennuksen runko
sijoittuu luode-kaakko -suuntaisesti. Rakennusta
ympäröi metsä. Rakennuksen länsipuolella katon
päälle on osittain kaatunut puu. Pihaa ympäröi
pääosin
purettu puuaita, jossa onKIINTEISTÖTUNNUS
paikoin jäljellä
RAKENNUSVUOSI
myös
1912 piikkilankaa.
694-405-1-20
Rakennuksen eteläpuolella on pyöreä, noin
puolitoista metriä syvä betonista ja kivilaatoista
NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS
rakennettu
tykkijalusta, jossa onRAKENNUSNUMERO
kaksi pientä
suojatilaa.
Kylmät varastot
13390031

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Riihimäen
kasarmirakennuskomissio

310308

MUUTA
SUUNNITTELIJA

KERROSALA

71 m2

KESKEISET MUUTOSVAIHEET
JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
Rakennuksen vesikatto

2000-luvulla.

KÄYTTÖHISTORIA

on uusittu vanhan mallin mukaan arviolta

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

Jääkellari (1912-1917)
Kellari (1920-luku)
Varuskunnan sairaalan kellari (1943-44)
Kellari (1946)
Varasto (1966)
Varasto (2009)
KAUPUNKIKUVA

Rakennus sijaitsee Sairaalanmäellä, lähellä
Massoittelu: Jääkellariksi rakennettu rakennus on yksikerroksinen,
sairaalarakennuksen eteläpäätyä. Rakennusten
hahmoltaan lähes neliömäinen, harjakattoinen punatiilirakennus.
välissä on asfaltoitu alue ja pysäköintialue. Etelä- ja
Sisäänkäynti on rakennuksen pohjoispäädyssä.
länsipuolella rakennusta rajaa puusto, ja muutoin
Materiaalit ja julkisivusommitelma: Rakennuksessa on
rakennusta ympäröi hoidettu nurmikko. Itäpuolelle
ristilimityksellä muuratut punatiilijulkisivut. Rakennus on selvästi
jää tsasounarakennus (rak. 29). Rakennuksen
sekundäärinen talousrakennus, jonka julkisivut on jätetty koristeitta.
edustalla on pöytä ja kaksi penkkiä.
Sokkeli on tehtyRiihimäen
suorakulmaisista
harmaagraniittilohkareista,
joka jää| 12.10.2018 | Arkkitehtitoimisto Ark-byroo
kasarmialue
| Kulttuuriympäristöselvitys
sisäänkäynnin kohdalla osin maan alle. Sokkelin yläpuolella on
tiililista ja oven yläpuolella tiilikaari ja lakikivi. Myös räystään alla
on
72
tiililistat. Hirsiset räystäskonsolit on profiloitu ja maalattu keltaisiksi.
Ulko-ovi on ruskeaksi maalattu puinen pystypaneeliovi, jonka

4 Rakennuskortit

rak. no

29

Tsasouna ja ruumishuone
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1914

694-405-1-20

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Kylmät varastot

13390029

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Riihimäen
kasarmirakennuskomissio

310307

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

99 m2

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

Risti poistettu katolta, kun rakennus on otettu varastokäyttöön.
Ikkunoiden umpeen pellitys, katon uusiminen ja uudet teräsovet
arviolta 2000-luvulta.

Tsasouna (rukoushuone) ja ruumishuone
(alkuperäinen käyttötarkoitus)
Kaapelikalustovarasto (1920-luku)
Autotalli (1943-44)
Puuseppäverstas (1946)
Varasto (1966, 2009)

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

sijaitsee Sairaalanmäellä
hieman
Massoittelu: Rakennus
on yksikerroksinen,
ja Sokkeli on Rakennus
Rakennuksessa
on ristilimityksellä
muuratutsuorakulmainen
punatiilijulkisivut.
tehty suorakulmaisista
harmaagraniittilohkareista.
vinottain luode-kaakko
vanhan
harjakattoinen
punatiilirakennus.
Runko
on luode-kaakko
-suuntainen
Sokkelin
yläpuolella
on tiililista. Myös
räystään
alla ja savupiipuissa
on koristeelliset
tiililistat.Ovi--suuntaisesti
ja ikkuna-aukkojen
jääkellarin
ja sairaalan
tartuntatautien
osaston
ja sisäänkäynti
on rakennuksen
luoteispäädyssä.
yläpuolella
on tiilikaaret.
Katto on
grafiitinharmaa peltikatto. Rakennuksen
luoteispäädyssä
sijaitseva
ulko-ovi on
uusi,
rakennuksen
Rakennus
on keskeinenpitkillä
ja
kaksiosainen
jajulkisivusommitelma:
punaruskea teräsovi, jossa on RST-potkupelti. Oven edessä
on matala välissä.
betonitasanne.
Rakennuksen
Materiaalit ja
edustava
osa
Sairaalanmäelle
muodostettua
seinillä
on kummassakin
symmetrisesti
kaksipunatiilijulkisivut.
ikkuna-aukkoa, jotka
on peitetty uusilla punaruskeilla peltilevyillä.
Rakennuksessa
on ristilimityksellä
muuratut
Sokkeli
pihapiiriä.
on tehty suorakulmaisista harmaagraniittilohkareista. Sokkelin
yläpuolella on tiililista. Myös räystään alla ja savupiipuissa on
Rakennuspaikka on tasainen ja rakennusta ympäröi
koristeelliset tiililistat.Ovi- ja ikkuna-aukkojen yläpuolella on
hoidettu nurmialue. Rakennuksen koillispuolella on
tiilikaaret.
viereiselle rakennukselle johtava hiekkatie. Takana
Katto on grafiitinharmaa peltikatto. Rakennuksen luoteispäädyssä
rakennus rajautuu puustoon. Sisäänkäynti on
sijaitseva ulko-ovi on uusi, kaksiosainen ja punaruskea teräsovi, jossa
rakennuksen luoteispäädyssä.
on RST-potkupelti. Oven edessä on matala betonitasanne.
Rakennuksen pitkillä seinillä on kummassakin symmetrisesti kaksi
ikkuna-aukkoa, jotka on peitetty uusilla punaruskeilla peltilevyillä.

MUUTA

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Alunperin sakraalirakennus, mutta 1910-luvun jälkeen varastokäyttöön muutettu...
Rakennusen alkuperäispiirustukset. PhRakL.

Riihimäen kasarmialue
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4 Rakennuskortit

rak. no

60

Sairaalan tartuntatautiosasto
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1912

694-405-1-20

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Kylmät varastot

13390060

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Riihimäen
kasarmirakennuskomissio

310320

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

495 m2

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

Muutos asuinkäyttöön 1920-luvulla.
Peltikatto on uusittu.
Ei tietoa muista muutosvaiheista.

Sairaalan tartuntatautien osasto (1912-1917)
Radioasema (1920-luvun alku)
Asuinrakennus ja aliupseerikerho (1920-luku)
Asuinrakennus (1943-44, 1946, 1966)
Varasto (2009)

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

Massoittelu: Rakennus on yksikerroksinen punatiilirakennus.
Sairaalan tartuntatautien osastoksi rakennetussa rakennuksessa on
muista alueen rakennuksista poikkeava pohjaratkaisu. Rakennuksen
keskirunkoon liittyy toisessa luoteispäässä leveämpi suorakulmainen
pääsiipi, ja toisessa päässä kapeampi poikkisiipi, jotka molemmat
asettuvat koillinen-lounas -suuntaisesti. Rakennuksen poikittaisessa
keskirungossa on kulkenut yhdistävä käytävä. Kaikissa rakennuksen
osissa on harjakatto. Sisäänkäynnit ovat sairaalanmäen pihalta katsoen
rakennuksen sivuilla ja takana.
Materiaalit ja julkisivusommitelma: Kattomateriaali on
grafiitinharmaa saumattu nauhapelti. Punatiiliset julkisivut
ristilimityksellä muuratut. Sokkeli on tehty suorakulmaisista
harmaagraniittilohkareista. Sen yläpuolella on tiililista. Rakennuksen
kulmissa on koristeelliset pilasterit, joiden kohdalla sokkeli on
ulkoneva. Myös räystään alla koristeelliset tiililistat ja
koristevyöhykkeet. Ikkunoiden yläpuolella on tiilikaari ja alapuolella
tiilinen koristevyöhyke. Rakennuksen vallitseva ikkunatyyppi on
alkuperäisenmukainen moniruutuinen puuikkuna, jonka päällä on
yläpuite, joka on jaettu pieniin pystysuuntaisiin ruutuihin.
Ikkunapuitteet on maalattu keltaisenruskeiksi. Osassa ikkunoita on
fortuska. Joitakin ikkuna-aukkoja on peitetty vanerilla tai laudoitettu
alaosasta. Katolla on ollut lunetinmuotoiset ullakkoikkunat, jotka on
poistettu jossain vaiheessa katon uusimisen yhteydessä. Keltaiseksi
maalatut puiset ulko-ovet lienevät 1950-luvulta.

Rakennus sijaitsee hieman muita Sairaalanmäen
rakennuksia korkeammalla, ja sen pidempi
yhtenäinen julkisivu on suunnattu kohti
sairaalarakennusta. Rakennuksen luoteissivun
edustalla on pensasaita ja tuuheita kuusia, jotka osin
peittävät rakennusta. Luoteispuolella rakennuksen
ja vastakkaisen sairaalarakennuksen väliin jää myös
pysäköintipaikkoja. Rakennusta ympäröi hiekkatie,
mutta rakennuksen ja tien välissä on nurmivyöhyke.
Tien länsipuolelle jää metsäkaistale, joka peittää
näkyvyyden mäelle Tykkikentäntieltä.

MUUTA

Katselmuksessa ei päästy rakennuksen sisään.
Vuoden 2002 inventoinnin mukaan rakennuksen
sisätiloissa ollut tulipalo, jonka jälkeen rakennusta ei
ole korjattu, mutta alkuperäinen sairaalakäyttö on
tuolloin ollut sisätiloissa vielä luettavissa. Myös
osan sisustuksesta mainitaan säilyneen.

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Kaupunkikuva: Rakennus sijaitsee sairaalarakennuksen takana. Se on keskeinen rakennus sairaalaryhmän rakennusryhmässä.
Arkkitehtuuri: Rakennus on edustava, koristeellinen 1910-luvun kasarmirakennus. Sen sairaalan puoleisen julkisivun reunoissa
on pienet pilasterein korostetut poikkipäädyt.
Historia: Rakennuksen käyttötarkoitus on vaihdellut. Nykyinen käyttötarkoitus ei ole yhtä julkinen kuin alkuperäinen.
Säilyneisyys: Rakennus on säilynyt ulkohahmoltaan hyvin. Katon uusimisen yhteydessä kattoikkunoita ja savupiippuja on
purettu. Ikkunat ovat alkuperäiset.
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4 Rakennuskortit

Aliupseerikerhona toiminut rakennus 1920-luvulla. RKM.

Rakennus samasta kulmasta nykyisin. Sairaalan keskuspiha on paikoitusalueena.
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Rakennuksen pääty ja alkuperäiset, kuusiruutuiset ikkunat, joissa on pieniruutuinen yläosa sekä fortuska.

Sairaalarakennuksen alkuperäinen pohjapiirros. KA.
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rak. no

30

Sairaalan pesula
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1913

694-405-1-20

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Kylmät varastot

13390034

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Riihimäen
kasarmirakennuskomissio

310311

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

590 m2

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

Muutettu lämpökeskukseksi vuonna 1959
Uudisosa rakennettu 2000-luvulla
Katon uusiminen ja ikkunoiden umpeen pellitys arviolta 2000-luvulta

Sairaalan pesula (1912-1917)
Asuinrakennus ja pesutupa (1920-luku)
Upseeriasuntoja (1943-44)
Asuinrakennus (1946)
Lämpökeskus (1966)
Varasto (2009)

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

Massoittelu: Suorakulmainen punatiilinen 1910-luvun talousrakennus
sijoittuu sairaalanmäen koilliskulmaan lähes itä-länsi -suuntaisesti.
Yksikerroksisen, harjakattoisen rakennuksen itäpäädyssä rakennuksen
kokoon nähden huomattavan korkea tiilinen savupiippu. Rakennuksen
pohjoisseinällä on myös uusi matala lisäosa, jossa on loiva
pulpettikatto.
Materiaalit ja julkisivusommitelma: Alkuperäisessä
pesularakennuksessa on ristilimityksellä muuratut punatiliijulkisivut.
Rakennus on selvästi sekundäärinen talousrakennus, jonka julkisivut
on jätetty koristeitta. Rakennuksen pitkää eteläjulkisivua rytmittävät
ikkuna-aukot, jotka on peitetty uusilla punaruskeilla peltilevyillä.
Kattomateriaalina on grafiitinharmaa saumattu nauhapelti. Sokkeli on
tehty suorakulmaisista harmaagraniittilohkareista ja sokkelin
yläpuolella on tiililista. Myös räystään alla on tiililistat ja ikkuna- ja
oviaukkojen yläpuolella tiilikaaret. Uudisosan julkisivussa on
punaiseksi maalattu vaakalaudoitus. Uudisosassa on betonisokkeli ja
edessä betonitasanne. Pääsisäänkäynti on uudisosassa rakennuksen
takana (punaruskea teräsovi). Myös alkuperäisen rakennuksen
itäpäädyn keskellä sijaitseva ovi on samaan tapaan uusittu. Oven
edessä on betoniportaat. Myös rakennuksen länsipäädyssä on
todennäköisesti ollut leveä oviaukko mutta se on muurattu umpeen.
Julkisivussa erottuu oviaukon tiilikaari ja sokkelia on paikattu
betonilla.

Rakennus sijoittuu Sairaalanmäen koilliskulmaan,
sairaalapihan perälle itä-länsi -suuntaisesti.
Rakennusta ympäröi piha-alueen kiertävä hiekkatie,
joka johtaa rakennuksen pohjoispuolelle, jossa on
pääsisäänkäynti. Tien takana rakennuksen pohjoisja itäpuolelta alkaa tiheä sekametsä, joka rajaa
Sairaalanmäkeä.

MUUTA

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Varuskunnan sairaalanmäen kokonaisuuteen kuuluva tiilinen talousrakennus...
- lisäosa, uusitut ovet ja peitetyt ikkuant

Suorakulmainen punatiilinen 1910-luvun talousrakennus sijoittuu sairaalanmäen koilliskulmaan lähes itä-länsi -suuntaisesti.
Yksikerroksisen, harjakattoisen rakennuksen itäpäädyssä rakennuksen kokoon nähden huomattavan korkea tiilinen
savupiippu. Rakennuksen pohjoisseinällä on myös uusi matala lisäosa, jossa on loiva pulpettikatto. Rakennuksen pitkää
eteläjulkisivua rytmittää ikkuna-aukot, jotka on peitetty uusilla punaruskeilla peltilevyillä
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rak. no

28

Sairaala
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1913

694-405-1-20

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Sotilaslääketieteen keskus

13390028

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Riihimäen
kasarmirakennuskomissio

310306

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

2600 m2

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

Peruskorjaus vuonna 1959, arkkitehti Heidi Vähäkallio-Hirvelä
Peruskorjaus 2000-luvulla.

Rakennus on toiminut varuskunnan sairaalana tai
terveysasemana valmistumisestaan lähtien.
Lisäksi rakennuksessa on toiminut:
Kenttälennätinpataljoonan esikunta (1920-luku)
Tykistökoulutuskeskuksen esikunta (1943-44)
Viestirykmentin esikunta (1946-1966)
Toimistotiloja (2009)

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

Massoittelu: Edustava punatiilirakennus on kaksikerroksinen ja
harjakattoinen. Pitkänomainen ja perusrungoltaan suorakulmainen
rakennus on sijoitettu pohjois-eteläsuuntaisesti. Rakennuksen
länsijulkisivun keskellä on siipi, johon pääsisäänkäynti on sijoitettu.
Länsijulkisivun sivuilla on risaliitit, joihin on sijoitettu porrashuoneet.
Materiaalit ja julkisivusommitelma: Rakennuksessa on
ristilimityksellä muuratut punatiilijulkisivut. Matala sokkeli koostuu
suorakulmaisista harmaagraniittilohkareista. Julkisivua on jäsennetty
ja koristeltu erilaisin muuratuin koristeaihein. Niin länsijulkisivussa
kuin rakennuksen päädyissä on attikalla koristeltuja risaliitteja.
Räystäiden alla on koristeelliset reliefimäiset kattolistat,
konsolirivisimssit. Julkisivussa 1 ja 2. kerroksen erottaa
vaakasuuntainen tiililista. Julkisivua rytmittävät pilasterit ja myös
nurkissa on nurkkapilasterit. Ikkunoiden yläpuolella on tiilikaari ja
alapuolella koristevyöhykkeet. Harjakaton katteena on uusi
grafiitinharmaa saumattu peltikatto. Rakennuksessa on kauttaaltaan
alkuperäisestä moniruutuisesta puitejaosta poikkeavat valkoiset
puuikkunat, jotka ovat peräisin 1950-luvun peruskorjauksesta. Myös
uusitut ovet lienevät samalta aikakaudelta.
Sisätilat: Sisätiloissa portaikot alkuperäisine puu-teräs -kaiteineen ja
välipohjan kappaholveineen ovat säilyneet melko hyvin. Muutoin
sisätilojen pinnat on pääosin uusittu 2000-luvulla. Pohjaratkaisu
perustuu pitkään, länsijulkisivua vasten sijoitettuun sivukäytävään,
jonka varrelle on sijoitettu työhuoneita.

Rakennus sijaitsee Sairaalanmäellä, välittömästi
mäen yli kulkevan Rykmentintien itäpuolella.
Sairaalarakennus sijaitsee lähinnä tietä muun
rakennusryhmän sijoittuessa sen taakse tai sivulle.
Asfaltoidun tien ja rakennuksen pääjulkisivun
välissä on hoidettu nurmikaistale. Etupihalla on
myös kaksi tykkiä ja lipputanko. Tien toisella
puolella on pysäköintialue ja tammi. Rakennuksen
edessä eteläpäädyssä matala pensasistutus.
Eteläpuolelle jää myös pienempi asfaltoitu
pysäköintialue. Rakennuksen takana on hoidettu
nurmialue ja kookkaita havu- ja lehtipuita, jotka
osittain peittävät itäistä julkisivua. Rakennuksen
luoteiskulman edessä on näyttävä tammi.

MUUTA

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Kaupunkikuva: Rakennus on oman rakennusryhmänsä selvä dominantti, joka näkyy myös Sairaalanmäelle nousevan tien
pääteaiheena. Rakennuksen julkisivu on suunnattu suoraan alueen läpi kulkevalle tielle.
Arkkitehtuuri: Rakennus on erittäin edustava, koristeellinen 1910-luvun kasarmirakennus. Kaksikerroksisen rakennuksen
kolme lyhyttä siipeä avautuvat tien suuntaan ja toimivat samalla porrashuoneina sekä sisäänkäyntiauloina.
Historia: Rakennuksen käyttötarkoitus on pysynyt muuttumattomana. Edustavassa rakennuksessa on ollut myös pitkään eri
joukkojen esikuntatoimintoja.
Säilyneisyys: Rakennus on säilynyt ulkohahmoltaan hyvin. Suurin muutos on ollut rakennuksen ikkunoiden ja ovien uusiminen
1950-luvun peruskorjauksen yhteydessä. Katon uusimisen yhteydessä poistettu koristeellisia alkuperäisiä savupiippuja. Lisäksi
rakennuksen päätyyn on lisätty varauloskäynti portaineen sekä uusi uloskäynti ensimmäisestä kerroksesta. Sisätilojen
sivukäytäväratkaisu on säilynyt.
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Näkymä Sairaalanmäelle 1920-luvulla. Rakennuksen päässä erottuvat alkuperäiset pieniruutuiset ikkunat. RKM.

Sairaalarakennus pihan puolelta 1920-luvulla. RKM.

Rakennuksen päätyyn on lisätty parveke ja poistumisporras.

Näkymä sairaalalle Kasarmintietä pitkin.
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Riihimäen kasarmin sairaalasta ei ole säilynyt alkuperäispiirustuksia, mutta Kansallisarkistossa on säilynyt Lappeenrantaan
suunnitellun sotilassairaalan piirustussarja. Pienistä eroavaisuuksista (lähinnä julkisivussa) huolimatta piirustuksista
erottuvat selvästi venäläisen sotilassairaalan noudattamat perusperiaatteet. Lappeenrannan 11. suomenmaalaisen
tarkk'ampujarykmentin sairaalarakennus. Rakennusta ei ilmeisesti toteutettu. KA.

Lappeenrannan 11. suomenmaalaisen tarkk'ampujarykmentin sairaalarakennus, 1. kerroksen pohjapiirustus 1910-luvulta.
Rakennusta ei ilmeisesti toteutettu. KA.

Riihimäen kasarmin sotilassairaalan muutospiirustus 1920-luvulta. Sairaalan pohjaratkaisu on yhteneväinen yllä esitetyn
Lappeenrantaan suunnitellun sotilassairaalan kanssa. Suunnitellut muutokset olivat pääasiassa vähäisiä väliseinämuutoksia. PhRakl.
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Rakennuksen pääsisäänkäynti. Rakennusvuosi on merkitty tiilimuuriin. Ikkunat ja ovi on uusittu 1950- ja 1960-luvun vaihteessa.

Osa rakennuksen ikkuna-aukoista tehtiin alunperinkin umpinaisiksi, sillä aksiaalisuus ja symmetria olivat keskeisiä suunnittelua
ohjanneita periaatteita.
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Sairaalarakennuksen pitkä sivukäytävä. Kaikki pinnat ja ovet on uusittu. Käytävän katossa kulkee taloteknisiä asennuksia.

Sairaalan pääportaassa
on alkuperäinen kaide
rautapinnoineen sekä
alkuperäiset lattiapinnat.
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rak. no

62

Palokalustovarasto
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1914

694-405-1-20

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Kylmät varastot

13390062

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Riihimäen
kasarmirakennuskomissio

310322

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

48 m2

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

Varastorakennuksen alkuperäinen ovi on muurattu osin umpeen, jotta
siihen on saatu sovitettua teräsovi. Myös rakennuksen ikkuna on
muurattu umpeen. Muutos arviolta 1970-luvulta.
Rakennuksen peltikatto on uusittu.

Palokalustovarasto 1914 (-1944)
KTR:n polttoainevarasto 1946
Varasto (2009)

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

Massoittelu: Rakennus on yksikerroksinen ja harjakattoinen
punatiilirakennus. Luonteeltaan suljettu, suorakulmainen mutta lähes
neliömäinen varastorakennus sijoittuu puuston keskelle
sairaalanmäentien varteen. Sen umpinainen kaakkoispääty on kohti
tietä ja rakennuksen sisäänkäynti on luoteispäädyssä rakennuksen
takana.
Materiaalit ja julkisivusommitelma: Punatiilijulkisivut on
ristilimityksellä muuratut. Sokkeli on tehty suorakulmaisista
graniittilohkareista. Sokkelin yläpuolella on tiililista, samoin kuin
räystäiden alla. Oviaukon yläpuolella on tiilikaari. Suuri oviaukko on
jossain vaiheessa osittain muurattu betonilla ja sen keskelle on lisätty
on harmaaksi maalattu teräsovi. Myös rakennuksen lounaisseinän
pieni ikkuna on muurattu umpeen. Luoteispäädyn yläosassa on kapea
ikkuna-aukko, jossa on puiset, keltaiseksi maalatut tuuletusritilät.
Katon materiaali on grafiitinharmaa saumattu nauhapelti ja katolla on
tiilinen savupiippu.

Varastorakennus sijaitsee alueen pohjoisosassa,
sairaalanmäen yli kulkevan Rykmentintien
länsipuolella. Rakennuksen runko sijoittuu tien
varteen luode-kaakko -suuntaisesti (MML
taustakartassa asemointi ei vastaa todellisuutta) ja
sitä ympäröi tiheä sekametsä. Rakennuksen
kaakkoispuolella on kookkaita kuusia. Reitti
rakennukselle on heinittynyt.

MUUTA

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Varastorakennus sijaitsee alueen pohjoisosassa, sairaalanmäen yli kulkevan Rykmentintien länsipuolella. Rakennus on
yksikerroksinen ja harjakattoinen punatiilirakennus. Se on luonteeltaan suljettu. Kuutiomainen varastorakennus sijoittuu
puuston keskelle Kasarmintien varteen. Sen umpinainen kaakkoispääty on kohti tietä ja rakennuksen sisäänkäynti on
luoteispäädyssä rakennuksen takana. Suuri oviaukko on jossain vaiheessa osittain muurattu betonilla ja sen keskelle on
lisätty on harmaaksi maalattu, ruostunut teräsovi. Myös rakennuksen lounaisseinän pieni ikkuna on muurattu umpeen.
Luoteispäädyn yläosassa on kapea ikkuna-aukko, jossa on puiset, keltaiseksi maalatut tuuletusritilät
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rak. no

110

Tauluvarasto
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1950

694-405-8-466

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Kylmät varastot

13390110

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Puolustusministeriön
rakennusosasto

310330

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

Ei tietoa.

38 m2

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

Ei ilmeisiä muutosvaiheita.

Ampumaratojen tauluvarasto

Tauluvarasto on pieni, matala suorakulmainen 1950-luvun varastorakennus. Vaatimaton rakennus lähes sulautuu
ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA
KAUPUNKIKUVA Rakennuksessa on pulpettikatto ja
ympäristöönsä.
Pystylaudoitettu julkisivu on maalaamaton ja puupinta harmaantunut.
tiilinen savupiippu. Katto on sammaloitunut ja kasvillisuuden peitossa. Sisäänkäynti on rakennuksen kaakkoispäädyssä, mutta
Rakennus sijaitsee ampuma-alueelle johtavan
Massoittelu: Tauluvarasto on pieni, matala suorakulmainen 1950luoteispäädyssä on avoin katos, jonka alla on betonilattia. Rakennus on pieni ja laadukas käyttörakennus.
hiekkatien vierellä, sen eteläpuolella. Rakennus
luvun varastorakennus. Vaatimaton rakennus lähes sulautuu
rajautuu metsikköön. Rakennus sijoittuu lähes
ympäristöönsä.
tielinjan mukaisesti luode-kaakko -suuntaisesti
Materiaalit ja julkisivusommitelma: Pystylaudoitettu julkisivu on
(MML:n taustakartassa rakennuksen asemointi ei
maalaamaton ja puupinta harmaantunut. Rakennuksessa on
vastaa todellisuutta).
pulpettikatto ja tiilinen savupiippu. Katto on sammaloitunut ja
rak.
no 110b peitossa. Sisäänkäynti on rakennuksen
kasvillisuuden
kaakkoispäädyssä, mutta luoteispäädyssä on avoin katos, jonka alla on
betonilattia.

Ampumaratavarasto

RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1900-luvun alku

-

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Rakennus on tyhjillään

-

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Ei tiedossa

-

MUUTA
SUUNNITTELIJA

KERROSALA

Ei tiedossa

Ei tiedossa

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

Rakennus sijaitsee alueen kaakkoisosassa, ampumaalueelle on
johtavan
hiekkatien
ja tauluvaraston
Kyseessä
mahdollisesti
rakennus,
johon viitataan
lounaispuolella. Rakennus
sijaitsee
maalla, joka
ampumaratavarastona
vuoden
2002 inventoinnissa.
hankittiinrakennus
osaksi kasarmialuetta
1970-luvulla, joten
Kyseinen
on hankittu yksityishenkilöltä
se on todennäköisesti
valtiolle
vuonna 1978. sama rakennus, johon vuoden
2002 selvityksessä viitataan yksityishenkilöltä valtiolle
Rakennuksen
vieressä on sijainnut
ilmakiväärirata.
siirtyneenä rakennuksena,
jota myöhemmin
käytettiin
ampumaratavarastona.

Rakennus on hirsirunkoinen mutta päädyt on kuitenkin
Rakennus sijaitsee alueen kaakkoisosassa, ampumaMassoittelu: Rakennus on yksikerroksinen harjakattoinen
pystylaudoitettu. Rakennus lienee 1900-luvun alusta.
alueelle
johtavan hiekkatien ja tauluvaraston
hirsirakennus, jonka runko sijoittuu luode-kaakko -suuntaisesti.
lounaispuolella.
Runko sijoittuu luode-kaakko Sisäänkäynti on rakennuksen kaakkoispäädyssä.
suuntaisesti ja sitä ympäröi puusto.
Materiaalit ja julkisivusommitelma: Rakennus on hirsirunkoinen
mutta päädyt on kuitenkin pystylaudoitettu. Julkisivua ei ole maalattu
Riihimäen kasarmialue | Kulttuuriympäristöselvitys | 12.10.2018 | Arkkitehtitoimisto Ark-byroo
ja puupinta on harmaantunut.
Harjakatossa on peltikate ja katolla tiilistä muurattu piippu.
Rakennus seisoo kulmakivien (luonnonkivet) päällä ja siinä on 84
tuulettuva alapohja. Rakennuksen lounaisseinällä on kuusiruutuinen
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rak. no

160

Ampumapaviljonki
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1925

694-405-8-165

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Rakennus on tyhjillään.

13390160

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Riihimäen suojeluskunta

310339

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

Rakennusmestari J. Jäykkä

148 m2

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

Ei tiedossa.

Ampumapaviljonki (1966)
Ampumaratarakennus (2009)

Ampumapaviljonki sijaitsee kaakkoisosassa mäen laella, muita ampuma-alueen rakennuksia korkeammalla. Rakennus näkyy
ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA
KAUPUNKIKUVA
ampuma-alueelta
nousevan hiekkatien päätteenä. Kaakkoispuolta rajaa jyrkkä
rinne, jonka alapuolella on pitkänomainen
ampumakatos. Pihapiirissä on myös pieni puinen sauna ja liiteri, jotka ovat
paviljonkirakennusta
uudempia.
Entinen
ampumapaviljonki
sijaitsee kaakkoisosassa
Massoittelu: Punamultainen 1920-luvun rakennus on hahmoltaan
mäen
laella,
muita
ampuma-alueen
rakennuksia
yksikerroksinen, harjakattoinen ja pääosin suorakulmainen.
Punamullattu 1920-luvun rakennus on puolitoistakerroksinen, harjakattoinen
ja suorakulmainen.
on korostettu
korkeammalla.
RakennusNurkkia
näkyy ampuma-alueelta
Rakennuksen päämassan lisäksi luoteispäädyssä on pieni eteisosa
valkoiseksi maalatuin nurkkalaudoin. Korkeassa betonisokkelissa on näkyvissä
vaakasuuntaiset
muottilaudan
jäljet. Edustan
nousevan
hiekkatien päätteenä.
Kaakkoispuolta
sekundääriselle sisäänkäynnille. Pääsisäänkäynti on koillisjulkisivulla
siroa
kuistia
kannattelevat
valkoiseksi
maalatut
puupilarit.
Rakennuksen
vallitseva
ikkunatyyppi
on
valkoiseksi
maalattu
rajaa
jyrkkä
rinne,
jonka
alapuolella
on
ja sen edustalla on leveä, katettu kuisti.
kolmeruutuinen puinen T-ikkuna. Ikkunoissa on valkoinen vuorilaudoitus.pitkänomainen ampumakatos. Rakennus on hyvin
Materiaalit ja julkisivusommitelma:
lähellä varuskunta-alueen rajaa ja lähes välittömästi
Julkisivussa on pystyrimalaudoitus. Punamultainen julkisivu on jaettu
Edustavaksi kokoontumisrakennukseksi rakennettu ampumapaviljonki onsen
ollut
jo jonkin aikaa
käyttöä. Rakennus
eteläpuolella
alkaavailla
pientaloasutus.
Rakennuksen
kapeilla valkoisilla puisilla kerroslistoilla kahteen vyöhykkeeseen.
edustaa 1920-luvun hillittyä uusklassismia. Rakennuksen on rakennuttanut
alunsijoittuu
perin ampumaradan
Riihimäen
runko
luoteis-kaakkototeuttanut
-suuntaisesti.
Rakennuksen nurkkia on korostettu valkoiseksi maalatuin
Sisäänkäynnin
betoniportaan
juurelta
kasvaa kookas
suojeluskunta, joten rakennus on osa myös paikallisten maanpuolustusjärjestöjen
historiaa.
Rakennuksen
suunnitteli
nurkkalaudoin. Korkeassa betonisokkelissa on näkyvissä
kuusi. Pihapiirissä on myös pieni puinen sauna ja
rakennusmestari
J. Jäykkä. jäljet. Sokkelissa on tuuletusaukkoja ja
vaakasuuntaiset muottilaudan
liiteri, jotka ovat paviljonkirakennusta myöhempiä,
lounaisseinällä puinen kellarinovi. Harjakatossa on saumattu
mahdollisesti 1950-luvulta.
levypeltikate, joka jatkuu koillispuolella olevan kuistin päälle. Räystäs
on kapea. Edustan siroa kuistia kannattelevat valkoiseksi maalatut
puupilarit. Osa kuistin puurakenteista on hajonnut. Kuistin edessä on
betoniportaat ja teräskaide. Rakennuksen vallitseva ikkunatyyppi on
valkoiseksi maalattu kolmeruutuinen puinen T-ikkuna. Ikkunoissa on
valkoinen vuorilaudoitus.

MUUTA

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
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4 Rakennuskortit

rak. no

K1

Pistooliradan ampumakatos

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1960-luvun alku

694-405-8-165

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Ei käytössä

-

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Puolustusministeriön
rakennusosasto

-

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

-

-

KÄYTTÖHISTORIA

Pistoolirata otettiin käyttöön vuonna 1963
Ampumaratojen käyttö loppui vuoden 2014 lopussa

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

Massoittelu: Pitkä, suorakulmainen ja puurakenteinen ampumakatos.
Matala katos on pulpettikattoinen ja avautuu pohjoispuolelta kohti
ampumarataa. Kokonaisuuteen kuuluu katoksen edessä,
ampumakorkeuden yläpuolella sijaitseva melusuojaseinä, joka seisoo
puutolppien varassa. Seinäpaneelissa on ruskeaksi maalatut puuritilät.
Materiaalit ja julkisivusommitelma:
Julkisivut ovat punaiseksi maalattu ja pystylaudoitettu. Molemmilla
sivuilla on meluseinät. Katossa on huopakate. Sisäänkäynti on avoin
oviaukko, joka sijaitsee katoksen eteläjulkisivun keskellä. Katoksessa
on betonisokkeli ja seisoo betonitasanteen päällä. Katoksen sisätilan
seinärakenteissa on näkyvissä rautalankaverkko ja villaeristeet.
Ampumaratoja ei ole jaettu väliseinin mutta V:n muotoiset hirsipalkit
jakavat tilaa. Takaseinällä on puupenkit.

Ampumakatos sijaitsee ensimmäisenä ampumaalueelle pohjoisesta saavuttaessa. Sen runko
sijoittuu sijoittuu itä-länsi -suuntaisesti. Katoksen ja
eteläpuolella kulkevan soratien välillä on jonkin
verran kasvillisuutta. Myös käytöstä poistuneella
ampumaradalla on kasvillisuutta ja taimikkoa.
Hieman katoksen kaakkoispuolella sijaitsee
samansuuntaisesti toinen ampumakatos ja katosten
välissä on puustoa. Ampumaradan pohjoispäässä
on betoniaita, jossa on peltilevyjä. Ampumaradan
länsipuolella nousee rakennettu valli, ja pengerretty
maasto nousee myös radan pohjoispuolella
rajautuen metsään.

Ampumakatos on Lehtoväreen tietojen mukaan rakennettu 1960-luvun
alkupuolella. Osa sen rakenteista vaikuttaa myöhemmin uusituilta ja
katoksen äänieristystä on parannettu lisäämällä seinärakenteisiin
villaeristeitä.

MUUTA

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Ampumakatos sijaitsee ensimmäisenä ampuma-alueelle pohjoisesta saavuttaessa. Sen runko sijoittuu sijoittuu itä-länsi
-suuntaisesti. Julkisivut ovat punaiseksi maalattu ja pystylaudoitettu. Molemmilla sivuilla on meluseinät. Katossa on
huopakate. Paikalla on ollut ampumakatos pitkään, mutta rakennusosia on selvästi uusittu ja eristeitä lisätty myöhemmin.
Rakennus edustaa arkista käyttörakennusta.
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4 Rakennuskortit

rak. no

K2

Pienoiskivääriradan ampumakatos
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1960-luvun alku

694-405-8-165

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Ei käytössä

-

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Puolustusministeriön
rakennusosasto

-

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

-

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

Pienoiskiväärirata otettiin käyttöön vuonna 1961
Ampumaratojen käyttö loppui vuoden 2014 lopussa

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

Massoittelu: Puurakenteinen ampumakatos on matala ja
suorakulmainen. Pulpettikattoinen katos on pohjoispuolelta avoin ja
avautuu kohti ampumarataa.
Materiaalit ja julkisivusommitelma: Katos on julkisivuiltaan
punamultainen pystylaudoitettu puurakennus, jonka viistossa katossa
on peltikate. Molemmilla sivuilla on laudoitetut meluseinät.
Katoksessa on betonisokkeli ja katoksen sisäpuolella etuosassa on
betonitasanne, takaosassa hiekkapohja. Sisäänkäynti (alkuperäinen
pystylaudoitettu puuovi) on katoksen eteläjulkisivussa. Katoksessa on
vaakalaudoitetut väliseinät kahden ampumapaikan välein
(ampumapaikat on numeroitu). Katoksen takaseinällä on puupenkit.

Ampukatos sijaitsee ensimmäisen ampumakatoksen
kaakkoispuolella, mutta ampumaratoja rajaa välissä
oleva puusto. Katoksen runko sijoittuu itä-länsi suuntaisesti.
Katoksen ja eteläpuolella kulkevan soratien välillä
on runsasta kasvillisuutta. Pengerretty maasto
nousee ampumaradan pohjoispuolella ja rajautuu
metsään. Käytöstä poistuneella ampumaradalla on
kasvillisuutta.

Ampumakatos on rakennettu 1960-luvun alussa. Siihen ei ole lisätty
äänieristävyyttä parantavia villoja, kuten muihin katoksiin.

MUUTA

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Ampukatos sijaitsee ensimmäisen ampumakatoksen kaakkoispuolella, mutta ampumaratoja rajaa välissä oleva puusto. Katos
on julkisivuiltaan punamultainen pystylaudoitettu puurakennus, jonka viistossa katossa on peltikate. Molemmilla sivuilla on
laudoitetut meluseinät. Katokseen ei ole lisätty eristeitä kuten muihin ampumakatoksiin. Katos lienee 1950-luvulta.
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4 Rakennuskortit

rak. no

K3

300 metrin kivääriradan ampumakatos
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1950-1960-l.

694-405-8-165

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Ei käytössä.

ei tietoa

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Puolustusministeriön
rakennusosasto

ei tietoa

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

2000-luvulla lisättyjä eristelevyjä.

Kivääriradat otettiin käyttöön vuonna 1922, mutta
katokset ovat myöhempiä, mahdollisesti 1950- tai
1960-luvulta.
Kivääriradan käyttö loppui meluhaittojen vuoksi
vuonna 2007.

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

Massoittelu: Ampumakatos on pitkä, suorakulmainen ja
pulpettikattoinen. Katos avautuu koilliseen kohti ampumarataa.
Materiaalit ja julkisivusommitelma: Julkisivussa on punamultainen
pystylaudoitus ja viistokatossa tumma peltikate. Katoksessa on
betonitasanne ja takaosassa hiekkapohja. Sisätilan seinärakenteissa on
rautalankaverkko ja villaeristeet näkyvissä. Katoksessa on
vaakalaudoitetut väliseinät kahden ampumapaikkojen välillä.
Katoksen takaseinällä on puupenkit.

Ampumakatos sijaitsee alueen kaakkoiskulmassa
luoteis-kaakko -suuntaisesti, avautuen koilliseen.
Luoteispuolella rakennusta rajaa jyrkästi nouseva
rinne, jonka yläpuolella on entinen
ampumapaviljonki. Ampumaradan edessä kulkee
soratie. Takana katos rajautuu kapeaan
metsäkaistaleeseen, joka peittää näkyvyyttä
välittömästi alueen ulkopuolella sijaitsevalle
pientaloalueelle. Länsipuolella on oja, joka jatkuu
osittain halki ampumaradan. Ampumarataa rajaa
lounaasta pohjoiseen kulkeva valli, jonka päällä on
puustoa. Käytöstä poistuneella ampumaradalla on
rehevää kasvillisuutta ja taimikkoa.

Ampumakatoksen rakennusajankohdasta ei ole varmuutta. Julkisivut
ja ampumaratojen väliseinät saattavat olla alkuperäisiä, mutta eristetyt
rakenteet ovat selvästi uudempia.

MUUTA

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Ampumakatos on pitkä, suorakulmainen ja pulpettikattoinen. Katos avautuu koilliseen kohti ampumarataa. Julkisivussa on
punamultainen pystylaudoitus ja viistokatossa tumma peltikate. Katoksessa on betonitasanne ja takaosassa hiekkapohja.
Rakennus on arkinen käyttörakennus.
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4 Rakennuskortit

rak. no

K4

150 metrin kivääriradan ampumakatos
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1960-luku ?

694-405-8-165

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Ei käytössä

ei tietoa

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Puolustusministeriön
rakennusosasto

ei tietoa

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

Katoksen rakennusosia on uusittu ja täydennetty useassa vaiheessa,
joten katoksen varhaisinta vaihetta on vaikea päätellä. Paikalla on
kuitenkin ollut saman tyyppinen katos 1920-luvulta lähtien.
Katoksen äänieristävyyttä on parannettu 2000-luvulla lisäämällä
äänieristäviä seinäkkeitä sekä lisäämällä eristeitä rakennuksen
sisäpintoihin.

Kivääriradat otettiin käyttöön vuonna 1922.
Ampumaratojen käyttö loppui vuoden 2014 lopussa

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

Massoittelu: Pulpettikattoinen ampumakatos on hahmoltaan pitkä ja
matala. Katos aukeaa koilliseen ja ampumapaikkojen ylle on
myöhemmin rakennettu erillinen katto-osa äänieristyksen
parantamiseksi.
Materiaalit ja julkisivusommitelma:
Ampumakatos on julkisivuiltaan punaiseksi maalattu pystylaudoitettu
puurakennus. Katoksessa on betonisokkeli ja betonitasanne, joka
ulottuu katoksen ulkopuolelle kaakkoispäädyssä. Katoksessa on
äänieristetyt seinät ampumaratojen välissä ja päädyissä. Myös tämän
katoksen sisätilan seinärakenteissa on näkyvissä rautalankaverkko ja
villaeristeet. Katoksen takaosassa on penkit kuten muissakin alueen
ampumakatoksissa. Sisäänkäynti on katoksen avoimesta
kaakkoispäädystä, mutta myös takana, lounaisjulkisivun keskellä on
ovi. Katteena on huopakatto.

Ampumakatos sijaitsee uloimpana alueen
kaakkoisreunassa, muiden ampumakatosten ohi
kulkevan soratien päässä luode-kaakko -suuntaisesti.
Ampumakatokselle saavutaan takaa ja se avautuu
koilliseen. Kaakkoispuolella sitä rajaa soratie ja sen
takana metsä. Käytöstä poistuneella ampumaradalla
on kasvillisuutta. Katosta ympäröi heinittynyt ja
taimikkoinen alue myös lounais- ja länsipuolella.
Ampumaradan pohjoispuolella maasto on hieman
pengerretty ja nousee metsään, joka rajaa rataaluetta.

Ampumakatoksen rakennusajankohdasta ei ole varmuutta mutta katos
vaikuttaa melko uudelta. Lehtoväreen historiikin (1945-2009)
valokuvan mukaan katoksessa on alun perin ollut laudoitettu lattia.

MUUTA

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Ampumakatos sijaitsee uloimpana alueen kaakkoisreunassa, muiden ampumakatosten ohi kulkevan soratien päässä luodekaakko -suuntaisesti. Ampumakatos on julkisivuiltaan punaiseksi maalattu pystylaudoitettu puurakennus. Katoksessa on
betonisokkeli ja betonitasanne, joka ulottuu katoksen ulkopuolelle kaakkoispäädyssä. Katoksessa on äänieristetyt seinät
ampumaratojen välissä ja päädyissä. Rakennus on arkinen käyttörakennus.
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4 Rakennuskortit

rak. no

125

Asuinrakennus
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1941

694-405-1-20

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Varasto

13390125

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Puolustusministeriön
rakennusosasto

310333

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

51 m2

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

Rakennuksen vesikatto on uusittu 2000-luvulla.

Puolustusministeriön rakennusosaston käytössä
(1946)
Asuinrakennus (1966)
Varasto (2009)

Rakennus on suorakulmainen, harjakattoinen ja yksikerroksinen 1940-luvun puurakennus, joka sijoittuu varastopihan
ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA
KAUPUNKIKUVA
eteläreunalle. Julkisivussa on punamultainen pystyrimalaudoitus ja päädyissä ullakkokerroksen kohdalla vaakalaudoitus.
Nurkissa
on valkoiset
nurkkalaudat.
Rakennus
on aikakaudelleen
tyypillinen
asuinrakennus.
Rakennus
sijaitsee alueen pohjoisosan
Massoittelu:
Rakennus
on suorakulmainen,
harjakattoinen
ja
varastopihalla, joka jää Viestikadun eteläpuolelle,
yksikerroksinen 1940-luvun puurakennus, joka sijoittuu varastopihan
Tykkikentäntien ja sairaalamäen yli johtavan
reunalle koillinen-lounas -suuntaisesti. Sisäänkäynti on rakennuksen
Rykmentintien väliin. Runko sijoittuu koillinenpihanpuoleisella luoteisseinällä.
lounas -suuntaisesti. Rakennus sijaitsee
Materiaalit ja julkisivusommitelma: Rakennuksessa on harjakatto,
rak. no 126
varastopihan hiekkakentän laidalla ja sen takana on
jossa on katteena uusittu tumma peltikatto. Räystäs on hieman
alkaa metsikkö. Rakennusta ympäröi heinittynyt
ulkoneva. Julkisivussa on punamultainen pystyrimalaudoitus ja
kasvillisuus.
päädyissä ullakkokerroksen kohdalla vaakalaudoitus. Nurkissa on
valkoiset nurkkalaudat. Lounaispäädyn julkisivussa on ullakolle
RAKENNUSVUOSI
KIINTEISTÖTUNNUS
johtavat puiset portaat. Vallitseva ikkunatyyppi on alkuperäinen
1941
694-405-1-20
neliruutuinen puuikkuna. Puitteet ovat valkoiset ja ikkunoiden
ympärillä on valkoiseksi maalatut vuorilaudat. Rakennuksessa on
NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS
RAKENNUSNUMERO
tuulettuva alapohja (rossipohja?). Ulko-ovi on alkuperäinen
valkoiseksi maalattu puinen pystypaneeliovi. Oven edessä on puinen
Kylmät varastot
13390126
tasanne ja portaat. Ullakon ovi on valkoiseksi maalattu ja
vaakalaudoitettu.

Varasto

KESKEISET MUUTOSVAIHEET
JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Rakennuksen peltikate on uusittu 2000-luvulla.

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Puolustusministeriön
rakennusosasto

310334

MUUTA
SUUNNITTELIJA

KERROSALA

Ei tiedossa.

300 m2

KÄYTTÖHISTORIA

Varasto, puolustusministeriön rakennusosaston
käytössä (1946)
Varasto (1966)
Varasto (2009)

Rakennus on matala, pitkänomainen ja harjakattoinen 1940-luvun alun varastorakennus, jonka runko sijoittuu luode-kaakko
ARKKITEHTUURIN
LUONNEHDINTA
KAUPUNKIKUVA
-suuntaisesti
alueen
pohjoiselle varastopihalle. Rakennuksen pohjoispäässä
on nurmettunut lastauslaituri. Kasarmialueella
aiemmin ollut pistoraide sijaitsi aivan varastorakennuksen pohjoisseinän vieressä. Rakennus on tavanomainen käyttörakennus.
Luode-kaakko -suuntainen pitkänomainen
Massoittelu: Rakennus on matala, pitkänomainen ja harjakattoinen
varastorakennus rajaa varastopihaa alueen
1940-luvun alun varastorakennus, jonka runko sijoittuu luode-kaakko pohjoisimmassa osassa. Rakennuksen
suuntaisesti alueen pohjoiselle varastopihalle.
luoteispuolella on Viestikatu ja länsipuolella
Materiaalit ja julkisivusommitelma: Puurakenteisen
sairaalanmäen yli kulkeva Rykmentintie.
varastorakennuksen julkisivut on vaakalaudoitettu ja maalattu
Rakennuksen ja Viestikadun välissä on
punaiseksi. Rakennuksessa on matala betonisokkeli. Luoteispäädyn
Riihimäen kasarmialue | Kulttuuriympäristöselvitys | 12.10.2018
| Arkkitehtitoimisto
Ark-byroo
suorakulmaisilla
kiviharkoilla
reunustettu vanha
edessä on betonitasanne, joka on toiminut ilmeisesti lastauslaiturina.
lastauslaituri, joka on hyvin heinittynyt.
Rakennuksessa on tumma peltikatto, joka on todennäköisesti uusittu
Rakennuksen edustalla kasvaa pensaita ja heiniä ja
90 on
samaan aikaan pihapiirin asuinrakennuksen katon kanssa. Räystäs
sen edessä on nurmettunut hiekkakenttä.
kapea.

4 Rakennuskortit

rak. no

124

Polttoainevarasto
RAKENNUSVUOSI

KIINTEISTÖTUNNUS

1945

694-405-1-20

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUSNUMERO

Kylmät varastot

13390124

RAKENNUTTAJA

RAKENNUSTUNNISTE

Puolustusministeriön
rakennusosasto

310332

SUUNNITTELIJA

KERROSALA

Ei tiedossa.

45 m2

KESKEISET MUUTOSVAIHEET

KÄYTTÖHISTORIA

Ei ilmeisiä muutosvaiheita.

Puolustusministeriön rakennusosaston käytössä
(1946)
Poltto- ja voiteluainevarasto (1966)
Varasto (2009)

ARKKITEHTUURIN LUONNEHDINTA

KAUPUNKIKUVA

Pieni varastorakennus sijaitsee alueen pohjoisosassa asuinrakennuksen kaakkoispuolella, muusta pihapiiristä irrallaan.
sijaitsee
alueen pohjoisosassa
Massoittelu:jää
1940-luvun
varastorakennus
onmutta
pieni, suorakulmainen
Tykkikentäntie
rakennuksen
länsipuolelle,
rakennus ei näy ja
tieltä Pieni
päin. varastorakennus
Rakennus on arkinen
käyttörakennus
vailla
asuinrakennuksen
kaakkoispuolella, muusta
arkkitehtonisia
arvoja. Rakennus on säilynyt alkuperäisenä. Sen vieressä sijaitsee
pieni maakellari.
harjakattoinen.
pihapiiristä irrallaan. Rakennus sijaitsee koillinenMateriaalit ja julkisivusommitelma: Rakennuksessa on korkeahko
lounas -suuntaisesti hieman piilossa metsikön
betonisokkeli, jossa erottuu vaakasuuntaiset muottilaudat. Julkisivussa
keskellä. Tykkikentäntie jää rakennuksen
on punamultainen pystylaudoitus. Sisäänkäynti on rakennuksen
länsipuolelle, mutta rakennus ei näy tieltä päin.
koillispäädyssä ja sen edustalla on puinen tasanne ja portaat.
Alkuperäinen ovi on punainen vaakapaneelipariovi. Rakennuksen
sivuilla on pieniä kaksiruutuisia puuikkunoita, joissa on kapeat
valkoiset vuorilistat. Rakennuksen vieressä, pohjoispuolella, on
maakellari, joka on tehty luonnonkivistä ja betonista.

MUUTA

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
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5. Kasarmialueen pihat ja kaupunkikuva

5.

Kasarmialueen pihat
ja kaupunkikuva
Eteläinen miehistökasarmi
ja harjoituskenttä

varasto. Niin pitkään kuin rakennukset olivat aktiivisessa käytössä, niiden käyttötarkoitukset pysyivät
alkuperäisinä, lukuunottamatta viimeksi Sotilaskotina
toiminutta paja-rakennusta, joka on historiansa aikana
palvellut useita käyttötarkoituksia.
Eniten pihapiirin luonnetta on muuttanut Kokonkadun rakentaminen 1950-luvun alussa sekä rintamamiestaloalueen rakentaminen aivan kasarmialueen
kaakkoisrajalle toisen maailmansodan jälkeen. Kokonkadun kohdalla sijaitsi alun perin harjoituskenttä,
jonka laitaa pitkin oli kulku myös kasarmin eteläisimmille asuinrakennuksille sekä kasarmin eteläportille.
Uusi katulinjaus erotti kasarmialueen eteläkärjen
muusta kasarmista. Nykyisen pihapiirin kulkureitit
ovat silti pääpiirteissään alkuperäisen kaltaiset.
Miehistökasarmin mäen etelärinne on jätetty
tiheän metsikön valtaan, mutta itärinne on avoimempi, joten pihapiirin rakennukset ovat kaikki
näköyhteydessä toisiinsa. Kaikkien rakennusten
pääjulkisivut on suunnattu Tykkikentäntielle.
Upseerien asuntorakennuksen purkamisen jälkeen
pihapiiri ei muodosta yhtä selkeää rakennusryhmää
kuin alun perin.

Rakennusryhmä sijoittuu kasarmialueen eteläkärkeen. Alun perin kasarmialue ulottui pidemmälle
etelään ja alkuperäiseen kasarmialueeseen kuuluneita asuinrakennuksia sekä kasarmialueen vanha
portti sijaitsevat nykyisen kasarmialueen ja sitä
rajaavan Kokonkadun eteläpuolella. Valtio luopui
näistä rakennuksista kiinteistöineen vuonna 2009.
Pihapiiriin kuuluvat rakennukset sijaitsevat pääasiassa Tykkikentäntien molemmin puolin kohoavien
kallioisten mäkien välissä, lukuunottamatta läntisellä
mäellä sijaitsevaa miehistökasarmia (rak. 1). Tykkikentäntien varrella sijaitsevat miehistöruokala (rak. 3),
pieni sotilaskoti (rak. 2) ja varasto (rak. 12), joista kaksi
ensinmainittua ovat tyhjillään. Ruokalarakennuksen
pohjoispuolella on lisäksi pieni vanha ruokakellari.
Sotilaskodin ja varaston välissä sijainnut upseerien
kaksikerroksinen asuinrakennus purettiin vuonna
1976. Varastorakennus on pihapiirin rakennuksista
ainoa 1910-lukua nuorempi rakennus: se rakennettiin
vuonna 1958 korvaamaan 1910-luvun puurakenteinen

Rakennuksen 2 eteläpuolella ja osin niillä paikoin, jossa Kokonkatu nykyisin kulkee, sijaitsi yksi kasarmialueen
harjoituskentistä. Kuva 1920-luvulta. MM.
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5

4

3

12

1

15

2

Kasarmialueen alkuperäisen
portin vanhat kivipaadet

Harjoituskentän alkuperäinen rajaus
ennen Kokontien rakentamista
kasarmialueen läpi.

Käy ttöhistoria
1

Patterin kasarmi
1920-luku Miehistökasarmi
1943-44 Korpraalikoulun kasarmi
1946 Viestirykmentin miehistökasarmi
1966 Viestirykmentin miehistökasarmi
2009 Kasarmi

2

Korjaamo
1920-luku Vartiotupa ja sauna
1943-44 Pieni Sotilaskoti ja upseerien sauna
1946 Sotilaskoti ja sauna
1966 Pieni Sotilaskoti
2009 Varasto

3

Patterin ruokala
1920-luku Miehistöruokala
1943-44 Miehistöruokala ja II keittiö
1946 Viestirykmentin miehistöruokala
1966 Viestirykmentin miehistöruokala
2009 Ruokala -> Varasto
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4

Kaalikellari
1920-luku Perunakellari
1943-44 Perunakellari
1966 Kellari
2009 Varasto

5

Paja
1920-luku Kengityspaja
1943-44 Kengityspaja
1946 Asuinrakennus
1966 Asuinrakennus
2009 Varasto

12

Puinen kuormavarasto
1920-luku Kuormavarasto
1943-44 Tykkivarasto
1946 Viestirykmentin varasto
1958 Varasto rakennetaan uudelleen
2009 Varasto
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Ylimääräisten upseerien asuinrakennus
Upseerien asuinrakennus
Purettu vuonna 1976
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Tallipiha
Tallipiha sijaitsee tarkastelualueen keskivaiheilla.
Pihapiiriä rajaavat pitkänomaiset, itään loivasti
nousevaan maastoon sijoitetut varasto- ja tallirakennukset ja Tykkikentäntie ohittaa rakennusryhmän sen länsipuolelta. Pihapiirin rakennukset
suunniteltiin alun perin 1900-luvun alun logistisiin
tarpeisiin: hevostalleiksi (rak. 11), tykkivajaksi (rak.
10) sekä erilaisiksi varastoiksi (rak. 9 ja 8). Lähimmäksi tietä sijoitettiin pihapiirin muita rakennuksia pienempi tallivartiotupa (66). Hevostenpito
tallipihalla päättyi pian sotavuosien jälkeen. Tästä
eteenpäin rakennukset ovat toimineet autosuojina,
korjaus- ja varastokäytössä.
Rakennusryhmä on vartiotupaa (rak. 66)
lukuunottamatta lähes symmetrinen ja kohottaa
arkisten rakennusten muodostaman ryhmän arvokkuutta. Oletettavasti tavoitteena on ollut suunnitella ryhdikäs rakennuskokonaisuus, joka on myös

logistisesti toimiva, sillä ajan kasarmisuunnittelussa
painotettiin rationaalisuutta. Vaikka pihaa rajaavat
rakennukset ovat arkisia käyttörakennuksia, niiden
ornamentiikka on kellareihin (esimerkiksi rak. 4 ja
31) verrattuna huomattavasti rikkaampaa.
Rakennusryhmään on vuosikymmenten varrella
tehty hyvin vähän ulkoisia muutoksia. Hevostallista
(11) purettiin puolet vuonna 1958 rakennuksen huonon kunnon vuoksi. Rakennusryhmä on toimintojensa puolesta sekundäärinen, joskin alkuperäiseltä
käyttötarkoitukseltaan keskeinen rakennusryhmä
kasarmin toiminnallisessa kokonaisuudessa.

Tallipiha vuoden 1956 ilmakuvassa. MML:.
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10
8

9

66

11

Käy ttöhistoria
8

9

Tykistön ja varushuollon varasto
1920-luku Sairastalli
1943-44 Hevosvarikko 2, miehistökasarmi
1946 Viestirykmentin miehistökasarmi
1966 Varasto
2009 Varasto

10

Varasto
1920-luku Kuormastovarasto
1943-44 Hevosvarikko 2, varasto
1946 Viestirykmentin varasto
1966 Varasto
2009 Varasto

11

66
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Tykkivaja
1920-luku Rehuvarasto
1943-44 Rehuvarasto
1946 Viestirykmentin autotalli
1966 Viestirykmentin autovaja
2009 Varasto
110 hevosen talli
1920-luku Talli
1943-44 Hevosvarikko 2, talli
1946 Viestirykmentin hevostalli
1966 Varasto
2009 Varasto
Tallivartiotupa
1920-luku Tallivartiotupa
1943-44 Toimisto
1946 Viestirykmentin pyykkitupa
1966 Autotoimisto ja pesutupa
2009 Varasto
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Ampumaradat
Ampumaradat ja niihin liittyvät rakennukset
sijaitsevat tarkastelualueen kaakkoisosassa. Kaikki
alueen rakennukset liittyvät ampumaratoihin ja
niitä tukevaan toimintaan: pääasiassa alueella
sijaitsee ampumakatoksia (rak K1-K4) ja niihin
liittyviä huoltorakennuksia. Poikkeuksen muodostaa
Räiskylän ampumaradan edustavaksi kerhorakennukseksi suunniteltu ampumapaviljonki (rak. 160),
joka sijaitsee mäellä.
Pitkänomaiset ampumakatokset on sijoitettu
siten, että ampumasuunta on joko suoraan pohjoiseen tai koilliseen. Kivääriradat on otettu käyttöön
1920-luvun alussa, pistoolirata ja pienoiskiväärirata
vuonna 1963. Radoille on rakennettu meluvalleja
tai niitä on vahvistettu 2000-luvulla. Katokset on
pääasiassa sijoitettu luode-kaakko-suuntaisen tien
varteen. Kerhorakennus on puolestaan sijoitettu tien
eteläpuolella kohoavan mäen päälle.

Rakennukset palvelivat ampumaratakäyttöä
vuoden 2014 loppuun asti. Rakennukset ovat nyt
tyhjillään. Rakennuskanta on peräisin usealta eri
vuosikymmeneltä: Räiskylän ampumarata avattiin
vuonna 1922 ja sitä laajennettiin 1928-29. Laajennusvaiheessa rakennettiin myös paviljonkirakennus
(rak. 160) Puurakenteisia, yksinkertaisia ampumakatoksia on rakennettu ja korjattu useassa vaiheessa
ja ne edustavat käyttörakennuksia vailla varsinaisia
arkkitehtonisia kvaliteetteja. Kokoontumispaikaksi
rakennettu kerhorakennus taas edustaa aikansa
laadukasta rakentamista.
Rakennusryhmä edustaa varuskunnassa käyttörakennusten ryhmää, joka kuitenkin toiminnallisesti on
näytellyt keskeistä osaa varusmieskoulutuksessa sekä
paikallisten maanpuolustusjärjestöjen historiassa.

Ampumarata vuoden 1956 ilmakuvassa. MML:.
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K0

K1
K4
K0

K2

110

110b
160b

160
K3

K1

Pistooliradan ampumakatos (1960-l)

K2

Pienoiskivääriradan ampumakatos (1960-l)

K3

300 metrin kivääriradan ampumak. (n.1950-l)

K4

150 metrin kivääriradan ampumak. (n. 1960-l)

160

Ampumapaviljonki (1929)

160b

Ampumapaviljongin sauna

110

Tauluvarasto (1950)

110b

Ampumaratavarasto, rakennus siirtynyt
puolustusvoimille maakauppojen yhteydessä
1970-luvulla
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Sairaalanmäki vuonna 1956. MML.

Sairaalanmäki
Sairaalanmäki muodostaa oman seitsemän rakennuksen ryhmänsä tarkastelualueen keskivaiheilla. Mäen
ylittää kasarmialueen alkuperäinen tie, Rykmentintie. Mäen kiertävä Tykkikentäntie rakennettu
vasta 1990-luvulla. Itse sairaalan rakennusryhmän
muodostavat 1910-luvulla rakennetut sairaala (rak.
28) ja kulkutautiosasto (rak. 60) sekä niitä tukevat
huoltorakennukset (rak. 29-31). Lisäksi Sairaalaryhmästä kauempana sijaitsevat hevossairaala (rak. 6) ja
ampumatarvikevarasto (rak. 7).
Sairaalan edustavaa rakennusryhmää hyödynnetty vuosikymmeniä myös viestirykmentin
esikuntana, nykyisin tilat ovat kokonaisuudessaan
Sotalääketieteen keskuksen käytössä ja sairaalarakennuksessa toimii myös varusmiesten terveysasema. Hevossairaala ja ampumatarvikevarasto

Riihimäen kasarmialue
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ovat tyhjillään. Rakennuksissa on tehty vain vähän
ulkoisia muutoksia, mutta käyttäjältä saadun
tiedon mukaan lähes kaikki rakennukset uudistettu
täysin sisäpuolelta 2000-luvulla. Rakennusryhmä
on säilynyt alkuperäisenä 1910-luvun asussa, siitä
ei ole poistettu, eikä siihen ole lisätty myöhempiä
rakennuksia.
Sairaalanmäen korkeimmalle kohdalle sijoitettu
sairaalarakennus (rak. 28) on rakennusryhmän
ehdoton dominantti ja se näkyy melko pitkälle
rakennusryhmää etelästä lähestyttäessä. Ornamentiikka kuvastaa sairaalaryhmän rakennusten keskinäistä hierarkiaa: varastorakennukset ovat hyvin
pelkistettyjä ja ryhmän päärakennukset koristeellisempia. Vaikka näkymät ovat kasvaneet umpeen,
pihapiirin tunnelma on säilynyt puistomaisena.
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32

30
28

60

29

31

6

7

Käy ttöhistoria
6

7

28

Viiden hevosen hevossairaala
1920-luku Talli ja viestivälinevarasto
1943-44 Viestivälinevarasto
1946 Viestirykmentin varusvarasto
1966 Varasto
2009 Varasto

29

Ampumatarvikevarasto
1920-luku Pesutupa
1943-44 Sotavankileiri
1946 Viestirykmentin varusvarasto
1966 Varasto
2009 Varasto

30

31
Sairaala
1920-luku Sairaala ja
Kenttälennätinpataljoonan esikunta
1943-44 Sairaala ja Tykistökoulutuskeskuksen
esikunta
1946 Sairaala ja Viestirykmentin esikunta
1966 Sairaala ja Viestirykmentin esikunta
2009 Terveysasema ja toimisto
2018 Sotilaslääketieteen keskus SotLK
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Tsasouna ja ruumishuone
1920-luku Ruumishuone, varasto
1943-44 Autotalli
1946 Puusepän verstas
1966 Varasto
2009 Varasto
Sairaalan pesula
1920-luku Asunto ja pesutupa
1943-44 Upseeriasuntoja
1946 Asuinrakennus
1966 Lämpökeskus
2009 Varasto

60

Jääkellari
1920-luku Kellari
1943-44 Kellari
1946 Kellari
1966 Varasto
2009 Varasto
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Tallivartiotupa
1920-luku Tallivartiotupa
1943-44 Toimisto
1946 Viestirykmentin pyykkitupa
1966 Autotoimisto ja pesutupa
2009 Varasto
Sairaalan tartuntatautiosasto
1920-luku Radioasema, asuinrakennus
ja aliupseerikerho
1943-44 Upseeriasuntoja
1946 Asuinrakennus
1966 Asuinrakennus
2009 Varasto
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Ilmakuva vuodelta 1956, jossa näkyy pohjoisen varastopihan avoin ympäristö - tarvittaessa varastointiinkin hyödynnetty harjoitus- ja
ratsastuskenttä näkyy oikealla. Suurin osa sodanaikaisista varastorakennuksista purettiin ennen kuvan ottamista. MML.

Pohjoinen varastopiha
Varastorakennusten muodostama pihapiiri sijaitsee
tarkastelualueen pohjoisosassa kohdassa, jossa kasarmialueelle johtanut pistoraide ylitti kasarmin rajan.
Paikka oli siis sopiva lastauslaiturin rakentamiselle
sekä tavaran varastoinnille ja näihin tarkoituksiin
aluetta käytettiin ainakin 1930-luvun lopulta lukien.
Nykyisin paikalla sijaitsevat rakennukset ovat
peräisin 1940-luvun alun sotavuosilta, kun varuskunta-alueelle rakennettiin runsaasti väliaikaisia,
puurakenteisia parakkirakennuksia sekä varastoettä asuintarkoituksiin. Myös varastopihan ympäristössä oli useita pitkänomaisia varastorakennuksia ja
lisäksi parakkeja oli ulotettu myös pihapiirin itäpuolella sijainneelle harjoituskentälle. Pääosa parakeista
kuitenkin purettiin jo 1950-luvun alkupuolella.
Pitkänomaiset varastoparakit oli ryhmitelty
alueelle väljästi: osa niistä oli sijoitettu lyhyt sivu
lastauslaituria vasten, osa sijaitsi kauempana, mutta
kuitenkin alueen sisäisten kulkureittien varrella.
Sodanaikaisesta rakennuskannasta säästettiin
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lähinnä lastauslaituria sijainnut varastorakennus
(rak. 126), sen jatkoksi rakennettu, nivelletty varastorakennus (rak. 127) sekä asuinkäyttöön soveltunut
rakennus (rak. 125). Lisäksi rakennuksista etelään
sijaitsi polttoainevarastona käytetty rakennus 124,
jonka vieressä sijaitsee edelleen pieni maakellari.
Rakennus 127 purettiin 2000-luvun alussa heikon
kuntonsa vuoksi.
Logistisiin tarpeisiin luotu pihapiiri on myöhemmin alkanut kasvaa umpeen, kun pistoraide on
purettu 1980-luvulla ja tehokkaammat varastoratkaisut ovat rakentuneet Takakasarmille.
Pihapiirin luonne on ollut pitkälti käytännön
seikkojen - junaradan ja pihapiiriä sivuavien teiden sanelema. Rakennusten luonne on ollut sekundäärinen, ne ovat olleet arkisia käyttörakennuksia, joista
pääosa on purettu, kun tarve käytölle on loppunut.
Pihapiiri edustaa historiallisilta arvoiltaan kasarmialueen kontekstissa harvinaisempaa, sota-ajan, kerrostumaa, eikä siihen liity 1910-luvun rakennuksia.
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126

127

125

124

Entinen harjoitus- ja
ratsastuskenttä

62
P

P
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62

P

Palokalustovarasto
1920-luku Palokalustovarasto
1943-44 Palokalustovarasto
1946 Kenttätykistörykmentin
polttoainevarasto
1966, 2009 Varasto

124

125

Asuinparakki (1941)
1943-44 Asuinrakennus
1946 Asuinrakennus
1966 Asuinrakennus
2009 Varasto

126

Varastoparakki (1941)

127

Varastoparakki (1941)
Purettu 2000-luvun alussa

Purettu varastoparakki
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6. Yhteenveto

6.1 Riihimäen kasarmialueen eteläosa suhteessa
muihin ajan kasarmialueisiin

6.

Yhteenveto
6.1

Riihimäen kasarmialueen
eteläosa suhteessa muihin
ajan kasarmialueisiin
1910-luvun venäläiset kasarmit Suomessa
Venäjän sotaministeriö perusti 1910-luvulla Suomeen viisi uutta kasarmialuetta Tammisaareen,
Kouvolaan, Korialle, Lahteen ja Riihimäelle. Niiden
tehtävänä oli suojata Pietaria saksalaisten maihinnousun varalta. Uusien kasarmialueiden lisäksi täydennettiin useita vanhempia kasarmialueita, kuten
Hämeenlinnan Linnan kasarmia ja Lappeenrannan
Rakuunanmäkeä.78 Kaikki ajan kasarmirakennukset
rakennettiin tyyppipiirustusten mukaan, joten ne
ovat tyyliltään hyvin yhtenäisiä, puhtaaksimuurattuja punatiilisiä rakennuksia. 1910-luvulla strategisesti tärkeisiin paikkoihin, pääasiassa rautateiden
varsille, perustetut viisi kasarmialuetta muodostavat
kuitenkin oman ryhmänsä, sillä ne on suunniteltu
yhteinäisten periaatteiden ja normien mukaan.
1910-luvun kasarmialueiden joukossa Riihimäen
kasarmialue oli samaa kokoluokkaa kuin Tammisaaren kasarmialue. Molempien vahvuus oli suurimmillaan noin 4000 sotilasta, kun taas Hennalan
vahvuus oli suurimmillaan 8000 sotilasta. Kouvolan
ja erityisesti Korian kasarmialueet olivat puolestaan
pienempiä.79 Kaikki kasarmialueet käsittivät noin

30–50 rakennusta miehistökasarmeineen, upseerirakennuksineen, talousrakennuksineen ja varastoineen.
Kasarmialueiden suunnittelu
Kasarmeille hankitut maa-alueet olivat vaihtelevan muotoisia ja kokoisia, mutta Riihimäen
pitkän ja kapean mallinen alue oli ainoa lajissaan.
Ilmeisesti yynä alueen valinnalle oli tykistötulen ulottuminen kasarmialueelta sekä Pietarin
rautatielle että pääradalle rataosuuksille sekä
viljelykseen kelpaamaton mäkinen ja metsäinen,
edullinen, maa.
Alueiden yleissuunnitelmat perustuivat
toimintojen mukaan kootuille rakennusryhmille. Toiminnot suunniteltiin kasarmin käyttäjän
tarpeisiin, jotka saattoivat vaihdella aselajin ja
joukkojen koon mukaan. Osa rakennusryhmistä
toistui hyvin saman tyyppisinä kasarmilta toiselle.
Esimerkkeinä tällaisista samankaltaisista rakennusryhmistä olivat sairaalaryhmä sekä upseerien
käyttöön tarkoitettu rakennusryhmä, joka koostui
upseerikerhosta ja upseerien asuinrakennuksista.
Rakennusryhmien sommitteluperiaatteet kuitenkin
vaihtelivat.
Hennalan ja Kouvolan kasarmialueille suunniteltiin symmetrisiä rakennusryhmiä selkeän
keskusaukion ympärille. Dragsvikissä puolestaan
päädyttiin melko kaavamaiseen ruutukaavaan
ilman keskusaukiota, vaikka loiva rinne, johon
kasarmialue oli sijoitettu, olisi mahdollistanut
muunkinlaiset ratkaisut. Riihimäellä käytetyn
kaltaista, voimakkaita maastonmuotoja hyödyntävää, lähes vapaamuotoista kaavaratkaisua ei

78	Viiteen perustettuun kasarmialueeseen luetaan tavallisesti
Dragsvik, Hennala, Koria, Kouvola ja Riihimäki. Toisinaan
1910-luvun uusien kasarmien joukkoon lasketaan myös
Santahamina, niin ikään rky-alue, sillä jo aiemmin linnoitetulle
saarelle rakennettiin 1910-luvulla venäläinen kasarmialue.
Aluetta on myöhemmin täydennysrakennettu voimakkaasti.
Museovirasto 2009.
79	Luvut ovat vallankumousvuoden 1917 kesältä, jolloin
saksalaisten maihinnousun varalta varuskunnissa majoitettiin
joukkoja yli kaksinkertaisesti kasarmien suunniteltuun
kapasiteettiin nähden. Tästä syystä myös kasarmialueiden
laajuuden vertailuun on suhtauduttava varauksella, sillä
sijoitettujen joukkojen määrä ei välttämättä kerro koko
totuutta majoituskapasiteetista. Lehtoväre 2001, 57-58.
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tavata muissa kasarmialuesuunnitelmissa.80 Haastavan topografian ehdoilla suunnittelu korostuu
erityisesti Etukasarmin alueella, jossa rakennusryhmät on sommiteltu alueen läpi mutkittelevan tien varrelle, mäkien päälle ja notkelmiin.
Voimakkaat maastomuodot, mutkitteleva tieyhteys sekä metsäinen maasto aiheuttavat sen, ettei
Etukasarmilla ole muille kasarmialueille tunnusomaisia suuria aukioita, pitkiä näkymäakseleita
tai näköyhteyttä eri rakennusryhmien välillä.
Riihimäen kasarmialueen eteläosassa avoimet
tilat ovat syntyneet melko tiiviiden rakennusryhmien yhteyteen, josta poikkeuksen muodostaa
vain Etukasarmin harjoituskenttä.

laista säiliöllistä käymäläratkaisua käytettiin useilla
kasarmialueilla. Riihimäellä käytetyt ratkaisut
vaikuttavat olleen tyypillisiä ajan venäläisille kasarmirakennuksille.
Myöhemmät vaiheet
Riihimäen myöhemmät rakennusvaiheet keskittyivät Takakasarmille Etukasarmin jäädessä
hyvin pitkälti 1910-luvun asuun. Useimmilla muilla
1910-luvun kasarmialueista on merkittäviä myöhempiä rakennusvaiheita, tyypillisimmin erityisesti
1930-, 1950- ja 1960-luvuilta. Nämä myöhemmät
vuosirenkaat ovat nekin suhteellisen yhtenäisiä,
sillä suunnittelu tehtiin pääsääntöisesti keskitetysti Puolustusministeriön rakennusosaston
arkkitehtien toimesta. Esimerkiksi Riihimäellekin
suunnitelleet Arkkitehti Heidi Vähäkallio-Hirvelä
suunnitteli uudisrakennuksia ja laajennuksia useille
kasarmialueille 1950-luvulla ja Timo Suomalainen
1960-luvulla. Riihimäen kasarmialueen eteläosan
tavoi myös Dragsvikin kasarmialue on säilynyt
pitkälti alkuperäisessä asussaan. Muihin 1910-luvun
kasarmialueisiin verrattuna tarkastelualue Riihimäen varuskunnan eteläosassa edustaa poikkeuksellisen hyvin säilynyttä 1910-luvun alueratkaisua.
Puolustusvoimat on luopunut useista 1910-luvun
kasarmialueista: Kouvolassa toiminta lakkasi pääosin 1988, Korialla vuonna 1994 ja Lahden Hennalassa vuonna 2014. Tammisaaressa ja Santahaminassa kasarmialueet ovat edelleen puolustusvoimien
käytössä.

Rakennusten suunnitteluratkaisut
1910-luvun kasarmirakentaminen oli rationaalista
suunnittelua, jossa hyödynnettiin tyyppipiirustuksia
ja -ratkaisuja. Normien seuraamista valvottiin ja
piirustukset tuli hyväksyttää Pietarissa. Suomeen
1910-luvulla rakennettujen kasarmialueiden rakennukset ovat keskenään hyvin saman tyyppisiä ja osa
on toteutettu jopa samojen piirustusten mukaan.
Yhteisiä piirteitä rakennuksille ovat punatiilijulkisivut ja kantavat tiilimuurit, gotisoiva tyyli sekä
rautapalkkien kannattamat välipohjat. Rakennukset olivat tyypillisesti yhdestä kolmeen kerrosta
korkeita. Talotekniset ratkaisut toteutettiin niin
ikään tyyppipiirustusten avulla ja ainakin saman80 Hennalassa rakennukset pyrittiin sovittamaan maaston
muotoihin, mutta kaavaratkaisu koostui klassisoivasti
sommitelluista rakennusryhmistä, mikä teki alueesta ratkaisevasti
Riihimäestä poikkeavan.
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6.2

Konsultin työn aikana muodostama
kokonaisnäkemys kohteesta,
sen säilyneisyydestä ja arvoista
Riihimäen kasarmialueen eteläosa, eli Etukasarmi,
kuuluu yhteen viidestä venäläisten Suomeen
1910-luvulla rakentamasta kasarmialueesta, joita
perustettiin Pietarin suojaksi, pääasiassa rautateiden varsille, mahdollisen saksalaisten maihinnousun varalta. Riihimäen kasarmialue on siis syntynyt
rautatien ansiosta, kuten Riihimäen kaupunkikin.
Alueen historian päävaiheisiin kuuluvat useat
venäläiset sotajoukot 1910-luvulla, Takakasarmilla
ja Sairaalanmäellä toiminut punaisten vankileiri
vuonna 1918 sekä Puolustusvoimien joukot 1920luvun alusta lukien. Tarkastelualueen pitkäaikaisin
käyttäjä oli Viestirykmentti, joka toimi kasarmialueella vuoteen 2014 ja tarkastelualueella 2000luvun vaihteeseen. Sairaalanmäki on toiminut eri
tyyppisissä terveydenhuollon tehtävissä läpi historiansa, vuodesta 2015 rakennusryhmän käyttäjänä
on ollut Sotilaslääketieteen keskus. Sairaalanmäkeä
lukuunottamatta tarkastelualueen rakennukset ovat
jääneet tyhjilleen asteittain 1990-luvulta alkaen.

puutarhakaupunki, jonka puistomainen ympäristö
ja asuinrakennustyypit olivat sovitettavissa myös
kasarmisuunnitteluun.
Tyypillistä ajan kasarmirakentamiselle ovat
rappaamattomat punatiiliset julkisivut, gotisoiva
julkisivusommitelu ja ornamentiikka sekä rationaalisen suunnittelun mukanaan tuomat taloudelliset
rakenne- ja pohjaratkaisut. Rakennustyypin mukaan
vaihtelevat alkuperäiset rakenneratkaisut ovat hyvin
edustettuina alueen rakennuskannassa: pitkissä
talli- ja varastorakennuksissa on käytetty metallijalustaan sovitettuja paripuupilareita, varasto- ja
kasarmirakennusten välipohjat on kannatettu
teräspalkein ja alueen ainoassa kokoontumisrakennuksessa, ruokalassa (rak. 3) on käytetty myös
kantavaa rautapilaria. Pääasiassa rakenneratkaisut
perustuvat kantavaan tiilimuuriin ja rautapalkkien
kantamiin välipohjiin. Porrashuoneissa on käytetty
kappaholveja.
Säilyneisyys
Varuskunta-alueen kehittämisen ja siten lisärakentamisen painopiste siirtyi Takakasarmille jo
1960-luvulla, joten tarkastelualueen alkuperäinen
aluesommitelma on säilyttänyt alkuperäisen asunsa
poikkeuksellisen hyvin. Muualla kasarmialueella
näkyvän ajallisen kerroksen muodostava 1950-luvun
rakennusvaihe jäi Etukasarmilla vaikutuksiltaan
vähäiseksi ja tarkastelualueelle toteutettiin vain
Patterin kasarmin (rak. 1) laajennussiipi. Toisen
maailmansodan aikana alueelle rakennettiin runsaasti varasto- ja asuinparakkeja, joista lähes kaikki
kuitenkin purettiin jo ennen 1950-luvun loppupuolta.
Rakennusten ulkohahmot ovat pääasiassa hyvin
säilyneitä ja pääasialliset muutokset liittyvät ikkunoiden ja ovien uusimiseen 1950- ja 1960-luvuilla. Myös
alkuperäisiä ikkunoita ja ovia on säilynyt. Rakennuksia on korjattu ja muutettu sisätilojen osalta jossain
tapauksissa merkittävissäkin määrin, mutta tämän
selvityksen puitteissa tarkempi muutosten kartoittaminen sisätilojen osalta ei ollut mahdollista.

Alue
Kasarmialueen aluesuunnitelma perustui toimintojen mukaan ryhmiteltyihin pihapiireihin.
Ne sommiteltiin maaston muotojen mukaisesti
tarkastelualueen läpi mutkittelevan tien varrelle.
1910-luvun kasarmialueen itäpuolelle rakennettu
ampumarata-alue, joka tuli valtion omistukseen
1950-luvulla, on tuonut oman toiminnallisen lisänsä
kasarmialueelle, mutta ei ole vaikuttanut vanhan
tarkastelualueen käyttöön tai kehitykseen.
Arkkitehtuuri ja rakenneratkaisut
Alueen rakennukset noudattavat tyylillisesti muita
1910-luvun venäläiskasarmeja, jotka on rakennettu
tyyppipiirustusten mukaan. Tyyppipiirustuksissa
on korostettu niiden välistä hierarkiaa, mikä näkyy
koossa, tilajäsentelyssä, julkisivujen ornamentiikassa ja rakenteellisissa ratkaisuissa. Yhtenä
esikuvana kasarmisuunnittelulle, niin alue- kuin
rakennussuunnittelussakin oli englantilainen
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Alkuperäisistä punatiilisistä 1910-luvun rakennuksista on purettu upseerien asuinrakennus (rak.
15) ja puolet hevostallista (rak. 11). Lisäksi tarkastelualueelta on purettu joitakin sekundäärisiä puisia
huolto- ja varastorakennuksia. Näin ollen lähes
kaikki 1910-luvulla rakennetut tiilirakennukset
ovat säilyneet tarkastelualueella, joskin osa rakennuksista on päässyt vailla lämmitystä ja käyttöä
huonoon kuntoon.

Neljästä pitkänomaisesta rakennuksesta (rak.
8-11) sekä tallivartiotuvasta (rak. 66) koostuva Tallipiha on sijoitettu nk. Kasakkakallion ja Sairaalanmäen väliseen pieneen laaksoon. Väljän, itään nousevan keskuspihan ympärille järjestetty yhtenäinen
rakennusryhmä on luonteeltaan leimallisen horisontaali ja sommitelma on säilynyt alkuperäisenä.
Rakennusten ulkohahmo on muuttunut kuitenkin
huomattavasti, sillä suuresta tallirakennuksesta
(rak. 11) on purettu puolet ja sen sekä varastorakennus (rak. 10) julkisivuihin on avattu suuria oviaukkoja. Muutokset on tehty 1950-luvun lopussa.
Sairaalanmäen rakennuskokonaisuus on säilynyt
erittäin hyvin alkuperäisenä ja myös rakennusryhmän käyttötarkoitus vastaa pääpiirteissään alkuperäistä. Kasarmitien varressa sijaitseva sairaalarakennus (rak. 28) on rakennusryhmän hallitseva osa ja
ryhmän ainoa kaksikerroksinen rakennus. Sairaalan
ovet ja ikkunat on uusittu 1950-luvulla. Kiinteistön
käyttäjien mukaan kaikki rakennukset 2000-luvulla
korjattu ja osin muutettu sisätilojen osalta.
Pohjoinen varastopiha syntyi 1930-luvun lopulla
ja nykyinen rakennuskanta on peräisin sota-ajalta,
jolloin junaradan viereen rakennettiin runsaasti
varasto- ja asuinparakkeja. Pääosa parakeista purettiin jo ennen 1950-luvun loppua. Rakennukset ovat
puurakenteisia arkisia käyttörakennuksia.
Ampumaratojen rakennuskanta koostuu
kylmistä ampumasuojista, joita on muutettu
2000-luvulla, kun ampumaratojen äänenvaimennusta on tehostettu. Osa ampumaratarakenteista on
purettu maanpuhdistuksen yhteydessä 2010-luvulla.
Alueen merkkirakennuksena on ollut 1920-luvulla
rakennettu ampumapaviljonki, joka on kuitenkin
ollut käyttämättömänä jo pitkään.

Maisema
Tarkastelualue on osa pitkää ja kapeaa kasarmialuetta, jota leimaavat voimakkaat maastonmuodot
ja komeat metsäiset mäet ja kalliot. Alueen luonnonympäristön ja maiseman keskeisenä ominaispiirteenä on sen metsäisyys sekä aukiotilojen ja pidempien näkymien muodostuminen rakennusryhmien
sisälle, eivät niiden välille. Alueella on aiemmin ollut
enemmän aukeita maisematiloja, kuten tarkastelualueen eteläosan harjoituskenttä sekä Sairaalanmäen etelärinne.
Alueen kookkaimmat rakennukset, Patterin
kasarmi (rak. 1) ja sairaala (rak. 28) on sijoitettu
mäkien päälle siten, että ne toimivat lähiympäristön
dominoivina elementteinä. Näkymä sairaalalle on
sittemmin osin peittynyt puuston kasvaessa, mutta
sairaalarakennus muodostaa edelleen näkymäakselin päätteen Sairaalanmäelle etelästä noustaessa.
Ampumarata-alueelle leimallisia ovat puolestaan
ratojen metsän rajaamat suuret aukiotilat, jotka ovat
syntyneet käytön vaatimuksesta.
Pihapiirien ominaispiirteitä
Tarkastelualueen ulkpuoluolelle sijoittuva kasarmialueen eteläkärki on muodostunut kasarmialueesta
erilliseksi henkilökunnan asuinpihaksi erityisesti
Kokonkadun linjauksen muututtua 1950-luvulla.
Alun perin pihapiiri oli hieman muuta tarkastelualuetta edustavampi upseerien asuinpiha.
Tarkastelualueen eteläisimmän pihapiirin
dominantti on kaksikerroksinen Patterin kasarmi
(rak. 1) ja pihapiirin läpi kulkevan Tykkikentäntien
varrella on alun perin samojen joukkojen käyttöön
tarkoitettuja yksikerroksisia rakennuksia, joista
keskeisimpänä tarkastelualueen ainoa kokoontumisrakennus, ruokala (rak 3). Rakennusten pääjulkisivut on suunnattu kadulle ja rakennussommitelma on puistomainen. Pajarakennuksen (rak. 2)
vieressä sijainnut nuorten upseerien asuinrakennus
on purettu, joten pihapiirin keskus ei hahmotu
alkuperäisellä tavalla.
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