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Perustiedot

Alla neljän entisen kasarmirakennuksen perustiedot. Oheisrakennusten tietoja on esitetty Nykytila-osiossa.

K5 

Kohde:   Oulun keskustan kasarmi, rakennus K5
Osoite:   Veteraanikatu 1, 90130 OULU
Tila/kiinteistö:  564-11-13-1
Kerrosluku:   3 + kellari + ullakko
Laajuustiedot1:  Huoneistoala 5000,1 m2

    Bruttoala 6237 m2

    Kerrosala 5600 m2 
    Tilavuus 18500 m3

Kiinteistön omistaja:  Senaatti-kiinteistöt
Suunnittelijat:  Puolustusvoimien rakennusosasto, Heidi  
    Vähäkallio-Hirvelä ja Vilho Noko
Rakentaminen:  1949-1951
Muut nimet:   Tykistökasarmi, Esikunta, kasarmi 1 ja Ympäris- 
    tötalo
Kaavatilanne:  Asemakaava 564-1733. Vahvistettu 13.12.2012
Suojelu:   Sr-2
Muuta tietoa:   Osa kivikasarmi-rakennusryhmää. 
    Rajautuu RKY-alueeseen "Oulun tarkka-ampuja 
    kasarmit"

Laajuustiedot: Senaatti-kiinteistöt

K6 
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Kohde:   Oulun keskustan kasarmi, rakennus K6
Osoite:   Veteraanikatu 5, 90130 OULU
Tila/kiinteistö:  564-11-14-2
Kerrosluku:   2 + kellari + ullakko
Laajuustiedot2:  Huoneistoala 4630,3 m2

    Bruttoala 5753 m2

    Kerrosala 5485 m2 
    Tilavuus 18400 m3

Kiinteistön omistaja:  Senaatti-kiinteistöt
Suunnittelijat:  Puolustusvoimien rakennusosasto, Vilho Noko  
Rakentaminen:  1953-1954
Muut nimet:   Tykistökasarmi, Pioneerikasarmi, kasarmi 3, 
    ja Metsähallituksen talo, 
Kaavatilanne:  Asemakaava 564-1733. Vahvistettu 13.12.2012
Suojelu:   Sr-2
Muuta tietoa:   Rajautuu RKY-alueeseen "Oulun tarkka-ampuja 
    kasarmit" 

Laajuustiedot Senaatti-kiinteistöt



K7 

Kohde:   Oulun keskustan kasarmi, rakennus K7
Osoite:   Veteraanikatu 9, 90130 OULU
Tila/kiinteistö:  564-11-14-2
Kerrosluku:   2 + kellari + ullakko
Laajuustiedot3:  Huoneistoala 3698,1 m2

    Bruttoala 4686 m2

    Kerrosala 4593 m2 
    Tilavuus 22040 m3

Kiinteistön omistaja:  Senaatti-kiinteistöt
Suunnittelijat:  Puolustusvoimien rakennusosasto, Vilho Noko  
Rakentaminen:  1952-1953
Muut nimet:   1. Erillisen autokomppanian kasarmi, kasarmi 2  
    ja Maanmittauslaitoksen talo.
Kaavatilanne:  Asemakaava 564-1733. Vahvistettu 13.12.2012
Suojelu:   Sr-2
Muuta tietoa:   Rajautuu RKY-alueeseen "Oulun tarkka-ampuja 
    kasarmit"

Laajuustiedot Senaatti-kiinteistöt

K8 

Kohde:   Oulun keskustan kasarmi, rakennus K8
Osoite:   Viestikatu 1, 90130 OULU
Tila/kiinteistö:  564-11-18-1
Kerrosluku:   2 + kellari + ullakko
Laajuustiedot4:  Huoneistoala 4595,6 m2

    Bruttoala 5676,7 m2 

    Kerrosala 5702 m2 
    Tilavuus 18910 m3

Kiinteistön omistaja:  Senaatti-kiinteistöt
Suunnittelijat:  Puolustusvoimien rakennusosasto, Vilho Noko  
Rakentaminen:  1953-1954
Muut nimet:   1. Erillisen viestikomppanian kasarmi, kasarmi 4  
    ja Senaatti-kiinteistöjen talo,
Kaavatilanne:  Asemakaava 564-1733. Vahvistettu 13.12.2012
Suojelu:   Sr-2
Muuta tietoa:   Rajautuu RKY-alueeseen "Oulun tarkka-ampuja 
    kasarmit"

Laajuustiedot Senaatti-kiinteistöt
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2  Selvitystyö

2.1 Toimeksianto ja työryhmä

Tässä selvityksessä tarkastellaan neljän Oulun keskustan kasarmille vuosina 1951-
1954 valmistuneen kivikasarmin K5-K8 rakennushistoriaa. Näkökulmaa täydennetään 
liittämällä kivikasarmien rakentaminen osaksi Oulun kasarmien 140-vuotista historiaa.

Rakennushistoriaselvitys on perusselvitys, jonka avulla kohteesta saadaan riittävät 
lähtötiedot korjaus- ja kunnossapitotöiden suunnitteluun, asemakaavamuutoksen 
laadintaan sekä suojelustatuksen määrittelyyn. Siinä selvitetään, millainen rakennus 
on ja miksi se on sellainen kuin se nykyisin on. Kohdetta tarkastellaan nykytilassaan 
eli sellaisena kuin se on tutkimusta tehtäessä.1 

Selvitys on laadittu Museoviraston ja Oulun kaupungin rakennushistoriaselvityksen 
tekemistä määrittävän ohjeen mukaisesti. Siihen sisältyy kohteen perustiedot, histo-
riakatsaus, inventointiin perustuva kuvaus rakennusten nykytilasta sekä yhteenveto 
selvityksen tuloksista.

Historiaosuudessa rakennuksen vaiheet liitetään rakentamisaikakauden ja paikan his-
toriaan sekä rakennustyypin yleiseen kehityshistoriaan. Nykytilan osalta päähuomio 
kiinnitetään rakennuksen ominaispiirteisiin, säilyneisyyteen sekä rakennuksen liitty-
miseen ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Selvityksen havainnollistamisessa on 
hyödynnetty eri aikakausien valokuva- ja piirustusmateriaalia sekä kaavioita.

Selvitys on tehty Senaatti-kiinteistöjen Pohjois-Suomen alueen toimeksiannosta vuo-
den 2021 aikana. Sen on laatinut arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy, jossa tekemises-
tä ovat vastanneet arkkitehdit Veli-Pekka Huhmo ja Jorma Teppo sekä HuK Silja 
Heikkinen. Senaatti-kiinteistöjen puolesta työtä on ohjannut rakennuttajapäällikkö 
Teemu Vuolle. Museoviraston osalta ohjauksesta on vastannut intendentti Mikko 
Mannberg ja Pohjois-Pohjanmaan museon osalta rakennustutkija Anita Yli-Suutala.

1 TALON TARINAT – Rakennushistorian selvitysopas toim. Marja Sahlberg, Museovirasto rakennushisto-
rian osasto 2010

Kohteen sijainti Suomen kartalla. KUVA: Maanmittauslaitos
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2.2 Aineisto
Rakennusta koskevaa piirustusaineistoa säilytetään pääosin Senaatti-kiinteistöjen di-
gitaalisessa arkistossa, jota tämän selvityksen kuluessa on täydennetty. Alkuperäi-
siä piirustuksia ja asemakarttoja säilytetään Puolustuskiinteistöjen keskusarkistossa 
Haminassa. Muutosvaiheisiin liittyviä piirrossarjoja löytyy myös Oulun kaupunginar-
kistosta sekä Senaatin Oulussa toimivan yksikön arkistosta. Kansallisarkistossa ei ole 
Oulun kivikasarmien rakentamista koskevia suunnitteluasiakirjoja tai piirustuksia.2

Kirjallisista lähteistä keskeisimmät olivat Oulun varuskuntahistoriaa käsittelevät Stig 
Roudasmaan Pohjan Prikaatin historia (1981 ja 1984) sekä Jouko Vahtolan toimit-
taman Oulu varuskuntakaupunkina (2005) artikkelit. Puolustushallinnon näkökulmaa 
valotti Vilho Tervasmäen teos Puolustusministeriön historia II (1978). Suomalaisen ka-
sarmiarkkitehtuurin historiaa on tarkastellut muun muassa Anne Mäkinen teokses-
saan Suomen valkoinen sotilasarkkitehtuuri 1926-1939 (2000).

Valokuva-aineistoa kivikasarmien varhaisista vuosista löytyi Sota-arkistosta, Pohjois-
Pohjanmaan museon kokoelmista sekä Museoviraston journalistisen kuva-arkiston 
kokoelmista. Yksityiskokoelmista saatiin täydennystä kasarmialueen arjen historian 
kuvittamiseen. Ajantasainen asemakaava- ja kartta-aineisto on hankittu Oulun kau-
pungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista sekä Maanmittauslaitoksen avoimien ai-
neistojen palvelusta.

Kohteen inventointi on suoritettu syys-marraskuussa 2021 kiinteistönhoitaja Miika 
Mujusen avustuksella. Arkistoaineiston löytämisessä ovat avustaneet Puolustuskiin-
teistöjen Ritva Säteilä ja Senaatti-kiinteistöjen Airi Leinonen. Kiitos kaikille työssä 
avustaneille, erityisesti Jukka Aholle, Hannu Hansen-Haugille ja Jorma Rädylle.

 
2 Kansallisarkisto Mikkeli, vastaus tietopyyntöön T-28107/79 13.12.2021

YLLÄ: Kohteen sijainti Oulun 
kaupungin kartalla. KUVA: 
Oulun kaupungin yhdyskun-
ta- ja ympäristöpalvelut

Selvitystyön kohteena olevat 
kivikasarmit on merkitty kan-
takartalle punaisella ja niihin 
liittyvät oheisrakennukset 
vihreällä. POHJAKUVA: Ou-
lun kaupungin yhdyskunta- 
ja ympäristöpalvelut.
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2.3  Kohde ja ympäristö lyhyesti

Oulun keskustan entinen kasarmialue on osa Intiön kaupunginosaa. Intiö kuuluu Ou-
lun keskustan suuralueeseen ja siellä asuu noin 2600 asukasta. Kaupunginosan 1170 
työpaikkaa sijaitsevat pääosin entisen kasarmin alueella.3 Vanha puukasarmi on valta-
kunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö (RKY 2009).

Kasarmialuetta rajaa pohjoisessa Oulujoki, lännessä rautatie, idässä E75 Pohjantie ja 
etelässä Oulun hautausmaa. Näiden rajaavien tekijöiden vuoksi alue on säilynyt eril-
lisenä suhteessa ympäröivään kaupunkirakenteeseen, vaikka se sijaitsee keskustan 
tuntumassa. Kasarmialueen ajoneuvoliikenne on ulkosyöttöinen eikä sillä ole läpikul-
kuliikennettä. 

Kivikasarmeja on neljä ja ne sijoittuvat vanhan 1880-luvun puukasarmin ulkokehälle. 
Kivikasarmit valmistuivat jälleenrakennuksen vuosina 1951-1954 ja ne olivat puolus-
tusvoimien käytössä vuoteen 1998 asti. Alueen 1950-luvun kerrostumaan kuuluvat 
kivikasarmien lisäksi myös alueen etelälaidalle rakennetut henkilökunnan asuinker-
rostalot, entinen sotilaskoti, varusvarasto sekä Pohjantien itäpuolen entinen pesula. 

3 Oulun kaupunki, Tilastollinen vuosikirja 2020

Tarkastelualue on merkitty ilmakuvaan punaisella katko-
viivalla. Vihreät nuolet viittaavat viereisen sivun näkymä-
kuviin. ILMAKUVA: Oulun kaupunki 2020
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Kivikasarmien arkkitehtuuri edustaa tyypillistä jälleenrakennuskauden arkkitehtuuria. 
Sen tyylipiirteitä ovat syvä betonirunko, punatiilinen harjakatto, vaaleaksi rapatut ul-
koseinämuurit, tasajakoinen aukotus ja keskuskäytävän ympärille ryhmitellyt tilat.

Kivikasarmit on peruskorjattu 2000-luvulla toimistokäyttöön ja niissä toimii nykyisin 
valtionhallinnon ja keskusvirastojen alueyksiköitä. Kohteeseen kuuluvat kolme oheis-
rakennusta ovat pääosin käyttämättömiä. Alueen yleisilme on säilynyt kasarmialueille 
tyypillisenä, avoimena ja hyvin hoidettuna. 

Kasarmialueen palveluihin lukeutuu kaksi päiväkotia, ravintoloita ja juhlatiloja, van-
huspalvelut sekä lähikauppa. Lähimmät koulut sijaitsevat viereisellä Myllytullin alueel-
la. Alueelle on hyvät yhteydet julkisilla ja kevyenliikenteen kulkuvälineillä. Alueen läpi 
kulkee muun muassa keskustaan johtava City-bussireitti. Kaupungin keskusta sijait-
see noin 1,5 kilometrin päässä ja kaukoliikenteen asemille on matkaa noin kilometri. 
Oulun kansainväliselle lentokentälle on noin 15 minuutin automatka.

Näkymä Veteraanikatua pitkin luoteeseen. Oikealla kasarmi K5, 
joka toimii nykyisin Valtion ympäristötalona. Kadun päätteellä nä-
kyy puukasarmirakennuksiin kuuluva englanninkielinen leikkikou-
lu, jonka taustalla kohoaa 16-kerroksinen Oulujoen Siltavahti. 

Näkymä kasarmirakennuksen K8 pihalta lounaaseen.  Avoimen 
harjoituskentän takana on kahdeksan 1950-luvulla varuskunnan 
henkilöstölle rakennettua kerrostaloa. Niiden takana kohoaa 
Vesitorninmäki ja Oulun hautausmaa.

Keskustan kasarmialueelle on kaksi sisäänajoreittiä. Kuvassa on 
Kasarmintien suunnasta tuleva pohjoinen liittymä. Risteyksen 
takana näkyy kasarmialueeseen kuuluva Soittola.

1 2 3
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3 Kasarmi rakennustyyppinä

Suomen sotilasrakentamiseen vaikuttavia tekijöitä ovat 
maan sotilaspoliittinen asema idän ja lännen välissä, uh-
kakuvat, puolustusstrategiat sekä yhteiskunnalliset muu-
tokset.4

Kasarmirakennukset toimivat miehistön majoitusti-
loina ja niihin liitettiin usein myös varasto- ja koulu-
tustiloja. Miehistökasarmien lisäksi varuskunta-alueen 
rakennuskantaan kuuluivat perinteisesti myös ruoka-
lat, varusvarastot, sotilassairaalat ja kantahenkilökunnan 
asuinrakennukset.

3.1 Suomalaisen kasarmin kehitys

Suomalaisen kasarmirakennuksen erityispiirteisiin ovat 
vaikuttaneet 1800-luvulla käyttöönotettu asevelvolli-
suusarmeija ja harvaan asutun maan puolustamiseen 
luotu aluepuolustusjärjestelmä. Vaikutteita on omaksut-
tu aikakaudesta riippuen Ruotsista, Venäjältä ja Saksasta.

Kasarmit rakennettiin aluksi kaupunkien keskustoihin tai 
niiden tuntumaan. Toisen maailmansodan jälkeen raken-
tamien keskittyi asutuskeskusten ulkopuolelle, vapaiden 
harjoitusmaastojen ja edullisen rakentamisen alueille.

Varuskuntien lisäksi armeijan rakennuksia on tehty sota-
tarviketeollisuudelle, asevarikoille sekä strategisten koh-
teiden valvontaan. Suomalainen kasarmiarkkitehtuuri 
on seurannut yleisiä arkkitehtuurivirtauksia välillä niiden 
etujoukoissa ja välillä viiveellä.

4 Mäkinen Anne, 2017: Sotilaiden kentät ja kasarmit  - armeija raken-
taa, Rakennetun Suomen tarina (Toimittaja Harri Hautajärvi) Rakennus-
tieto Oy Helsinki, 259-265

Varhaiset kasarmit: linnoituksista Helsingin empirekasarmeihin
Ruotsin vallan aikana Suomeen sijoitettu sotaväki toimi etuvartiona itään. Armeija 
perustui ruotujakolaitokseen, jolla ei ollut varsinaisia kasarmeja. Vakinainen sotaväki 
majoitettiin pääosin linnoihin, jotka vartioivat keskeisiä vesiväyliä.

1700-luvulla rakennettujen Haminan ja Lappeenrannan linnoituskaupunkien puuka-
sarmit tuhoutuivat sodissa. Kestävämpään ratkaisuun pyrittiin Helsingin edustalle ra-
kennetussa Suomenlinnassa, jossa miehistö majoitettiin aluksi kivisen bastionimuurin 
holveihin.5 

Vuonna 1809 päättyneen Suomen sodan jälkeen Helsinkiin rakennettiin lyhyessä ajas-
sa useita kaupunkikuvaa kohottavia empire-tyylisiä kasarmirakennuksia, joiden suun-
nittelusta vastasi arkkitehti C.L. Engelin johtaman Uudelleenrakentamiskomitea. Niistä 
näyttävimpiä olivat vuonna 1820 valmistunut Merikasarmi, vuonna 1822 valmistunut 
Kaartin kasarmi sekä Turun kasarmi vuodelta 1833.6

5 Kauppi, Ulla-Riitta 2001: Varuskunnat osana kaupunkiympäristöä, Rakennusperintömme - kulttuuriym-
päristön lukukirja, Rakennustieto. Karisto Oy, 141-142
6 ibid

 Arkkitehti C. L. Engelin Helsinkiin suunnittelema Kaartin kasarmi valmistui suomalaisen 
harjoituspataljoonan käyttöön vuonna 1822. KUVA: Senaatti-kiinteistöt

1820-luku
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Suomen sotaväen aika: kasarmialueet läänien pääkaupunkeihin
1880-luvulla Suomen suurruhtinaskunnan läänien pääkaupunkeihin rakennettiin no-
pealla tahdilla kahdeksan kasarmialuetta suomalaisten tarkka-ampujapataljoonien 
käyttöön. Kasarmien suunnittelusta vastasi Yleisten rakennusten ylihallituksen arkki-
tehti August Boman. 

Kasarmien yhdenmukaista ilmettä vahvistettiin vuonna 1897 julkaistulla kasarmira-
kennusten tyyppipiirustuskokoelmalla. Asemakaavallisia erovaisuuksia syntyi kasar-
mien sijaintipaikkojen erilaisista muodoista ja olosuhteista.

Bomanin kasarmirakennuksen arkkitehtuurityyli edustaa uusrenessanssia. Yksiker-
roksisten hirsirukoisten rakennusten julkisivut jäsennettiin pilastereilla, listoituksilla ja 
päätykolmioilla. Bomanin tilaratkaisu poikkesi aikakaudelle tyypillisisistä läpikuljetta-
vien huoneiden tilasarjoista. Hän sijoitti miehistötuvat erillisen sivukäytävän varrelle, 
joka toimivaksi todettuna ratkaisuna otettiin yleisesti käyttöön Suomessa.7

7 Mäkinen Anne, 2017: Sotilaiden kentät ja kasarmit  - armeija rakentaa, Rakennetun Suomen tarina ss. 
259-265 Rakennustieto Oy Helsinki ja rky.fi

Oulun Tarkka-ampujapataljoonan kasarmirakennus on valmistunut 1880-luvulla. Syksyllä 
2021 se oli siviilikäytössä peruskorjattuna.

Venäläistämiskaudet: punatiilikasarmit tyyppipiirustusten mukaan
1900-luvun alun venäläistämiskausi toi Suomeen Venäjän pääkasarmirakennusko-
mitean laatimien tyyppipiirustusten mukaisia punatiilikasarmeja. Niitä rakennettiin 
muun muassa Santahaminaan, Dragsvikiin, Hennalaan, Koriaan sekä rautatieverkos-
ton solmukohtiin Riihimäelle ja Kouvolaan.8

Venäjällä tiilijulkisivuja käytettiin merkitykseltään vähäisissä rakennuksissa, mikä ku-
vastui myös kasarmien olosuhteissa. Rakennukset olivat kaksikerroksisia, harjakat-
toisia ja pohjamuodoltaan suorakaiteen muotoisia. Julkisivuissa vaihtelivat matalat 
keski- tai sivurisaliitit. Tyypillinen majoitussali oli pitkittäisen sydänmuurin reunusta-
ma ja se yhdistyi viereisiin saleihin suurten ovettomien aukkojen kautta.9

Itsenäistymisen alkuvuosina punatiilikasarmit muodostivat merkittävän osan maam-
me kasarmirakennuksista.  Muuttuneessa tilanteessa ne sijaitsivat strategisesti vääris-
sä paikoissa ja olivat sisällissodan jäljiltä huonossa kunnossa.10 

8 Mäkinen Anne 2017, 259-260
9 Haila Sirpa 1996: Venäläinen rationaalisuus, 1910-luvun kasarmiarkkitehtuuri sosiaalisena käytäntönä, 
Helsingin yliopisto, Suomen historiallinen seura, 63-66  ja 70
10 Mäkinen Anne 2017 op.cit.

Kouvolan punatiilikasarmi edustaa 1900-luvun alun venäläistä sotilasarkkitehtuuria. KUVA: 
Museovirasto, Historian kuvakokoelma, kuvaaja Timo-Pekka Heima 2008

1890-luku 1910-luku
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Itsenäisen Suomen kasarmit: valoa, ilmaa ja terveyttä

1920- ja 1930-luvut olivat itsenäisen Suomen puolustusvoimien rakentamisen ai-
kaa. Puolustusvoimat valitsivat muotokieleksi edistyksellisen funktionalismin, mikä 
oli poikkeuksellista eurooppalaisessa sotilasrakentamisessa. Suunnitteluvastuu siirtyi 
vuonna 1926 puolustusministeriön teknillisen osaston rakennustoimistolle, josta tuli 
yksi maamme suurimmista suunnittelutoimistoista.11 

Modernista arkkitehtuurista tuli osa puolustuslaitoksen uudistuneen imagon ra-
kentamista. Sen käytännöllisenä puolena oli pyrkimys sotaväen terveyden ja ylei-
sen taistelukunnon edistämiseen. Uudet kasarmit olivat tyypillisesti kapearunkoisia ja 
miehistötuvat sijoittuivat sivukäytävien varrelle.

Uusien puolustushaarojen kuten ilmavoimien ja uudistuneen laivaston tukikohdat oli 
suunniteltava alusta alkaen. Maavoimien kasarmeista tyypillisiä aikakauden edustajia 
olivat Niinisalon lamellikasarmi, Taivallahden kasarmit ja Santahaminan kadettikoulu.12

11 Mäkinen Anne 2017, 259-260
12 Mäkinen Anne, 2000: Suomen valkoinen sotilasarkkitehtuuri 1926-1939, Biblioteca historica 53 SKS

Niinisalon kertausharjoituskeskuksen kasarmi on kuvattu 1930-luvun lopun postikorttiin 
hohtavan valkoisena. KUVA: Museovirasto, Historian kuvakokoelma, kuvaaja A. Liukko.

Toisen maailmansodan jälkeinen aika: keskuksista korpikasarmeille

Sodan päätyttyä Suomen puolustusvoimat oli uuden tilanteen edessä. Rakennuskan-
nasta lähes kolmannes oli tuhoutunut tai jäänyt luovutetulle alueelle. Uuden sotilas-
doktriinin painopiste suuntautui pohjoiseen, jossa varusmiehet ja kantahenkilökunta 
jouduttiin majoittaman aluksi huonokuntoisiin parakkirakennuksiin.

1950-luvulla Puolustusvoimat käynnisti mittavan hankkeen, jossa varuskuntia siirre-
tiin keskustoista syrjäseutujen korpivaruskuntiin. Syrjäinen sijainti mahdollisti helpon 
pääsyn harjoitusmaastoihin, maa oli edullista ja rakentaminen tarjosi työtä pahimmin 
työttömyydestä kärsiville alueille.13

Murrosvaiheen kasarmityypiksi vakiintui rakennusosaston päällikön arkkitehti Vil-
ho Nokon kehittämä syvärunkoinen kivirakennus. Saksalaisten esikuvien mukaisesti 
kymmenen hengen sotilastuvat ryhmiteltiin keskikäytävän varrelle. Rakennuksissa oli 
betonirunko, jyrkkä satulakatto ja tyypillisesti kolme kerrosta. Ensimmäiset Nokon ka-
sarmit rakennettiin Ouluun, Hyrylään ja Haminaan. Arkkitehti Pekka Rajala versioi ra-
kennustyyppiä 1960-luvulle asti useassa eri varuskunnassa.

13 Mäkinen Anne 2017, 263

Oulun Hiukkavaaran kasarmi 3 on arkkitehti Pekka Rajalan versio Vilho Nokon kehittä-
mästä kasarmityypistä. Rakennustyyppi luotiin 1950-luvun tilanteeseen, jossa varuskunnat 
siirtyivät keskustoista korpikasarmeille. KUVA: Sotamuseo

1930-luku 1950-luku
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Varuskuntien keskittäminen: betonibrutalismia suuriin varuskuntiin

Korpivaruskunnista muodostui pienoiskaupunkeja, joissa oli selkeät keskukset ja mo-
derni asemakaava. Keskeisten rakennusten arkkitehtuurityyliksi muodostui betoni-
brutalismi, jonka suunnittelijana nousi esiin erityisesti arkkitehti Osmo Lappo. Tämän 
aikakauden kasarmityyliä edustavat muun muassa Säkylän, Vekaranjärven ja Kajaanin 
kasarmit.

Arkkitehtuurissa suosittiin primitiivisyyttä, yksinkertaisuutta ja puhtaaksi valettuja be-
tonipintoja. Detaljit muodostuivat betoni- ja liimapuurakenteista sekä tekniikasta, jo-
ta saatettiin korostaa värityksellä. Pintojen tuli olla kulutuskestäviä ja maalatut pinnat 
minimoitiin. Tiloihin saatettiin sijoittaa ei-esittävää taidetta.

Varuskuntien etäisyys kaupungeista edellytti vapaa-aikaa palvelevien tilojen raken-
tamista. Uima- ja liikuntahallien käyttäjiksi haluttiin myös paikallisia asukkaita, jotta 
rajapinta varuskunnan ja yhteiskunnan välillä mataloituisi. Rakennusten suunnittelus-
ta vastasivat yksityiset arkkitehtitoimistot ja ne rakennettiin pääosin työllisyystöinä.14

14 Lappo Osmo, haastattelu 16.8.2005, Museoviraston arkisto, haastattelijana Tommi Lindh

Karjalan prikaatin Vekaranjärven varuskunnan keskusaukio edustaa arkkitehti Osmo Lapon 
betonibrutalismia. Syrjäisistä varuskunnista pyrittiin muodostamaan kaupunkimaisia yh-
dyskuntia. KUVA: Museovirasto, Historian kuvakokoelma, kuvaaja Soile Tirilä

Modernit koulutuskeskukset: kasarmien korjaukset ja uudistaminen

2000-luvulla Puolustusvoimat on pyrkinyt tehostamaan toimintaansa ja keskittämään 
voimavarat 1990-luvun uudistuksessa jäljelle jääneiden varuskuntien kehittämiseen. 
Uusia kasarmirakennuksia ei ole juurikaan rakennettu, vaan painopiste on ollut ole-
vien kasarmien peruskorjauksissa ja uudistamisessa. Korjattava rakennus joudutaan 
usein purkamaan runkoon saakka.

Uudistettavat kasarmit muutetaan moderneiksi työ- ja oppimisympäristöiksi. Pääpai-
no on koulutuksen tukemisessa ja viihtyisyyden lisäämisessä sekä muuntojoustavissa 
ja monikäyttöisissä tilaratkaisuissa. Nukkumisen lisäksi tuvissa vietetään vapaa-aikaa 
ja opiskellaan. Sitä varten tuvissa on muun muassa opiskelua ja tiedonkulkua tehos-
tavat taulunäytöt. 

Ensimmäinen edellä kuvatun konseptin mukaan uudistettu kasarmi valmistui Senaat-
ti-kiinteistöjen ja Puolustusvoimien yhteistyönä Upinniemeen vuonna 2021.15

15 https://www.senaatti.fi/tyoymparistot/inspiraatio/artikkeli/nain-upinniemen-kasarmirakennus-uudis-
tui-kuvat-ennen-ja-jalkeen/

2000-luvulla Puolustusvoimat ja kasarmirakennuksista vastannut Senaatti-kiinteistöt ovat 
keskittyneet olemassa olevien kasarmien uudistamiseen. Kuvassa Upinniemen uudistettu 
varusmiestupa. KUVA: Senaatti-kiinteistöt

1960-luku 2020-luku
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4 Oulu varuskuntakaupunkina 1800-luvulta vuoteen 1945

4.1 Sotaväki asettuu Ouluun
Suomen sodan (1808-1809) jälkeen Oulun sotilaallisesta voimasta vastasivat venäläi-
set kasakat. Kaupunki hankki kasakkaosastolle vuokratilat, joissa se majoittui 1850-lu-
vun loppuun saakka. Käytännössä kasakat toimivat enemmän sisäisen järjestyksen 
ylläpitäjinä kuin operatiivisena sotilasreservinä.16

Krimin sodan myötä suomalainen ruotuarmeija nostettiin takaisin aseisiin ja majoi-
tettiin Oulussa kasakoiden rinnalle, jolloin pienen kaupungin majoitustilanne kävi 
kestämättömäksi. Kun vuonna 1858 kaupungin maistraatti sai ilmoituksen, että ka-
sakkaosaston vahvuutta tullaan lisäämään ja myös nykyiselle majoitukselle on tehtävä 
parannuksia, päätettiin kasakoille rakentaa oma kasarmi Intiönmäelle lääninvankilan 
ja kruununmakasiinin läheisyyteen.17

Kasakkakasarmi valmistui vuonna 1860 ja palveli tässä tarkoituksessa 1880-luvun al-
kuun saakka. Kasakoiden poistuttua rakennukset toimivat Oulun kaupungin köyhäin-
talona sekä myöhemmin kunnalliskotina.18

Vuoden 1867 lopulla annettiin keisarillinen manifesti ruotujakoisten tarkka-ampuja-
pataljoonien hajottamisesta. Taustalla olivat katovuosien valtiontaloudelle aiheutta-
mat vaikeudet sekä ruotujakolaitoksen kalliina pidetyt ylläpitokustannukset suhteessa 
hyötyihin.19

 
Asevelvollisuuslaki 1881 käynnistää kasarmirakentamisen

Suomessa 1.1.1881 voimaan tullut uusi asevelvollisuuslaki käynnisti mittavan kasar-
mirakentamisen aikakauden. Tuolloin monissa Euroopan maissa käytössä olleen mal-
lin mukaisesti kaikki suomalaiset miehet otettiin asevelvollisuuden piiriin.20

16 Tervonen, Antero 2005: ”Oulu varuskuntakaupunkina autonomian aikana 1809-1917”: Oulu varuskun-
takaupunkina. ss. 43-70. (toim. Jouko Vahtola). Pohjan prikaatin kilta. Oulu, 44
17 ibid
18 ibid
19 Tervonen 2005, 49-51
20 Tervonen 2005, 51

Maahan perustettiin kahdeksan tarkka-ampujapataljoonaa, jotka sijoitettiin läänien 
pääkaupunkeihin. Lisäksi tarvittiin tilat 32 reservikomppanialle. Kasarmialueet oli ra-
kennettava kolmessa vuodessa ja käytännössä täysin tyhjästä.21

Kasarmirakennusten suunnittelu annettiin Yleisten rakennusten ylihallituksen ensim-
mäisen arkkitehdin August Bomannin tehtäväksi. Boman laati täydelliset piirustukset 
asemakaavasta, rakennuksista, pihoista ja puistoista. Vuonna 1897 julkaistiin painetut 
tyyppipiirustukset, joiden mukaisesti kasarmialueen rakennukset saivat yhdenmukai-
sen ilmeen. Kasarmialueiden asemakaavat poikkesivat toistaan paikallisista olosuh-
teista riippuen.22

21 Roudasmaa, Stig & Hiltunen, Mauno 1981: Oulun varuskunnan historia. Oulun historiaseura. Oulu, 87
22 Roudasmaa 1981, 87. Tervonen 2005, 52

Kenttähartaus Oulun tarkka-ampujapataljoonan kasarmilla. Taustalla näkyy kasarmirakennusten fasa-
dit kaupungin suuntaan. Kuvan keskellä kulkee Oulujoen pohjoispuolelle johtava rautatie.  
KUVA: Museovirasto, Historian kuvakokoelma, kuvaaja Viktor Gideon Aulin.
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Oulun kasarmille paikka Intiönkankaalta

Oulussa ei ollut valmiina sopivaa paikkaa kasarmin rakentamista varten, joten sel-
lainen oli hankittava. Tarvittava alue oli kooltaan varsin mittava kaupungin silloiseen 
kokoon nähden.

Kasarmialuetoimikunta esitti kaupunginhallitukselle 7.1.1880 kolme vaihtoehtoa. 
Niistä ensimmäinen oli Nuottasaaren niemellä sijainneen maneesin eteläpuolinen 
alue. Toinen vaihtoehto oli köydenpunontaradan vieressä sijainnut alue nykyisen 
rautatieaseman kohdalla. Kolmas alue sijaitsi kaupungin pohjoispuolella, Oulujoen 
rannassa toimineen Koskenniskan oluttehtaan ja hautausmaan välisellä alueella.23

Kaupunginhallitus hyväksyi kolmannen vaihtoehdon ilmeisesti sen vuoksi, että se 
oli kauimpana laajenevan kaupungin keskustasta, kaukana asutuksesta sekä kus-
tannuksiltaan halvin vaihtoehto.24 Alueen sijainti oli edullinen myös kulkuyhteyksien 
kannalta: kasarmialueen välittömässä läheisyydessä sijaitsi Oulujoki, joka oli edel-
leen tärkeä liikenneväylä idän ja lännen välillä. Läheltä löytyivät myös maantieyh-
teydet Kajaaniin ja Kuusamoon. Lisäksi aluetta tulisi pian sivuamaan vuonna 1886 
valmistuva rautatie.

Näkyvälle paikalle rakennettava kasarmi korostaisi Oulun statusta läänin pääkau-
punkina.25 Alueen lähiympäristössä oli tuolloin vielä runsaasti harjoituksiin sopivaa 
maastoa sekä paikka suurelle harjoituskentälle. Kasarmille varatun alueen yhteys 
kaupunkiin tiivistyi, kun maistraatti teki 1.6.1881 päätöksen rakentaa tien sairaalan 
sillalta kasarmin portille.26

Näistä lähtökohdista sekä kaupunginhallitus että Senaatti hyväksyivät Intiön alueen 
kasarmin rakennuspaikaksi. Valtio maksoi noin 12 hehtaarin kokoisesta alueesta hie-
man runsaat 24 000 markkaa. Vuonna 1899 aluetta laajennettiin vajaan puolentoista 
hehtaarin verran pohjoiseen.27

23 Roudasmaa 1981, 87
24 ibid
25 Salo, Matti 2005: Varuskunta ja yhteiskunta - Oulu varuskuntakaupunkina. (toim. Jouko Vahtola). 
Pohjan prikaatin kilta. Oulu, 345
26 Roudasmaa 1981, 93
27 Tervonen 2005, 52

Kartta vuodelta 1879 esittelee kasarmin kolme paikkavaihtoehtoa. Ylimpä-
nä näkyvä ehdotus Intiön alueesta tuli valituksi. Vasemmassa alakulmassa 
on esitetty sijoitus Nuottasaareen ja sen vieressä nykyisen rautatieaseman 
tuntumaan laadittu vaihtoehto. KUVA: Puolustuskiinteistöt, Haminan arkisto
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4.2 Huonomaineinen Intiö
Pohjanmaan maanmittari Claes Claesson suoritti kaupungin ensimmäisen kartoituk-
sen vuonna 1649. Hänen kartassaan on kuvattu tulliaidan ympäröimän kaupunkialu-
een lisäksi myös aidan ulkopuolella olevat lahjoitusmaapellot, joita sijaitsi myös 
silloisessa Intiössä.28

Intiö sijoittui Oulujoen ja vuonna 1781 käyttöön vihityn Oulun hautausmaan väliselle 
alueelle. Intiössä tehtiin 1800-luvulla paljon ilkivaltaa ja vietettiin pahamaineista elä-
mää, kuten juhlintaa ja hautausmaan istutusten tuhoamista.29 Alueen levotonta mai-
netta lisäsivät radan rakentaminen sekä vierinen lääninvankila.

Tulevan kasarmin paikalla oli viljeltyjä lahjoitusmaita ja tiheää metsää. Rakentamisen 
tuomaa muutosta hämmästeltiin huhtikuussa 1881 ilmestyneessä paikallislehdessä:

Ennen niin tuuhea metsä on hävinnyt, siellä täällä näkyy vain muutamia 
harvoja mäntyjä, mutta sen sijaan on lakeudella, jonka nykyään vielä 
valkea lumipeite huikaisee silmiäsi, kohonnut isonlaisia, vasta salvoksiin 
saatuja huoneita, joista toiset ovat tiheässä ryhmässä ja toiset taas jättä-

28 www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/oulun-historialliset-kartat
29 Hautala, Kustaa 1976: Oulun kaupungin historia IV 1856-1918. Oulun kaupunki, 459-460

Claes Claessonin vuonna 1649 piirtä-
mässä Oulun ensimmäisessä asema-
kartassa Intiönkankaalle on merkitty 
lahjoitusmaa-alueita. Kivikasarmien 
tarkastelualue on piirretty karttaan 
punaisella katkoviivalla. Osasuurennos. 
KARTTA: Oulun kaupungin karttapalvelu

Ennen Oulun suurta kaupunkipaloa otetussa valokuvassa näkyy nykyistä Myllytullin 
aluetta ja taustalla Intiön lahjoitusmaan peltoja. KUVA: Museoviraston JOKA, Kaleva

1649

18



4.2 Huonomaineinen Intiö
Pohjanmaan maanmittari Claes Claesson suoritti kaupungin ensimmäisen kartoituk-
sen vuonna 1649. Hänen kartassaan on kuvattu tulliaidan ympäröimän kaupunkialu-
een lisäksi myös aidan ulkopuolella olevat lahjoitusmaapellot, joita sijaitsi myös 
silloisessa Intiössä.28

Intiö sijoittui Oulujoen ja vuonna 1781 käyttöön vihityn Oulun hautausmaan väliselle 
alueelle. Intiössä tehtiin 1800-luvulla paljon ilkivaltaa ja vietettiin pahamaineista elä-
mää, kuten juhlintaa ja hautausmaan istutusten tuhoamista.29 Alueen levotonta mai-
netta lisäsivät radan rakentaminen sekä vierinen lääninvankila.

Tulevan kasarmin paikalla oli viljeltyjä lahjoitusmaita ja tiheää metsää. Rakentamisen 
tuomaa muutosta hämmästeltiin huhtikuussa 1881 ilmestyneessä paikallislehdessä:

Ennen niin tuuhea metsä on hävinnyt, siellä täällä näkyy vain muutamia 
harvoja mäntyjä, mutta sen sijaan on lakeudella, jonka nykyään vielä 
valkea lumipeite huikaisee silmiäsi, kohonnut isonlaisia, vasta salvoksiin 
saatuja huoneita, joista toiset ovat tiheässä ryhmässä ja toiset taas jättä-

28 www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/oulun-historialliset-kartat
29 Hautala, Kustaa 1976: Oulun kaupungin historia IV 1856-1918. Oulun kaupunki, 459-460

vät väliinsä väljää tilaa. Melkoinen kylä on edessäsi: [-] Siinä se nyt on 
Oulun läänin asevelvollisten (nimittäin vakinaisen väen) asuntopaikka 
Marraskuun 1. päivästä alkaen.30  

Vuonna 1891 Intiönkankaalle valmistui kuusi Oulun Työväen Asunto-oy Intiön ra-
kennuttamaa asuintaloa. Mallia otettiin Helsingin vastaavista rakennushankkeista, 
joissa päämääränä oli helpottaa työväestön mahdollisuuksia oman asunto-osak-
keen ostamiseen. Intiö Oy:n kohdalla tämä ei toteutunut, vaan Veljekset Åström Oy 
osti asunto-osakeyhtiön osake-enemmistön vuonna 1918 ja rakennutti alueelle kak-
si uutta kahdeksan huoneiston asuintaloa.31

Vuonna 1926 Intiönkankaalle rakennettiin kaupungin vesitorni. Sen eteläpuolella 
toimineen asfalttitehtaan paikalle perustettiin 1950-luvulla seurakuntien puutarha. 
Intiö Oy:n talot päätyivät sodan jälkeen Oulun kaupungin omistukseen ja niiden pai-
kalle rakennettiin myöhemmin kerrostaloja.32 

30 Kaiku 16.4.1881, s. 1
31 Hautala 1976, 241 ja Kansallisarkisto Oulu, Asunto-osakeyhtiö Intiön arkisto
32 Hautala 1982, 143

Ennen Oulun suurta kaupunkipaloa otetussa valokuvassa näkyy nykyistä Myllytullin 
aluetta ja taustalla Intiön lahjoitusmaan peltoja. KUVA: Museoviraston JOKA, Kaleva

Claes Claessonin vuonna 1649 piirtä-
mässä Oulun ensimmäisessä asema-
kartassa Intiönkankaalle on merkitty 
lahjoitusmaa-alueita. Kivikasarmien 
tarkastelualue on piirretty karttaan 
punaisella katkoviivalla. Osasuurennos. 
KARTTA: Oulun kaupungin karttapalvelu

1890-luvulla Intiönmäen kupeeseen rakennettiin Asunto-osakeyhtiö 
Intiön kuusi työväen asuintaloa. Rakennusryhmää laajennettiin vuon-
na 1926 arkkitehti Birger Federleyn suunnitelman mukaisesti. KUVA:  
Oulun kaupungin historia V, Kustaa Hautala

Arkkitehti J.S. Sirénin suunnitelma Intiön 
vesitorni valmistui vuonna 1926. KUVA: 
Museoviraston JOKA, Kaleva 1959.
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4.3 Kasarmin rakentaminen ja käyttö

Oulun kasarmialueen rakentamista johtamaan perustettiin erillinen toimikunta. Ra-
kennustyön tekniseen johtoon Senaatti määräsi insinööri K. Sohlbyn.33

Kasarmin rakentamisesta on säilynyt vain muutamia hajatietoja. Komea honkametsä 
kaadettiin ja alue tasattiin ajamalla siihen tuhansia kuormia hiekkaa. Rakennustalven 
muistetaan olleen runsasluminen ja usean hevosen kerrottiin tuupertuneen ajettaessa 
lähiseuduilta lukemattomia hirsikuormia kasarmirakennuksia varten.34 Puutavara ka-
sarmin rakentamiseksi hankittiin kesällä 1880 Oulujoen läheisistä kruununmetsistä ja 
uitettiin jokea pitkin rakennuspaikalle.

33 Tervonen 2005, 52.
34 Roudasmaa 1981, 89

Kasarmialue oli vielä keskeneräinen, kun ensimmäiset asevelvolliset astuivat palveluk-
seen vuoden 1881 marraskuussa. Seuraavan vuoden elokuussa pidettiin koko kasar-
mialuetta koskeva vastaanottotarkastus, jossa todettiin pahoja puutteita.35

Valtio oli säästämistarkoituksessa huolehtinut itse kasarmialueiden rakentamisesta, ja 
töitä oli johtanut kasarminrakennushallituksen alaisena toiminut lääninhallituksen ra-
kennuskonttori. Ilmeisesti ammattitaidon puutteesta ja valvonnan heikkoudesta joh-
tuen kasarmialueen rakentaminen ja talojen sisustaminen jäivät pahasti kesken, työt 
oli tehty huonosti ja kustannukset ylittäneet reippaasti kustannusarvion.36 Kasarmialu-
een kokonaiskustannukset kohosivat lunastuskuluineen 955 516 markkaan.37

35 Roudasmaa 1981, 92
36 Roudasmaa 1981, 92
37 Tervonen 2005, 52

Oulun kaupungin vuoden 1888 asemakartassa kasarmi sijoittuu oikeaan alareunaan. Kasar-
mialueelle on merkitty vain yksi rakennusrivistö, jonka eteläpuolelle on piirretty harjoitus-
kenttä. Oulujoen rannassa toimii olutpanimo. Vuonna 1886 valmistunut rautatie jatkuu tässä 
vaiheessa Tuiran kautta Toppilan satamaan. Kartan on laatinut G.V. Liljeblad. KARTTA: Oulun 
kaupunki, kaavoitus

Läänin vanhempi maanmittausinsinööri Otto Hackzell laati vuonna 1900 oheisen kartan 
tarkka-ampujapataljoonan käyttöön hankittavaksi ehdotetusta lisäalueesta. Kiilamainen 
reitti johtaa Bergströmin kasvitarhan pohjoispuoliselle vuokra-alueelle. KUVA: Puolustus-
kiinteistöt, Haminan arkisto
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Vastavalmistuneen kasarmin korjaus- ja täydennystyöt suoritettiin vuosina 1884-
1885.38 Kasarmin majoituskapasiteetin arvioitin alkujaan riittävän noin 600 miehel-
le. Myöhemmin kapasiteetti kasvoi ja vuonna 1918 kasarmeissa arvioitiin olevan tilaa 
810 miehelle.39

Reservikasarmi Maikkulaan

Varsinaisen kasarmialueen lisäksi tarkka-ampujapataljoonalle oli rakennettava reser-
vikasarmit kesäisiä harjoituksia varten. Vuonna 1881 tätä tarkoitusta varten hankittiin 
Maikkulan viinatehtaan läheisyydestä maa-alue, jonne rakennettiin 13 erillistä raken-
nusta.

38 Roudasmaa 1981, 92
39 Tervonen 2005, 70

Kuten Intiössä, myös reservikasarmien rakennusten rakentamisessa noudatettiin yh-
tenäistä, mutta paikalliset olosuhteet huomioivaa rakennustyyliä. Maikkulan reservi-
kasarmin rakennuskustannukset olivat 80 000 markkaa.40

Oulu venäläisenä varuskuntana 1902-1917

Oulun tarkka-ampujapataljoona hajotettiin vuonna 1901 osana venäläistämistoimia. 
Suomalaiset joukot kotiutettiin ja venäläiset joukot siirtyivät kasarmille. Joulukuussa 
1901 vietettiin pataljoonan lakkauttamiseen liittyviä muistojuhlallisuuksia, joiden yh-
teydessä kirkkotarhaan pystytettiin pataljoonan muistopatsas. Venäläisiä joukkoja 
majoittui Oulun kasarmilla kevääseen 1918 asti.41

40 Tervonen 2005, 54
41 Tervonen 2005, 64-70

Päiväämätön asemapiirros kasarmialueesta on piirretty todennäköisesti 1900-luvun alun venäläiskaudella. Karttaan on merkitty 
alueen vesi- ja viemäriverkko sekä harvahko valaistusverkko. KUVA: Puolustuskiinteistöt, Haminan arkisto
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Itsenäisen Suomen aika ja sisällisota 1918

Oulussa oli sisällissodan puhjetessa suuri määrä venäläisiä joukkoja. Kun kaupunkiin 
saapui 29.1.1918 tieto, että Etelä-Pohjanmaalla venäläisiä sotilaita oli riisuttu aseista, 
rohkaisi tämä Oulun suojeluskuntalaisia ryhtymään vastaaviin toimiin. Intiön kasar-
mialueella käytiin tammikuun 31. päivänä suojeluskuntalaisten aloittama tulitaistelu, 
jonka tuloksena venäläisiltä sotilailta riisuttiin 400 kivääriä.42

Varsinainen taistelu käytiin Oulun kaduilla ja rakennuksissa 3.2.1918. Taistelut laajeni-
vat jälleen myös kasarmialueelle, jonne ammuttiin joen pohjoispuolelle asemaan aje-
tuilla tykeillä. Yöllä varuskunta-alueelle saarrostetut venäläiset antautuivat.43

Oulusta tuli sisällissodan aikana tärkeä valkoisen armeijan varuskuntakaupunki ja 

42 Korpi, Kalle 2005: Oulu varuskuntakaupunkina 1918-1939: Oulu varuskuntakaupunkina ss. 71-98. 
(toim.  Jouko Vahtola). Pohjan prikaatin kilta. Oulu, 71-72
43 Korpi 2005, 74

huoltokeskus, jossa koottiin joukkoja etelän rintamille. Intiön kasarmialueelle eristet-
tiin sodan aikana lähes tuhat venäläistä sotavankia, joista pääosa siirrettiin pois Suo-
mesta keväällä 1918.44

Pohjanmaan jääkäripataljoona 1919-1934

Kun olot vakiintuivat, Oulun varuskuntaan sijoitettiin Pohjanmaan jääkäripataljoona. 
Samalla lakkautettiin asevelvollisuuskutsunnoin kokoonpantu Pohjois-Pohjanmaan 
rykmentin ensimmäinen pataljoona ja muut sisällissodan aikana perustetut joukko-
osastot. Pataljoona sai lopullisen muotonsa vuonna 1926, jolloin siitä muodostettiin 
kaksi jääkärikomppaniaa: konekiväärikomppania ja viestiosasto.45

Olot varuskunta-alueella olivat huonohkot siitä huolimatta, että valtio rahoitti raken-
nusten korjauksia. Miehet asuivat ahtaasti, nukkuivat huonoissa sängyissä ja lukivat 

44 Korpi 2005, 74-77
45 Korpi 2005, 81

öljylampun valossa. Varuskunnasta puuttuivat yhteiset ruokatilat. Ruuan komppaniat 
keittivät itse muuripadassa ja välillä jouduttiin turvautumaan jopa pettuleipään. 

1920-luvun puolivälissä rautatien eteläpuolelle rakennettiin kaksikerroksinen sotilas-
koti.46 Vuonna 1927 kasarmin olosuhteiden kerrottiin olevan jo yleensä hyvät. Ongel-
mia aiheutti lähinnä kasarmialueen heikko sähköjohtoverkko ja siitä johtuvat 
valaistusongelmat.47

Oulun varuskunta 1934-1939

Vuonna 1932 hyväksyttiin yleiseen asevelvollisuuteen perustuva aluejärjestelmä. Uu-
den alueellisen liikekannallepanojärjestelmän mukaisesti Suomeen muodostettiin yh-
deksän sotilaslääniä ja 25 sotilaspiiriä, jotka olivat yhdessä suojeluskuntien kanssa 

46 Ibid
47 Korpi 2005, 87

Oulun kasarmilla toiminut Poh-
janmaan jääkäripataljoona juhli 
näyttävästi talvella 1922.  Kuvas-
sa lippuvartion johtama marssi-
rivistö ylittää harjoituskentän ja 
saapuu kasarmille hautausmaan 
suunnasta. Taustalla näkyy In-
tiönmäen asuintaloja. KUVA: Mu-
seoviraston JOKA, Kaleva
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46 Ibid
47 Korpi 2005, 87

Oulun kasarmilla toiminut Poh-
janmaan jääkäripataljoona juhli 
näyttävästi talvella 1922.  Kuvas-
sa lippuvartion johtama marssi-
rivistö ylittää harjoituskentän ja 
saapuu kasarmille hautausmaan 
suunnasta. Taustalla näkyy In-
tiönmäen asuintaloja. KUVA: Mu-
seoviraston JOKA, Kaleva

vastuussa liikekannallepanon toteuttamisesta. Jokainen sotilaslääni muodosti yhden 
divisioonan, joista Pohjois-Pohjanmaa oli yhdeksäs. 

Uudistuksen seurauksena Pohjanmaan jääkäripataljoona lakkautettiin vuonna 1934.  
Ratkaisua pidettiin suurena alueellisena takaiskuna niin taloudellisesti kuin soti-
laallisestikin – olihan Oulusta itärajalle vain puolen päivän matka. Varuskunta-alue 
luovutettiin Pohjois-Pohjanmaan sotilasläänin esikunnalle, johon kuuluivat Oulun, Yli-
vieskan ja Kemin sotilaspiirien esikunnat.48

Oulun kasarmi muuttui uudistuksen seurauksena varikkomaiseksi varuskunta-alueek-
si. Kesäisin sotilaita nähtiin enemmän, kun Oulusta tuli vuonna 1935 kertausharjoitus-
keskus ja sittemmin harjoituskeskus. Vuoden 1932 asevelvollisuuslaki teki 
kertausharjoituksista pakollisia sotilaslääneissä.49

48 Korpi 2005, 95-96
49 Korpi 2005, 95-98

Pohjamaan jääkäripataljoonan lak-
kauttamisen jälkeen Oulun kasar-
mi toimi sotilasläänin kertaushar-
joituskeskuksena. Kuvassa miehiä 
saapuu junalla Oulun kasarmille 
kesäkuussa 1937 alkaviin kertaus-
harjoituksiin. KUVA: Museoviraston 
JOKA, Kaleva
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VIEREINEN SIVU: Vuoden 1939 ilmakuvassa näkyy kasar-
mialue pian alkavan sodan kynnyksellä. Kasarmi oli soti-
lasläänin esikunnan käytössä ja rakennuksia käytettiin suu-
rempien joukkojen majoituksessa vain kertausharjoitusten 
aikana.  Selvitysalueen raja on merkitty kuvaan punaisella 
katkoviivalla. KUVA: Oulun kaupungin karttapalvelu
 

1. Oulu-Tornio rata
2. Kasarmin harjoituskenttä
3. Päävartio
4. Miehistökasarmit
5. Upseerikerho
6. Artteli
7. Asuinkasarmi
8. Halkovarastot
9. Huoltorakennuksia
10. Piirimielisairaalan pellot "Dalinkangas" 
11. Kantahenkilökunnan asuinrakennus "Soittola"
12. Esikunta 
13. Osuuskaupan varastoalue, oluttehdas ja leipomo

Toisen maailmansodan aika 1939-1945

Sodan uhka sai Suomen vahvistamaan rauhanajan armeijaa reserviläisillä, jotka koot-
tiin ylimääräisiin kertausharjoituksiin lokakuussa 1939. Oulun kasarmilla toimineesta 
sotilasläänin esikunnasta tuli eversti Hjalmar Siilasvuon johtama 9. divisioonan esi-
kunta, jonka alaisuudessa Oulun, Kemin ja Ylivieskan sotilaspiirien miehistä koostu-
nut varuskunta kasvoi jopa 18 000 miehen suuruiseksi. 

Uusia joukko-osastoja perustettiin ja sotilaiden majoittamiseksi tarvittiin armeijan ra-
kennusten lisäksi kaikki kaupungin yleiset tilat.50 Talvisodan aikana 1939-1940 Oulus-
sa toimi yhteensä 16 laitosta tai joukko-osastoa viiden eri esikunnan alaisuudessa.51 

50 Korpi 2005, 99-100
51 Korpi 2005, 102

Talvisodan aikana Oulua pommitettiin laajamittaisemmin kaksi kertaa. Niistä jälkimmäi-
nen 21. tammikuuta 1940 suoritettu ilmahyökkäys kohdistui kaupungin keskiosiin ja 
myös Intiön varuskunta-alueelle putosi kaksi pommia.52

Välirauhan aikana Oulun varuskuntaa laajennettiin. V Armeijakunnan perustamisen 
myötä tarvittiin uusia varasto- ja majoitustiloja, joita rakennettiin muun muassa Oulu-
joen pohjoispuolelle Laanilaan. Intiön kasarmialuetta laajennettiin sotatilalakiin vedo-
ten liittämällä siihen 5,5 hehtaarin alue varuskunta-alueen pohjoispuolelta. 

52 Korpi 2005, 102-103

1940
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OIKEALLA: Vuoden 1940 asemakartassa kasarmialueen 
rakennuskanta vastaa viereisen sivun ilmakuvaa. Harjoi-
tuskentän eteläpuolella on Intiön työväen asuintalot ja 
hautausmaa. KUVA: Oulun kaupungin karttapalvelu



Kurkelantien varteen rakennettiin kahdeksan asuinrakennusta ja kaksi talousraken-
nusta. Harjoituskentän pohjois-, länsi- ja etelälaitaan rakennettiin suojeluskuntapii-
rille kolme varastoa ja autokomppanialle viisi autotallia. Harjoituskentän ja vesitornin 
välisen tien varteen rakennettiin lisäksi kolme asuinrakennusta.53 Jatkosodan hyökkä-
ysvaiheessa syksyllä 1941 Oulun kasarmille perustettiin jalkaväen koulutuskeskus, jo-
ka toimi lokakuuhun 1944 asti. 

Suomalaisten sotilasrakentaminen oli vähäistä verrattuna saksalaisiin, joille Oulusta 
muodostui tärkeä majoitus-, huolto- ja kauttakulkukaupunki.54 He rakensivat Toppi-
lan sataman tuntumaan makasiini- ja varastorakennusten keskittymän sekä Vaakuna-
kyläksi kutsutun esikunta- ja majoitusalueen. Laanilaan rakennetusta parakkikylästä 

53 Korpi 2005, 112-113
54 Korpi 2005, 115

tehtiin saksalaisten lomalaiskeskus. Kaikkein mittavin saksalaishanke oli kuitenkin Tui-
raan perustettu SS-Stützpunkt Oulu, jolle oululaiset antoivat nimen Pikku-Berliini.55

Lapin sodan aikana suomalaisjoukkoja huollettiin Oulusta käsin ja kaupunkiin pe-
rustettiin III Armeijakunnan esikunnan huolto-osaston alaisia huoltokeskuksia. Niis-
tä suurin osa sijoitettiin Tuiran parakkialueelle, josta muodostui Oulun varuskunnan 
keskuspaikka.56

Lapin sodan päättyessä Oulun varuskunta-alueiden yhteispinta-ala oli kasvanut 13 
hehtaarista 178 hehtaariin. Varuskuntien alueella oli yhteensä 973 kiinteää rakennus-
ta, parakkia tai muuta rakennelmaa.57

55 Korpi 2005, 120-123
56 Korpi 2005, 122
57 Korpi 2005, 123

Autonomian aika ja itsenäisyyden alku:
14. Myllytullissa kasakkakasarmi, 1920-luvulla sotilaskoti
15. Tarkka-ampujakasarmi, myöhemmin venäläinen varuskunta
16. Maikkulan reservikomppania
17. Nuottasaaren ampumarata
18. Sisällissodan aikainen vankileiri Raatin saaressa (myöh. Suojeluskunnan päämaja) 

Toisen maailmansodan ja jälleenrakennuksen aika:
19. Sotavankileiri (Hietasaaressa ja Nuottasaaressa)
20. Saksalaisten satama ja huoltokeskus Toppilansalmessa
21. Saksalaisten huoltokeskus 'Vaakunakylä' Hietasaaressa
22. Saksalaisten huoltokeskus 'Pikku-Berliini' Tuirassa
23. Saksalaisten komendanttivirasto Seurahuoneella
24. Saksalaisten sotilassairaala (Keskuskansakoululla ja Diakonissalaitoksella)
25. Oulun kasarmi toimii jalkaväen koulutuskeskuksena
26. Saksalaisten lomakeskus Nokkalanmäellä Laanilassa
27. Snellman-kodin sotilassairaala
28. Saksalaisten harjoitus- ja ampuma-alue 

1960-luvun tilanne:
29. Oulun keskustan kasarmi Intiössä, osia myös Värtössä
30. Esikunta ja sotilassairaala Lasaretinsaaressa
31. Hiukkavaaran kasarmi

 Entisiä sotilasrakennuksia ja -alueita Oulussa. POHJAKARTTA: Oulun kaupungin karttapalvelu
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5  Kivikasarmien suunnittelu ja rakentaminen

5.1 Uusi puolustusrevisio pohja Oulun varuskunnan kehitykselle

Sodan jälkeisessä tilanteessa oli tarpeen selvittää maanpuolustuksen perusteita ja uu-
distamistarpeita. Valtioneuvosto määräsi keväällä 1945 tähän tehtävään parlamen-
taaris-sotilaallisen komitean, joka nimettiin edeltäjänsä mukaan puolustusrevisioksi.

Puolustusrevisio esitti, että Suomen maanpuolustuksen oli varauduttava aluesodan 
mahdollisuuteen. Maa tuli jakaa vastuupäälliköiden alaisiin alueisiin, joilla kaikilla on 
edellytykset eri aselajien yhteistoimintaa vaativien totaalisten hyökkäysten torjun-
taan. Jalkaväen merkitys Suomen pääaselajina oli kiistaton, mutta tykistön merkitys 
sen tukena oli kasvanut. Tämä näkyi myös Oulun varuskunnassa 1950-luvun lopulla.58

Torjuntakyvyn suuri tarve ja kasvaneet vaatimukset edellyttivät myös ilmatorjunta-
joukkojen vahvistamista. Nämä linjaukset toteutuivat Oulussa ilmatorjuntajoukkojen 

58 Rajala, Kimmo 2005: Oulun varuskunta ja pohjoisen puolustus 1945-2000: Oulu varuskuntakaupunki-
na. s. 125-276. (toim. Jouko Vahtola). Pohjan prikaatin kilta. Oulu, 126

siirryttyä pohjoiseen 1970-luvulla sekä myöhemmin 1980-luvun Oulun varuskunnan 
organisaatiossa.59

Revision mielestä olisi edullisinta, että joukko-osastot ja sotakoulut sijoitettaisiin suur-
ten asutuskeskusten ulkopuolelle, mutta kuitenkin hyvien liikenneyhteyksien varrelle. 
Tämä varmistaisi toimivat huolto- ja henkilökuljetukset sekä kantahenkilökunnan ja 
heidän perheidensä jokapäiväisen elämän, kuten lasten koulunkäynnin. 

Uusien kasarmialueiden suunnittelussa hyödynnettiin revision näkemyksiä: pyrittiin 
joukkojen keskittämiseen ja riittävän harjoitusmaaston varaamiseen. Koulutuksen te-
hokkuuden kannalta oli tärkeää, että varuskunnat olivat sekavaruskuntia. Toisin sa-
noen niissä tuli olla useita aselajeja, jotta yhteistoimintaopetus todella onnistuisi.60

59 ibid
60 Rajala 2005, 128

1950-luvulla käynnistetyn muutosvaiheen keskeinen 
henkilö oli puolustusministeriön rakennusosaston 
päällikkönä toiminut arkkitehti ja ammattisotilas Vilho 
Noko. Aikakaudelle tunnusomainen kasarmityyppi on 
nimetty hänen mukaansa "Nokon kasarmiksi". Vuonna 
1945 otetussa Tykistökoulun täydennyskurssin päät-
täjäiskuvassa Vilho Noko on ylärivissä toinen oikealla. 
KUVA: Museovirasto, F. E. Fremlingin kokoelma.
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Nokon kasarmit

Muutto kaupunkien keskustoista maaseudun korpikasarmeille oli mittava rakennushanke, joka edellytti uuden 
tyyppikasarmin kehittämistä. Rakennuksen tuli olla tehokas, toistettavissa vähäisin muutoksin ja rakennettavissa 
pääosin työllisyystöinä eri puolille maata.

Tehtävään tarttui majuri ja arkkitehtiylioppilas Vilho Noko, joka kehitteli uutta kasarmityyppiä opiskelujensa aikana 
puolustusvoimien rakennusosastolla sekä aihetta käsittelevässä diplomityössään. Vilho Noko oli taustaltaan van-
kan rintamakokemuksen hankkinut ammattisotilas. Arkkitehdin tutkinnon hän suoritti sodan päätyttyä Teknillisessä 
korkeakoulussa, jonne hänet otettiin opiskelijavalinnan ohi.61 

"Nokon kasarmin" esikuvina toimivat 1930-luvun Saksan maavoimien kasarmit, jollaisia oli rakennettu myös Ruot-
siin.62 Saksalaisten kasarmien mitoitus perustui komppanian vahvuuteen. Muodoltaan ne olivat yleensä kolmi-
kerroksisia, syvärunkoisia ja satulakattoisia. Lamelleja oli yksi tai kaksi. Pohjakaava perustui keskikäytävään, jonka 
molemmin puolin sijaitsivat kuudelle miehelle mitoitetut tuvat. Säästäväisyys ja vaatimattomuus olivat keskeisiä 
suunnitteluperiaatteita kuten myös valoisuus, ilmavuus ja valvottavuus.63

61 Lappo Osmo, haastattelu 5.1.2022
62 Mäkinen Anne 2000, 172 ja 180
63 Mäkinen Anne 2000, 173-174

 Arkkitehti ja majuri Vilho Noko signeerasi piirustukset nimi-
kirjaimilla VN tai N. Kasarmi 5:n piirustuksissa on ensimmäi-
senä arkkitehti Heidi Vähäkallio-Hirvelän nimikirjaimet HVH. 
KUVA: Senaatti-kiinteistöt, arkisto

Nokon kasarmien esikuvat löytyvät 1930-luvun Saksasta. 
Maavoimien tyyppikasarmit olivat keskikäytävällisiä, kolmiker-
roksisia ja yksi- tai kaksilamellisia. KUVA: V. Huhmon kokoelma

Saksalaista kasarmityyppiä suosittiin myös 1940-luvun Ruot-
sissa, jossa ne pyrittiin sijoittelemaan asuinalueiden tapaan. 
Kuvassa 1940-luvun kasarmi Bodenin Äbergsledenissä. KUVA: 
Bodens artilleriregemente CC BY-SA 4.0

Nokon Hyrylän varuskunta-alueelle suunnittelemat Olympiaka-
sarmit valmistuivat vuonna 1952. Niiden ulkoarkkitehtuurissa on 
yhteneväisyyksiä Oulun kasarmi K7:n kanssa. KUVA: Tuusulan 
kunta
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Perhearkea kasarmin porttien sisäpuolella

Kasarmilla 1952-1962 lapsuutensa viettänyt Jorma Räty asui perheensä kanssa puuta-
lossa nykyisen sotilaskodin ja Kasarmi 6 välissä. Hänen isänsä työskenteli autokomp-
panian aliupseerina. Puutalo oli keskeisellä paikalla, josta pieni poika saattoi seurata 
varuskunnan elämää sen kaikessa runsaudessaan.

Myös Jukka Ahon isä työskenteli autokomppaniassa. Heidän perheensä asui ensin Ve-
sitorinmäen puutalossa, josta he muuttivat kahden perheen puutaloon kivikasarmien ja 
nykyisen Pohjantien väliselle alueelle. Asuinolot paranivat merkittävästi, kun perhe pääsi 
muuttamaan Vesitorninmäen kerrostaloon.

Kantahenkilökunnan asumisjärjestelyihin liittyi rotaatio, jossa asuntoa vaihdettiin elä-
mäntilanteen ja perheen tarpeen mukaisesti. Puolustusvoimien rakennuslaitoksen palk-
kalistoilla oli henkilöstöä, jonka voimin asuntoja voitiin uudistaa asukkaan vaihtuessa.

Kasarmin tunnetuin asukas oli kerrostalossa 2 asunut tasavallan presidentti ja rauhan-
nobelisti Martti Ahtisaari, jonka isä työskenteli tuolloin Oulussa armeijan palveluksessa.Jukka Ahon perhe asui vuonna 1958 nykyisen väestönsuojan paikalla sijain-

neessa henkilökunnan puutalossa. Kuvassa Jukkaa pitelemässä Toivo-setä, 
penkillä sisko Riitta ja vaunuissa Leena. KUVA: Jukka Ahon kotialbumi

Oulun kivikasarmit ilmentävät Nokon kasarmityypin kehitysvaiheita. Kasarmia K5 voi 
pitää tyypin esiasteena, jossa näkyy vahvimpana arkkitehti Heidi Vähäkallio-Hirvelän 
käsiala. Hyrylään vuonna 1952 valmistuneella Olympiakasarmilla on selkeä sukulai-
suus seuraavana vuonna Ouluun valmistuneen K7:n ulkoarkkitehtuurin kanssa. Hami-
nan varuskuntaan vuosina 1953-1957 valmistuneita rakennuksia 98 ja 101 voi pitää 
Ouluun rakennettujen kasarmien K6 ja K8 variaatioina.

Vilho Noko valmistui arkkitehdiksi vuonna 1954 ja hänet nimitettiin rakennusosaston 
päälliköksi vuonna 1956. Päällikkönä toimiessaan everstin arvoon ylennyt Noko ei itse 
laatinut suunnitelmia vaan keskittyi hankkeiden organisointiin.64 Suunnittelutehtävät 
hän jakoi pääosin opiskeluaikana tutuksi tulleille arkkitehdeille, jotka erikoistuivat ku-
kin eri rakennustyyppien suunnitteluun.65 

64 Heidi Vähäkallio-Hirvelä,  Pirkko Jokelan haastattelemana 17.3.1994
65 Lappo Osmo, Tommi Lindhin haastattelemana 16.8.2005

Kasarmirakennuksien suunnitteluun erikoistui arkkitehti Pekka Rajala, joka jatkoi No-
kon kasarmityypin kehittämistä muun muassa Oulun Hiukkavaarassa.

Kasarmin puutteelliset asumisolot herättävät keskustelua
Oulun asuntotilanne oli sodan jälkeisinä vuosina erittäin huono ja pysyi vaikeana vielä 
pitkään. Myös kasarmin kantahenkilökunnan asumistilanne oli kehnolla tolalla ja ma-
joituksien suhteen jouduttiin turvautumaan tilapäisratkaisuihin, kuten sota-aikana ra-
kennettuihin parakkeihin ja läheisiin asuintaloihin.66

Oulun varuskunnan päällikkö tiedotti puolustusministeriötä useaan otteeseen kasar-
mi- ja asunto-olojen puutteista, mutta tuloksetta. Vuonna 1948 tilanne mutkistui, kun 
puolustusministeriö nosti vuokria kaikissa rakennuksissa surkeimpia parakkeja myö-

66 Roudasmaa 1981, 201

29



30

kan tasolla saattoi olla pari astetta plussaa, mutta yläpunkan kaveri hikoili 30 asteessa.

Ensimmäisenä yksikkönä vuoden 1944 lopulla Ouluun sijoittui 1. Autokomppania. 
Seuraavaksi saapui Kenttätykistörykmentti 1:n osia ja kesäkuussa 1945 Jalkaväkiryk-
mentti 1:n osia. Varusmiesten aika kului tilojen kunnostamiseen, eikä se motivoinut 
nuoria miehiä. Kurinpito-ongelmat äityivät välillä pahoiksi erityisesti rintamalla olleis-
sa joukoissa.

Puukasarmi- ja parakkivaihetta kesti toistakymmentä vuotta. Kun ensimmäinen ki-
vikasarmi vuonna 1951 valmistu, Laanilan alue tyhjennettiin. Saksalaisten parakeista 
voitiin luopua kokonaan vasta vuosikymmenen lopulla sitä tahtia, kun Hiukkavaaran 
varuskunnan uudet kasarmit valmistuivat.69

69 Simola Seppo, Reserviläinen 22.3.2019

Päiväämätön ja allekirjoittamaton ase-
makaava Oulun kasarmialueen laajen-
tamisesta. Puukasarmien ulkokehälle 
on sijoitettu kolme kivikasarmia. Nel-
jäntenä toteutunut K6 puuttuu piirus-
tuksesta. Kaava on todennäköisesti 
arkkitehtiylioppilas Vilho Nokon käsi-
alaa ja laadittu vuonna 1950. Siinä on 
ennakoitu seuraavalla vuosikymmenellä 
rakennettava Pohjantie, jonka itäpuolel-
le tulisi jäämään merkittävä osa kasar-
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Parakista uuteen kokelastupaan

Sulo Lehto aloitti varusmiespalveluksensa vuonna 1954 Tuiran Pikku-Berliinin para-
keissa. Parakit olivat niin kylmiä, että vesi jäätyi sankoon. Lattialta pesuvesi katosi kä-
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nokuntoisessa saksalaisen everstin entisessä asunnossa.

Alokasajan jälkeen Sulo Lehdon varusmiespalvelus jatkui Tuiran parakkikylässä toimi-
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kotonaan.70 

70 Lehto Sulo, haastattelu 2.10.2021

Parakkirakennus saksalaisten Tuiraan rakentamassa Pikku-Berliinissä. Alue oli 
varuskunnan käytössä vielä 1950-luvulla. KUVA: Museovirasto JOKA, Kaleva
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ka miehelle Parakkikasarmeissa lämpö oli talvisin ”keskimäärin sopiva”, kun alapun-

67 Roudasmaa 1981, 205
68 Rajala 2005, 169-170
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5.2 Kasarmialueen laajennus käynnistyy
Alkuvaiheessa puolustusministeriö kaavaili uuden kasarmialueen rakentamista Laa-
nilan virkatalon maille. Talvella 1949 kävi kuitenkin ilmi, että valtioneuvosto oli jo 
varannut kyseiset maat lannoitustehdasta varten. Vaihtoehdon puuttuessa uudisra-
kennukset päätettiin toteuttaa Oulun vanhalle kasarmialueelle sekä ryhtyä samalla 
toimenpiteisiin alueen laajentamiseksi.71

Puolustusministeri Emil Skogin vuoden 1949 alussa Ouluun tekemä vierailu vauhditti 
rakennustöiden aloittamista. Laanilan huojuvat ja seipäillä tuetut parakkirakennelmat 
nähtyään ministerin totesi, että uuden kivikasarmin rakentaminen on aloitettava heti 
seuraavana päivänä. Näin tehtiin, jo seuraavana aamuna työmiehet ilmestyivät kaiva-
maan perustuskuoppaa Intiöön.72

Rakennustyöt aloitetaan ilman piirustuksia

Oulun vakavan työttömyystilanteen vuoksi kasarmin rakentamiseen oli käytettävissä 
valtion työllisyysvaroja. Ensimmäisen kivikasarmin (27-K5) kaivuutyöt aloitettiin kii-
reellä, jotta näitä työttömyyskaudelle 1949 myönnettyjä työllistämisvaroja ei mene-
tettäisi toisaalle. Piirustuksia ei tuolloin vielä ollut. Rakennuksen sijainti määritettiin 
alueelle, joka sotatilalain perusteella oli vielä Puolustusvoimien käytössä.

Vaikka hanke saatiin nopeasti käyntiin, sen lähtökohdat olivat ongelmalliset: rahoi-
tuksen jatkuvuudesta ei ollut tietoa, Oulun kasarmialue oli pieni ja täyteen rakennettu 
eikä puolustusvoimilla ollut vielä suunnitelmaa joukkojen sijoittamisesta. Näin ollen 
tiedot rakennustöiden kokonaistarpeesta ja resursseista olivat puutteelliset.73

Kasarmin rakentamista haittasi myös määräys, jonka mukaan työllistämisvaroja oli 
lupa käyttää vain palkkojen maksuun. Syyskuussa 1949 puolustusministeri Skogin 
johdolla saatiin aikaan lakimuutos, joka mahdollisti varojen käytön myös rakennus-
materiaalin ostoon. Vasta tämän jälkeen kasarmeja voitiin rakentaa vuosibudjetin 
puitteissa.74

Alueellisen maanpuolustusjärjestelmän käyttöönotto vuonna 1952 selkiytti tilantar-
vetta Oulussa. Puolustusvoimien joukkojen sijoitustoimikunnan ehdotuksen mukaan 
Ouluun tulisi sijoittaa jalkaväkiprikaati sekä perustaa tykistörykmentti, joka majoitet-
taisiin kaupungin ulkopuolelle rakennettavalle kasarmialueelle.75

71 Roudasmaa 1981, 205-206
72 Salo 2005, 380
73 Roudasmaa 1981, 205-206.
74 Roudasmaa 1981, 206
75 Roudasmaa 1981, 206.

”Vaikka tämä työ ja rahoitus onkin ollut hieman sat-
tumanvaraista, me olemme kuitenkin paneutuneet 
hyvin vakavasti sekä ohjelmakysymyksiin ja raken-
tamisen taloudellisuuteen. Emmekä ole laiminlyö-
neet mielenkiintoa ja pyrkimystä kunnolliseen ja 
hyvään arkkitehtuuriin.”

Eversti ja arkkitehti Vilho Noko, 1968

Arkkitehti Osmo Lapon mukaan Vilho Noko oli erityisen taitava ohjaamaan 
työllisyysvaroja puolustusvoimien rakennuskohteisiin. Hän teetti suunni-
telmia omalla ja suunnittelijoiden riskillä etukäteen siten, että rahoitusti-
laisuuden tullen työt voitin aloittaa lähes välittömästi. Tämä olikin tarpeen, 
koska työllisyystyömaat keskeytettiin kesän ajaksi eikä rakentaminen silloin 
edennyt. KUVAKAAPPAUS: YLE, Kasarmien arkkitehtuuria,  
käsikirjoitus ja ohjaus Ilkka Valkama, 1968.
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Kivikasarmien valmistuminen 

Kasarmialueen asemakaava on todennäköisesti Vilho Nokon käsialaa. Kaava ja siihen 
merkityt rakennukset toteutuivat suunnitelman mukaisesti sellaisenaan.76

Ensimmäinen miehistökasarmi 27-K5 valmistui vuonna 1951. Vauhdikkaasti aloitetut ra-
kennustyöt kestivät lopulta yli kaksi vuotta. Uuteen kasarmirakennukseen saatiin tilat 360 
miehelle ja sinne sijoitettiin jalkaväkirykmentti sekä pioneeriosasto.77

Kasarmin valmistuminen uutisoitiin näyttävästi Sanomalehti Kalevassa. Eversti Lauri Kö-
nönen totesi puheessaan, että kasarmirakennuksen valmistuminen on merkkitapaus ko-
ko Suomen puolustuslaitoksen historiassa. Uuden rakennuksen myötä saataisiin yksiköt 
majoitetuiksi Laanilan kurjista parakkiolosuhteista kasarmialueen kunnollisiin asuntoihin. 
Puolustusministeri Emil Skog sai puheessa kiitokset siitä, kuinka hänen vierailunsa jälkeen 
rakennustyöt saatiin heti käyntiin. Lisäksi uutisessa huomioitiin kasarmien uudenlainen ti-
lajärjestely: 

"Isot tuvat on hylätty ja tilalle otettu pienet, kahdeksan miestä käsittävät tu-
vat. Jokaisessa kolmessa kerroksessa on juhlatila jokaista majoitettua komp-
paniaa varten.”78 

Miehistökasarmi 29-K7 valmistui vuonna 1953, jolloin vasta perustettuun 1. Prikaatiin 
voitiin perustaa II pataljoona. Viimeiset kivikasarmit 28-K6 ja 30-K8 valmistuivat vuon-
na 1954, jolloin kasarmialueelle saatiin siirrettyä loput varuskunnan vahvuuteen kuuluvat 
joukot. Kolmen viimeksi valmistuneen kasarmin tilat mitoitettiin 280 miehelle.79 Tosielä-
mässä kasarmissa K8 majoitettiin jopa 350 varusmiestä.80

Kolmikerroksisten miehistökasarmien K6, K7 ja K8 massoittelua kevennettiin niveltämällä 
ne kaksilamellisiksi. Julkisivut rapattiin ja maalattiin vaaleiksi, harjakatot katettiin punai-
sella betonitiilellä. Rakennuksissa oli kaksi portaikkoa, joita valaisi suurikokoiset lasisei-
nät. Kymmenen miehen tuvat sijaitsivat käytävän molemmin puolin kahdessa kerroksessa. 
Molemmista kerroksissa oli kahdet wc- ja pesutilat sekä kuivaushuoneet. Luokkahuoneet 
ja varastot sijoitettiin pohjakerrokseen.

76 Roudasmaa 1981, 205-206
77 Niskala, Kaarina 2005: ”Oulu varuskuntakaupunkina – rakennusten tyylit ja historiat”: Oulu varuskuntakau-
punkina. (toim. Jouko Vahtola). Pohjan prikaatin kilta. Oulu, 320
78 Kaleva 1.4.1951
79 Roudasmaa 1981, 207. Niskala 2005, 320
80 Hansen-Haug Hannu haastattelu 13.2.2022.  Hansen-Haug toimi vuosina 1974-1980  1. ErVk:n kouluttajana, 
peruskoulutusosaston johtajana ja varapäällikkönä. Vuosina 1991-1996 hän toimi Pohjois-Suomen Viestipatal-
joonan komentajana, jonka tehtäviin kuului myös Oulun kasarmialueen päällikkyys.

Uutinen Kalevassa 1.4.1951
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Muut 1950-luvun uudisrakennukset ja puukasarmien peruskorjaukset

Intiönkankaan pohjoisrinteeseen rakennettiin vuosina 1953-1954 kuusi kerrostaloa 
kantahenkilökunnalle. Nämä 24 perheelle mitoitetut kerrostalot olivat puolustusmi-
nisteriön rakennusosaston arkkitehti Heidi Vähäkallio-Hirvelän suunnittelemia ja ne 
rakennettiin kasarmien tavoin työllisyystöinä.81

Samanaikaisesti kivikasarmien kanssa alueelle rakennettiin myös huoltotiloja, jois-
ta ensimmäisenä valmistuivat Oulun pesulan toimitilat vuonna 1952. Vuosina 1954-
1955 pesulan viereen rakennettiin autokorjaamo (51-H24). Nämä rakennukset jäivät 
myöhemmin Pohjantien itäpuolelle. 

81 Roudasmaa 1981, 207

Kasarmin kentän viereen rakennettiin vuosina 1953-1954 hevostalli (56-A6) sekä kes-
kusvarasto (55-H5). Kasarmin keittiörakennusta laajennettiin useaan otteeseen vuo-
sina 1950-1954. 82

Oulun kasarmialueen kiireisimmät uudisrakennustyöt valmistuivat 1950-luvun puoli-
väliin mennessä, jolloin kaikki yksiköt saatiin sijoitettua samalle kasarmialueelle. Tilan-
ne ei ollut kuitenkaan vielä toivotunlainen, vaan uudet miehistökasarmit olivat täynnä 
ja yksi pataljoona majoittui edelleen heikkokuntoisissa tarkka-ampujakasarmeissa. 

82 Roudasmaa 1981, 208

Seuraavaksi olivat vuorossa vanhojen puukasarmien peruskorjaukset, käyttökelvottomien parakkien 
purkaminen sekä uusien huoltorakennusten rakentaminen. Vuosien 1955-1963 aikana kaikissa puu-
rakennuksissa oikaistiin seinät sekä uusittiin ikkunat, välikatot ja lattiat. Rakennukset lämpöeristettiin 
ja niihin lisättiin keskuslämmitys. Samoin uusittiin vesijohdot, sähköistys ja kylpyhuoneet.83

Harjoituskentälle rakennettiin lämpökeskus, varasto H4 sekä keskusvarasto H5. Korjaamoalueelle ra-
kennettiin Oulun korjaamo H22 ja pesularakennusta laajennettiin. Vuonna 1958 Intiönkankaan rin-
teen Pohjantien puoleiseen päähän rakennettiin vielä kaksi uutta kerrostaloa 35-A6 ja 36-A7, jolloin 
niiden lukumäärä nousi kahdeksaan.84 

83 Roudasmaa 1981, 210-211
84 Roudasmaa 1981, 211-212

Kasarmin itälaidalle valmistui uusi pesula-
rakennus ja lämpövoimala vuonna 1952. 
Rakennus sijaitsee nykyisin Pohjantien itä-
puolella.  KUVA: Museovirasto JOKA, Kaleva

Vesitorninmäelle rakennetut kerrostalot paransivat merkittävästi kantahenkilökunnan asuinoloja.  
Oulun kasarmin K7 vihkiäisissä 6.2.1953 otetussa kuvassa näkyy ensimmäisiä alueelle valmistunei-
ta asuinkerrostaloja. KUVA: Sotamuseo, kuvaaja Tuomi

Puukasarmin vanhat asunnot jäivät edelleen 
käyttöön. Kuvassa Jorma Rädyn äiti ja pikkusisko 
Sotilaankuja 3:n kotitalon edustalla vuonna 1962. 
Taustalla näkyvät Soittola ja oikealla kasarmi K6. 
KUVA: Jorma Rädyn kotialbumi

Uusi ruokalarakennus valmistui vuonna 1954. Sen takana näkyy korkeampi keittiörakennus, jonka 
yläkerrassa asui ruokalan emäntä. Kuva on otettu 26.4.1964.  KUVA: Sotamuseo, kuvaaja: Kaltokari

Uusi kivirakenteinen sotilaskoti rakennettiin puukasarmien ja kivikasarmien väliselle alueelle. Kuva 
on otettu 26.4.1964.  KUVA: Sotamuseo, kuvaaja: Kaltokari

 

"Heti alapuolella levittäytyy kasarmialue, 
suurpiirteisen asemakaavansa mukaisesti. 
Sen kolmio on jaettu erikokoisiin möykkyi-
hin. Eri aikakerrokset tuuppivat toisiaan 
niin että jonkinlaista järjestystä näkee vain 
vanhimmassa osassa eli päävartioston ym-
päristössä."

Hannu Väisänen, Vanikanpalat 2004 s. 27
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6  Kivikasarmien alkuperäiset piirustukset ja myöhemmät muutossuunnitelmat
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Oulun kivikasarmien suunnitelmat laadittiin puolustusministeriön teknillisen osaston 
rakennustoimistossa, joka toimi tuolloin yliarkkitehti Kalle Lehtovuoren alaisuudessa.  
Toimisto oli suuri suunnittelukollektiivi, jossa tekijä signeerasi piirustukset nimikirjai-
millaan. 

Oulun kivikasarmien K6, K7 ja K8 piirustukset ovat arkkitehtiylioppilas Vilho Nokon 
allekirjoittamia. Kasarmit K6 ja K8 ovat keskenään lähes identtiset ja toteutettu osin 
samoilla piirustuksilla. Ensimmäisenä valmistuneen kasarmi K5:n tilaratkaisut ovat 
oletettavasti arkkitehti Heidi Vähäkallio-Hirvelän käsialaa.

Säilyneet alkuperäiset piirustussarjat ovat pääosin 1:100 pääpiirustuksia ja osin myös 
1:50 työpiirustuksia. Detaljipiirustuksia on tehty ovista, sisäänkäyntiympäristöistä ja Sotilasvala 1950-luvulla kasarmi K5:n edustalla. KUVA: 

Pohjois-Pohjanmaan Museo, Uuno Laukan kokoelma
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rakennustoimistossa, joka toimi tuolloin yliarkkitehti Kalle Lehtovuoren alaisuudessa.  
Toimisto oli suuri suunnittelukollektiivi, jossa tekijä signeerasi piirustukset nimikirjai-
millaan. 

Oulun kivikasarmien K6, K7 ja K8 piirustukset ovat arkkitehtiylioppilas Vilho Nokon 
allekirjoittamia. Kasarmit K6 ja K8 ovat keskenään lähes identtiset ja toteutettu osin 
samoilla piirustuksilla. Ensimmäisenä valmistuneen kasarmi K5:n tilaratkaisut ovat 
oletettavasti arkkitehti Heidi Vähäkallio-Hirvelän käsialaa.

Säilyneet alkuperäiset piirustussarjat ovat pääosin 1:100 pääpiirustuksia ja osin myös 
1:50 työpiirustuksia. Detaljipiirustuksia on tehty ovista, sisäänkäyntiympäristöistä ja 

ikkunoista. Rakenne- ja erikoispiirustukset suunniteltiin puolustusministeriön raken-
nusosaston rakennetoimistolla.

Puolustushallinnon rakennuslaitos ja sen Oulun toimisto ylläpitivät ja korjasivat ka-
sarmeja pääosin omana työnä.85 1970-1980-lukujen taitteessa tehtyjen peruskorja-
usten suunnittelusta vastasi arkkitehti Pekka Rajala, joka tunsi kasarmityypin hyvin ja 
oli myös jatkanut Nokon aloittamaa kehitystyötä useassa eri kohteessa. K8:n osalta 
peruskorjaus lykkäytyi 2000-luvun puolelle.

Merkittävimmät ja edelleen vaikuttavat muutoskorjaukset tehtiin vuosituhannen 
vaihteessa, jolloin kasarmit korjattiin siviilikäyttöön. Muutosten suunnittelijoina toi-
mivat useat oululaiset arkkitehtitoimistot.

85 Mikkonen Reijo haastattelu 10.1.2022.  Mikkonen toimi 1980-luvulta alkaen Oulun kasarmilla PLM:n 
rakennustoimiston konemestarina sekä myöhemmin Rakennuslaitoksen kiinteistöpalvelupäällikkönä.

Sotilasvala 1950-luvulla kasarmi K5:n edustalla. KUVA: 
Pohjois-Pohjanmaan Museo, Uuno Laukan kokoelma
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Kasarmi K5 valmistui neljästä kivikasarmeista ensimmäisenä.  KUVA: Sotamuseo, kuvaaja Oulun kasarmin vihkiäiset  6.2.1953  Kuvaaja: Tuomi

6.1 Kasarmi K5
Ensimmäinen miehistökasarmi 27-K5 valmistui vuonna 1951. Vauhdikkaasti aloitetut raken-
nustyöt kestivät lopulta kaksi vuotta. Uusi kasarmirakennus tarjosi ajanmukaiset tilat 360 
miehelle ja sinne sijoitettiin jalkaväkirykmentti sekä pioneeriosasto. Rakennuksen pohjapiirus-
tukset on signeerannut puolustusvoimien rakennusosaston arkkitehti Heidi Vähäkallio-Hirvelä 
yksin sekä välillä arkkitehtiylioppilas Vilho Nokon kanssa. Julkisivupiirustukset ovat Noko käsi-
alaa. Piirustussarja on päivätty 20.-21.2.1950.

1980-luvun alun muutoskorjauksessa rakennukseen tehtiin tilat esikunnalle. Vuonna 2008 ra-
kennus peruskorjattiin Ympäristötaloksi. Viimeisimmät muutokset on tehty vuonna 2014, jol-
loin toimistokerrokset muutettiin monitilakonseptin mukaisiksi.

K5
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Kellarikerroksessa 
sijaitsivat varastot ja 
lämpökeskus polttoai-
nevarastoineen. Varasto-
tilojen käyttötarkoitusta 
ei nimetty pohjakuviin. 
KUVA: Senaatti-kiin-
teistöt

Ensimmäisen kerrok-
sen lounaispäädyssä 
on yksikön koulutus- ja 
toimistotiloja.  Koillispää-
dyssä on14 kahdeksan-
hengen miehistötupaa. 
Keskellä on pesuhuoneet 
ja saniteettitilat. KUVA: 
Senaatti-kiinteistöt
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Kasarmin toinen ja 
kolmas kerros olivat kes-
kenään lähes identtiset.  
KUVA: Senaatti-kiinteistöt

K5
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Kasarmin lounaispääty. Piirustuksesta puuttuu julkisivuun 
tehty leijonavaakuna.  KUVA: Senaatti-kiinteistöt

Kaakkoisjulkisivu.  KUVA: Senaatti-kiinteistöt

Julkisivu luoteeseen. KUVA: Senaatti-kiinteistöt Päätyjulkisivu koilliseen. KUVA: Senaatti-kiinteistöt
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Kellarikerroksen kattopiirustuk-
sessa esitetään paikalla valettu 
runkojärjestelmä. Piirustuksen 
on laatinut rakennusosaston 
rakennetoimistolla nimimerkki 
AL  18.1.1950.  KUVA: Senaatti-
kiinteistöt

Kattotuoli porrashuoneen kohdalla.  KUVA: Senaatti-kiinteistöt Kasarmi K5 antura- ja perustusrakenteita. Piirustukset on päivätty 18.1.1950. KUVA: Senaatti-kiinteistöt
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Muutoskorjaus 19.9.1979, Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala

Muutoskorjauksessa rakennuksen 1. ja 2. kerrokseen tehtiin tilat esikunnalle. Arkki-
tehti Rajala loi myöhemmin muissa kasarmeissa toteutetun perusratkaisun, jossa kes-
kuskäytävä levennettiin ja muutettiin kaksoiskäytäväksi. Ikkunattomaan keskiosaan 
sijoitettiin varasto-, siivous- ja arkistotiloja. Entisiä miehistötupia pienennettiin ja niis-
tä tehtiin toimistoja. Näkyvä muutos oli myös alakattojen laskeminen ja putkistojen 
sijoittaminen niiden suojiin.

• Ensimmäisen kerroksen luokkahuone varattiin sotaoikeuden käyttöön. Sen vie-
reiset majoitushuoneet varattiin esikunnan lähettien käyttöön. Toisen kerroksen 
luokasta tehtiin toimistoja ja holvi. Keskusaulaan sijoitettiin taukokahvio.

• Ikkunat ja ovet kunnostettiin. Lattiat pinnoitettiin muovilaatoilla. Kolmannen ker-
roksen tilajärjestys säilytettiin muuttumattomana. Luoteispäädyn toimistojen ti-
lalle tehtiin kolme vierashuonetta. Kaksi tupaa yhdistettiin luokkahuoneeksi. 

• Ullakkokerrokseen tehtiin ilmastointikonehuone. Koillispäätyyn tehtiin kellariin 
johtava pariovi ja luiska. Julkisivuun lisättiin metallinen kierreporras.

Muutoskorjaus 25.5.1988, Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala

Tila- ja käyttötarkoitusmuutoksia tehtiin 1, 2. ja 3. kerroksessa. Ensimmäisen kerrok-
sen majoitushuoneista tehtiin toimistoja. Asiakaspalvelutilan paikalle tehtiin laitehuo-
ne.  

Sihteerin työpiste ja odotustila siirrettiin toisen kerroksen aulaan. Aulan taukohuone 
erotettiin odotustilasta väliseinällä. 

Kolmannen kerroksen miehistö- ja majoitushuoneet muutettiin toimisto- ja neuvotte-
luhuoneiksi keskuskäytävän muoto säilyttäen. Toimistoja tehtiin myös keskusaulaan. 
Pesutiloja pienennettiin.

Peruskorjaus 10.1.2008, Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy

Vuonna 2008 rakennuksen käyttäjäksi tuli Ympäristökeskus ja rakennuksessa toteutet-
tiin mittava peruskorjaus. Toimistokerrokset 1-3 uudistettiin ja ullakolle rakennettiin 
kokous-, neuvottelu- ja toimistotiloja. Kellarikerrokseen sijoitettiin koko rakennusta 
palvelevat kahvio- ja neuvottelutilat sekä varasto- ja arkistotiloja. Sisustussuunnitel-
mat laati Sisustusarkkitehtitoimisto Vesa Ervasti.

• Julkisivukorjaus, rappauksen uusiminen ja julkisivun täydennysosien kunnostus. 
Ikkunat korvattiin uusilla puu-alumiini-ikkunoilla. Portaikkojen suuret ruutuikku-
nat tehtiin alumiiniprofiilista. Uudet ulko-ovet tehtiin alumiinirakenteisina.

• Rakennukseen rakennettiin hissitorni ja koillispäädyn kierreporras uusittiin. Si-
säänkäyntiympäristöjä suojattiin uusilla teräsrakenteisilla katoksilla ja sisään-
käynnin yhteyteen rakennettiin esteetön luiska.

• Ullakkokerroksen lisäksi tilamuutoksista merkittävin oli kolmannen kerroksen 
päätyportaan yläpuolelle tehty kokoushuone. Muutoin porrashuoneet ja pääau-
lan mosaiikkibetonilattiat säilytetiin alkuperäisinä.

• Kellarin alapohja purettiin ja sen korkotasoa laskettiin, jolloin kellariin saatiin li-
sää korkeutta. Kellariin tehtiin koko rakennusta palvelevat taukotilat.

• Kiviaineiset seinät tasoitettiin ja maalattiin. Toimistotilojen lattiapäällysteet uu-
sittiin ja alakattojen akustiikkaa parannettiin. Uudet väliseinät tehtiin keveinä 
levyseininä tai muurattuina tiiliseininä. Vanhat rakennus-, lvi-, sähkö ja rakennus-
automaatiotekniset järjestelmät korvattiin uusilla.

• Piha-alueen kuivatus ja päällysteet uusittiin. Vanhat betonilaatat ja kasvillisuus 
säilytettiin.

Muutos ja korjaus 12.12.2014 Linja-arkkitehdit

Toimistokerroksissa tiloja muutettiin monitilatoimistoiksi. Keskusauloja avarrettiin ja 
niiden sisustus uudistettiin. Kellarikerroksen henkilöstön taukotiloja uudistettiin.

K5

43



6.2 Kasarmi K6
Kasarmirakennukset K6 ja K8 rakennettiin yhteneväisillä tyyppipiirustuksilla vuosina 1953-54. Suunnitteluvai-
heessa rakennuksista käytettiin nimiä kasarmi 3 ja kasarmi 4.  Rakennuksen piirustukset on signeerannut ark-
kitehtiylioppilas Vilho Noko yksin. Piirustussarja on päivätty 15.12.1952.

Rakennukseen tehtiin ensimmäinen peruskorjaus vuonna 1977, johon asti siinä toimi Pohjan Pioneerikomppa-
nia. Vuosina 1980-1988 rakennuksessa toimi Tampereelta Ouluun muuttaneen Oulun Ilmatorjuntapatteriston 
1. Patteri. Viimeinen rakennuksessa toiminut yksikkö oli vuonna 1989 perustetun Pohjois-Suomen Viestipatal-
joonan Puhelinkomppania. Kasarmi peruskorjattiin siviilikäyttöön vuonna 2000.
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Kasarmi K6:n ensimmäisen kerroksen 
pohjapiirros. Kerroksessa on kaksi lähes 
peilikuvana piirrettyä lamellia, joita yhdistää 
nivelkohtaan sijoitettu käytävä. Molemmissa 
siivissä on seitsemän kappaletta kymmenen 
miehen tupia sekä toimisto- ja pesuhuoneet. 
Keskuskäytävän päädyissä on lukuhuoneet. 
KUVA: Senaatti-kiinteistöt

VIEREINEN SIVU: Kasarmi K6:n julkisivu 
huhtikuussa 1954 idästä kuvattuna. 
KUVA: Sotamuseo, kuvaaja: Kaltokari

Kellarikerroksessa on luokkahuoneita ja 
varastoja. Kerrokseen johtaa lastausovet 
koillispäädystä ja kaakkoissivulta. KUVA: 
Senaatti-kiinteistöt
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Toisen kerroksen pohjakaava on yhtene-
vä ensimmäisen kerroksen kanssa. KUVA: 
Senaatti-kiinteistöt

Ullakkokerroksessa on kaksi korkeaa voimis-
telusalia. Kylmä ullakkotila toimii varastona. 
KUVA: Senaatti-kiinteistöt
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K6

Julkisivu kaakkoon.  KUVA: Senaatti-kiinteistöt

Julkisivu luoteeseen.  KUVA: Senaatti-kiinteistöt

Päätyjulkisivu lounaaseen. KUVA: Senaatti-kiinteistöt

Päätyjulkisivu koilliseen.  KUVA: Senaatti-kiinteistöt
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Arkkitehtiylioppilas Vilho Nokon allekirjoittama 
leikkauspiirros, johon hän on nimennyt ylä- ja 
välipohjan rakennekerroksia. KUVA: Senaatti-
kiinteistöt
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Avoimien ovien päivä Oulun kasarmin 100-vuotisjuhlassa vuonna 1981. Kuvassa rakennukseen K6 sijoitetun ilmatorjuntapatteriston ensimmäisen patterin sisäänkäyntiympä-
ristö ja julkisivu vuoden 1978 peruskorjauksen jälkeisessä tilanteessa. KUVA: Museovirasto Journalistinen kuva-arkisto, Kaleva



Kasarmi K6 peruskorjausvaiheessa 4.9.2000. Työt keskittyvät etupihalle ja porrastornin rakentamiseen.  KUVA: Senaatti-kiinteistöt
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Kasarmi 6 toimi Pohjois-Suomen Viestipataljoonan Puhelinkomppanian kasarmina 
vuoteen 1999 saakka.  Ensimmäinen peruskorjaus tehtiin vuosina 1977-78 pääosin ra-
kennuslaitoksen omana työnä. Toinen peruskorjaus toteutettiin vuosituhannen vaih-
teessa, kun rakennus muutettiin siviilikäyttöön.

Peruskorjaus 1.11.1977, Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala

Miehistökasarmin sisätiloja uudistettiin maalamalla ja pintamateriaaleja uusimalla. Ti-
lamuutoksia toteutettiin seuraavasti:

• Kellarikerrokseen tehtiin henkilökunnan ja siivoojien sosiaalitilat.

• Ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa uusittiin varusmiesten pesutilat ja kuiva-
ushuoneet. Tilamuutoksessa kustakin siivestä ja kerroksesta yksi miehistötupa 
puolitettiin neljän hengen huoneeksi.

• Suurimmat tilamuutokset tehtiin ullakkokerroksessa, jossa eteläpäädyn voimis-
telusali muutettiin luokkahuoneeksi. Kylmään ullakkoon tehtiin perinnehuone, 
puku- ja pesuhuoneet, keittokomero sekä ilmastointikonehuone. Myös pohjois-
päätyyn tehtiin uusi luokkahuone.

• Rakennukseen tehtiin koneellinen ilmanvaihto. Se myös liitettiin kaukolämpöön.

Muutos ja perusparannus 6.11.1999, Arkkitehtitoimisto Vauhtiviiva Oy

Arkkitehti Juha Pasasen johtaman Vauhtiviiva Oy:n suunnitelmassa suurin ulkoark-
kitehtuuriin kohdistunut muutos oli teräs- ja lasirakenteisen porrashuoneen raken-
tamien lamellien nivelkohtaan. Sisätilojen keskuskäytävään perustunut tilajärjestys 
rikottiin näyttävästi.

• Julkisivuun rakennettiin uusi porrashuone. Kellarin huolto-oville rakennettiin 
luiskat. Kellarin ikkunat muurattiin umpeen arkistojen kohdalta.

• Kellarin lattiaa laskettiin. Kellarin koillissiipeen sijoitettiin arkistot, sosiaalitilat ja 

aputilat. Lounaissiipeen tehtiin muodoltaan monimuotoisia toimistotiloja va-
paasti polveilevan kaksoiskäytävän varrelle. Keskelle tehtiin neuvottelu-, varasto- 
ja sosiaalitilojen keskittymä.

• Ensimmäinen kerros jaetiin kahdeksi erilliseksi toimistosiiveksi. Monimuotoisessa 
tilajärjestyksessä oli toimistohuoneita, avokonttoritiloja ja neuvottelutiloja. Kes-
kuskäytävä tekee polveilevan kierroksen siiven ympäri.

• Toinen kerros toteutettiin alempien kerrosten tilajakoperiaatteita muunnellen.

• Kolmannen kerroksen päätyyn sijoitettiin koulutustilat. Sivukäytävän varrelle 
tehtiin myös saunatilat sekä henkilökunnan kahvio. Molempiin siipiin sijoitettiin 
oma ilmastointikonehuone.

• Pihalle tehtiin uusi jätekatos. Suksivarasto muutettiin autotalliksi.

Muutos 23.10.2009, Arkkitehtitoimisto Raila ja Tapio Rönkönharju Oy

Muutokset kohdistuivat Metsähallituksen käytössä olleeseen kolmanteen kerrokseen, 
jonka koillispäätyyn sijoitettiin Tieliikennekeskuksen tiloja. Lounaispäädyn luokka-
huoneesta tehtiin avokonttoritila ja henkilökunnan kahviosta erotettiin lasiaukkoisel-
la väliseinällä koulutus- ja neuvottelutila. 

Tilamuutos 19.12.2016, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy

Kolmanteen kerrokseen tehtiin uudet tilat Liikennevirastolle. Kokous- ja neuvotteluti-
lojen paikalle tehtiin päivystyssali ja toimisto. Samaan toimitilaan liittyvä avokonttori 
tehtiin koillispäätyyn. Ainoa julkisivuun kohdistunut muutos oli rakennuksen koillis-
kulmalle sijoitettu vedenjäähdytin.

Muutos 5.1.2017, Arkkitehtitoimisto Arktiimi Oy

Muutostarve syntyi Oikeusapu- ja edunvalvontatoimiston muutossa kasarmi 6:n koil-
lissiiven ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen. Tiloihin tehtiin asiakaspalvelu- ja sosi-
aalitiloja, joihin liittyi väliseinä-, kaluste- ja materiaalimuutoksia.

Korjaustyö 13.3.2018, Ramboll Oy

Rakennuksen kellarikerroksessa suoritettiin tiivistyskorjaus. Sisäpuoliset toimenpiteet 
kohdistuivat kellarin ulkoseinään ja alapohjaan. Rakennuksen ulkopuolella parannet-
tiin ulkoseinän lämmöneristävyyttä ja vedeneristystä. Myös salaojat ja pintavesien 
hallinta uusittiin.
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6.3 Kasarmi K7

Kasarmi K7 valmistui vuonna 1953. Siihen sijoitettiin aluksi 1. Prikaatin II pataljoona ja myöhemmin 1. Erilli-
nen Autokomppania. Autokomppania toimi kasarmissa vuoden 1996 loppuun saakka, jolloin se siirrettiin Ka-
jaaniin osaksi Kainuun Prikaatia. Suunnitteluvaiheessa rakennuksesta käytettiin nimeä kasarmi 2. Rakennuksen 
15.12.1952 päivätyt piirustukset on signeerannut arkkitehtiylioppilas Vilho Noko yksin. Rakennuksen ulkoarkki-
tehtuuri on sukua Nokon Hyrylään suunnittelemalle Olympiakasarmille, joka valmistui vuonna 1952. 

Rakennukseen on tehty peruskorjaukset vuosina 1984 ja 2000, jolloin kasarmi muutettiin siviilikäyttöön.
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VIEREINEN SIVU: Kasarmi 6 juhlalipu-
tettuna Oulun kasarmin vihkiäisissä 
6.2.1953.  Kuva on otettu etelän suun-
nasta. KUVA: Sotamuseo, kuvaaja Tuomi

Kellarikerroksessa sijaitsi varuskunnan 
aluelämpöverkkoon kuulunut kattilahuo-
ne ja polttoainevarasto. Muut tilat ovat 
varastoja ja luentosaleja. Lamellit ovat 
toistensa peilikuvia. KUVA: Senaatti-kiin-
teistöt

Ensimmäisessä kerroksessa on huo-
mattavan leveät käytävät, jota reu-
nustavat epäsymmetrisesti sijoitetut 
pilarilinjat. Suuremmat huoneet ovat 
kymmenen hengen miehistötupia. 
Pienemmissä huoneissa on toimis-
toja, upseerien majoitushuoneita ja 
aputiloja. Huoneissa on yksi suuri ik-
kuna.   KUVA: Senaatti-kiinteistöt
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Toisessa kerroksessa on ensim-
mäistä kerrosta kapeampi käytävä. 
Kymmenen hengen miehistötupia 
on neljätoista ja pienempiä kaksi. 
Pesu- ja saniteettitilat on sijoitet-
tu lamellien nivelkohtaan. Siipien 
välillä ei ole sisäyhteyttä.  KUVA: 
Senaatti-kiinteistöt

Ullakkokerroksessa on kaksi 
erillistä voimistelusalia. Kylmässä 
ullakkotilassa on puurunkoisia 
häkkivarastoja.  KUVA: Senaatti-
kiinteistöt
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Kasarmi 7:n pesuhuone 
uutena Oulun kasarmin 
vihkiäisissä 6.2.1953.  
KUVA: Sotamuseo, 
kuvaaja Tuomi
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Kasarmi 7:n toisen 
kerroksen käytävä uu-
tena Oulun kasarmin 
vihkiäisissä 6.2.1953.  
KUVA: Sotamuseo, 
kuvaaja Tuomi
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Kasarmi 7:n kymme-
nen hengen varus-
miestupa uutena 
Oulun kasarmin 
vihkiäisissä 6.2.1953.  
KUVA: Sotamuseo, 
kuvaaja Tuomi



Kasarmi 7:n julkisivu luo-
teeseen. Toisin kuin muis-
sa kivikasarmeissa, tässä 
rakennuksessa aukotus 
on harva ja epäsäännöl-
linen. Katolle on piirretty 
huomattavan monta il-
manvaihtohormia.  KUVA: 
Senaatti-kiinteistöt

Leikkauspiirros koillissiivestä. KUVA: Senaatti-kiinteistöt Kasarmi 7:n lounaispääty. KUVA: Senaatti-kiinteistöt
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K7Kasarmi 7:n kolmannessa kerroksessa oli kaksi voimistelusalia. 
Varusmiehet pelaavat lentopalloa tammikuussa 1958. KUVA: 
Sotamuseo, kuvaaja Allan Arponen
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Leikkauspiirros lounaissiivestä on tehty 2.7.1951. Alkuperäisen piirus-
tuksen päälle on hahmoteltu huomattavasti suuremman lämpölaitok-
sen piippua. KUVA: Senaatti-kiinteistöt
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Kasarmi 7 toimi Pohjois-Suomen Viestipataljoonaan kuuluneen 1.Erillisen Autokom-
ppanian kasarmina vuoteen 1997 saakka. Ensimmäinen peruskorjaus tehtiin vuonna 
1984 rakennuslaitoksen omana työnä. Toinen peruskorjaus toteutettiin vuosituhan-
nen vaihteessa, kun rakennus muutettiin ensin Tiehallinnon ja myöhemmin Maanmit-
tauslaitoksen käyttöön.

Peruskorjaus 10.4.1984, Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala

Miehistökasarmin sisätiloja uudistettiin maalamalla ja pintamateriaaleja uusimalla. 

• Ikkunat uusittiin kunnostamalla vanhat kaksikertaiset ikkunat ja lisäämällä van-
han ikkunan sisäpuolelle yksinkertainen lisäikkuna. Vanhojen tuuletusikkunoiden 
paikalle asennettiin tuuletusluukut.

• Rakennukseen tehtiin koneellinen ilmanvaihto. Se myös liitettiin kaukolämpöön. 

• Kellarikerroksessa varastot keskitettiin pohjoispäähän ja vapautunut tila muutet-
tiin kouluttajien työ- ja sosiaalitiloiksi.

• Ensimmäisessä kerroksessa uudistettiin peseytymistilat ja wc:t. Muutoksella 
mahdollistettiin siipien välisen sisäyhteyden avaaminen. Vastaavat muutokset 
toteutettiin myös toiseen kerrokseen.

• Ullakon lounaispäässä kylmään varastotilaan tehtiin kaksi luokkahuonetta ja il-
manvaihtokonehuone. Koillispäädyn voimistelusaliin toteutettiin sama tilasarja 
peilikuvana.

Muutos 20.1.1999, Arkkitehtitoimisto Raila ja Tapio Rönkönharju Oy

Destia otti käyttöön rakennuksen ensimmäisen ja toisen kerroksen tilat sekä kellarin 
varastotilat.

• Sisäänkäynnin yhteyteen rakennettiin henkilöhissi. Sen ulkoarkkitehtuuri sopeu-

tettiin olevan rakennuksen ilmeeseen. Sisäänkäyntien suojaksi tehtiin kaareva-
muotoiset teräskatokset. Ulko-ovet uusittiin. Vanhoja ikkunoita kunnostettiin.

• Kellarissa muutoksia tehtiin vain koillispäätyyn. Sinne sijoitettiin toimistoja, arkis-
toja ja varastoja. Henkilökunnalle tehtiin saunaosasto ja kuntohuone. Keskuskäy-
tävän suoralinjaista muotoa rikottiin.

• Ensimmäisen kerroksen miehistötuvat muutettiin 2-6 hengen toimistohuoneiksi. 
Leveään keskuskäytävään rakennettiin laivan muotoiset tulostus- ja paperivaras-
tot. Keskuskäytävän suoralinjaista muotoa rikottiin diagonaalisilla huonemuo-
doilla. Siipien välille avattiin kulkuyhteys, johon sijoitettiin taukotila.

• Toinen kerros uudistettiin ensimmäisen kerroksen tapaan.  Alkuperäinen kapea 
keskuskäytävä levennettiin.

• Ullakkokerroksen molempiin siipiin tehtiin uudet ilmanvaihtokonehuoneet.  Sii-
pien välille tehtiin yhteys ulkoparvekkeen kautta. Koillispäätyyn sijoitettiin neu-
vottelu- ja koulutustila sekä erillinen työhuone.

Peruskorjaus 31.12.2014 Arkkitehtitoimisto Jussi Tervaoja Oy

Rakennuksen kellari ja ensimmäinen kerros peruskorjattiin Maanmittauslaitoksen 
käyttöön. Työtilat ja toimistointeriöörit toteutettiin Maanmittauslaitoksen oman kon-
septin mukaisesti. Toiseen kerrokseen ja ullakkokerrokseen ei tehty muutoksia.

• Rakennuksen ulkopuoliset viemäröinnit, sadevesijärjestelmät ja salaojat uusittiin.  
Pihojen päällysteet uusittiin.

• Kellarin seinät lisäeristettiin. Vesikattoa tiivistettiin tarvittavilta osin.

• Keskeiset täydentävät rakenneosat kuten ikkunat, ovet ja katokset säilytettiin. 
Uudet kevyet väliseinät ovat muurattuja tai puurakenteisia. Sisäovet uusittiin. 
Seinät huoltomaalattiin.

• Kellarikerroksessa molemmat siivet korjattiin ja otettiin käyttöön. Koillissiipeen 
tehtiin avointa työtilaa ja sosiaalitiloja sekä ilmanvaihtokonehuone. Lounaissii-
peen tehtiin kapean käytävän varrelle työtiloja, varastoja, verstas ja kuntohuone.

• Ensimmäisessä kerroksessa viimeisetkin viitteet kasarminaikaiseen keskuskäytä-
väratkaisuun purettiin. Tilasarjat muodostuivat avotoimistoista, neuvotteluhuo-
neista ja eriytymistiloista. Asiakaspalvelu sijoitetiin rakennuksen keskelle.
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Vuonna 1999 Kasarmi 8 oli edelleen lähes alkuperäisessä kunnossa. Se oli ainoa ilman peruskorjausta jäänyt kasarmi. KUVA:  Museovirasto Journalistinen kuva-arkisto Kaleva, kuvaaja Matti Pietola 
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6.4  Kasarmi K8
Kasarmi K8 valmistui vuonna 1954 1. Erillisen Viestikomppanian 
käyttöön. Suunnitteluvaiheessa rakennuksesta käytettiin nimeä 
kasarmi 4. Rakennus oli lähes identtinen K6 kanssa ja tehty osin 
samoilla arkkitehtiylioppilas Vilho Nokon 6.3.1953 laatimilla tyyp-
pipiirustuksilla. vuonna 2000, jolloin kasarmi muutettiin siviilikäyttöön.

Pohjois-Suomen Viestipataljoonan perustamisesta 1.1.1989 alka-
en kasarmissa toimivat pataljoonan Radiokomppania ja aliupseeri-
koulu. Vuonna 1999 Viestipataljoona siirtyi Kajaniin osaksi Kainuun 
Prikaatia. Rakennuksen ensimmäinen peruskorjaus tehtiin vasta 

Julkisivu kaakkoon eli Pohjantien suuntaan. KUVA: Senaatti-kiinteistöt

Kasarmi 8:n koillispääty. KUVA: Senaatti-kiinteistöt

Kasarmi 8:n lounaispääty. KUVA: Senaatti-kiinteistöt

Julkisivu luoteeseen. KUVA: Senaatti-kiinteistöt

K8
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Viestimiehet harjoittelevat sähköttämistä K8 kellarin luokkatilassa tammikuussa 1958. Luokkahuo-
ne sijaitsi rakennuksen eteläpäädyssä. KUVA: Sotamuseo, kuvaaja Allan Arponen

K8

64

Samaan aikaan toiset viestimiehet harjoittelevat vastapäisessä radioluokassa. KUVA: Sotamuseo, 
kuvaaja Allan Arponen



Kasarmi K8:n kellarikerroksen lounaispäädyssä 
on luokkahuoneita ja varastoja. Koillispäässä 
on radioluokkia, varastoja sekä alkuvaiheessa 
myös radio- ja puhelinkorjaamot. Kun Oulun 
korjaamon rakennus Pohjantien itäpuolelle 
valmistui, tiloja vapautui viestivälinevaraston 
käyttöön. 
KUVA: Senaatti-kiinteistöt 

Ensimmäisen kerroksen pohjapiirros. Mo-
lemmissa siivissä on seitsemän kappaletta 
kymmenen miehen tupia sekä pesuhuoneet. 
Koillissiivessä on kolme toimistohuonetta ja 
lounaissiivessä kolme kouluttajien huonetta. 
Pesutilat ovat siipien nivelkohdassa. Siipien 
välillä on kapea yhdyskäytävä. 
KUVA: Senaatti-kiinteistöt
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Kasarmi K8:n toisen kerroksen pohja-
kaava on lähes identtinen ensimmäisen 
kanssa. Koillispäädyn nurkkahuoneissa 
oli komppanian päällikön ja varapäälli-
kön toimistot. Lounaissiiven nurkissa oli 
vastaavasti kolme kouluttajien huonetta. 
KUVA: Senaatti-kiinteistöt

K6 ja K7 tavoin ullakolla oli kaksi erillistä voi-
mistelusalia sekä kylmiä varastotiloja. KUVA: 
Senaatti-kiinteistöt

K8
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K8:n  (piirustuksessa Kasarmi 
4) piirustussarjassa on käytetty 
samaa leikkauspiirrosta kuin 
K6:ssa. KUVA: Senaatti-kiin-
teistöt
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Pohjan Prikaatin 
komentaja eversti So-
tisaari tarkastaa joukot 
paraatikentällä ennen 
sotilasvalaa. Taustalla 
kasarmi 8 alkuperäi-
sessä asussa. KUVA: 
Pohjois-Pohjanmaan 
Museo, Uuno Laukan 
kokoelma
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Kasarmi 8 toimi viestiaselajin kasarmina vuoteen 1999 saakka. Rakennuksen perus-
korjaus viivästyi ja siitä luovuttiin kokonaan 1990-luvulla, kun Puolustushallinnon ra-
kennuslaitos sai tiedon varuskunnan tulevasta muutosta.

Peruskorjaus 21.6.1999, Arkkitehtitoimisto Holma & Vuolteenaho Oy

Rakennukseen ensimmäinen peruskorjaus suunniteltiin toimistokäyttöä varten. En-
simmäisinä siviilitoimijoina rakennukseen asettuivat Senaatti-kiinteistöjen edeltäjä 
Valtion kiinteistölaitos, TE-keskus ja Tekes.

• Rakennuksen ulkopuoliset viemäröinnit, sadevesijärjestelmät ja salaojat uusittiin.  
Pihojen päällysteet uusittiin.

• Vanha alapohja purettiin ja uusi kellarin lattia rakennettiin 300 mm alemmaksi. 
Yläpohjan palopermanto korvattiin uudella laatalla. Myös vesikate ja sadevesi-
kourut uusittiin.

• Rakennukseen tehtiin rungon ulkopuolinen hissitorni ja sille katos. Teräksestä ja 
lasista tehty lisäys erottui tunnistettavana 2000-luvun kerrostumana.

• Kaikki vanhat ikkunat purettiin ja korvatiin uusilla puu-alumiini-ikkunoilla. Myös 
kaikki ulko-ovet korvattiin uusilla alumiinirakenteisilla ovilla. Sisäovet uusittiin. 
Seinäpinnat maalattiin. Laatoitukset ja paneloinnit uusittiin. Mosaiikkibetonilatti-
oiden päälle asennetiin uudet pinnat. Porrashuoneiden alkuperäisyys säilytettiin.

• Kellarikerroksen molempiin siipiin tehtiin toimistohuoneiden alue, joka erotettiin 
kaarevalla seinällä avokonttorista. Alkuperäinen keskuskäytävään perustunut ti-
lajärjestys rikottiin. Tiloihin sijoittuivat kiinteistölaitoksen yksiköitä.

• Ensimmäisen kerroksen keskuskäytävää levennettiin ja sen keskelle tehtiin mo-
lempiin siipiin kokous- ja sosiaalitilojen kaarevaseinäinen tilasarja. Entiset mie-
histötuvat pilkottiin erillisiksi toimistohuoneiksi. Tiloihin muuttivat Tekes ja 
TE-keskus. Toinen kerros tehtiin samalla pohjakaavalla TE-keskuksen käyttöön.

• Ullakkokerrokseen tehtiin saunaosasto, henkilökunnan kahvio ja neuvottelutilat.  
Ullakolle sijoitettiin kaksi ilmanvaihtokonehuonetta. Lounaispäätyyn jäi varatila.

Muutos 3.11.2008, Studio Klyyvari 3A (Ville Tervaoja)

Kellarikerroksen tilamuutokset Oulun lääninhallituksen toimistotiloiksi.

Korjaus 15.11.2010, Arkkitehtitoimisto Raila ja Tapio Rönkönharju Oy

Kellarikerroksen pohjoissiiven lattian korjaus. Vanha pinnoite poistettiin ja korvattiin 
uudella PVC-matolla ja lattialaatalla.

Tilamuutos 6.6.2016, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy

Toisen kerroksen lounaispäätyyn tehtiin tilamuutos Valtoria varten.

Tilamuutos 29.12.2016, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy

Ensimmäiseen kerroksen lounaispäätyyn tehtiin Senaatti-kiinteistön kokouskeskus. 
Siitä rakennettiin monitilatyöympäristö, jossa avokonttoriin yhdistyy pieniä eriytettyjä 
työtiloja ja neuvotteluhuoneita. Perusratkaisu perustui kaksoiskäytävän varrelle luo-
tuun tilasarjaan. Koillispääty säilyi perinteisenä toimistohuoneiden tilasarjana. Pieniä 
tilamuutoksia myös piirustussarjassa 1.2.2019.

Tilamuutos 1.3.2018, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy

Tilamuutokset Oulun käräjäoikeuden väistötiloja varten ullakkokerroksessa. Kerrok-
seen tehtiin kolme istuntosalia sekä työ-, odotus ja sosiaalitiloja.  Pieniä tilamuutoksia 
myös piirustussarjassa 9.11.2018.

Tilamuutos 6.4.2018, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy

Tilamuutokset lounaissiiven pohjakerroksessa Valtoria varten.

Tilamuutos 1.6.2021, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy

Tilamuutoksia Oulun käräjäoikeuden väistötiloissa. Ensimmäiseen kerrokseen tehtiin 
uusia istuntosaleja, neuvotteluhuoneita, sosiaalitiloja sekä oikeudenkäynteihin liitty-
viä erikoistiloja. Ulkoseinään lisättiin tässä yhteydessä jäähdytyksen ulkoyksikkö.
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7  Muutos käynnistyy - maamme suurimman varuskuntakaupungin kasarmit päätyvät siviilikäyttöön

Vuoden 1961 ilmakuvassa 
Oulun kasarmin 1950-luvun 
rakennushankkeet on saatu 
päätökseen. Kivikasarmien 
itäpuolelle on rakentunut pe-
sula, korjaamo ja autohallien 
alue. KUVA: Ilmakuva 1961 (C) 
Maanmittauslaitos 2022

1. Intiön puutalot ovat kaupungin omistuksessa.  
Vesitorinmäellä on myös kasarmin henkilö-
kunnan asuinrakennuksia.

2. Hevostalli
3. Vartioitu portti
4. Kuusi ensimmäistä henkilökunnan kerrostaloa
5. Ratsukenttä
6. Asuintalo (1950-luvun alussa)
7. Tykkihalli

8. Päävartio
9. Asuinrakennus
10. Kasarmin kauppayhtiö
11. Ruokala, jonka länsipäässä 

muonavarasto Artteli
12. Kenraalin asunto
13. Asuinrakennus
14. Sotilaskoti
15. Asuinrakennus

16. Aliupseerikerho
17. Soittola (alunperin asuin-

rakennus)
18. Esikunta
19. Upseerikerho
20. Kasarmi 5
21. Kasarmi 6
22. Kasarmi 7
23. Kasarmi 8

24. Paraatikenttä
25. Henkilökunnan asuinrakennuksia
26. Pesula ja lämpökeskus
27. Autohalli
28. Korjaamorakennuksia
29. Piirimielisairaala
30. Varusvarasto

7.1 Oulun kivikasarmit valmistuvat muutosten kynnyksellä

Autonomian aikana varuskunnat sijoitettiin yleensä kaupunkeihin, koska tuolloin so-
tilasaseiden kantama oli vielä pieni. Harjoitusammunnat voitiin suorittaa normaaleilla 
ampumaradoilla ilman ympäristölle aiheutuvaa vaaraa. Toista maailmansotaa lähes-
tyttäessä tykistö ja muut raskaita aseita käyttävät joukot saattoivat ampua kovilla pa-
noksilla ainoastaan leirialueilla.86

Toisen maailmansodan jälkeen myös jalkaväen raskas aseistus oli kehittynyt sellai-
seksi, että kovapanosammuntoja varten vaadittiin yhtä suuria ampuma-alueita kuin 
panssarivaunujoukoilla ja tykistössä. Tässä vaiheessa kaupunkivaruskuntien ja kau-
empana sijaitsevien harjoitusmaastojen yhdistelmä nähtiin vielä käyttökelpoisena 
ratkaisuna, etenkin kun laajemman rakennustoiminnan rahoittamiseen ei nähty mah-
dollisuuksia.87

1950-luvun alussa sotakorvausten suoritusten jälkeen maassa esiintyi paljon työttö-
myyttä, jonka seurauksena Puolustusvoimien rakennustarpeita ryhdyttiin tarkastele-
maan myös työllisyyspolitiikan näkökulmasta. Kasarmialueita oli pakko peruskorjata, 
joten edessä tiedettiin olevan joka tapauksessa mittava investointiohjelma. Useille va-
ruskunnille perustettiin työmaita, joihin työntekijät otettiin työttömyyskortistoista.88 
Oulussa näiden työttömyystöiden merkitys oli huomattavan suuri.89

86 Tervasmäki, Vilho 1978: Puolustushallinto sodan ja rauhan aikana 1939-1978. Puolustusministeriön 
historia II. Sotatieteen julkaisuja XVII. Hämeenlinna, 358-359
87 ibid
88 Tervasmäki 1978, 437-438
89 Salo 2005, 380

Periaatteellinen päätös: kaupunkivaruskunnista korpivaruskuntiin

Kasarmialuetutkimusten mukaan asutuskeskuksissa sijainneita alueita ei ollut kan-
nattavaa laajentaa, koska maaseudulla maa maksoi vain murto-osan kaupunkialu-
een hinnasta. Puolustusvoimien rauhanajan päätehtävä oli koulutus, ja sen kannalta 
suurempi merkitys oli varuskuntaa ympäröivän harjoitusmaaston saavutettavuudella.

Kasarmialueita oli joka tapauksessa laajennettava ja koulutusolosuhteita parannetta-
va. Mahdollisuuksia tähän oli kolme: Vanhan varuskunnan laajentaminen lisäalueita 
hankkimalla, harjoitusalueiden hankkiminen varuskunnan tuntumasta mutta riittävän 
kaukaa asutuskeskuksesta tai kasarmialueen siirtäminen kokonaisuudessaan maaseu-
dulle esimerkiksi leirialueen yhteyteen.90

Puolustusministeriön rakennusosaston osastopäällikkönä 18.6.1956 aloittanut arkki-
tehti Vilho Noko piti viimeisintä vaihtoehtoa parhaimpana. Hänen uudessa varuskun-
tien perussuunnitelmassa prikaatit sijoitettiin maaseutuympäristöön.91

Perussuunnitelman keskeinen sisältö oli, että varuskunta-alueen eri toiminnot ja toi-
mijat erotettiin toisistaan. Varuskunnan ihannekoko oli Nokon mukaan 1 x 1-2 km 
ja alueella liikkuminen tuli järjestää niin, etteivät eri ryhmät kulkisi toistensa alueilla. 
Suunnitelmaan sisältyivät kantahenkilökunnan asuinalueet palveluineen sekä varus-
miesten kasarmit, koulutustilat, huoltoalue, virkistysrakennukset ja esikunta.92

90 Tervasmäki 1978, 438
91 ibid
92 Tervasmäki 1978, 438-439
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Harjoitusmaastot matkan takana

Oulun keskustan kasarmin kentillä voitiin suorittaa sulkeisharjoituksia ja ampumahar-
joituksia ilman kovia ammuksia. Sen sijaan maasto- ja kovapanosammunnat joudut-
tiin järjestämään kasarmin ulkopuolella.

Vielä 1960-luvun alussa keskustan harjoituksia voitiin järjestää piirimielisairaalan pel-
loilla, nykyisen hautausmaan krematorion paikalla sekä nykyisen Välkkylän maastossa 
Kontinkankaalla.93 Pohjantien rakentamisen ja kaupungin laajentamisen myötä nämä 
lähellä sijainneet harjoitusmaastot menetettiin. 

Esimerkiksi 1. ErVK:n alokkaat siirtyivät Hiukkavaaraan harjoitusalueille keskiviikkoi-
sin ja yöpyivät useimmiten teltoissa Sarvikankaan maastossa. Paluumarssi keskustan 
kasarmille suoritettiin torstaina tai perjantaina ammunnan jälkeen. Reitistä riippuen 
tämä 5-10 kilometrin mittainen matka taitettiin marssien, pyöräillen tai hiihtäen. Siir-
tymät veivät aikaa varsinaiselta koulutukselta, mutta olivat toki hyvää liikuntaa.94

93 Broström Kari, haastattelu 22.11.2021
94 Hansen-Haug Hannu 14.2.2022

Oulun varuskunnan joukkojen syyssotaharjoitukset Tervaojan maastossa 
4.10.1962.  KUVA: Museovirasto, JOKA Journalistinen kuva-arkisto Kaleva

Oulun kehittää rinnakkain kahta suurta varuskuntaa

Vielä vuonna 1949 uutta kasarmia kaavailtiin rakennettavaksi Laanilaan, mutta suun-
nitelman kariuduttua päätettiin pakon sanelemana parantaa Intiön kasarmialueen 
olosuhteita. Muuttohanke ei kuitenkaan unohtunut, vaan katse kohdistui seuraavak-
si Hiukkavaaraan, jossa sijaitsi saksalaisten toisen maailmansodan aikana rakentama 
ampumarata. Joukkojen sijoittamistoimikunnan päätöksen mukaisesti Hiukkavaaraan 
päätettiinkin rakentaa uusi kasarmi tykistörykmentille.95 

Puolustusministeriön sijoitustoimikunnan vuonna 1952 tekemiä suunnitelmia joudut-
tiin kasarmin rakentamisen edetessä muuttamaan. Huomattiin, ettei jalkaväellä ollut 
toimintaedellytyksiä ahtaalla keskustan kasarmilla, joten prikaati oli siirrettävä Hiuk-
kavaaraan ja tykistörykmentti vastaavasti kaupungin kasarmiin. Ratkaisua perusteltiin 
myös sillä, että moottoroituna yksikkönä tykistö pystyisi paremmin siirtymään harjoi-
tuspaikoille.96 

95 Niskala 2005, 329
96 Roudasmaa 1981, 209-210

Samanaikaisesti komentajien tekemät ehdotukset asuinrakennusten ja kasarmi-
en rakentamisesta alkoivat toteutua yhä useammalla sotilasalueella. Havaittiin, et-
tä ihanteellisin ratkaisu puolustusvoimien kannalta olisi maaseudulla riittävän laajan 
ampuma- ja harjoitusalueen keskellä sijaitseva varuskunta. Näin koulutukseen voi-
taisiin käyttää kaikki se aika, joka aikaisemmin kului harjoituspaikoille siirtymiseen.  
 
Kaupunkien virkamiehet innostuivat saadessaan keskeisiltä paikoilta vapautuvia maa-
alueita tonttimaaksi, mikä osaltaan joudutti varuskuntien siirtymistä maaseudulle.97

Oulusta Suomen suurin varuskuntakaupunki vuonna 1959

Vuonna 1957 perustettu Pohjan Prikaati toimi kuuden vuoden aikana kahdella ka-
sarmialueella: ensin keskustan kivikasarmeissa ja vuodesta 1963 alkaen Hiukkavaa-
ran uudella kasarmialueella.98 Kun Pohjanmaan tykistörykmentti perustettiin vuonna 
1959, Oulusta tuli Suomen suurin varuskunta. 

97 Tervasmäki 1978, 358-359
98 Niskala 2005, 329
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Oulun kasarmialueiden kehittyminen 1945-1970

GSPublisherEngine 2811.0.23.100

Kaksi kaaviota esittää Oulun kasarmialueiden kehityk-
sen ja joukkojen sijoitukset muutosvuosina 1945-
1970, jolloin Tuiran ja Laanilan kasarmit tyhjenivät. 
Tarkastelujakson päättyessä Keskustan ja Hiukka-
vaaran kasarmit olivat tasavahvoja. ALKUPERÄISET 
KAAVIOT:  Stig Roudasmaa,1981 s. 283

Keskustan kasarmialueella oli ahdasta, kun tilat jaettiin useiden eri joukkojen kesken. 
Kasarmeissa K7 ja K8 toimivat 1. Erillisen Autokomppania ja 1. Erillinen Viestikomp-
pania. Alueella oli edelleen myös Pohjan Prikaatin esikunta, esikuntakomppania ja 
viestikomppania sekä II pataljoona, kranaatinheitin- ja panssarintorjuntakomppania.99

Uutena joukko-osastona varuskunta-alueelle tullut Pohjanmaan Tykistörykmentti si-
joitettiin kahteen kivikasarmiin ja sen esikunta Vesitorninmäen asuinhuoneistoihin. 
Tykistörykmentille rakennettiin myös kokonaan uusia tiloja: 1960-luvulla harjoitus-
kentän pohjoisreunalle nousivat tykkihallit, tykkiharjoitushallit sekä voimistelu- ja elo-
kuvasali.100

99 Niskala 2005, 321 ja Hansen-Haug Hannu 14.2.2022
100 ibid
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"Suorakulmaista, vanikkamaista kaavaa 
kaapelikartta noudattaa vain kasarmin 
vanhimmassa osassa, siinä johon venäläiset 
ovat jättäneet jälkensä. Ruutukaavaan poh-
jautuva alue on kuitenkin pian linjoitettu. 
Muu kasarmialue näyttää pakenevan ruutu-
kaavaa sinkoillen sinne tänne."

Hannu Väisänen, Vanikanpalat 2004 s. 46
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7.2 Yhteisöllisyys ja hierarkia kasarmin aidan sisällä

Vielä 1960-luvulla suurin osa Oulun kasarmin henkilökunnasta asui perheineen kasar-
mialueella, jossa Puolustushallinto vuokrasi ja ylläpiti kohtuuhintaisia virka-asuntoja. 
Kasarmi muodosti pienoisyhdyskunnan, johon kuuluivat kaikki kenraalista aliupsee-
reihin sekä lisäksi suuri määrä siviilihenkilökuntaa. Kasarmin palveluihin kuului ruoka-
la, sotilaskoti, kirjasto, elokuvateatteri, kauppayhtiö ja päiväkoti. Iltahartauksia säesti 
kasarmin oma soittokunta.

1960-luvulle asti Oulun kasarmin asuntotarjonta oli puutteellista ja kirjavaa. Perheitä 
asui heikkokuntoisissa puukasarmeissa, nopeasti rakennetuissa omakotitaloissa sekä 
parakkia muistuttavissa rakennuksissa. Tilanne parani merkittävästi 1950-luvun puoli-
välissä, kun Vesitornimäelle valmistui kuusi asuinkerrostaloa. 1960-luvulla niitä raken-
nettiin kaksi lisää.

Pohjois-Suomen sotilasläänin komentajan asunto sijaitsi puutalossa kasarmialueen 
länsikulmalla. Kenraalin asunnon vieressä oli komendantin talo. Alueella vallitsi luon-
nollisena pidetty hierarkia.

Kasarmin lasten keskuudessa vastaavanlaista hierarkiaa ei tunnettu. Isän sotilasarvos-
ta riippumatta lapset kokivat olevansa osa samaa yhteisöä. Leikkipaikat olivat ulkona, 
ja vain hyvin harvoin leikittiin sisätiloissa. Kasarmi oli lapsen näkökulmasta jännittä-
vä ympäristö. Sen ilmapiiri oli turvallinen, mutta toki aseiden ja räjähteiden maailma 
oli välillä myös vaarallinen. Paraateja saatiin seurata eturivistä ja mäkeä voitiin laskea 
vaikka jäistä tykinputkea pitkin. Lasten ja varusmiesten välinen suhde oli luonteva.101

Ennen Pohjantien rakentamista kasarmialueen rajat olivat väljemmät. Eteläpuolella 
olevien niittyjen takana oli Piirimielisairaala, jonka potilaat kulkivat kasarmin poikki 
joelle virkistäytymään. Kasarmilla sairaala nimettiin leikkimielisesti "seiskapatteriksi". 

101 Räty Jorma, haastattelu 6.10.2021. Räty asui Oulun kasarmilla lapsuusvuodet 1953-1963, jolloin hä-
nen isänsä työskenteli autokomppanian kouluttajana ja äiti aliupseerikerhon emäntänä.  

Kasarmin yhteisöllisyys vertautuu saman aikakauden teollisuusyh-
dyskuntien yhteisöllisyyteen. Molemmissa tapauksissa hyvinvoinnis-
ta huolehti yksi työnantaja ja virka tarjosi sellaisia arjen etuisuuksia, 
joihin yhteisön ulkopuolisilla ei ollut pääsyä.

Kasarmin kentät, kokoontumis- ja liikuntatilat tarjosivat puitteet 
monipuolisille vapaa-ajan harrastuksille. Kantahenkilökunta toimi 
lasten harrasteryhmien vetäjinä ja urheilujoukkueiden valmentaji-
na. Poikien jääkiekkojoukkue Kasarmin Karhut osallistui turnauksiin 
muiden kaupunkiosajoukkueiden tavoin. Myös partiolaistoiminta oli 
suosittua.102

102 Aho Jukka, haastattelu 5.1.2022. Aho vietti koko lapsuutensa kasarmilla, jossa 
hänen isänsä työskenteli autokomppanian kouluttajana.  Jukka Aho toimi vuodesta 
1980 alkaen PVRL:n palveluksessa asuinkerrostalojen talonmiehenä ja vuosina1999 
-2021 siviilikäyttöön muutettujen kasarmirakennusten kiinteistönhoitajana.

Suomen suurimman varuskunnan mittakaava näkyi kaikissa kasarmin toiminnoissa. Kasar-
min pyhäkoululapset kuvattiin ruokalan portailla 1960-luvun alussa. Oikealla pyhäkoulun 
ohjaajana toiminut vääpeli Koistiaho. KUVA: Jorma Rädyn kotialbumi

Kasarmin poikien voittoisa jääkiekkojoukkue Kasarmin Karhut vuonna 1968. Oikealla on joukku-
etta valmentanut everstiluutnantti Kauko Pesonen. Jukka Aho on ylärivin pojista toinen oikealta. 
KUVA: Jukka Ahon kotialbumi

Paraatit olivat Oulun kasarmin asukkaille tuttu näky. Varuskunnan soittokunta 
toi juhlavuutta kasarmin iltahartauksiin ja päivittäiseen vartionvaihtoon. Ku-
vassa rykmentin komentaja ottaa vastaan joukko-osaston ohimarssin ruokalan 
edustalla. KUVA: Jukka Ahon kotialbumi

Liikunta ja harrasteet muodostivat kasarmin yhteisöllisyyden perustan. Kuvassa 
henkilökuntaa lentopallopelin tiimellyksessä 1960-luvun alussa. Vasemmalla 
näkyy Vesitorninmäki 7 kerrostalo ja taustalla piirimielisairaalan rakennusryh-
mä. Hiekkakasan kohdalla näkyy rakenteilla olevan Pohjantien alikäytävätyö-
maa.  KUVA: Jukka Ahon kotialbumi

74



Kasarmin yhteisöllisyys vertautuu saman aikakauden teollisuusyh-
dyskuntien yhteisöllisyyteen. Molemmissa tapauksissa hyvinvoinnis-
ta huolehti yksi työnantaja ja virka tarjosi sellaisia arjen etuisuuksia, 
joihin yhteisön ulkopuolisilla ei ollut pääsyä.

Kasarmin kentät, kokoontumis- ja liikuntatilat tarjosivat puitteet 
monipuolisille vapaa-ajan harrastuksille. Kantahenkilökunta toimi 
lasten harrasteryhmien vetäjinä ja urheilujoukkueiden valmentaji-
na. Poikien jääkiekkojoukkue Kasarmin Karhut osallistui turnauksiin 
muiden kaupunkiosajoukkueiden tavoin. Myös partiolaistoiminta oli 
suosittua.102

102 Aho Jukka, haastattelu 5.1.2022. Aho vietti koko lapsuutensa kasarmilla, jossa 
hänen isänsä työskenteli autokomppanian kouluttajana.  Jukka Aho toimi vuodesta 
1980 alkaen PVRL:n palveluksessa asuinkerrostalojen talonmiehenä ja vuosina1999 
-2021 siviilikäyttöön muutettujen kasarmirakennusten kiinteistönhoitajana.

Suomen suurimman varuskunnan mittakaava näkyi kaikissa kasarmin toiminnoissa. Kasar-
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Kasarmialue oli aidattu ja vartioitu. Kulku alueelle tapahtui kolmen 
vartiokopin kautta. Siitä huolimatta oli tavallista, että kaupunkilaiset 
oikaisivat kasarmialueen poikki kaupungilta palatessaan. Yleistä oli 
myös työporukoiden poikkeaminen sotilaskodin kahvilassa.

Tilanne muuttui 18. elokuuta vuonna 1981, jolloin ohjesäännön mu-
kaan toimineen vartiomiehen ja paikallisen nuoren siviilin kohtaa-
minen johti jälkimmäisen kuolemaan.103 Tämän jälkeen kasarmialue 
aidattiin verkkoaidalla ja vastuu vartioinnista siirtyi tehtävään koulu-
tetuille sotilaspoliiseille.104

Kirjailija ja kuvataiteilija Hannu Väisänen on tuotannossaan kuvannut 
Oulun kasarmin elämänmenoa. Väisäsen romaani Toiset Kengät sai 
vuonna 2007 Finlandia -palkinnon. 

103 Helsingin Sanomat 6.4.1984 s. 18
104 Aho Jukka op. cit.
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1980
Vuoden 1980 ilmakuvan keskellä 
näkyy kasarmialueen kahteen osaan 
halkaiseva Pohjantie. Se avattiin lii-
kenteelle vuonna 1967. KUVA: Oulun 
kaupungin karttapalvelu 

1. Pohjantie
2. Kasarmi 5
3. Kasarmi 6
4. Kasarmi K7
5. Kasarmi K8
6. Soittola
7. Suksivarasto H20
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Puolustushallinnon rakennustoimisto Oulun kasarmin rakentajana ja ylläpitäjänä

Oulun kasarmien ylläpidosta vastasi Puolustushallinnon rakennustoimiston Ou-
lun yksikkö. Sillä oli kiinteistöjen kunnossapitoon, kiinteistönhoitoon ja osin 
myös rakentamiseen tarvittavat resurssit LVI- ja sähköalan erikoisosaaminen mu-
kaan lukien. Yksikön vastuulle kuului myös ulkoalueiden hoito ja asuntojen isän-
nöinti sekä siivous. Yksikön toimitilat sijaitsivat varuskunnan korjaamon vieressä 
Värtössä. Vuoteen 1994 asti korjausten ja ylläpidon rahoitus tuli budjettivaroista 
Oulun Sotilaspiirin isännöimänä.

Yksi suurimmista tehtävistä oli kasarmialueen lämmitys. Alkuperäiseen alueläm-
pöjärjestelmään kuului kahdeksan koivuhaloilla lämmitettyä kattilaa, joista kaksi 
sijaitsi kasarmeissa K5 ja K7. Kattiloita hoitivat konemestarin alaisuudessa toi-

mineet rakennuslaitoksen lämmittäjät. 1970-luvun alussa tilanne muuttui, kun 
keskustan kasarmista tuli Oulun ensimmäinen kaukolämmityskohde. Kaukoläm-
mityksen tulo mahdollisti myös ensimmäisten ilmastointikoneiden rakentamisen 
kivikasarmeihin.

1980-luvulla keskustan kasarmirakennukset olivat aktiivisen korjauksen kohtee-
na. Korjaukset tehtiin tuolloin pääosin rakennuslaitoksen omana työnä, ja vasta 
myöhemmin käytettiin laajemmin ulkopuolisia urakoitsijoita. Rakennustoimis-
to vastasi myös kasarmialueen sähköverkosta, johon kuului kaksi muuntamoa, 
aluekaapelointi ja valaistusverkosto. Puhelinverkosta vastasi Puolustusvoimat.105

105 Reijo Mikkonen ja Esko Tuohino, muisto 19.1. 2022

1980-1990-lukujen saneeraukset

Vuonna 1951 valmistunut kivikasarmi K5 kunnostettiin 1980-luvulla Oulussa toiminei-
den esikuntien käyttöön. Kasarmirakennus K6 korjattiin Tampereelta Ouluun siirtyneen 
ilmatorjuntapatteriston käyttöön 1980-luvun alkupuolella. 1. Erillisen Autokomppanian 
kasarmi K7 saneerattiin vuosina 1985-1986. 

Nämä ensimmäiset korjaussuunnitelmat laati kasarmirakennuksiin erikoistunut arkki-
tehti Pekka Rajala. Töitä valvoi Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Oulun toimiston 
päällikkö Paavo Kuivamäki. Koko kasarmi sai uuden, professori Esko Järventauksen asi-
antuntemuksella suunnitellun värityksen. Värisuunnitelmassa kivikasarmit pyrittiin su-
lauttamaan puukasarmin taustalle antamalla niille aikaisempaa vaaleampi värisävy.106

Myös kasarmi 8 oli tulossa peruskorjaukseen 1990-luvun alussa. Hanke kuitenkin rau-
kesi, kun Ouluun saatiin ennakkotietoa Puolustusvoimien toiminnan loppumisesta kes-
kustan kasarmilla. Sen jälkeen rakennuksiin ei juurikaan enää investoitu, vaikka kaikki 
kasarmin rakennukset olivat Pohjois-Suomen Viestipataljoona käytössä vuoteen 1999 
saakka.107

106 Kaleva 6.9.1985 s. 8
107 Mikkonen Reijo, muistio 19.1. 2022 ja Hansen-Haug Hannu 14.2.2022 Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Oulun toimiston päällikkö rakennusmestari Paavo Kuiva-

mäki esitteli kasarmi 7:n peruskorjausta syksyllä 1985. LEHTILEIKE:  Kaleva 6.9.1985.
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7.3 Varuskunnan lakkauttaminen

Puolustusministeriön suunnitelmiin vaikuttivat puolustuksen painopisteen siirtämi-
nen pohjoisemmaksi sekä ikäluokkien jatkuva supistuminen. Ensimmäiset muutok-
set koettiin jo 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa, kun Pohjan Prikaatin kokoonpanoa 
supistettiin ja Pohjanmaan tykistörykmentti siirrettiin Sodankylään. Oulu sai tilalle 
pienempiä joukko-osastoja, jotka säilyttivät varuskunnan palveluksessa olevan työ-
voiman määrän lähes entisellään 1990-luvun lopulle saakka.108

Puolustusvoimat laati 1990-luvun aikana mittavan rationalisointi- ja leikkaussuunni-
telman, jonka tuloksena vuonna 1997 valmistuneen valtioneuvoston turvallisuuspo-
liittisen selonteon yhteydessä annetiin päätös useiden varuskuntien lakkautuksista. 
Listalla oli myös Oulu, jonka voimavaroja haluttiin siirtää muihin kaupunkeihin. 

Lakkautusta perusteltiin Oulun myönteisellä kehityksellä ja hyvillä tulevaisuudennäky-
millä korkean teknologian keskuksena. Sitä vastoin Sodankylän kehityksen katsottiin 

108 Salo 2005, 401

kytkeytyvän varuskunnan olemassaoloon ja Kajaanin varuskunnan vahvistamista pe-
rusteltiin Kainuun haastavan työllisyystilanteen näkökulmasta.109

Kun sotilaskoulutus päättyi Oulussa vuonna 1999, Intiöön jäi 35,6 hehtaarin kasarmi-
alue rakennuksineen. Kaikkiaan vapautuneiden rakennusten yhteenlaskettu kerrosala 
oli 68 316 kerrosneliömetriä.110 Kaupungin kasarmille jäi Maanpuolustusalueen esi-
kunta, joka sekin muutti Hiukkavaaraan vuonna 2007.

Siirtyminen siviilikäyttöön

Keskustan kasarmialueelle alettiin etsiä uusia omistajia ja uutta ideaa. Puukasarmialue 
siirtyi vuoden 1998 lopulla tehdyllä kaupalla Hengitysliiton omistukseen ja ammatti-
opisto Luovin käyttöön. 1950-luvulla rakennetut kivikasarmit jäivät Valtion kiinteistö-
laitoksen omistukseen. 

Oulun kaupunki laati kasarmialueelle asemakaavan, jolla mahdollistettiin alueen ke-
hittäminen ja määritetiin rakennusten suojelustatukset. Kaava vahvistettiin 13.12.2002 

109 Salo 2005, 402
110 Niskala 2005, 327

Alkusoittoa muutokselle. Pohjanmaan tykistörykmentin viimeinen ajoneuvo jättämässä Oulun 
kasarmin kesällä 1982. Alkamassa on pitkä moottorimarssi Sodankylään. KUVA: Museovirasto JOKA, 
Kaleva, kuvaaja Kalevi Rytkölä

Totiset ilmeet kertovat tilanteen vakavuudesta 1.12.1992, kun everstiluutnantti Reijo Sallinen 
kertoo kansanedustajille puolustusministeriön supistussuunnitelmien vaikutuksesta Ouluun. 
KUVA: Museovirasto JOKA, Kaleva kuvaaja Ilkka Laine  
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ja sen mukaisesti entisestä kasarmialueesta alkoi muotoutua julkisten palvelutoimin-
tojen ja kaupunkimaisen asumisen alue, johon tuli huomattava määrä työpaikkoja.

Valtion kiinteistölaitos selvitti 1990-luvun lopulla kivikasarmien uudelleenkäyttömah-
dollisuuksia. Syvärunkoinen, betonirakenteinen ja muodoltaan pelkistetty kivikasar-
mi todettiin varsin joustavaksi lähtökohdaksi häiriötä tuottamattomalle toiminnalle.111 

Rakennukset peruskorjattiin toimistorakennuksiksi, joiden pääkäyttäjiksi saatiin Ou-
lussa toimineita valtionhallinnon yksiköitä. 2000-luvun alussa kasarmi K6:ssa toimi 
Metsähallitus ja kasarmi K7:ssä Destia. Kasarmi K8:n toimijoita olivat muun muassa 
TE-keskus ja Engel. Maanpuolustusalueen esikunnalta vapautunut kasarmi K5 perus-
korjattiin hieman myöhemmin Ympäristötaloksi.

Kivikasarmit ovat toimineet Senaatti-kiinteistöjen toimistokonseptien kehitysalusta-
na. Vastaavasti myös muut käyttäjät ovat rakentaneet rakennuksiin oman brändinsä 
mukaisia toimitilaratkaisuja, joiden suunnitteluun on osallistunut useita oululaisia ark-
kitehtitoimistoja. Kasarmirakennuksia on hyödynnetty myös väistötiloina.

111 Reinikainen Jyrki 1998, Selvitys tyypillisen 50-luvulla rakennetun kasarmin uudelleenkäyttömahdolli-
suuksista , diplomityö Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto 1998.

Puolustusministeriön rakennusosasto rasteroi Oulun varuskuntakarttaan rakennushistoriallisesti 
merkittävät rakennukset. Arvottaminen perustui Museoviraston tutkija Jarkko Sinisalon 19.1.1984 
tekemään kohdekäyntiin. KUVA: Museoviraston arkisto

Tyhjentyneiden kasarmien kulttuuriperinnön 
säilyttäminen kansallisena haasteena

1990-luvun lopulla käynnistetty laajamittainen varuskuntien lakkaut-
taminen merkitsi huomattavan suuren kulttuuriperinnön ja kokonais-
ten alueiden ylläpidon katkeamista. Kasarmien suojelukysymyksiä 
pohdittiin valtakunnallisella tasolla koko 1990-luvun ajan Puolustus-
hallinon, Senaatti-kiinteistöjen ja Museoviraston yhteisissä neuvotte-
luissa.112

Muinaistieteellisen toimikunnan ja Puolustusministeriön välinen kes-
kustelu oli aloitettu jo 1960-luvulla. Tuolloin päähuomio oli ennen 
vuotta 1920 valmistuneiden rakennusten korjaushankkeissa.113 Suo-
jelun perusperiaatteista sovittiin tarkemmin toimijoiden 1980-luvulla 
tekemässä sopimuksessa. 

2000-luvulla Museovirasto inventoi kaikki maamme sotilaskohteet, 
jotka tämän jälkeen arvotettiin yksityiskohtaisen suojelutarpeen 
määrittämistä varten. Hankkeen puitteissa Museoviraston Kasarmi-
tietokantaan luetteloitiin 450 kohdetta ja lähes 9000 rakennusta.114 

Oulun tarkka-ampujakasarmit arvotettiin Vaasan ja Mikkelin ohel-
la erittäin hyvin säilyneiden kokonaisuuksien joukkoon ja ne nimet-
tiin valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen ympäristöjen listalle 
(RKY 2009)115. 

Rakennusten suojelu ja kasarmialueen ominaispiirteiden säilyttämi-
nen jäivät Oulun kaupungin asemakaavoituksen tehtäväksi. Vuonna 
2015 vahvistetussa kaavassa puukasarmirakennukset saivat suojelu-
merkinnän sr-1 ja kivikasarmit sr-20.116

112 Museovirasto Militaria-aineisto Fgd:2
113 V. Nokon kirje Muinaistieteelliselle toimikunnalle 22.3.1966
114 Museovirasto Militaria-aineisto: Ulla-Riitta Kauppi 28.8.2002 ja Muuriankkuri 
6/2005,  Helin Kirsti: Arvokas ja suojelun arvoinen sotavoimien kulttuuriperintö, 16-22
115 www.rky.fi  Oulun tarkka-ampujakasarmit
116 Oulun kaupunki, asemakaava 564-1733
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8  Nykytila

8.1 Rakennusten omistus ja käyttö

Kivikasarmirakennukset ovat valtionvarainministeriön alaisen liikelaitoksen, Senaatti-
kiinteistöjen omistuksessa.  Senaatti-kiinteistöt vuokraa tiloja toimijoille, joista suurin 
osa edustaa valtion aluehallintoa tai liikelaitoksia.

Rakennusten tilat ovat pääosin toimistokäytössä eri toimijoiden kesken jaettuina osi-
na. Tiloissa on työhuoneita, neuvottelu- ja sosiaalitiloja sekä varastoja. Jokaisella toimi-
jalla oma asiakaspalvelupisteensä. Kiinteistöhuollosta vastaa kaksi yksityistä toimijaa. 

Kivikasarmeihin liittyy kolme oheisrakennusta, joista kaksi on entisiä väestönsuojia ja 
yksi toimii autosuojana. Alueen maat ovat kaupungin omistamia katu- ja puistoalueita 
lukuun ottamatta Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa.

8.2  Kaavatilanne

Maakuntakaava

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava on saanut lainvoiman 7.12.2016. 
Siinä Oulun kasarmi on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Kasarmin vanhin osa on 
osoitettu valtioneuvoston päätöksen mukaisesti valtakunnallisesti merkittäväksi raken-
netuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009). Suunnittelumääräysten mukaisesti:

Alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää kulttuuriympäristön valta-
kunnallisten ja maakunnallisten arvojen säilymistä. Yksityiskohtaisem-
massa kaavoituksessa on otettava huomioon rakennettujen kulttuuriym-
päristöjen kokonaisuudet ja ominaispiirteet. Suunnittelussa tulee erityisesti 
kiinnittää huomiota RKY 2009 -inventoinnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan 
rakennettu kulttuuriympäristö 2015 –selvityksessä kirjattuihin arvoihin ja 
ominaispiirteisiin.

Yleiskaava

Voimassa oleva Uuden Oulun yleiskaava on vahvistettu 12.8.2016. Yleiskaavan kaava-
kartassa 1 kasarmialue kuuluu kaupunkikehittämisvyöhyke 3:een eli Kaupunkikehään, 
joka muodostuu kaupunkikeskustaa ympäröivistä tehokkaasti rakennetuista alueista. 

Kasarmi K5:n edessä on kaksi ranskalaisvalmisteista 
155 mm jäykkälavettista kanuunaa vuodelta 1877. 
Suomalaiset ampuivat viimeiset laukaukset näillä 
"Hyppy-Heikeillä" vuonna 1944.

 Ote voimassa olevan Uuden Oulun yleiskaavan kartasta 1, jossa kasarmialue sijoittuu 
ruskealla merkitylle kolmannelle kaupunkikehittämisvyöhykkeelle. KUVA: Oulun kaupun-
gin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.

Uuden Oulun yleiskaavan kartassa 2 kasarmialueelle on merkitty kolme käyttötarkoitusta. 
KUVA: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. O
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8  Nykytila

8.1 Rakennusten omistus ja käyttö
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jalla oma asiakaspalvelupisteensä. Kiinteistöhuollosta vastaa kaksi yksityistä toimijaa. 

Kivikasarmeihin liittyy kolme oheisrakennusta, joista kaksi on entisiä väestönsuojia ja 
yksi toimii autosuojana. Alueen maat ovat kaupungin omistamia katu- ja puistoalueita 
lukuun ottamatta Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa.

8.2  Kaavatilanne

Maakuntakaava

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava on saanut lainvoiman 7.12.2016. 
Siinä Oulun kasarmi on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Kasarmin vanhin osa on 
osoitettu valtioneuvoston päätöksen mukaisesti valtakunnallisesti merkittäväksi raken-
netuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009). Suunnittelumääräysten mukaisesti:

Alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää kulttuuriympäristön valta-
kunnallisten ja maakunnallisten arvojen säilymistä. Yksityiskohtaisem-
massa kaavoituksessa on otettava huomioon rakennettujen kulttuuriym-
päristöjen kokonaisuudet ja ominaispiirteet. Suunnittelussa tulee erityisesti 
kiinnittää huomiota RKY 2009 -inventoinnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan 
rakennettu kulttuuriympäristö 2015 –selvityksessä kirjattuihin arvoihin ja 
ominaispiirteisiin.

Yleiskaava

Voimassa oleva Uuden Oulun yleiskaava on vahvistettu 12.8.2016. Yleiskaavan kaava-
kartassa 1 kasarmialue kuuluu kaupunkikehittämisvyöhyke 3:een eli Kaupunkikehään, 
joka muodostuu kaupunkikeskustaa ympäröivistä tehokkaasti rakennetuista alueista. 

Kasarmi K5:n edessä on kaksi ranskalaisvalmisteista 
155 mm jäykkälavettista kanuunaa vuodelta 1877. 
Suomalaiset ampuivat viimeiset laukaukset näillä 
"Hyppy-Heikeillä" vuonna 1944.

 Ote voimassa olevan Uuden Oulun yleiskaavan kartasta 1, jossa kasarmialue sijoittuu 
ruskealla merkitylle kolmannelle kaupunkikehittämisvyöhykkeelle. KUVA: Oulun kaupun-
gin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.
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Uuden Oulun yleiskaavan kartassa 2 kasarmialueelle on merkitty kolme käyttötarkoitusta. 
KUVA: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.
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Vyöhykettä kehitetään toiminnoiltaan monipuolistuvana, tiivistyvän maankäytön sekä 
erityisesti joukkoliikenteeseen ja pyöräilyyn perustuvana kaupunkiympäristönä sekä 
asumisen yhteyteen sopivien työpaikkojen ja palvelujen ympäristönä. Suunnittelu-
määräysten mukaisesti:

Vyöhykettä tulee kehittää alueiden erityispiirteitä vaalien sekä vesistö-
jen läheisyyttä hyödyntäen ja rantojen yleistä käyttöä kehittäen. Erityistä 
huomiota tulee kiinnittää kaupunkikuvan parantamiseen, keskusten toi-
mintojen monipuolistamiseen, täydennysrakentamiseen ja vyöhykkeen 
asukasmäärän merkittävään lisäämiseen erityisesti joukkoliikenteen 
pysäkkien ja keskusten läheisyydessä, monipuoliseen asuntotarjontaan 
sekä viheralueiden laadun kehittämiseen. Vyöhykkeellä tulee varautua 
kaupunkiraideliikenteeseen tiivistyvillä alueilla.117 

Kaavakartassa 2 kasarmialue on jaettu kolmeen eri käyttötarkoitukseen. Kivikasarmi-
en alue on työpaikka-aluetta (TP), jossa:

Alue varataan monipuolisille työpaikkatoiminnoille, kuten toimistoille, 
palveluille ja sellaiselle teollisuustoiminnalle, josta ei aiheudu ympäris-
töön merkittävää melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa. Vähäi-
nen asuminen on alueella sallittua. Asemakaavoituksella tulee edistää 
hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisän ympäristön muodostumista.118

Vanha puukasarmi on julkisten palveluluiden aluetta (PY).  Kasarmialueen eteläosa 
ja entisten paraatikenttien alue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta (AK). Kenttätien 
kerrostalojen ja hautausmaan välissä on virkistysalue (V).119

Asemakaava ja suojelu

Korttelissa on voimassa 13.12.2002 vahvistettu asemakaava 564-1733 nimeltään Ka-
sarmi ja Kasarminranta. Siinä kivikasarmien korttelit 13,14 ja 18 on merkitty liike- ja 
toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Kortteliin 18 kuuluu myös autopaikkojen 
korttelialue (LPA). Kasarmirakennusten suurin sallittu kerrosluku on kolme, jossa ul-
lakkotilaa voi rakentaa 2/3 suurimman kerroksen alasta. Autopaikkoja on osoitettu 
yksi jokaista 50 kerrosneliötä kohti. 

Kivikasarmeilla on suojelumerkintä sr-2, jonka mukaan kyseessä on:

117 
118 Uuden Oulun yleiskaava kaavakartta 2 keskeinen kaupunkialue 2030_LAINVOIMAINEN.pdf
119 ibid
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117 www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/uuden-oulun-yleiskaava
118 Uuden Oulun yleiskaava kaavakartta 2 keskeinen kaupunkialue 2030_LAINVOIMAINEN.pdf
119 ibid

Suojeltava rakennus tai sen osa, jota ei saa purkaa ilman pakottavaa syy-
tä. Rakennuksessa tehtävät korjaus- ja muutostyöt sekä lisä- ja uudisra-
kentaminen on suoritettava siten, että rakennuksen rakennustaiteellinen, 
kulttuurihistoriallinen tai kaupunkikuvallinen arvo säilyy. 

Mikäli rakennuksessa tai sen lähiympäristössä on aikaisemmin suoritettu 
tämän pyrkimyksen vastaisia toimenpiteitä, on ne rakennuksen korjaus- 
ja muutostöiden yhteydessä korjattava entistäen tai muulla rakennuk-
seen tai lähiympäristöön sopivalla tavalla.

Korttelien 14 ja 18 ulkokulmiin on osoitettu täydennysrakentamista, jonka suurin ker-
rosluku on neljä ja joihin voidaan sijoittaa maanalaista pysäköintitilaa. Kulmaraken-
nusten ja kivikasarmien väliin on osoitettu rakennuspaikat enintään kolme kerrosta 
korkeille rakennuksille.

Edellä mainittujen lisäksi kortteleissa on myös int-merkintä, jonka mukaisesti:

Uudisrakennusten julkisivujen tulee olla vaaleita rapattuja tai vastaavia 
yhtenäisiä tasaisia kivipintoja. pihojen puolella saadaan käyttää lisäksi 
tehosteena puu-, levy- ja muurauspintoja. Uudisrakennusten kattomuoto 
tulee olla tasakattomainen. Rakennuksiin ei saa tehdä ullakkokerrosta, 
ellei asemakaavassa ole toisin osoitettu. Parvekkeet on toteutettava si-
säänvedettyinä tai parvekevyöhykkeinä. parvekekaiteissa on käytettävä 
pääosin lasia. Melualueiden puolella rakennusten parvekkeet on lasitet-
tava. 

Maantasokerroksessa asuinhuoneen lattiapinnan tulee olla vähintään 
0,7 m ajoneuvoliikenteelle varatun kadun pintaa ylempänä. Asuinker-
rostalojen porrashuoneen viihtyisyyden ja valonsaannin turvaamiseksi 
lasketaan jokaisen porrashuoneen kerrosalasta kokonaiskerrosalaan 15 
kem2/kerros. 

Korttelialueen sisäisiä tonttirajoja ei saa aidata.  Asuinkortteleiden maan-
tasossa olevat kattamattomat autopaikat tulee aidata.120

18.12.2015 vahvistetulla kaavamuutoksella 564-2246 korttelin 14 pohjoislaidalla si-
jainnut tontti erotettiin merkinnällä omaksi merkinnällä AK varustetuksi kortteliksi. 
Muutoksella mahdollistettiin Soittola-rakennuksen peruskorjaaminen asuinkäyttöön.

120 Oulun kaupunki asemakaava 564-1733

Voimassa oleva asemakaava KASARMI JA KASARMINRAN-
TA ak 1733 on vahvistettu vuonna 2002. KUVA: Oulun kau-
pungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.
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Kasarmialueen rakennuskannan ajoituskaavio. KUVA: Kantakartta ja rakennustiedot Oulun kaupun-
gin karttapalvelu. Osa ajoitustiedoista on tekijän täydentämiä.
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Paikallisesti arvokkaaksi luokiteltu kasarmialue on rajattu punaisella viivalla. Siihen ei kuulu Pohjan-
tien itäpuolen entisiä huoltoalueen rakennuksia. Valtakunnallisesti merkittävät aluekokonaisuudet 
(RKY 2009) on esitetty vihreällä vaakaraidoituksella. Kasarmialueella RKY- alueen nimi on "Oulun 
tarkka-ampujakasarmit". KUVA: Oulun kaupunki, Arvokkaita alueita Oulussa 2015-selvitys s. 19



VASEMMALLA: Senaatti-kiinteistöjen ko-
kouskeskuksen tuloaula YLLÄ: Kivikasarmin 
toimijoiden tunnuksia.
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VASEMMALLA: Up-
seerikadun päätteellä 
on vuonna 1926 
valmistunut J.S. Sirénin 
suunnittelema Intiön 
vesitorni. 

Viitenumerot esittävät valokuvissa näkyvät kohteet kantakartalla.

8.3  Kasarmirakennusten liittyminen rakennettuun ympäristöön

Kaupungin keskustan läheisyydestä ja viereisten alueiden tiivistymisestä huolimatta ka-
sarmi muodostaa edelleen selkeästi rajautuvan ja itsenäisen kokonaisuuden. Kasarmin 
sotilaallinen ilme on säilynyt kortteleiden muodoissa, avoimilla kentillä sekä pitkissä nä-
kymälinjoissa, joilla kullakin on omat tunnistettavat päätteensä.

Kasarmin rakennusten koordinaatisto noudattaa Oulun ruutukaava-alueen koillis-lou-
nais-suuntaista akselia, joka on tuotu alueelle 1880-luvun puukasarmeja rakennettaessa. 
Alueen maamerkkinä toimii rakennusten yli näkyvä Intiön vesitorni. Intiönmäelle 1970-lu-
vulla rakennetut pistetalot ja 2000-luvulla Kasarminrantaan rakennetut kerrostalot jää-
vät Siltavahti-tornitaloa lukuun ottamatta kasarmialueen sisäisten näkymien katveeseen.

Kenttätien kahdeksan kerrostaloa ovat valmistuneet kahdessa erässä vuosina 
1953-1959. Asunnot ovat nykyisin yksityisomistuksessa. Näkyvimpiä muutok-
sia rakennusten alkuperäisissä hahmoissa ovat ullakkoasuntoja varten raken-
netut kattolyhdyt.

Radan varteen vuonna 1956 valmistunut varusvarasto H5 ja sen jatkeella 
näkyvät varasto H4 vuodelta 1958 on korjattu uuteen käyttötarkoitukseen 
toimisto- ja toimitilarakennuksiksi.

Entinen pesula- ja vaatekorjaamo 
(1952) ovat viimeisiä Värtön puolella 
säilyneitä kasarmin rakennuksia.

Kenttätien kerrostaloissa on saman-
lainen kaksoispääty kuin kolmessa 
kivikasarmissa.
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Kenttätien kahdeksan kerrostaloa ovat valmistuneet kahdessa erässä vuosina 
1953-1959. Asunnot ovat nykyisin yksityisomistuksessa. Näkyvimpiä muutok-
sia rakennusten alkuperäisissä hahmoissa ovat ullakkoasuntoja varten raken-
netut kattolyhdyt.

Kasarmin lapset tunnistivat tyyppitalojen joukosta oman kotinsa eriväristen 
parvekkeiden perusteella. Tunnistettavuus parani vuonna 2013, kun viisi taloa 
sai päätyynsä Jorma Parkkarin tekemän reliefin. Niiden kuva-aiheet liittyvät 
tervan valmistuksen historiaa.

Kenttätien kerrostaloissa on saman-
lainen kaksoispääty kuin kolmessa 
kivikasarmissa.

Lokakuussa 1957 avattu sotilaskoti on yksityisomistuksessa. Nimen H16 saa-
neessa rakennuksessa toimii nykyisin kuntosali, kauneushoitola, päiväkoti ja 
maalausliike. Rakennuksen ulkoiset ominaispiirteet ovat säilyneet. 

Entinen pesula- ja vaatekorjaamo 
(1952) ovat viimeisiä Värtön puolella 
säilyneitä kasarmin rakennuksia.
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VASEMMALLA: Up-
seerikadun päätteellä 
on vuonna 1926 
valmistunut J.S. Sirénin 
suunnittelema Intiön 
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VASEMMALLA: 
Puukasarmin raken-
nuksia ja ulkotiloja 
on peruskorjattu 
ennallistaen. Kuvas-
sa vuonna 1880 val-
mistunut Andelinin 
talo K1.

YLÄOIKEALLA: Kivika-
sarmien alueella ajora-
dat ja kevyenliikenteen 
väylät muodostavat 
kasarmialueille tyypilli-
siä pitkiä suoria.

Vuonna 1967 
avattu Pohjantie 
erotti kasarmin ja 
sen huoltoalueen 
toisistaan. Kuvassa 
näkyvä alikäy-
tävä on nykyisin 
kevyenliikenteen ja 
citybussin reitti.

Kasarminrannan aluetta on tiivistetty asuinrakentamisella. Vuonna 1967 valmistuneessa urheilutalossa toimii teatteri.
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Kasarmialueen täydennysrakentamien on tuottanut tiiviitä kaupunki-
tiloja. Vanha vesitorni toimii maamerkkinä myös sisäpihalla.



Kasarmialue ilmasta kuvattuna syksyllä 2021. Edessä vasemmalla Kasarmi 
K5. Sen takana K6 ja K7. Kasarmi K8 on Veteraanikadun päätteen oikealla 
puolella.  KUVA: Lentoi Films Oy, Acke Salo
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Kasarmin sisäisessä kaupunkikuvassa tiiviisti raken-
nettu puukasarmi ja avoimien kenttien ympäröivät 
kivikasarmit muodostavat kaksi historiallista ker-
rostumaa. Kivikasarmien 1950-luvun kerrostumaan 
kuuluvat Kenttätien kahdeksan kerrostaloa, entinen 
sotilaskoti, radan varren varusvarastot sekä Värtön 
puolelle sijoittuvat huoltorakennukset.

Aluetta kiertävän kehätien sisäpuolelle 2000-luvulla 
rakennetut uudisrakennukset eivät riko kivikasarmien 
muodostaman ulkokehän yhtenäisyyttä. Uudisraken-
nusten Viestikadun puolelle suuntautuvat julkisivut 
jatkavat kasarmin sotilaallista muotokieltä.

Pohjantien valmistuttua ohikulkijat näkivät molemmin puolin tietä varuskunnan arkea. Kuusikaistaiseksi levennetyn tien meluaitojen yli voi nähdä enää kasarmien K8 ja K6 katot.

Pohjantien meluaitaa kasarmi K7:n takana. Kivikasarmien koillispuolella sijaitsi ennen henkilökunnan 
asuinrakennuksia. Nyt maa-aluetta käytetään varastona.

Viestikadun eteläpäässä on liikennealueeksi kaavoitettu pysä-
köintialue.

Lähes kolmemetrinen graniittija-
lustalla seisova Maanpuolustajan 
patsas paljastettiin Oulun Veteraa-
nipuistossa vuonna 1991. Prons-
sisen soturihahmon on veistänyt 
professori Pentti Papinaho.

Näkymä Viestikatu 
4:n kerrostalon port-
tikäytävästä kasarmi 
K8:n suuntaan. 
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8.4 Kivikasarmien yhteiset ja yksilöivät ominaispiirteet

Kaikki neljä kivikasarmirakennusta valmistuivat saman laajennushankkeen puitteissa 
vuosina 1951-1954. Rakennukset edustavat jälleenrakennuskauden kasarmiarkkiteh-
tuuria. Keskinäiset eroavaisuudet ilmentävät Vilho Nokon tekemää tyyppikasarmin 
kehitystyötä.

Arkkitehtuurin tyyli ja rakenne

Rakennuksissa on jälleenrakennuskauden julkisille rakennuksille tyypillinen muoto-
kieli: pelkistetty yksi- tai kaksilamellinen hahmo, tiilikatteinen satulakatto, säännölli-
nen aukotus ja vaaleaksi rapatut julkisivut. 

Tyyli soveltaa funktionalismin periaatteita, mutta siitä on riisuttu sotaa edeltäneen 
kasarmiarkkitehtuurin näyttävyyttä. Kasarmirakennuksista puuttuvat myös sodan jäl-
keiselle suomalaiselle arkkitehtuurille tyypilliset pehmentävät ominaispiirteet kuten 

liuskekiviverhoilut sekä sisä- ja ulkotilan välittävät osat kuten katokset ja terassit. Vä-
häiset dekoratiiviset elementit on sijoitettu sisäänkäyntien yhteyteen. Kasarmi K5:ssa 
hillittyä arvokkuutta on luotu myös keskusaulaan.

Rakennusten massoittelu ja rakenneratkaisut

Rakennusten massoittelussa on pyritty toistettavuuteen ja tehokkuuteen. Rakennuk-
set ovat syvärunkoisia ja niissä on kaksi peilikuvana toteutettua lamellia. Tämä on 
mahdollistanut kahden varusmiesyksikön sijoittamisen erillisiin siipiosiin, joissa kym-
menen hengen tuvat ryhmiteltiin keskuskäytävän kaksi puolin.

Myös rakenteissa on pyritty tehokkuuteen. Toinen rakenteita määrittävä tekijä oli 
työllisyystöinä tehtävä rakentaminen, jossa pääosa työvaiheista tehtiin käsityönä ja 

Neljän kasarmirakennuksen arkkitehtuurin muotokieli, materiaalit ja mittakaava on varsin yhteneväi-
set. Eroavaisuuksia on aukotuksessa sekä Kasarmi 5:n osalta massoittelussa ja rakenteessa.  Kuvassa 
näkyvä kasarmi K8 edustaa rakennustyypin viimeistä kehitysvaihetta.

vähäisellä ammattitaidolla. Kaikissa neljässä rakennuksessa on paikalla valettu pilari-
laattarunko, jossa välipohjat on toteutettu ylälattapalkistona. Väliseinät muurattiin tii-
lellä tai betoniharkoilla. Kasarmi 5:ssa myös ulkoseinät tehtiin muuraamalla.

Kivikasarmien yksilöivät piirteet

Kivikasarmien alkuperäiset hahmot olivat pohjamuodon ja aukotuksen eroavaisuuk-
sista huolimatta varsin yhteneväiset. 2000-luvun peruskorjauksissa ne saivat yksilölli-
siä piirteitä eri arkkitehtien suunnittelemana.

Näkyvimpiä uudisosia ovat rakennusten nivelkohtiin lisätyt porras- ja hissitornit. Ka-
sarmeissa K5 ja K7 ne ovat anonyymit ja pyrkivät sulautumaan päämassaan. Kasar-
meissa K6 ja K8 porrastornit korostavat rakennusten uutta käyttötarkoitusta. Lisäykset 
toteutettiin 2000-luvun alun lasi- ja teräsrakenteita yhdistäneellä high tech-tyylillä. 
Pienempiä lisäyksiä edustavat samaa tyyliä noudattaneet katokset ja apurakennukset.

Kasarmirakennuksissa on paikalla valettu betonirunko, joka on toiminut lähtökohtana peruskorjauk-
sissa ja mahdollistanut huomattavan suuret tilamuutokset. Sisäpuolisten pintarakenteiden poista-
mista on suosittu myös peruskorjattavien tilojen terveellisyyden näkökulmasta.
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Sisätiloissa tehdyt muutokset noudattavat pääpiirteittäin yhtenäistä kaavaa, jossa 
keskuskäytävään perustunut alkuperäinen ratkaisu on muutettu kaksoiskäytäväksi. 
Käytävien suoraviivaisuutta on rikottu kaarevilla ja porrastetuilla väliseinillä sekä luo-
malla vaihtelevia tilasarjoja avoimilla ja suljetuilla tiloilla.

Uudistetut sisätilat perustuvat toimistokonsepteihin tai käyttäjän toiminnan erityis-
luoteen edellyttämiin tilaratkaisuihin. Interiööreissä kalusteet ja sisustuselementit 
saavat suuren roolin. Arvokkaimpina interiööreinä erottuvat suurimmat kokoustilat.  
Toimistotilojen välillä ei ole tunnistettavaa hierarkiaa.

Kasarmiarkkitehtuurin ominaispiirteitä esiintyy näkyville jätetyissä rakenteissa sekä 
porrashuoneissa, jotka ovat parhaiten alkuperäisyytensä säilyttäneitä tiloja kaikissa 
neljässä rakennuksessa.

Rakennuksiin 2000-luvulla tehdyt peruskorjaukset toivat niihin yksilöllisyyttä. Kuvan kasarmi K6 ja sen 
sisarrakennus K8 erottuvat näyttävillä hissi- ja porrashuoneillaan. Kasarmeissa K5 ja K7 lisäykset on 
pyritty sopeuttamaan osaksi olevaa muotokieltä.
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Kivikasarmien tilat ovat pääosin menettäneet alkuperäisyytensä. Poikkeuksen kaikissa neljässä raken-
nuksessa muodostavat porrashuoneet, joissa alkuperäisten materiaalien ja rakennusosien lisäksi on 
säilynyt fragmentteja varuskunta-ajan käyttäjistä.



Kivikasarmien ulkoalueet, kadut ja pihat sekä niiden käyttö

Kivikasarmit sijoittuvat väljästi noin seitsemän hehtaarin alueelle. Pihojen pinta-alasta noin puolet on 
päällystettyjä kulkuväyliä tai pysäköintialueita, joita on jäsennelty istutuksin. Muilta osin pihat ovat 
pääosin leikattua nurmikkoa.

Maisemaselvityksen mukaan selvitysalueella on kolme maisematyyppiä: puistomaiset pihat ja py-
säköintialueet, puukujanteet ja kadunvarsi-istutukset sekä puistometsät ja metsiköt. Pohjoisosassa 
puusto muodostuu vapaasti kasvavista varttuneista männyistä ja koivuista. Eteläosassa puusto on 
nuorempaa ja sitä on niukemmin. Puurivistöjä edustavat Veteraanikadun koivukuja sekä Viestikadun 
lehmusrivi.121 

121 Serum arkkitehdit Oy: Oulun kasarmialueen maisemaselvitys 2017, Senaatti-kiinteistöt

VIEREINEN SIVU: Näkymä Viestikatua pit-
kin koilliseen. Vasemmalla on vuonna 2004 
valmistunut kerrostalo ja kadun toisella 
puolella kasarmi K8. 

Veteraanikatu englantilaisen päiväkodin edustalta Pohjantietä kohti muodostaa sotilaallisen näkymän. Katua reunustaa 
koivukujanne, joka on kadun pohjoispuolella kaksirivinen.

Pitkillä näkymälinjoilla on tunnistettavat päätteet.  Veteraanikatu päättyy luo-
teessa entiseen esikuntarakennukseen, jonka yläpuolella kohoaa vuonna 2018 
valmistunut Siltavahti.

Kivikasarmien ympäristö avointa hoidettua nurmikent-
tää, johon on rakennettu matalilla pensailla rajattuja 
pysäköintikenttiä. K6 ja K7:n välisellä kentällä kasvaa 
vanhoja mäntyjä vapaassa muodostelmassa.
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Suurin osa pihojen ja kulkuväylien pin-
noitteista on läpäisemätöntä asfalttia. 
Rakennusten sisäänkäyntien ja katosten 
ympäristöissä on käytetty punaista- ja 
harmaata betonikiveä. Harmaata gra-
niittia on käytetty katujen reunuskivenä 
ja noppakivellä päällystetyillä alueilla.

Pihojen apurakennukset ovat tyypilli-
sesti 2000-luvulla tehtyjä teräsrunkoisia 
pyörä- ja jätekatoksia. Poikkeuksena on 
K8:n pihalle tehty kivirakenteinen auto-
talli.

Pohjantien yläpuolelta länteen otettu ilmakuva esittää kasar-
mialueen liittymisen kaupunkirakenteeseen. Kasarmin korttelit 
noudattavat keskustan ruutukaavakortteleiden koordinaatistoa. 
KUVA: Lentoi Films Oy, Acke Salo

Polkupyöräkatokset ovat kevytrakenteisia ja 
niistä on muodostettu ryhmiä.

Kasarmi K5:n takapihalla on katettu tupa-
kointipaikka.

Kasarmi K5 pyöräkatokseksi on valittu lennokas ja väriltään poikkeava malli.

Kasarmi K8:n pihassa on kivirakenteinen viiden auton talli, johon on 
yhdistetty jätekatos.

Kasarmi K6:n pihassa on moderni työkaluvarasto ja jätekatos. Mo-
noliittisestä hahmosta huolimatta rakennus on puurunkoinen.
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Kasarmi 5

K5 

Veteraanikatu 1
Valmistumisvuosi 1951

Kasarmi 5 rakennettiin alueen kivikasarmeista ensimmäisenä. Sen rakentaminen aloitettiin 
vuonna 1949 ilman piirustuksia, jotka valmistuivat vasta seuraavan vuoden puolella. Valmis-
tuttuaan rakennus tarjosi nykyaikaista majoitustilaa 360 jalkaväkirykmentin ja pioneeriosaston 
miehelle. 

Kasarmi 5 poikkeaa muista keskustan kivikasarmeista muodoltaan ja tiloiltaan. Se ei tunnistet-
tavasti liity arkkitehti Vilho Nokon tyyppikasarmien kehityssarjaan, vaan siinä näkyy ensisijai-
sesti arkkitehti Heidi Vähäkallio-Hirvelän suunnittelupanos. Varusmieskoulutuksen päätyttyä 
rakennus toimi pohjoisten esikuntien käytössä. Vuonna 2008 se peruskorjattiin valtionhallin-
non Ympäristötaloksi.

Muista alueen kasarmirakennuksista poiketen K5:ssä on kellarin ja ullakkokerroksen lisäksi kol-
me maanpäällistä kerrosta. Rakennus oli tarkasteluhetkellä kokonaisuudessaan Elinkeino-, lii-
kenne ja ympäristökeskuksen toimistokäytössä. 

Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri säilynyt varsin lähellä alkuperäistä. Merkittävimpiä lisäyksiä 
ovat hissitorni, sisäänkäyntien katos- ja luiskarakenteet sekä ullakkokerrokseen tehty leveä 
kattolyhty. Alkuperäisyyttään säilyttäneitä interiöörejä edustavat rakennuksen porrashuoneet 
sekä kasarmin hengessä uudistetut keskusaulat.

Lounaispäädyn julkisivurappaukseen on tehty Suomen 
valtion leijonavaakuna.
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Julkisivut

Julkisivuissa käytetty vaalea sileärappaus on alkuperäisen 
kaltainen. Betonista valettu kivijalka on pinnoitettu tumman-
harmaalla rouherappauksella, jossa on kapeat pystysaumat. 
Julkisivuihin on vaihdettu rakennusosia, mutta muutoin ne 
ovat varsin pitkälle alkuperäisen kaltaisia. Niukkaa koristeel-
lisuutta edustavat päätyyn tehty Leijonavaakuna sekä pääsi-
säänkäyntiä korostavat pinnat.

Pääjulkisivu kaakkoon. Rakennus muodostuu yhdestä lamellista, jonka keskiosa on sisäänvedetty. Päätyjulkisivu koilliseen. Päätyyn on lisätty hätäpoistumistienä toimiva kierreporras.

Sileän julkisivurappauksen ja 
rouherapatun betonisokkelin 
liittymäkohta.

Hissitornin muoto on pyritty 
sopeuttamaan rakennuksen 
arkkitehtuuriin.

VIERIENEN SIVU: Rakennuksen 
lounaispääty, jota koristaa vä-
rikäs leijonavaakuna. Portaikon 
kohdalla on suuri ruutuikkuna, 
jonka ylimmän osan kohdalle on 
tehty kokoustila.

100



Julkisivut

Julkisivuissa käytetty vaalea sileärappaus on alkuperäisen 
kaltainen. Betonista valettu kivijalka on pinnoitettu tumman-
harmaalla rouherappauksella, jossa on kapeat pystysaumat. 
Julkisivuihin on vaihdettu rakennusosia, mutta muutoin ne 
ovat varsin pitkälle alkuperäisen kaltaisia. Niukkaa koristeel-
lisuutta edustavat päätyyn tehty Leijonavaakuna sekä pääsi-
säänkäyntiä korostavat pinnat.

Pääjulkisivu kaakkoon. Rakennus muodostuu yhdestä lamellista, jonka keskiosa on sisäänvedetty. Päätyjulkisivu koilliseen. Päätyyn on lisätty hätäpoistumistienä toimiva kierreporras.

Sileän julkisivurappauksen ja 
rouherapatun betonisokkelin 
liittymäkohta.

Hissitornin muoto on pyritty 
sopeuttamaan rakennuksen 
arkkitehtuuriin.

VIERIENEN SIVU: Rakennuksen 
lounaispääty, jota koristaa vä-
rikäs leijonavaakuna. Portaikon 
kohdalla on suuri ruutuikkuna, 
jonka ylimmän osan kohdalle on 
tehty kokoustila.

101



Vesikatto

Vesikatto on muodoltaan suoralinjainen ja lyhyträystäinen 
satulakatto. Vesikattomateriaalina on punainen betonitiili, 
joka on uusittu alkuperäisen mukaisena. Näkyvin muutos 
on ullakkokerroksen toimistotilaan rakennettu leveä kat-
tolyhty. Sen lisäksi katolle on lisätty turvavarusteita sekä 
ilmanvaihtolaitteita. Harjalinnan yläpuolelle ulottuva puh-
taaksimuurattu lämpölaitoksen piippu on säilytetty, vaikka 
itse laitos on poistettu käytöstä. 

Räystäillä on ulkopuoliset sadevesikourut, josta muodol-
taan pyöreät ja valkoiseksi maalatut syöksyt johtavat sade-
veden maanalaiseen hulevesiverkkoon.

Betonitiilikatto on uusittu vuonna 2008, jolloin sinne lisättiin 
ilmanvaihtolaitteita ja kattoturvavarusteita.

Ullakkotilojen rakentamisen yhteydessä katolle tehtiin leveä 
kattolyhty.

Rakennuksessa on sivuilta ja päädyistä tuulettuva avoräystäs. 
Vesikourut ja -syöksyt ovat muodoltaan pyöreät.

Vesikattomaisemaa kasar-
mi K6:n suuntaan.

Sulanapitokaapeleilla 
varustetut syöksyt johtavat 
sadevedet maanalaiseen 
hulevesiverkkoon.
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Sisäänkäynnit, esteettömyys ja ulko-ovet
Rakennuksessa on kolme varsinaista sisäänkäyntiä, jotka sijaitsevat epäsymmetrisesti 
lähempänä lounaispäätyä. Nykyinen pääsisäänkäynti sijaitsee kaakkoissivulla ja johtaa 
pääaulaan. Se on varustettu teräsrakenteisella luiskalla ja muodostaa esteettömän reitin 
pääoven viereen rakennetulle hissille. Kaksi muuta sisäänkäyntiä johtavat alkuperäisiin 
porrashuoneisiin. Edellä mainittujen lisäksi rakennuksen koillispäätyyn on tehty kierre-
portaille johtavat poistumistiet. 

Kellarin lastausoven ajoluiskasta on tehty japanilainen puutarha, jonne on yhteys kellarin 
taukotilasta. Kaikki ulko-ovet on uusittu 2000-luvulle tyypillisillä alumiiniovilla.

Takajulkisivulla on henkilökunnan käyttämä sisäänkäynti. Ovet ja portaikkoa valaiseva ikkuna-
seinä on vedetty sisään julkisivulinjasta.

Sisäänkäyntien suojaksi on rakennettu 
suoralinjaiset teräskatokset.

Vuonna 2008 uusittu neliosainen ulko-ovi on tehty alumiinista ja 
on väriltään tummanharmaa.
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VASEMMALLA: Lounais-
päädyn sisäänkäynti. 
Leijonavaakuna on ollut 
aiemmin rappauksen 
värinen.

OIKEALLA: Sisäänkäynnin 
askelma on tehty punagra-
niittilaatoista. Ovelle johta-
va piha-alue on päällystetty 
punaisella betonikivellä.
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OIKEALLA: Koillispäädys-
sä on kellariin johtava 
sisäänkäynti. Ulkoporras on 
kattamaton.



VASEMMALLA: Pää-
sisäänkäynnin yhte-
yteen on rakennettu 
rungon ulkopuolinen 
hissitorni. Esteetön 
sisäänkäynti on 
varustettu katoksella 
ja kattamattomalla 
pyörätuoliluiskalla.

OIKEALLA: Kellariker-
rokseen taukotilaan 
liittyvä japanilainen 
puutarha on tehty 
entisen ajoluiskan 
paikalle.
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Pääportaiden alku-
peräiset askelmat on 
tehty ristipäähakatusta 
punagraniitista.



Ikkunat 

Rakennuksen ikkunat on uusittu vuoden 2008 peruskorjauksessa vanhoihin ikkuna-aukkoihin ja alku-
peräisiä ikkunamalleja mukaillen. Ikkunavariaatioita on runsaasti ja ne poikkeavat toisistaan ruutujaon, 
muodon ja tuuletusikkunan sijainnin osalta. Porrashuoneissa on suuret moniruutuiset lasiseinät, jotka on 
uusittu alkuperäistä puitejakoa noudattaen alumiinirakenteisina ja lämpölasilla lasitettuina. Ikkunoiden 
viherharmaa väri on lähellä alkuperäistä sävyä.

Ikkunat on asennettu noin 100 millimetrin syvyyteen 
julkisivupinnasta. Karmin ja rappauksen liitoskohtaa 
suojaa kapea pellitys.

Viisiosainen ikkuna, jonka sivuosassa on tuuletusik-
kuna.

Kolmiosainen ikkuna, jossa on kapea tuuletusikkuna. 2000-luvun MSE-ikkunassa 
sisempi puite on puuta ja 
ulompi alumiinia.

Kaksiosainen ikkuna, jonka vasemmassa 
reunassa on tuuletusikkuna.

Edellistä kapeampi kaksiosainen ikkuna-
tyyppi.

Pystymallinen ikkuna 
koillispäädyssä. 

Kellarin ikkunat on sijoitettu rakennuksen 
kivijalkaan.

Kellarin ikkunoissa on syvät 
ja voimakkaasti viettävät 
smyygit.

Takajulkisivun porrashuoneen ikkunaseinä on uusittu alkuperäistä ruutujakoa 
noudattaen. Ikkuna on syvennyksessä. Vasemmalla ylhäällä on kaksi savunpois-
toikkunaa.

Päätyjulkisivun ikkunaseinä on lähellä julkisivupintaa.  Sen yläpuolella on yksiosaisten ullakkoikkunoiden 
rivistö.

Uusitun ikkunaseinän puitteet on tehty alumiinista. 
Lasituksena on kaksinkertainen lämpölasielementti.

Ikkunaseinän alareunan liittyminen alkuperäiseen 
mosaiikkibetonista valettuun ikkunapenkkiin.
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Ikkunat 

Rakennuksen ikkunat on uusittu vuoden 2008 peruskorjauksessa vanhoihin ikkuna-aukkoihin ja alku-
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muodon ja tuuletusikkunan sijainnin osalta. Porrashuoneissa on suuret moniruutuiset lasiseinät, jotka on 
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sisempi puite on puuta ja 
ulompi alumiinia.

Kaksiosainen ikkuna, jonka vasemmassa 
reunassa on tuuletusikkuna.

Edellistä kapeampi kaksiosainen ikkuna-
tyyppi.

Pystymallinen ikkuna 
koillispäädyssä. 

Kellarin ikkunat on sijoitettu rakennuksen 
kivijalkaan.

Kellarin ikkunoissa on syvät 
ja voimakkaasti viettävät 
smyygit.

Takajulkisivun porrashuoneen ikkunaseinä on uusittu alkuperäistä ruutujakoa 
noudattaen. Ikkuna on syvennyksessä. Vasemmalla ylhäällä on kaksi savunpois-
toikkunaa.

Päätyjulkisivun ikkunaseinä on lähellä julkisivupintaa.  Sen yläpuolella on yksiosaisten ullakkoikkunoiden 
rivistö.

Uusitun ikkunaseinän puitteet on tehty alumiinista. 
Lasituksena on kaksinkertainen lämpölasielementti.

Ikkunaseinän alareunan liittyminen alkuperäiseen 
mosaiikkibetonista valettuun ikkunapenkkiin.
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Kasarmi K5 ajantasaiset pohjapiirrokset. KUVA: Senaatti-kiinteistöt
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Lattiat

Kasarmin alkuperäiset lattiat tehtiin mosaiikki-
betonista, ja niistä parhaiten säilyneitä ovat au-
latilojen shakkiruudutetut punamustat lattiat. 
Porrasaskelmissa mosaiikkibetoni on harmaa-
ta. Toimistotiloissa, käytävillä ja porrastasan-
teilla on käytetty harmaata, vihreää tai punaista 
linoleum-mattoa. Aputiloissa on käytetty vinyyli-
mattoa. Ullakkokerroksen suuressa kokoushuo-
neessa on vaaleaksi vahattu lankkulattia. Kellarin 
yhteistiloissa on suosittu suurikokoista keraamis-
ta laattaa. Märkätiloissa ja saniteettiloissa on tyy-
pillisesti laatoitus. Kellarin lattiaa on laskettu noin 
300 mm, mikä vuoksi perustuksen anturat ovat 
monin paikoin näkyvissä.

Kasarmi 5:n lattiapintoja

Alakatot

Alakattovariaatioita on useita. Perusratkaisuna 
on - kuten alkuperäisessä kasarmissa - ylälaat-
taa kannattavan betonipalkiston jättäminen nä-
kyville. Tällöin tekniikka, valaistus ja akustoivat 
elementit on sijoitettu palkkien alapintaan tai 
väleihin. Alaslasketuissa katoissa on käytetty te-
räksiseen ripustusjärjestelmään kiinnitettyä te-
räsverkkoa, kipsilevyä tai akustoivia kuitulevyjä. 
Ullakkokerroksen alakatoissa on käytetty myös 
puuviilutettua akustiikkalevyä.

Alakattoratkaisuja

Seinät

Muuratut väliseinät on tyypillisesti tasoitettu ja 
maalattu. Värisävyt ovat tyypillisesti valkoisen eri 
sävyjä tai pääväreistä johdettuja pastellisävyjä. 
Koillispäädyssä ulkoseinän punatiilimuuraus on 
otettu esiin tehosteseinän tavoin. Uusissa välisei-
nissä on suosittu keveitä ja valoa läpäiseviä la-
siaukollisia rakenteita. Avokonttoreissa väliseiniä 
on purettu runsaasti ja tilanjakajina toimivat kor-
keat irtokalusteet. Kasarmi K5:n seinäpintoja.
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Väliovet

Kaikki rakennuksen väliovet on uusittu.  Osastoivat väliovet 
on tehty alumiinista tai teräksestä alkuperäisten ovien muo-
toa jäljitellen. Toimisto- ja neuvotteluhuoneiden ovet ovat tyy-
pillisesti vaalealla puuviilulla päällystettyjä laakaovia, joissa on 
harmaat karmit. Ovihierarkian mukaisesti aputilojen ja teknis-
ten tilojen ovet ovat harmaita laakaovia. Toimistotiloissa ovia 
on korvattu myös lasiliukuovilla.

Lattiat

Kasarmin alkuperäiset lattiat tehtiin mosaiikki-
betonista, ja niistä parhaiten säilyneitä ovat au-
latilojen shakkiruudutetut punamustat lattiat. 
Porrasaskelmissa mosaiikkibetoni on harmaa-
ta. Toimistotiloissa, käytävillä ja porrastasan-
teilla on käytetty harmaata, vihreää tai punaista 
linoleum-mattoa. Aputiloissa on käytetty vinyyli-
mattoa. Ullakkokerroksen suuressa kokoushuo-
neessa on vaaleaksi vahattu lankkulattia. Kellarin 
yhteistiloissa on suosittu suurikokoista keraamis-
ta laattaa. Märkätiloissa ja saniteettiloissa on tyy-
pillisesti laatoitus. Kellarin lattiaa on laskettu noin 
300 mm, mikä vuoksi perustuksen anturat ovat 
monin paikoin näkyvissä.

Alakatot

Alakattovariaatioita on useita. Perusratkaisuna 
on - kuten alkuperäisessä kasarmissa - ylälaat-
taa kannattavan betonipalkiston jättäminen nä-
kyville. Tällöin tekniikka, valaistus ja akustoivat 
elementit on sijoitettu palkkien alapintaan tai 
väleihin. Alaslasketuissa katoissa on käytetty te-
räksiseen ripustusjärjestelmään kiinnitettyä te-
räsverkkoa, kipsilevyä tai akustoivia kuitulevyjä. 
Ullakkokerroksen alakatoissa on käytetty myös 
puuviilutettua akustiikkalevyä.

Seinät

Muuratut väliseinät on tyypillisesti tasoitettu ja 
maalattu. Värisävyt ovat tyypillisesti valkoisen eri 
sävyjä tai pääväreistä johdettuja pastellisävyjä. 
Koillispäädyssä ulkoseinän punatiilimuuraus on 
otettu esiin tehosteseinän tavoin. Uusissa välisei-
nissä on suosittu keveitä ja valoa läpäiseviä la-
siaukollisia rakenteita. Avokonttoreissa väliseiniä 
on purettu runsaasti ja tilanjakajina toimivat kor-
keat irtokalusteet.Kasarmi 5:n lattiapintoja Alakattoratkaisuja Väliovia

Portaat ja hissi

Rakennuksessa on kaksi erillistä porrashuonetta. Miehistön 
käyttämä porras sijaitsee luoteissivulla ja se johtaa kellaris-
ta ullakolle saakka. Päätyporras päättyy nykyisin toiseen ker-
rokseen. Porrashuoneet ja porrasrungot on valettu betonista. 
Hissi on lisätty vuonna 2008 rakennusrungon ulkopuolelle. Se 
muodostaa esteettömän reitin kaikkien kerrosten välille.

Kalustus

Rakennuksessa on yhtenäinen 2000-luvulle tyypillinen toimis-
tokalustus. Kellarin henkilöstötiloissa on kokoelma julkisten ti-
lojen istuinryhmiä eri vuosikymmeniltä.

Valaistus

Tyypillinen valaisturatkaisu on kattorakenteisiin upotettu tai ri-
pustettu suora valaistus. Sitä on täydennetty seinävalaisimilla 
ja seinäpinnoille suunnatulla epäsuoralla valaistuksella. Valai-
simet ovat tyypillisiä 2000-luvun malleja.

Talotekniikka

Rakennuksessa on vesikiertoinen keskuslämmitys, joka on 
kytketty kaukolämpöön. Alkuperäinen lämpölaitos on pois-
tettu. Koko rakennusta palveleva ilmanvaihtokone on sijoitet-
tu ullakkokerrokseen. Sähkö- ja vesikalusteet ovat tyypillisiä 
2000-luvun malleja.
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K5 1 KRS Ensimmäisen kerroksen lounaispääty toimii kokouskeskuksena, jossa on erikokoisia neuvotteluhuoneita. 
Pääaula toimii asiakkaiden odotustilana, ja siellä sijaitsee myös keskitetty palvelupiste. Koilliseen suuntau-
tuva entinen miehistösiipi muodostuu kaksoiskäytävän varrelle sijoiteutuista monitilatoimistoista sekä pe-
rinteisistä toimistohuoneista. Käytävien väliin jääviin ikkunattomiin tiloihin on sijoitettu neuvotteluhuoneita 
ja aputoimintoja.

Kasarmi 5:n pääaula on kalus-
tettu odotus- ja työskentelyti-
laksi. Etualalla on vahtimestarin 
palvelupiste ja sen takana 
pääovi.

Entisissä esikuntatiloissa on ryhmä lasiseinillä toisistaan erotettuja neuvotteluhuoneita. Neuvotteluhuone 109 tilan perältä katsottuna.

Pääaulassa on sohvasta ja työpöydästä 
tehty yhdistelmäkaluste. Oikealla ovat 
pääsisäänkäynti ja hissi.

Kapea toimistokäytävä johtaa entisiin 
miehistötiloihin. Ruudullinen mosaiik-
kibetonilattia on alkuperäinen.

Monitilatoimistossa 136 työpisteet on erotettu toisistaan puolikorkeilla kalusteilla ja 
akustoivilla sermeillä. 
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Ensimmäisen kerroksen lounaispääty toimii kokouskeskuksena, jossa on erikokoisia neuvotteluhuoneita. 
Pääaula toimii asiakkaiden odotustilana, ja siellä sijaitsee myös keskitetty palvelupiste. Koilliseen suuntau-
tuva entinen miehistösiipi muodostuu kaksoiskäytävän varrelle sijoiteutuista monitilatoimistoista sekä pe-
rinteisistä toimistohuoneista. Käytävien väliin jääviin ikkunattomiin tiloihin on sijoitettu neuvotteluhuoneita 
ja aputoimintoja.

Kasarmi 5:n pääaula on kalus-
tettu odotus- ja työskentelyti-
laksi. Etualalla on vahtimestarin 
palvelupiste ja sen takana 
pääovi.

Entisissä esikuntatiloissa on ryhmä lasiseinillä toisistaan erotettuja neuvotteluhuoneita. Neuvotteluhuone 109 tilan perältä katsottuna.

Pääaulassa on sohvasta ja työpöydästä 
tehty yhdistelmäkaluste. Oikealla ovat 
pääsisäänkäynti ja hissi.

Kapea toimistokäytävä johtaa entisiin 
miehistötiloihin. Ruudullinen mosaiik-
kibetonilattia on alkuperäinen.

Monitilatoimistossa 136 työpisteet on erotettu toisistaan puolikorkeilla kalusteilla ja 
akustoivilla sermeillä. 
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K5 1 KRS

Ikkunattomassa keskiosassa 
sijaitseva neuvotteluhuone 152 
on kalustettu monien muiden 
neuvotteluhuoneiden tavoin 
videoneuvotteluja varten.

Toimistoalueen kaksoiskäytävän vasen puoli on uudistettu vuonna 2014. Tilat muodostuvat pää-
osin monitilatoimistoista, joissa on suosittu vaaleaa puuta, lasia ja harmaan sävyjä.

Monitilatoimiston äänieristetty puhelutila 160 on erotettu käytävästä liukuovella.

VASEMMALLA: 
Perinteinen toimis-
tohuone, jossa on 
asiakaspaikka ja 
neuvottelupöytä.

OIKEALLA: Käytävän 
alkuperäinen luonne 
on säilytetty. Käytävien 
välissä on aputiloja ja 
neuvotteluhuoneita.

Päädyn punatii-
liseinä on otettu 
esiin pintakerrok-
set poistamalla. 
Ratkaisulla on 
pyritty lisäämään 
lämmöntuntua 
avokonttoriin.

GSPublisherEngine 2863.0.21.100

114



K5 1 KRS

Ikkunattomassa keskiosassa 
sijaitseva neuvotteluhuone 152 
on kalustettu monien muiden 
neuvotteluhuoneiden tavoin 
videoneuvotteluja varten.

Toimistoalueen kaksoiskäytävän vasen puoli on uudistettu vuonna 2014. Tilat muodostuvat pää-
osin monitilatoimistoista, joissa on suosittu vaaleaa puuta, lasia ja harmaan sävyjä.
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OIKEALLA: Käytävän 
alkuperäinen luonne 
on säilytetty. Käytävien 
välissä on aputiloja ja 
neuvotteluhuoneita.

Monitilatoimiston äänieristetty puhelutila 160 on erotettu käytävästä liukuovella.
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set poistamalla. 
Ratkaisulla on 
pyritty lisäämään 
lämmöntuntua 
avokonttoriin.
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K5 PORRASHUONEET

Koivupuinen käsijohde ja metalli-
pinnakaide ovat alkuperäisiä.

Näkymä A-portaan ullakkotasanteelta. Välitasanteen kohdalla on kaksi savunpoistoikkunaa. Ylimmät 
tasanteet ovat mosaiikkibetonipintaisia.

VASEMALLA: Näkymä B-
portaaseen toisen kerroksen 
tasolta. Kuvassa näkyvä 
alakatto on rakennettu siinä 
vaiheessa, kun kolmanteen 
kerrokseen tehtiin uusi koko-
ustila 310.

OIKEALLA: Näkymä B-
portaaseen ensimmäisen 
kerroksen tasolta. Kaide 
sekä mosaiikkibetonilla 
päällystetyt askelmat ovat 
alkuperäiset.

Portaan avoin sivuprofiili. Porrasvarsi ja sen mosaiikkibetonipinnoite on valettu paikalla. 

Näkymä A-portaan välitasanteelta 
toiseen ja kolmanteen kerrokseen.

A-portaan toisen kerroksen välita-
sanne on päällystetty linoleumilla.

Porrasaskelmien etureunat on vahvistettu L-teräksellä. Sivuseiniä suojaa pu-
nainen tiililaatta.
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K5 PORRASHUONEET

Portaan avoin sivuprofiili. Porrasvarsi ja sen mosaiikkibetonipinnoite on valettu paikalla. 

Koivupuinen käsijohde ja metalli-
pinnakaide ovat alkuperäisiä.

VASEMALLA: Näkymä B-
portaaseen toisen kerroksen 
tasolta. Kuvassa näkyvä 
alakatto on rakennettu siinä 
vaiheessa, kun kolmanteen 
kerrokseen tehtiin uusi koko-
ustila 310.

OIKEALLA: Näkymä B-
portaaseen ensimmäisen 
kerroksen tasolta. Kaide 
sekä mosaiikkibetonilla 
päällystetyt askelmat ovat 
alkuperäiset.

Näkymä A-portaan välitasanteelta 
toiseen ja kolmanteen kerrokseen.

A-portaan toisen kerroksen välita-
sanne on päällystetty linoleumilla.

Näkymä A-portaan ullakkotasanteelta. Välitasanteen kohdalla on kaksi savunpoistoikkunaa. Ylimmät 
tasanteet ovat mosaiikkibetonipintaisia.

Porrasaskelmien etureunat on vahvistettu L-teräksellä. Sivuseiniä suojaa pu-
nainen tiililaatta.
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K5 KELLARI Kellarikerroksessa sijaitsevat talon henkilöstön tauko- ja sosiaalitilat. Perinteisten ruokailu- ja taukotilojen lisäksi tilasarjaan 
kuuluvat myös sauna ja kuntosali. Kellarissa sijaitsee myös kokoustila, arkistoja, varastoja ja tekniikkatiloja. Kellarin lattiaa on 
laskettu vuoden 2008 peruskorjauksen yhteydessä noin 300 mm. Sen seurauksen pilarianturat nousivat näkyvästi esiin kella-
rikerroksen kaikissa tiloissa.

Näkymä kellarikerroksen henki-
lökunnan taukotilasta 011. Tila 
on kalustettu eri vuosikymmen-
ten istuinryhmillä. Vasemmalla 
on käynti japanilaiseen puutar-
haan ja oikealla ovi ruokailuti-
laan.

Näkymä henkilöstön ruokailuhuoneen 014 suunnasta aulaa kohti. Näkymä taukotilan 011 perältä. Alakattoon sijoitetut valaisimet täydentävät matalien ikku-
noiden antamaa luonnonvaloa. Seiniä on käytetty epäsuoran valon heijastuspintoina.

Kellarin lattiaa on laskettu noin 300 
mm. Esiin noussut perustuspalkki toimii 
istuimena.

Vanha ajoluiska on muutettu japanilai-
seksi puutarhaksi. Idean isä oli rakennus-
neuvos Heikki Aronpää.

Kellarin kokoustila 002 on saanut nimen "Matala". Se on rakennuksen toiseksi suurin 
kokoustila, jota voidaan käyttää myös koulutustilana.
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Kellarikerroksessa sijaitsevat talon henkilöstön tauko- ja sosiaalitilat. Perinteisten ruokailu- ja taukotilojen lisäksi tilasarjaan 
kuuluvat myös sauna ja kuntosali. Kellarissa sijaitsee myös kokoustila, arkistoja, varastoja ja tekniikkatiloja. Kellarin lattiaa on 
laskettu vuoden 2008 peruskorjauksen yhteydessä noin 300 mm. Sen seurauksen pilarianturat nousivat näkyvästi esiin kella-
rikerroksen kaikissa tiloissa.
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on kalustettu eri vuosikymmen-
ten istuinryhmillä. Vasemmalla 
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laan.
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Näkymä taukotilan 011 perältä. Alakattoon sijoitetut valaisimet täydentävät matalien ikku-
noiden antamaa luonnonvaloa. Seiniä on käytetty epäsuoran valon heijastuspintoina.

Kellarin kokoustila 002 on saanut nimen "Matala". Se on rakennuksen toiseksi suurin 
kokoustila, jota voidaan käyttää myös koulutustilana.
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K5 KELLARI

Kuntosali on perustettu esikun-
nan käyttöön. Tila on edelleen 
runsaasti varusteltu.

Henkilökunnan sosiaalitiloissa on sauna. Pukuhuoneen 028 väri- ja materiaalimaailmaa.

Henkilökunnan wc. Kellarin käytävänäkymä. Saunan suihkutila. Kellarissa on useita arkistohuoneita ja asiakirjavarastoja.

GSPublisherEngine 2863.0.21.100

120



K5 KELLARI

Henkilökunnan sosiaalitiloissa on sauna. 

Henkilökunnan wc. Kellarin käytävänäkymä. Saunan suihkutila.

Pukuhuoneen 028 väri- ja materiaalimaailmaa.

Kuntosali on perustettu esikun-
nan käyttöön. Tila on edelleen 
runsaasti varusteltu. Kellarissa on useita arkistohuoneita ja asiakirjavarastoja.
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K5 2 KRS Toisen kerroksen tilat muodostuvat pääosin monitilatoimistoista sekä niihin liittyvistä neuvotteluhuoneista. Lounaispäädyssä 
tilojen alkuperäinen muoto on jossain määrin hahmotettavissa. Koillispäädyssä viitteet alkuperäiseen käyttöön ovat kadon-
neet. Toimistohuoneet ja monitilatoimistot on sijoitettu kaksoiskäytävän varrelle. Viimeksi uudistetuissa osissa käytävien kiin-
teitä seinärakenteita on purettu tai korvattu läpikuultavilla lasiseinillä. 

Toisen kerroksen keskusaula on 
kalustettu oleskelu- ja odo-
tustilaksi, jossa voi tarvittaessa 
myös työskennellä. Alkuperäinen 
mosaiikkibetonilattia on kunnos-
tettu. Myös alakatto on toteutet-
tu kasarmin henkeä mukaillen. 

Toimistokäytävä 220 on säilyttänyt virastotaloille tyypillisen käytävämäisen luonteensa. Neuvottelu- ja asiakastila 216.

Pieni toimistohuone 222. Monitilatoimistossa 202 on esikunnan aikainen kassakaappi. Käytävän poimuun tehty istuinryhmä on henkilökunnan kohtauspaikka.
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Toisen kerroksen tilat muodostuvat pääosin monitilatoimistoista sekä niihin liittyvistä neuvotteluhuoneista. Lounaispäädyssä 
tilojen alkuperäinen muoto on jossain määrin hahmotettavissa. Koillispäädyssä viitteet alkuperäiseen käyttöön ovat kadon-
neet. Toimistohuoneet ja monitilatoimistot on sijoitettu kaksoiskäytävän varrelle. Viimeksi uudistetuissa osissa käytävien kiin-
teitä seinärakenteita on purettu tai korvattu läpikuultavilla lasiseinillä. 

Toisen kerroksen keskusaula on 
kalustettu oleskelu- ja odo-
tustilaksi, jossa voi tarvittaessa 
myös työskennellä. Alkuperäinen 
mosaiikkibetonilattia on kunnos-
tettu. Myös alakatto on toteutet-
tu kasarmin henkeä mukaillen. 

Toimistokäytävä 220 on säilyttänyt virastotaloille tyypillisen käytävämäisen luonteensa.

Pieni toimistohuone 222. Monitilatoimistossa 202 on esikunnan aikainen kassakaappi.

Neuvottelu- ja asiakastila 216.

Käytävän poimuun tehty istuinryhmä on henkilökunnan kohtauspaikka.
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K5 2 KRS

Kaksoiskäytävän väliin jäävissä ikkunattomissa tiloissa on läpikuljettavia neu-
votteluhuoneita. Kuvassa on neuvotteluhuone Terva eli tila 240.

Monitilatoimiston 238 kohdal-
la käytävän kiinteät seinära-
kenteet on purettu. Työpisteet 
on erotettu toisistaan kalus-
teilla ja akustoivilla tilanjaka-
jilla. Alakaton metalliverkko 
kätkee kattoon sijoitetun 
talotekniikan.

Monitilatoimistossa 238 päätyseinän punatiilimuuraus on otettu esiin. Ikkunan äärelle sijoitettu työpiste monitilatoimistossa. Ikkunapenkki on uusittu.

Neuvotteluhuone 247 edustaa 
vuoden 2008 kerrostumaa. Se on 
varustettu keittiöllä.

Lasiliukuovilla erotettuja puheluhuoneita käytävän 269 varrella. 
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K5 2 KRS

Monitilatoimistossa 238 päätyseinän punatiilimuuraus on otettu esiin.

Neuvotteluhuone 247 edustaa 
vuoden 2008 kerrostumaa. Se on 
varustettu keittiöllä.

Lasiliukuovilla erotettuja puheluhuoneita käytävän 269 varrella. 

Monitilatoimiston 238 kohdal-
la käytävän kiinteät seinära-
kenteet on purettu. Työpisteet 
on erotettu toisistaan kalus-
teilla ja akustoivilla tilanjaka-
jilla. Alakaton metalliverkko 
kätkee kattoon sijoitetun 
talotekniikan.

Ikkunan äärelle sijoitettu työpiste monitilatoimistossa. Ikkunapenkki on uusittu.
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K5 3 KRS Kolmannen kerroksen tiloista suurin osa on toimistokäytössä. Yhden ja kahden hengen toimistohuoneita on enemmän kuin 
alemmissa kerroksissa. Vastaavasti neuvottelutiloja on vähemmän. Merkittävin muutos alkuperäiseen tilajakoon on päätypor-
taan (A) yläpuolelle tehty toimistohuone, jonka lasiseinä avautuu lounaaseen.

Toimistohuone 314.

Kolmannen kerroksen 
neuvottelutila 310 on tehty 
porrashuoneen yläpuo-
lelle. Neuvotteluhuoneen 
erityisyyttä on korostettu 
muun muassa näyttävillä 
Artek-valaisimilla.

Kerrosaula 301 on varustettu istuinryhmällä. Tilassa on myös taideteoksia. Kuvassa näkyvät 
roskasäiliöt ovat tilassa tilapäisesti.

Neuvotteluhuoneen 310 lasiseinä tuo keskusaulaan luonnonvaloa myös päädystä.

Odotustila käytävällä 302, jonka päädyssä on asiakastila 303. Käytävä yhdistyy 
oikealla pääaulaan.

Monitilatoimisto 371.
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Kolmannen kerroksen tiloista suurin osa on toimistokäytössä. Yhden ja kahden hengen toimistohuoneita on enemmän kuin 
alemmissa kerroksissa. Vastaavasti neuvottelutiloja on vähemmän. Merkittävin muutos alkuperäiseen tilajakoon on päätypor-
taan (A) yläpuolelle tehty toimistohuone, jonka lasiseinä avautuu lounaaseen.

Kerrosaula 301 on varustettu istuinryhmällä. Tilassa on myös taideteoksia. Kuvassa näkyvät 
roskasäiliöt ovat tilassa tilapäisesti.

Kolmannen kerroksen 
neuvottelutila 310 on tehty 
porrashuoneen yläpuo-
lelle. Neuvotteluhuoneen 
erityisyyttä on korostettu 
muun muassa näyttävillä 
Artek-valaisimilla. Toimistohuone 314. Odotustila käytävällä 302, jonka päädyssä on asiakastila 303. Käytävä yhdistyy 

oikealla pääaulaan.

Neuvotteluhuoneen 310 lasiseinä tuo keskusaulaan luonnonvaloa myös päädystä.

Monitilatoimisto 371.
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K5 3 KRS

Monitilatoimisto 352 muodos-
taa avoimen konttorimaiseman. 
Alakattopalkit ja niiden väleihin 
sijoitettu tekniikka on jätetty 
näkyville.

Koillispäädyn monitilatoimisto. Keskuskäytävä päättyy värikkäästi kalustettuun tehosteseinään, josta se jatkuu kaksoiskäytävänä. 
Lattiassa on harmaa linoleum.

Tyypillinen yhden hengen toimisto-
huone 358.

Kuvioitu lasiseinä käytävän ja 
monitilatoimiston välillä.

Ikkunan äärelle sijoitettu työpiste 
monitilatoimistossa 352.

Käytävänäkymä monitilatoimiston 338 suunnasta keskusaulaa kohti.
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K5 3 KRS

Monitilatoimisto 352 muodos-
taa avoimen konttorimaiseman. 
Alakattopalkit ja niiden väleihin 
sijoitettu tekniikka on jätetty 
näkyville.

Koillispäädyn monitilatoimisto.

Tyypillinen yhden hengen toimisto-
huone 358.

Kuvioitu lasiseinä käytävän ja 
monitilatoimiston välillä.

Ikkunan äärelle sijoitettu työpiste 
monitilatoimistossa 352.

Keskuskäytävä päättyy värikkäästi kalustettuun tehosteseinään, josta se jatkuu kaksoiskäytävänä. 
Lattiassa on harmaa linoleum.

Käytävänäkymä monitilatoimiston 338 suunnasta keskusaulaa kohti.
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K5 ULLAKKO

Tuulettuva ullakkolaipio, jossa näkyy vesikattoa kannattavat ruotsalais-
malliset kattotuolit. Yläpohjassa on lisäeristys.

Wc-tila palvelee kokousvieraita ja 
henkilökuntaa.

Ullakkokerroksen allergiavapaa työtila, jonka ikkunat on toteutettu vesikaton lapenostona.Odotusaulassa on erillinen kahvikeittiö, jonka tarjoilutiski palvelee kokousväkeä.

Ullakkokerroksen päädyssä on rakennuksen suurin kokous-
tila nimeltään "Kymmenen virran sali." Korkean tilan alakatto 
mukailee vesikaton muotoa. Sisustuksessa on käytetty vaaleaa 
ja tummaa puuta.

Kokoussali perältä nähtynä. Koillispäädyssä on ilmastointiko-
nehuone. Kuvan kulkusilta johtaa 
paloportaalle.
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K5 ULLAKKO

Odotusaulassa on erillinen kahvikeittiö, jonka tarjoilutiski palvelee kokousväkeä.

Kokoussali perältä nähtynä. Wc-tila palvelee kokousvieraita ja 
henkilökuntaa.

Koillispäädyssä on ilmastointiko-
nehuone. Kuvan kulkusilta johtaa 
paloportaalle.

Ullakkokerroksen allergiavapaa työtila, jonka ikkunat on toteutettu vesikaton lapenostona.

Ullakkokerroksen päädyssä on rakennuksen suurin kokous-
tila nimeltään "Kymmenen virran sali." Korkean tilan alakatto 
mukailee vesikaton muotoa. Sisustuksessa on käytetty vaaleaa 
ja tummaa puuta.
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K6 

Veteraanikatu 5
Valmistumisvuosi 1954

Kasarmi K6 valmistui vuonna 1954 alueen kivikasarmeista viimeisenä. Kasarmissa majoittui aluksi 
Pohjanmaan tykistörykmentti, jonka poismuuton jälkeen sinne sijoitettiin Oulun ilmatorjuntapatte-
risto.

Kasarmi 6 on rakennettu samoilla arkkitehti Vilho Nokon kehittämillä tyyppipiirustuksilla, kuin sa-
mana vuonna valmistunut kasarmi K8. Rakennuksessa on kaksi maanpäällistä kerrosta, puolittain 
maantason alapuolella oleva kellarikerros sekä kaksiosainen, ja myöhemmin sisäkäytävällä yhdistet-
ty ullakkokerros. 

Ensimmäinen peruskorjaus tehtiin 1970-luvun lopulla, jolloin rakennukseen lisättiin koneellinen il-
manvaihto ja ullakkokerros otettiin aiempaa laajemmin käyttöön. Nykyisen muodon rakennus sai 
vuoden 2000 muutoskorjauksessa.

Tarkasteluhetkellä rakennus oli toimistokäytössä. Sen käyttäjiä olivat Metsähallitus, Fintraffic, ELY-
keskus, Oulun oikeusaputoimisto ja Oulun edunvalvontatoimisto. Ensimmäisen kerroksen B-siipi oli 
tulipalon seurauksena tyhjillään ja puhdistettu betonirunkoon asti. 

Lasista ja teräksestä tehty hissi- ja porrashuone on 2000-luvun kerrostuman näkyvin osa. Samaa 
high tech-tyyliä edustavat sisäänkäyntien yhteyteen lisätyt katokset ja piharakennus. Alkuperäisiä 
kasarmi-interiöörejä edustavat parhaiten rakennuksen kaksi vanhinta porrashuonetta.

 Vuonna 2000 rakennetun porrashuoneen 
sisänäkymä.

Kasarmi 6
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K6 

Veteraanikatu 5
Valmistumisvuosi 1954

Kasarmi K6 valmistui vuonna 1954 alueen kivikasarmeista viimeisenä. Kasarmissa majoittui aluksi 
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Ensimmäinen peruskorjaus tehtiin 1970-luvun lopulla, jolloin rakennukseen lisättiin koneellinen il-
manvaihto ja ullakkokerros otettiin aiempaa laajemmin käyttöön. Nykyisen muodon rakennus sai 
vuoden 2000 muutoskorjauksessa.

Tarkasteluhetkellä rakennus oli toimistokäytössä. Sen käyttäjiä olivat Metsähallitus, Fintraffic, ELY-
keskus, Oulun oikeusaputoimisto ja Oulun edunvalvontatoimisto. Ensimmäisen kerroksen B-siipi oli 
tulipalon seurauksena tyhjillään ja puhdistettu betonirunkoon asti. 

Lasista ja teräksestä tehty hissi- ja porrashuone on 2000-luvun kerrostuman näkyvin osa. Samaa 
high tech-tyyliä edustavat sisäänkäyntien yhteyteen lisätyt katokset ja piharakennus. Alkuperäisiä 
kasarmi-interiöörejä edustavat parhaiten rakennuksen kaksi vanhinta porrashuonetta.

 Vuonna 2000 rakennetun porrashuoneen 
sisänäkymä.
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Julkisivut

Julkisivuissa on värisävyltään vaalea karkearap-
paus. Betonista tehty kivijalka on julkisivuun 
suhteutettuna matala ja kellarin ikkunanauha 
nousee puoleksi sen yläpuolelle. Kivijalka on 
päällystetty ruskealla rouhepinnoitteella.

Julkisivujen tehostevärejä ovat valkoinen ja 
kirkkaanpunainen. Ikkunat ja ovet on uusittu 
ja sisäänkäyntien yhteyteen on lisätty katoksia. 
Näkyvin lisäys on lamellien nivelkohtaan vuonna 
2000 rakennettu hissi- ja porrastorni.

Rakennuksen niukkaa koristelua edustavat si-
säänkäyntien yhteyteen tehdyt laatoitukset. 
Joukko-osastojen vaakunat on poistettu julki-
sivuista.

Kasarmi K6:n etujulkisivu suuntautuu luoteeseen. Kuvassa etualalla on B-siipi.

Päätyjulkisivu Veteraanikadulle. Suuret kolmiosaiset ikkunat 
antoivat ennen valoa kasarmin keskuskäytäviin.

Koillispääty. Edessä vasemmalla näkyy entisen suksiva-
raston H20 kulmaa.

Kasarmi 6:n A-siiven takajulkisivu. Etu-
alalla on kellariin johtava ajoluiska.

Kasarmi 6:n B-siiven takajulkisivu. Etualalla on A-siiven kellariin johtava ajoluiska.
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Julkisivut

Julkisivuissa on värisävyltään vaalea karkearap-
paus. Betonista tehty kivijalka on julkisivuun 
suhteutettuna matala ja kellarin ikkunanauha 
nousee puoleksi sen yläpuolelle. Kivijalka on 
päällystetty ruskealla rouhepinnoitteella.

Julkisivujen tehostevärejä ovat valkoinen ja 
kirkkaanpunainen. Ikkunat ja ovet on uusittu 
ja sisäänkäyntien yhteyteen on lisätty katoksia. 
Näkyvin lisäys on lamellien nivelkohtaan vuonna 
2000 rakennettu hissi- ja porrastorni.

Rakennuksen niukkaa koristelua edustavat si-
säänkäyntien yhteyteen tehdyt laatoitukset. 
Joukko-osastojen vaakunat on poistettu julki-
sivuista.

Päätyjulkisivu Veteraanikadulle. Suuret kolmiosaiset ikkunat 
antoivat ennen valoa kasarmin keskuskäytäviin.

Porrashuoneen peilipintainen lasiseinä korosti rakennuksen uutta käyttötarkoi-
tusta sekä Oulun korkean teknologian imagoa.

Koillispääty. Edessä vasemmalla näkyy entisen suksiva-
raston H20 kulmaa.

Kasarmi K6:n etujulkisivu suuntautuu luoteeseen. Kuvassa etualalla on B-siipi. Kasarmi 6:n A-siiven takajulkisivu. Etu-
alalla on kellariin johtava ajoluiska.

Kasarmi 6:n B-siiven takajulkisivu. Etualalla on A-siiven kellariin johtava ajoluiska.
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Sisäänkäynnit, esteettömyys ja ulko-ovet
Rakennuksessa on kolme varsinaista sisäänkäyntiä. Niistä alkuperäisiä ovat lamellien vastak-
kaisilla puolilla sijaitseviin porrashuoneisiin johtavat ovet. Nykyinen pääsisäänkäynti on tehty 
lamellien liittymäkohtaan. Se on esteetön ja johtaa kaikkien kerrosten välillä liikkuvaan hissiin.

Edellä mainittujen lisäksi rakennuksen koillispäädyssä ja kaakkoisjulkisivulla on kellaritiloihin 
johtavat lastausovet, joille on tehty asfaltoidut ajoluiskat. Kellariin vie myös teknisen tilan ka-
tettu sisäänkäynti lamellien yhtymäkohdassa.

Alumiinirunkoiset ulko-ovet on uusittu 2000-luvun peruskorjauksessa. Porrashuoneisiin joh-
tavat ovet on tehty alumiinista, ja ne jäljittelevät alkuperäisten ovien muotoa. Sisäänkäyntien 
suojaksi on ripustettu teräsrunkoiset lasikatokset. Kellariin johtavat ovet ovat umpiovia. Uutta 
porrastornia lukuun ottamatta kaikki ovet ovat väriltään kirkkaanpunaisia.

Pääsisäänkäynnin edustalla on lipputankojen rivistö. Ajoväylät ja pysäköintipaikat on 
asfaltoitu. Sisäänkäynnin edustalla on harmaa ja katoksessa punainen betonikivetys.

Uudelle pääovelle johtaa katoksella suojattu esteetön 
kulkutie.

Katoksessa on I-palkeista hitsattu teräsrunko. Valokate 
on kirkasta lasia.

Porrashuonesiin johtavat sisäänkäynnit ovat muutoksista huolimatta säilyttäneet kes-
keiset ominaispiirteensä. Kuvan B-ovi on identtinen A-oven kanssa.

Koillispäädyssä on kellarin pariovelle johtava ajo-
luiska. Luiska on reunustettu betonimuurilla.

Lamellien nivelkohdassa on myöhemmin lisätty 
kellarin sähköpääkeskukseen johtava ulko-ovi.

Alumiinirunkoiset ulko-ovet ovat 2000-luvulta. A-siiven kellariin johtava lastausovi.

136



Sisäänkäynnit, esteettömyys ja ulko-ovet
Rakennuksessa on kolme varsinaista sisäänkäyntiä. Niistä alkuperäisiä ovat lamellien vastak-
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Vesikatto ja sadevesijärjestelmä
Vesikatto on kaksiosainen, muodoltaan suoralinjainen 
ja lyhyträystäinen satulakatto. Vesikattomateriaalina 
on punainen kaksikouruinen betonitiili, joka on uusittu 
2000-luvulla. Vesikaton puiset kannatusrakenteet ovat 
alkuperäisiä. Katolle on lisätty myös turvavarusteita se-
kä ilmanvaihtolaitteita. 

Räystäillä on ulkopuoliset muodoltaan puolipyöre-
ät sadevesikourut, josta pyöreät valkoiseksi maalatut 
syöksyt johtavat katolle kertyvän sadeveden maanalai-
seen hulevesiverkkoon.

Vesikatolle on asennettu jäähdytinlaitteiston ulkoyksiköt. Pellitykset ja kattoturva-
varusteet ovat punaiset.

Avoräystään rakenne on alkupe-
räinen. Rakenteet tuulettuvat sekä 
sivuilta että päädyistä.

Vesikate on uusittu alkuperäisen mukaisesti kaksikouruisella betonitiilellä.

Aluskatteena on niskojen päälle naulattu umpilaudoitus. Tuuletusrako näkyy katon 
ja lisäeristeen rajapinnassa.

Sadevedet johdetaan maanalaiseen 
hulevesiviemäriin.
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Ikkunat 

Rakennuksen puualumiinirunkoiset MSE-ikkunat on uusittu 2000-luvul-
la vanhoihin ikkuna-aukkoihin ja alkuperäisiä ikkunamalleja mukaillen. Ikku-
nat muodostavat tasajakoisia nauhoja, joiden välissä on sileäksi rapattu pilari. 
Tyyppikasarmin kehitystyön edistymisestä kertoo se, että ikkunavariaatioita on 

merkittävästi vähemmän kuin kasarmi K5:ssä. Porrashuoneissa on suuret moni-
ruutuiset lasiseinät, jotka on korvattu alkuperäistä puitejakoa noudattaen puu-
karmeihin istutetuilla puualumiini-ikkunoilla. Ikkunoiden valkoisia puitteita ja 
pellityksiä terävöittävät punaiset alumiiniset ulkopuitteet.

Porrashuoneen 18-ruutuinen ikkuna on uusittu ole-
vaan puukarmiin alkuperäisen muotoisena. Ulko- ja 
välipuitteet ovat väriltään punaisia.

Karmi ja sisäpuite ovat puuta. 
Ulkopuite on alumiinia.

Ulkopuolella ikkunapenkki on rapattu sileäksi. Karmin 
ja rappauksen sauma on pellitetty.

Sisäpuolen ikkunapenkki on valettu mosaiikkibeto-
nista.

Päädyissä on kolmiosaiset ikkunat. Kellarin ikkunat muodostavat nauhan, jota ryt-
mittää ruutujen puoliväliin nouseva sokkeli.

Pääjulkisivun ikkunanauhassa karmien välissä on 
valkoiseksi rapattu pilari.

A-siiven päädyssä kellarin ikkunat on muurattu 
umpeen.
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Kasarmi K6 ajantasaiset pohjapiirrok-
set. KUVA: Senaatti-kiinteistöt
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Lattiat

Kasarmin alkuperäiset lattiat on päällystetty sä-
vyltään ruskealla mosaiikkibetonilla. Lukuisat, 
eri aikoina toteutetut paikkaukset näkyvät niissä 
paikallisina värieroina. Lattiamateriaalien kirjoon 
lukeutuu keraamisia laattoja, parketteja, linoleu-
mia ja vinyylimattoa. Metsähallituksen tiloissa 
mosaiikkibetonin rinnalla on käytetty harmaa-
ta neulehuopamattoa sekä punaista linoleumia. 
ELY-keskuksen tiloissa linoleumilattiat ovat väril-
tään vaaleanruskeita tai punaisia. Tieliikennelai-
toksen tiloissa lattiat ovat harmaata neulehuopaa 
tai lakattua mäntylautaa. Märkätiloissa ja sani-
teettiloissa on tyypillisesti laatoitus ja aputiloissa 
vinyylimatto.

Kasarmi K6:n lattiamateriaaleja.

Alakatot

Alakattojen tyypillisin ratkaisu on avoimien ala-
laattapalkkien väliin sijoitettu tekniikka, valaistus 
ja akustointi. Alaslasketuissa katoissa on käytetty 
teräksiseen ripustusjärjestelmään kiinnitettyä te-
räsverkkoa, jota on paikoin elävöitetty OBS-levys-
tä tehdyillä muodoilla. Ylimmässä kerroksessa on 
taitettu sisäkatto, jonka materiaaleja ovat kipsile-
vy ja panelointi. Porrashuoneissa on betonikatto.

Alakattoratkaisuja

Seinät

Muuratut sisäseinät on tyypillisesti tasoitettu ja 
maalattu valkoisiksi tai vaalealla värisävyllä. Pai-
koin esiintyy myös maalattuja betoniseiniä, joissa 
näkyy lautamuotin jättämä pintakuvio. Kevyet vä-
liseinät on tehty rankarunkoisina. Toimistotiloissa 
on suosittu keveitä ja valoa läpäiseviä lasiaukolli-
sia rakenteita sekä puuviilupintoja. Avokonttoreis-
sa tilanjakajina toimivat korkeat tai puolikorkeat 
irtokalusteet sekä akustoivat sermit. 2000-luvul-
la rakennettujen wc-tilojen ulkoseinäpintana on 
puhtaaksimuurattu kevytsoraharkko.

Kasarmi K6:n seinäpintoja.
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Väliovet

Kaikki rakennuksen väliovet on uusittu.  Osastoivat välio-
vet on tehty alumiinista tai teräksestä ja niissä on alku-
peräisten ovien muotoa jäljittelevät lasiaukot. Toimisto- ja 
neuvotteluhuoneiden ovet ovat tyypillisesti vaalealla puu-
viilulla päällystettyjä laakaovia, joissa on usein myös lasi-
tus ja sähköpieli. Aputilojen ja teknisten tilojen ovet ovat 
yleensä harmaita laakaovia. Toimistokerroksissa on käy-
tetty myös lasiliukuovia.

Väliovia

Lattiat

Kasarmin alkuperäiset lattiat on päällystetty sä-
vyltään ruskealla mosaiikkibetonilla. Lukuisat, 
eri aikoina toteutetut paikkaukset näkyvät niissä 
paikallisina värieroina. Lattiamateriaalien kirjoon 
lukeutuu keraamisia laattoja, parketteja, linoleu-
mia ja vinyylimattoa. Metsähallituksen tiloissa 
mosaiikkibetonin rinnalla on käytetty harmaa-
ta neulehuopamattoa sekä punaista linoleumia. 
ELY-keskuksen tiloissa linoleumilattiat ovat väril-
tään vaaleanruskeita tai punaisia. Tieliikennelai-
toksen tiloissa lattiat ovat harmaata neulehuopaa 
tai lakattua mäntylautaa. Märkätiloissa ja sani-
teettiloissa on tyypillisesti laatoitus ja aputiloissa 
vinyylimatto.

Alakatot

Alakattojen tyypillisin ratkaisu on avoimien ala-
laattapalkkien väliin sijoitettu tekniikka, valaistus 
ja akustointi. Alaslasketuissa katoissa on käytetty 
teräksiseen ripustusjärjestelmään kiinnitettyä te-
räsverkkoa, jota on paikoin elävöitetty OBS-levys-
tä tehdyillä muodoilla. Ylimmässä kerroksessa on 
taitettu sisäkatto, jonka materiaaleja ovat kipsile-
vy ja panelointi. Porrashuoneissa on betonikatto.

Seinät

Muuratut sisäseinät on tyypillisesti tasoitettu ja 
maalattu valkoisiksi tai vaalealla värisävyllä. Pai-
koin esiintyy myös maalattuja betoniseiniä, joissa 
näkyy lautamuotin jättämä pintakuvio. Kevyet vä-
liseinät on tehty rankarunkoisina. Toimistotiloissa 
on suosittu keveitä ja valoa läpäiseviä lasiaukolli-
sia rakenteita sekä puuviilupintoja. Avokonttoreis-
sa tilanjakajina toimivat korkeat tai puolikorkeat 
irtokalusteet sekä akustoivat sermit. 2000-luvul-
la rakennettujen wc-tilojen ulkoseinäpintana on 
puhtaaksimuurattu kevytsoraharkko.

Kasarmi K6:n lattiamateriaaleja. Alakattoratkaisuja

Portaat ja hissi

Rakennuksen molemmissa siivissä on alkuperäinen por-
rashuone, josssa portaat ulottuvat kellarikerroksesta ul-
lakolle asti. Luoteisjulkisivulle on tehty kokonaan uusi 
hissillä varustettu porrashuone. Se edustaa 2000-luvun 
teknologiatyyliä ja sijoittuu alkuperäisen rungon ulkopuo-
lelle. Porrashuoneen interiöörissä on käytetty lasitiiliä, te-
räspinnakaiteita ja vedenvihreää väriä.

Kalustus

Rakennuksessa on 2000-luvulle tyypillinen toimistokalus-
tus, jossa mallit vaihtelevat kunkin käyttäjän mieltymysten 
mukaisesti. Alkuperäisiä kalusteita ei ole säilynyt.

Valaistus

Tiloissa moni-ilmeinen valaistus. Suora kattovalaistus tu-
lee rakenteisiin upotetuista tai ripustetuista valaisimista. 
Sitä on täydennetty epäsuoralla, seinäpinnoille tai alakat-
toon suunnatulla, valaistuksella sekä seinävalaisimilla. Va-
laisimet ovat tyypillisiä 2000-luvun malleja.

Talotekniikka

Sähkö- ja vesikalusteet ovat 2000-luvulta. Rakennuksessa 
on patteriverkolla toteutettu vesikiertoinen lämmitys, joka 
on kytketty kaukolämpöön. Ilmanvaihtokone on sijoitettu 
ullakkotilaan. Rakennuksessa on myös jäähdytys.
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K6 1 KRS Ensimmäisen kerroksen B-siipi on ELY-keskuksen toimistotilaa. Käytössä olevat tilat ovat pääosin vuoden 2000 peruskorjauksen ai-
kaista kerrostumaa, johon on tehty lisäyksiä 2010-luvun puolivälissä. Kerroksessa ei ole selkeää pääaulaa tai asiakaspalvelupistettä.  
Toimistot ovat pääosin kaksoiskäytävän ulkokehälle ryhmiteltyjä 1-2 hengen huoneita. Käytävien väliin jäävissä ikkunattomissa tiloissa 
on neuvottelu- ja aputiloja. A-siipi oli tarkasteluhetkellä tyhjennetty ja sitä korjattiin tulipalon jäljiltä.

Ensimmäisen kerroksen toi-
mistokäytävää on elävöitetty 
pyöristetyillä muodoilla sekä 
avoimien ja suljettujen seinä-
pintojen vaihtelulla. Mosaiik-
kibetonilattiat ja betonipilarit 
edustavat mennyttä kasarmi-
aikaa.

Toimistohuoneen 115 kalustus ja pintamateriaalit ovat vaaleaa puuta sekä har-
maata. Tehostevärinä on punaruskea. Alakatossa on käytetty kuitulevyjä.

Käytävän tehosteväri on punainen. 
Alakatossa on teräsverkko.

B-siiven etuosan vastaanottotila on purettu entinen. Sen paikalla on avoin ko-
koontumistila, jota on korostettu alakaton pyöreällä muodolla.

Kahden hengen toimistohuone 107. Alkuperäiseen mosaiikkibetonilattiaan on 
aikojen saatossa tehty useita paikkauksia. 
Niiden väri ja muoto erottuvat.

Kaksoiskäytävän keskellä sijaitseva varas-
tohuone 126.
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Toimistohuoneen 115 kalustus ja pintamateriaalit ovat vaaleaa puuta sekä har-
maata. Tehostevärinä on punaruskea. Alakatossa on käytetty kuitulevyjä.

Käytävän tehosteväri on punainen. 
Alakatossa on teräsverkko.

Kahden hengen toimistohuone 107. Alkuperäiseen mosaiikkibetonilattiaan on 
aikojen saatossa tehty useita paikkauksia. 
Niiden väri ja muoto erottuvat.

Ensimmäisen kerroksen B-siipi on ELY-keskuksen toimistotilaa. Käytössä olevat tilat ovat pääosin vuoden 2000 peruskorjauksen ai-
kaista kerrostumaa, johon on tehty lisäyksiä 2010-luvun puolivälissä. Kerroksessa ei ole selkeää pääaulaa tai asiakaspalvelupistettä.  
Toimistot ovat pääosin kaksoiskäytävän ulkokehälle ryhmiteltyjä 1-2 hengen huoneita. Käytävien väliin jäävissä ikkunattomissa tiloissa 
on neuvottelu- ja aputiloja. A-siipi oli tarkasteluhetkellä tyhjennetty ja sitä korjattiin tulipalon jäljiltä.

Ensimmäisen kerroksen toi-
mistokäytävää on elävöitetty 
pyöristetyillä muodoilla sekä 
avoimien ja suljettujen seinä-
pintojen vaihtelulla. Mosaiik-
kibetonilattiat ja betonipilarit 
edustavat mennyttä kasarmi-
aikaa.

B-siiven etuosan vastaanottotila on purettu entinen. Sen paikalla on avoin ko-
koontumistila, jota on korostettu alakaton pyöreällä muodolla.

Alkuperäinen mosaiikkibetonista tehty ik-
kunapenkki. Ikkunat ovat 2000-luvun alussa 
uusittuja MSE-ikkunoita.

Kaksoiskäytävän keskellä sijaitseva varas-
tohuone 126.
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K6 1 KRS 

A-siivessä syttyi tulipalo
7. kesäkuuta 2021. Tilojen
korjauksen yhteydessä kaikki
pintakerrokset poistettiin
betonirunkoon asti. Kuva on
otettu siiven itänurkasta.

Välipohjalaattaa tukevia alapalkkeja kannattavat korkeat, harjan suuntaiset primääripalkit. Betoni-
rakenteet on valettu paikalla.

Näkymä tilan lounaispäädystä. Lattian tasoitekerrosta ei ole poistettu.

VASEMMALLA: 2000-luvulla 
kevytsoraharkoista muura-
tun wc-ryhmän seinät on 
säilytetty. 

KESKELLÄ: Mosaiikkibe-
tonista valettu pintalaatta 
on otettu esiin. Kellertävä 
pinta on kasarmin entistä 
käytävää. Puhtaan pinnan 
kohdalla on ollut väliseinä-
runko.

OIKEALLA: Välipohjalaatan 
alapinnassa näkyvät mustat 
raidat ovat 2000-luvulla 
asennettuja hiilikuituvahvik-
keita.
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K6 1 KRS

A-siivessä syttyi tulipalo 
7. kesäkuuta 2021. Tilojen 
korjauksen yhteydessä kaikki 
pintakerrokset poistettiin 
betonirunkoon asti. Kuva on 
otettu siiven itänurkasta.

Välipohjalaattaa tukevia alapalkkeja kannattavat korkeat, harjan suuntaiset primääripalkit. Betoni-
rakenteet on valettu paikalla.

Näkymä tilan lounaispäädystä. Lattian tasoitekerrosta ei ole poistettu.

VASEMMALLA: 2000-luvulla 
kevytsoraharkoista muura-
tun wc-ryhmän seinät on 
säilytetty. 

KESKELLÄ: Mosaiikkibe-
tonista valettu pintalaatta 
on otettu esiin. Kellertävä 
pinta on kasarmin entistä 
käytävää. Puhtaan pinnan 
kohdalla on ollut väliseinä-
runko.

OIKEALLA: Välipohjalaatan 
alapinnassa näkyvät mustat 
raidat ovat 2000-luvulla 
asennettuja hiilikuituvahvik-
keita.
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K6 PORRAS

Porrashuone A:n toiseen kerrokseen 
johtavat askelmat.

Porrashuoneen B:n avara ylätasanne. Lattia on mosaiikkibetonia.

Porrasaskelmat ovat betonirunkoon liitettyjä mosaiikkibeto-
nielementtejä.

A-portaan alatasanne ja ulko-ovi. Porrasaskelmissa on teräksiset reunavahvistukset. 
Seinissä on askelmien muotoa noudattava tiililaa-
toitus.

Alkuperäinen koivupuinen käsijohde. 
Kaide muodostuu putkesta ja teräsver-
kosta.

Uuden C-porrashuoneen teräksinen hissi ja katulamppua muistuttava valaisin. Toisen kerroksen kerrostaso. Penkiltä voi katsella kasarmialueen näköaloja.

Toisen kerroksen tasanne. Vasemmal-
la hissi.

Luonnonvalo suodattuu porrashuo-
neeseen vihreänä.

Porrasaskelmat on kannatettu hissi-
korin seinästä.

Porrastasanteisiin on upotettu lasitiiliä.

A

B
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K6 PORRAS

Porrashuone A:n toiseen kerrokseen 
johtavat askelmat.

Porrashuoneen B:n avara ylätasanne. Lattia on mosaiikkibetonia.

Porrasaskelmat ovat betonirunkoon liitettyjä mosaiikkibeto-
nielementtejä.

A-portaan alatasanne ja ulko-ovi. Porrasaskelmissa on teräksiset reunavahvistukset. 
Seinissä on askelmien muotoa noudattava tiililaa-
toitus.

Alkuperäinen koivupuinen käsijohde. 
Kaide muodostuu putkesta ja teräsver-
kosta.

Uuden C-porrashuoneen teräksinen hissi ja katulamppua muistuttava valaisin. Toisen kerroksen kerrostaso. Penkiltä voi katsella kasarmialueen näköaloja.

Toisen kerroksen tasanne. Vasemmal-
la hissi.

Luonnonvalo suodattuu porrashuo-
neeseen vihreänä.

Porrasaskelmat on kannatettu hissi-
korin seinästä.

Porrastasanteisiin on upotettu lasitiiliä.

149



K6 KELLARI A-siiven kellarikerroksessa sijaitsevat henkilöstön sosiaalitilat sekä arkistot. B-siivessä on kaksoiskäytävän varrelle sijoitettuja 
toimistohuoneita sekä taukotiloja. Käytävän monimuotoisuudella on pyritty rikkomaan virastoille tyypillistä monotonisuutta. 
Seinärakenteet ovat pääosin kiinteitä sisältäen runsaasti näkymiä ja valoa tarjoavia lasiseiniä. 

Kellari on pääosin toimistokerros. 
B-siiven etuosassa on aulaan 
kytkeytyvä kokoontumistila, 
joka voidaan sulkea lasiovilla 
kokoushuoneeksi. Parkettilattia 
on fragmentti vastaanottopalve-
luiden ajalta.

Kaksoiskäytävän polveilevassa seinälinjassa vuorottelevat levytetyt ja lasitetut osat. Kellarikerroksen toimistohuone 012.

Neuvotteluhuone 025. Sosiaalitila 026 on keskuskäytävien 
välissä.

Kevytsoraharkoista muurattu wc-ryhmä. Koillispäädyssä on varastotila. Pu-
nainen teräsovi johtaa takapihalle.
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A-siiven kellarikerroksessa sijaitsevat henkilöstön sosiaalitilat sekä arkistot. B-siivessä on kaksoiskäytävän varrelle sijoitettuja 
toimistohuoneita sekä taukotiloja. Käytävän monimuotoisuudella on pyritty rikkomaan virastoille tyypillistä monotonisuutta. 
Seinärakenteet ovat pääosin kiinteitä sisältäen runsaasti näkymiä ja valoa tarjoavia lasiseiniä. 

Kellari on pääosin toimistokerros. 
B-siiven etuosassa on aulaan 
kytkeytyvä kokoontumistila, 
joka voidaan sulkea lasiovilla 
kokoushuoneeksi. Parkettilattia 
on fragmentti vastaanottopalve-
luiden ajalta.

Kaksoiskäytävän polveilevassa seinälinjassa vuorottelevat levytetyt ja lasitetut osat. Kellarikerroksen toimistohuone 012.

Neuvotteluhuone 025. Sosiaalitila 026 on keskuskäytävien 
välissä.

Kevytsoraharkoista muurattu wc-ryhmä. Koillispäädyssä on varastotila. Pu-
nainen teräsovi johtaa takapihalle.
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K6 KELLARI

Kellarin B-siiven toimistojen yhteinen kopio- ja tulostustila. Alapalkiston väleihin on kiinnitetty puu-
kuidusta tehtyjä akustiikkalevyjä.

Toimistot ja neuvotteluhuoneet 
on erotettu aulasta lasiseinillä ja 
lasitetuilla väliovilla.

Väliseinissä on suosittu puuviilua ja kaarevia 
muotoja. Seinän alaosassa on teräslista.

Neuvotteluhuoneen alakatossa on 
käytetty OSB-rakennuslevyä. Pyöreis-
tä aukoista näkyy puukuitulevy.

Neuvottelupöydällä varustettu perinteinen toimistohuone. 
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K6 KELLARI

Leveä ikkunapenkki on tehty mosaiikki-
betonista.

Monitilatoimistossa 037 työpisteet erotettu toisistaan matalilla kalusteilla.

A-siiven kellarikäytävä 043. Laitehuoneessa 055 on lämmönvaihdin. A-siiven kellarissa on useita arkistohuoneita.
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K6 2 KRS Toisen kerroksen B-siivessä sijaitsevat ELY-keskuksen toimistot on sijoitettu kaksoiskäytävän ulkokehälle. Käytävien väliin jää-
vässä keskiosassa on oikeusavun ja edunvalvonnan asiakastilat. A-siivessä on Metsähallituksen toimitila, jossa on toimistojen 
lisäksi neuvotteluhuoneita ja avointa tiimityötilaa. 

B-siiven keskiosassa on oikeus-
avun ja edunvalvonnan toimi-
piste.  Kuvassa on jonotusaula, 
jonka perällä on asiakaspalve-
lupiste. Vasemmalla näkyvät 
numeroidut ovet johtavat hen-
kilökohtaisiin palveluhuoneisiin.

Oikeusavun asiakaskohtaaminen tapahtuu yksityisessä palvelutilassa. Asiakkaan ja käsittelijän 
välissä on lasiseinä. Käsittelijän selän takana on varapoistumistie. Kuvassa tila 225.

B-siiven päädyssä on henkilökunnan taukotilaksi muutettu neuvottelutila 214.

C-porrashuoneen vieressä on 
kapea yhdyskäytävä 205.

Kokoustila 204 on varustettu videoneuvotteluyhteyksillä. ELY-keskuksen toimitiloissa on oululaisen taiteilijan Antti Holman taidegra-
fiikkaa.
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Toisen kerroksen B-siivessä sijaitsevat ELY-keskuksen toimistot on sijoitettu kaksoiskäytävän ulkokehälle. Käytävien väliin jää-
vässä keskiosassa on oikeusavun ja edunvalvonnan asiakastilat. A-siivessä on Metsähallituksen toimitila, jossa on toimistojen 
lisäksi neuvotteluhuoneita ja avointa tiimityötilaa. 

B-siiven keskiosassa on oikeus-
avun ja edunvalvonnan toimi-
piste.  Kuvassa on jonotusaula, 
jonka perällä on asiakaspalve-
lupiste. Vasemmalla näkyvät 
numeroidut ovet johtavat hen-
kilökohtaisiin palveluhuoneisiin.

Oikeusavun asiakaskohtaaminen tapahtuu yksityisessä palvelutilassa. Asiakkaan ja käsittelijän 
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C-porrashuoneen vieressä on 
kapea yhdyskäytävä 205.

Kokoustila 204 on varustettu videoneuvotteluyhteyksillä. ELY-keskuksen toimitiloissa on oululaisen taiteilijan Antti Holman taidegra-
fiikkaa.
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K6 2 KRS

Kasarminaikainen mosaiikkibetonilattia on näkyvillä käytävässä. Puupintoja 
on korostettu epäsuoralla valaistuksella.

Etuhuoneellisen wc:n kalustusta 
ja materiaaleja.

Metsähallituksen toimistotilojen aulatila 235. Sisustuk-
sessa on käytetty runsaasti puupintoja sekä luonnon-
materiaalien sävymaailma.

Metsähallituksen suurin neuvottelutila 257. Sisustuksessa on suosittu puupintoja. Henkilökunnan kahvion 240 on työyhteisön kokoontumistila.

A-siiven päädyssä on avoin tiimitila. Työpisteet on rajattu akustoiduilla 
sermirakenteilla.
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K6 2 KRS

Metsähallituksen suurin neuvottelutila 257. Sisustuksessa on suosittu puupintoja. Henkilökunnan kahvion 240 on työyhteisön kokoontumistila.

Etuhuoneellisen wc:n kalustusta 
ja materiaaleja.

Kasarminaikainen mosaiikkibetonilattia on näkyvillä käytävässä. Puupintoja 
on korostettu epäsuoralla valaistuksella.

Metsähallituksen toimistotilojen aulatila 235. Sisustuk-
sessa on käytetty runsaasti puupintoja sekä luonnon-
materiaalien sävymaailma.

A-siiven päädyssä on avoin tiimitila. Työpisteet on rajattu akustoiduilla 
sermirakenteilla.
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K6 3 KRS

B-siiven ilmanvaihtokone-
huone.

Tiimitila 310A sijaitsee B-siiven päädyssä.Käytävällä on puulattia ja pui-
nen alakatto.

Kolmannen kerroksen tilat muodostuvat pääosin suurikokoisista tiimi- ja työtiloista sekä molemmissa siivissä sijaitsevissa eril-
lisistä iv-konehuoneista. Tilat on sijoitettu sivukäytävän varrelle. Käytävät yhdistyvät lamellien nivelkohdassa. Tilojen molem-
min puolin on kylmät tuulettuvat ullakkolaipiot.

Keskushuoneessa on taitteinen 
sisäkatto.

Fintrafficin käytävällä on Tieliikennelaitoksen historiasta kertova näyttely. Pitkän sivukäytävän 301A varrella on valaistuja näyttelyvitriinejä.

Tuulettuvan ullakkolaipion päädyssä näkyy puiset kannatinra-
kenteet sekä betoniharkoista muurattu pääty.
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K6 3 KRS

Fintrafficin käytävällä on Tieliikennelaitoksen historiasta kertova näyttely.

Käytävällä on puulattia ja pui-
nen alakatto.

Tuulettuvan ullakkolaipion päädyssä näkyy puiset kannatinra-
kenteet sekä betoniharkoista muurattu pääty.

Pitkän sivukäytävän 301A varrella on valaistuja näyttelyvitriinejä.

Tiimitila 310A sijaitsee B-siiven päädyssä.Keskushuoneessa on taitteinen 
sisäkatto.
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K6 3 KRS

Videoneuvotteluhuone 322 sijaitsee A-siiven koillispäädyssä.

Toimisto 315_1 on entiseen voimistelusaliin rakennettu korkea avokonttoritila.

Peseytymistila 323. Saunan tilalle on tehty pukuhuo-
ne. Saunan ovi on säilytetty.

Taukotila 322C. Toimisto 315_1 päätyikkunan suunnasta nähtynä. Keskellä näkyvä ovaali kaluste on 
vetäytymistila.
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K6 3 KRS

Toimisto 315_1 on entiseen voimistelusaliin rakennettu korkea avokonttoritila.

Peseytymistila 323. Saunan tilalle on tehty pukuhuo-
ne. Saunan ovi on säilytetty.

Taukotila 322C. Videoneuvotteluhuone 322 sijaitsee A-siiven koillispäädyssä. Toimisto 315_1 päätyikkunan suunnasta nähtynä. Keskellä näkyvä ovaali kaluste on 
vetäytymistila.
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K7 

Veteraanikatu 9
Valmistumisvuosi 1953

Rakennus valmistui alueen kivikasarmeista toisena. Se edustaa Vilho Nokon tyyppikasarmin 
kehitystyön välivaihetta, jossa rakennuksen muoto ja aukotus ovat väljempiä kuin myöhem-
min valmistuneissa kasarmeissa K6 ja K8. Rakennukseen sijoitettiin aluksi jalkaväkipataljoo-
nan komppanioita, mutta se tuli sittemmin tunnetuksi autokomppanian kasarmina.

Rakennuksessa on kaksi maanpäällistä kerrosta, puolittain maantason alapuolella oleva kel-
larikerros sekä kaksiosainen ullakkokerros. Rakennukseen on tehty peruskorjaus 1980-luvun 
puolivälissä ja vuosituhannen vaihteessa. Seuraavaa peruskorjausta valmisteltiin tämän sel-
vityksen tarkasteluhetkellä.

Ensimmäinen kerros ja puolet kellarista ovat Maanmittauslaitoksen työ- ja toimistokäytös-
sä. Tilat on uudistettu 2010-luvulla käyttäjän oman toimitilakonseptin mukaisesti. Toisen ja 
kolmannen kerroksen tilat olivat tyhjillään.

Rakennuksen ulkoarkkitehtuurissa 2000-luvun kerrostumaa edustavat muodoltaan anonyy-
mi hissitorni ja sisäänkäyntien kaarevat teräskatokset. Muista kasarmeista poiketen suurin 
osa K7:n alkuperäistä ikkunoista on säilynyt osana uudistettua ikkunarakennetta. Parhaiten 
alkuperäisyytensä säilyttäneitä tiloja ovat porrashuoneet ja toisen kerroksen toimistokäytä-
vä.

VIEREINEN SIVU: Näkymä kasarmi K7 etupihalle Veteraanikadun suunnasta.

Alkuperäinen porraskaide.

Kasarmi 7
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K7 
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Julkisivut

Julkisivuissa on sävyltään vaalea karkearappaus. Betonista tehty kivijalka on julkisivuun suh-
teutettuna matala ja kellarin ikkunat on sijoitettu sen yläpuolelle. Kivijalka on päällystetty rus-
kealla rouhepinnoitteella. Satulakaton harjakulma on varsin jyrkkä ja räystäät lyhyet. Pitkillä 
julkisivuilla aukotus on harva, mutta vastaavasti päädyissä ikkunapinta-alaa on runsaasti.

Julkisivujen tehostevärejä ovat valkoinen ja punainen. Ulommat ikkunat ovat alkuperäisiä, mut-
ta kaikki ulko-ovet on uusittu. Sisäänkäyntien suojaksi on rakennettu kaarevia katoksia. Näkyvin 
lisäys on nivelkohtaan rakennettu hissitorni.

Niukkaa alkuperäistä koristeellisuutta edustavat sisäänkäyntien yhteyteen tehdyt laatoitukset. 
Joukko-osastojen tunnukset on poistettu julkisivuista.

Etupuolella lamellien nivelkohtaan on tehty rungon ulkopuolinen hissitorni sekä kellariin johtava sisään-
käynti. 

A-siiven julkisivu kaakkoon. Lamellien nivelkohdassa on entisen lämpökeskuksen piippu, joka katkaistuna toimii 
kellarikerroksessa sijaitsevan ilmanvaihtokoneen pystykanavana.

VASEMMALLA: Pää-
tyjulkisivu koilliseen. 
Päätyyn on lisätty 
jäähdytyslaitteen ulko-
yksikkö.

OIKEALLA: Lounaaseen 
suuntautuva pääty on 
identtinen koillispää-
dyn kanssa. Kellarin 
ovelle johtava ajoluiska 
on poikittainen ja sen 
rintamuuri on kivetty.

OIKEALLA: Kasarmi 
K7 suojarakennuksen 
H17 katolta nähtynä.  
Asfaltoitua pysäköin-
ti- ja liikennealuetta 
ympäröi puistomainen 
viheralue.
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Sisäänkäynnit, esteettömyys ja ulko-ovet

Rakennuksessa on kaksi pääsisäänkäyntiä, jotka johtavat kasarminaikaisiin porrashuo-
neisiin. Lamellien nivelkohtaan lisätyn hissitornin yhteyteen on tehty uusi esteetön si-
säänkäynti. Se johtaa kellariin, josta on hissiyhteys kaikkiin kerroksiin. Vain kattosillan 
kautta saavutettava B-siiven ullakkokerros on esteellinen.

Rakennuksen päädyissä on kellaritiloihin johtavat sisäänkäynnit. Luoteispäädyssä las-
tausoven edessä on läpiajettava asfaltoitu ajoluiska.

Ulko-ovet on uusittu vuoden 2000 peruskorjauksessa. Porrashuoneisiin johtavat ovet 
ovat teräsrakenteisia ja jäljittelevät alkuperäisten ovien muotoa. Ovien suojaksi on teh-
ty kaarevat teräskatokset. Kaikki ovet ovat väriltään siniharmaita.B-siiven sisäänkäynti. Teräksiset ulko-ovet on uusittu 2000-luvun alun peruskorjauksessa. Kaare-

va katos on tehty teräksestä.

Harmaagraniitista tehdyt ulkoportaat on 
reunustettu betonilla, johon on istutettu 
katoksen kannatinpilarit.

Oviaukkoa ympäröivä keraaminen laatoitus on 
rakennuksen harvoja alkuperäisiä koristeaiheita.

B-siiven kellarin sisäänkäynnille laskeudutaan portaita pitkin. Portaita suojaa leveä teräskatos. Kahden siiven ullakkotilat ovat erillisiä. Ainoa yhteys on ulkotilassa sijaitseva kattamaton kulkusil-
ta. Kulkusiltaan liittyvä kierreporras toimii ullakkotilojen varapoistumisreittinä.

Lounaispäädyssä olevalle lastausovelle laskeutuu läpiajettava 
asfaltoitu ajoluiska. Luiska on reunustettu matalalla muurilla.

B-siiven betonikivillä päällystettyä sisäänkäyntiympäristöä. Ovi on 
pääosin henkilökunnan käytössä.

Takajulkisivulla on katettu sisäänkäynti, joka johtaa lamellien 
väliseen yhdyskäytävään.
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Vesikatto ja sadevesijärjestelmä

Vesikatto on muodoltaan suoralinjainen ja lyhyträys-
täinen satulakatto. Vesikattomateriaalina on kaksiko-
uruinen betonitiili, joka on uusittu 2000-luvun alussa 
alkuperäisiin kannatinrakenteisiin. Katolle on lisätty tur-
vavarusteita, mutta uusia ilmanvaihtolaitteita siellä on 
varsin vähän. Alkuperäisiä muurattuja hormeja on pu-
rettu.

Räystäillä on ulkopuoliset puolipyöreät sadevesikourut, 
josta pyöreät valkoiseksi maalatut syöksyt johtavat sa-
deveden maanalaiseen hulevesiverkkoon.

Ristiinladottua betonikivetystä kellarin sisään-
käynnin edustalla.

Punaista betonikiveä sisäänkäynnin edustalta.

Teräsrakenteinen polkupyöräkatos toimii myös tupakointipaikkana. Taustalla näkyy Pohjantie.

Seinustoille on ladottu pihakivirivi. Katolle ker-
tyvä sadevesi johdetaan maanalaiseen hulevesi-
verkkoon.

Rakennusta ympäröin runsaasti asfaltoitua pysä-
köinti- ja liikennetilaa.

Puurakenteinen jätekatos on tehty 2000-luvun alussa. Avoräystäsrakenne on alkuperäinen. Vesikatto ja ullakkolaipiot tuulettuvat räystään 
ja julkisivurappauksen välisestä raosta.

Kattonäkymä ullakkotilojen väliseltä kulkusillalta. Oikealla näkyy lämpökeskuk-
sen entinen savupiippu, joka toimii osana ilmanvaihtojärjestelmää.

Siipiosia yhdistävä kulkusilta A-
siiven suunnasta nähtynä.

Betonitiilikate.
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Ikkunat 

Rakennuksen alkuperäiset puurunkoiset ja kaksilasiset ikkunat on säilytetty 
osana 1980-luvulla uudistettua puiterakennetta. Niiden sisäpuolelle on teh-
ty yksilasinen lisäpuite.

Rakennuksen yleisin ikkunatyyppi on kapealla tuuletusluukulla varustettu 
kolmiosainen miehistötuvan ikkuna. Kellarin ikkunat ovat komiosaisia. Ikku-
nat on sijoitettu kunkin lamellin pitkälle sivulle symmetrisesti. Lamellien pää-
dyissä on suuret käytävää valaisevat kolmiosaiset ikkunat ja niiden rinnalla 
päätytupien ikkunat. Myös ullakon päätyikkuna on suurikokoinen.

Porrashuoneissa on suuret 12-ruutuiset lasiseinät. Niiden puiset puiteraken-
teet ovat alkuperäisiä. Ikkunoiden valkoisia puitteita ja pellityksiä terävöittä-
vät punaiset lasilistat.

Puurakenteinen porrashuoneen ikkuna on alkuperäinen.

Alkuperäiset kaksilasiset puuikku-
nat on säilytetty. 1980-luvulla sen 
sisäpuolelle on lisätty yksinkertai-
sella lasilla varustettu lisäpuite.

Ikkunarakenne toimii, vaikka ulom-
pi puite on sisäpuitetta tiiviimpi. 
Helat on uusittu muutoskorjauksen 
yhteydessä.

Porrashuoneen puurunkoinen ja 
kaksilasinen 12-ruutuinen ikkuna 
on alkuperäinen.

Miehistötuvan kolmiosainen ikkuna on rakennuksessa esiin-
tyvien ikkunatyyppien perusmalli.

Miehistötuvan ikkuna sisäpuolelta 
nähtynä.

Kellarikerroksen kolmiosainen ikkuna, jossa on kapea 
tuuletusluukku sivulla.

Kellarin ikkunapenkki ja ikkuna 
sisäpuolelta nähtynä.

Päädyissä ja A-siivessä käytetty kaksiosainen ikkuna-
variaatio.

Keskuskäytävän kolmiosainen päätyikkuna. Ullakkokerroksen kuusiruutuinen päätyikkuna.
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Lattiat

Kasarmin alkuperäiset lattiat on valettu mosaiikkibetonista. Eri 
aikoina toteutetut väliseinämuutokset näkyvät lattiassa väril-
tään poikkeavina paikkauksina. Maanmittauslaitoksen tiloissa 
on käytetty harmaata laattaa sekä neulehuopaa. Toisen kerrok-
sen tiloissa on pääosin alkuperäinen ja osin täydennetty mosa-
iikkibetonilattia. Kolmannessa kerroksessa on kirjava valikoima 
eri sävyisiä linoleumilattioita sekä niitä vanhempia vinyylilaat-
talattioita.

Kasarmi K7:n lattiamateriaaleja.

Alakatot

Alakattojen perusratkaisu on ylälaattaa kannattavan betoni-
palkiston avoin rakenne. Tällöin tekniikka, valaistus ja akus-
toivat elementit on sijoitettu palkkien alapintaan tai väleihin. 
Alaslasketuissa katoissa on käytetty yhtenäisiä tai T-listalla ri-
pustettuja akustoivia levykattoja. Toisessa kerroksessa käytävi-
en alaslasketut katot on tehty kipsilevystä. Ullakkokerroksessa 
on taitettu sisäkatto, joka on vuorattu valkoisilla akustiikkale-
vyillä. Porrashuoneissa on betonikatto.

Alakattoratkaisuja

Seinät

Alkuperäiset väliseinät ovat muurattuja, tasoitettuja ja maa-
lattu valkoisiksi. Muutosten yhteydessä kiinteitä väliseiniä on 
purettu tai korvattu keveillä rankarakenteisilla levyseinillä. 
Kellarissa ja ensimmäisessä kerroksessa muutoksia on tehty 
paljon. Sen sijaan toisessa kerroksessa alkuperäinen keskus-
käytäviin ja miehistötupiin perustunut tilajako ja väliseinät ovat 
varsin pitkälle säilyneet. Ullakkokerroksen väliseinärakenteet 
ovat pääosin 1980-luvun tai sitä vanhempaa kerrostumaa.

Väliovet

Kellarikerroksen ja ensimmäisen kerroksen väliovet on uusit-
tu 2000-luvulla. Uudet osastoivat väliovet on tehty alumiinista, 
mutta myös varhaisempia teräsrunkoisia ovia on säilynyt. Toi-
misto- ja neuvotteluhuoneiden ovet ovat tyypillisesti vaalealla 
puuviilulla tai harmaalla levyllä päällystettyjä laakaovia. Toises-

Kasarmi K7:n seinäpintoja.
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misto- ja neuvotteluhuoneiden ovet ovat tyypillisesti vaalealla 
puuviilulla tai harmaalla levyllä päällystettyjä laakaovia. Toises-

Kasarmi K7:n lattiamateriaaleja. Alakattoratkaisuja

Portaat ja hissi

Rakennuksen molemmissa siivissä on alkuperäinen por-
rashuone, joista pääsee kellarikerroksesta ullakolle asti. 
Portaat ja tasanteet ovat betonirunkoisia ja päällystet-
ty mosaiikkibetonilla. Luoteissivulle on tehty 2000-luvulla 
rungon ulkopuolinen hissi.

Kalustus

Maanmittauslaitoksessa on 2010-luvun puolivälin mo-
derni toimistokalustus, jonka värimaailma noudattaa lai-
toksen ilmettä. Toinen ja kolmas kerros on tyhjennetty 
irtokalusteista. Kiintokalusteita on säilynyt lähinnä kol-
mannessa kerroksessa.

Valaistus

Kellarikerroksessa on suora kattovalaistus. Ensimmäisen 
kerroksen toimistotiloissa on pääosin plafondeilla toteu-
tettu yleisvalaistus, jota on täydennetty seinäpintojen ja 
alakattojen kautta heijastetulla epäsuoralla valaistuksella. 
Toisessa ja kolmannessa kerroksessa on suora kattovalais-
tus.

Talotekniikka

Sähkö- ja vesikalusteet ovat kahdessa ensimmäisessä ker-
roksessa 2010-luvulta ja ylemmissä kerroksissa pääosin 
2000-luvun alusta Lämmitys on toteutettu kaukoläm-
pöön kytketyllä vesikiertoisella patteriverkolla. Rakennuk-
sen oma lämmityslaitos on purettu. Molemmissa siivissä 
on ullakkokerrokseen sijoitettu ilmanvaihtokone. Kolmas 
ilmanvaihtokone on A-siiven kellarissa. Rakennuksessa on 
jäähdytys.
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Kasarmi K7 ajantasaiset pohjapiirrokset. 
KUVA: Senaatti-kiinteistöt
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K7 1 KRS Ensimmäisen kerroksen tilat on rakennettu vuonna 2015 Maanmittauslaitoksen toimitilakonseptin mukaisiksi toimistotiloiksi. 
Kerros on pääosin avointa monitilaympäristöä, jossa tilat on ryhmitelty vapaa-alueeseen, hiljaisiin työtiloihin sekä yhteistyö-
alueisiin. Reunoilla ja keskiosassa on neuvottelutiloja sekä pieniä vetäytymistiloja. Asiakaspalvelutila on sijoitettu B-siipeen.

Maanmittaushallituksen brändin 
mukaisesti sisustettu asiakaspal-
veluaula tila 1038.

Palveluaula asiakaspalvelupisteen suunnasta nähtynä. Tila on valaistu alakattoon upotetuilla 
plafondeilla.

Pilarilinjan mukaisesti sijoitettu käytävämäinen tila. Oikealla on hiljainen alue 1050 ja vasem-
malla neuvotteluhuoneita.

Kahdeksi tilaksi erotettavat neuvot-
telutilat 1052 ja 1051.

Monitoimityötila 1058 on hiljainen alue. Se on sisustettu käyttäjän väri- ja kuva-
maailman mukaisesti.

WC 1044. Rauhalliseen yksilötyöskentelyyn 
on varattu pieniä vetäytymistiloja.
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Ensimmäisen kerroksen tilat on rakennettu vuonna 2015 Maanmittauslaitoksen toimitilakonseptin mukaisiksi toimistotiloiksi. 
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on varattu pieniä vetäytymistiloja.
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K7 1 KRS

A-siiven kokoontumis-
tila 1026 on varustettu 
avokeittiöllä. Tilojen 
perusväritys on neutraali ja 
kepeä tunnelma on luotu 
kalusteiden värityksellä. 
Rakenteellisuus on olen-
nainen osa interiööriä.

Avotoimiston reunoilla on pieniä yksilötyöskentelyyn tarkoitettuja vetäytymistiloja. Syvän rungon ytimessä luonnonvalo on korvat-
tu epäsuoralla valaistuksella ja lasiseinillä.

VASEMMALLA: Ad-
hoc neuvottelutila 
1008 on kalustettu 
poikkeuksellisesti.

OIKEALLA: Työpiste 
yhteisellä työalu-
eella.

Henkilökunnan 
kahvion tunnel-
maa on kohotettu 
kullatuilla Artek-
valaisimilla.
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Avotoimiston reunoilla on pieniä yksilötyöskentelyyn tarkoitettuja vetäytymistiloja. Syvän rungon ytimessä luonnonvalo on korvat-
tu epäsuoralla valaistuksella ja lasiseinillä.

Vetäytymistila 1007.

K7 1 KRS
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K7 PORTAAT

B-portaan ja kaiteen sivuprofiili. 
Askelmat on tehty elementeistä.

B-portaan toisen kerroksen tasanne. Mosaiikkibetonista valetun askelman 
reuna on vahvistettu teräslistalla. 
Seinää suojaa tiililaatta. 

VASEMMALLA: 
Näkymä A-portaan 
lepotasolle. Suuri 
moniruutuinen ikku-
na valaisee porras-
huonetta.

OIKEALLA: 
Näkymä kellarin 
suunnasta A-siiven 
pääovelle.

Ulko-ovien väliset pyöreät betonipi-
larit ovat muodoltaan alkuperäisiä. 
Väritys on myöhempää perua. 

Maanmittauslaitoksen tiloihin johtavat teräsrunkoiset palo-ovet. Näkymä ensimmäisen kerroksen 
tasanteelta A-siiven ulko-oville.

Betonirunkoisen A-portaan profiili. 
Askelmien mosaiikkibetoni on noin 
tuuman vahvuinen elementti.

VASEMMALLA: Porrasaskelmat, teräs-
kaide ja koivupuinen käsijohde ovat 
alkuperäisiä rakenneosia.

Näkymä A-portaan toisen ja kolmannen 
kerroksen välitasanteelta.
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K7 PORTAAT
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K7 KELLARI Kellarikerroksen A-siivessä sijaitsevat Maanmittauslaitoksen henkilöstön sosiaalitilat, tulostushuoneet, välinevarastot sekä 
verstas. Tilat on sijoitettu keskuskäytävän varrelle. B-siivessä on ilmastointikonehuone sekä toiset sosiaalitilat. Siiven pääty on 
tyhjennetty ja sen väliseinät on purettu.

Maanmittauslaitoksen henkilökunnan sosiaalitila 0017.

A-siiven päätyovi toimii lastausreittinä. Oven edustalle pääsee autolla. Maanmittauslaitoksen mittavälinevarasto 0001.

Kellarikäytävän seinä muodostuu 
henkilöstön pukukaapeista.

Henkilökunnan kuntosali tilassa 0002. Verstas 0022. Varastoon on kerätty maanmittauksen historiaa ja 
välineistöä.
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Kellarikerroksen A-siivessä sijaitsevat Maanmittauslaitoksen henkilöstön sosiaalitilat, tulostushuoneet, välinevarastot sekä 
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K7 KELLARI

Kellarin maanvastaiset ulkoseinät on riveerattu siporex-harkoilla.

A-siiven päädyssä on käyt-
tämätön varastotila. Tilan 
väliseinät ja pintarakenteet 
on purettu. Alapohjalaatta 
on puhdistettu betonipintaan 
asti.

Välipohjan alapalkkilaatta alapuolelta katsottuna. Näkymä sivuseinän suuntaan.

B-siivessä on toinen puku- ja pesutilojen tilaryhmä. Kuvassa tila 0032. Kellarikerroksessa säilynyt alkupe-
räinen teräsovi.

B
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K7 KELLARI

Välipohjan alapalkkilaatta alapuolelta katsottuna. Näkymä sivuseinän suuntaan.

A-siiven päädyssä on käyt-
tämätön varastotila. Tilan 
väliseinät ja pintarakenteet 
on purettu. Alapohjalaatta 
on puhdistettu betonipintaan 
asti.

B-siivessä on toinen puku- ja pesutilojen tilaryhmä. Kuvassa tila 0032. Kellarikerroksessa säilynyt alkupe-
räinen teräsovi.
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K7 2 KRS Toisen kerroksen tilat olivat tarkasteluhetkellä tyhjillään. Ne muodostuvat pääosin erillisistä toimistohuoneista, jotka on si-
joitettu keskuskäytävän varrelle. Toimistohuoneita on tehty entisiin varusmiestupiin, joiden alkuperäinen muoto on säilynyt. 
Keskuskäytävää on levennetty ja sen suoralinjaisuutta on murrettu diagonaalisilla rakenteilla. Muutoksista huolimatta kivika-
sarmin alkuperäinen tunnelma on säilynyt parhaiten juuri tässä kerroksessa

Toisen kerroksen B-siipi on tyhjä. Toimistorakenteet on tehty 2000-luvun alussa. Kuva on otettu käytävän keskelle rakennetun tulostushuoneen 219 sisältä kes-
kusaulan suuntaan.

B-siiven levennetyn keskuskäytävän muotoa on murrettu diagonaaleilla lasiseinillä. Lattiassa näkyy 
käytävän alkuperäisen seinälinjan raja. Vaalea pinta on käytävän laajennusosaa.

B-siiven käytävän pääty siipien nivelkohdassa. Taustalla näkyvät ovet ja väliseinä ovat alkupe-
räisiä kuten myös käytävän lattian tummempi osa.

Toimistohuonessa 214 väliseinä 
osuu ikkunan keskelle. Tilanne on 
ratkaistu luovalla tavalla.

Toimistohuone 215 on alkuperäisen varusmiestuvan muotoinen. Näkyviä 
lisäyksiä ovat johtokouru, ilmanvaihtolaite ja alakaton valaisimet.

WC-tila 221 Toimistohuoneen 211 käytävän 
vastainen seinä on korvattu kevyellä 
seinärakenteella.
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K7 2 KRS

A-siiven käytävän pääty on leveydeltään alkuperäinen. Myös varusmiestupien ovet ovat tässä kohdassa säilyneet.

A- ja B-siipien yhtymäkohdassa on henkilökunnan keittiö ja pieni 
ruokailutila.

Porrashuoneen ja käytävän väliset teräsovet. Toimistohuoneessa 228 alkuperäinen varusmiestuvan muoto on 
säilynyt. Seinät on maalattu keveillä tehosteväreillä.

Hissi liikkuu kahden lamellin nivelkohdassa. 
Hissin sijaintia on korostettu laatoituksella ja 
värityksellä.

Vanhoja varusmiestupien puuovia on kun-
nostettu ja säilytetty käytössä.

Toimistohuoneessa 230 lattiamateriaali ja ovi 
on uusittu. Valaistus on toteutettu epäsuoras-
ti alakaton kautta.

Alakaton akustiikkalevyt ja valaisimet on 
sijoitettu palkiston väleihin.
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K7 2 KRS

A-siiven käytävän pääty on leveydeltään alkuperäinen. Myös varusmiestupien ovet ovat tässä kohdassa säilyneet.

A- ja B-siipien yhtymäkohdassa on henkilökunnan keittiö ja pieni 
ruokailutila.

Porrashuoneen ja käytävän väliset teräsovet. Toimistohuoneessa 228 alkuperäinen varusmiestuvan muoto on 
säilynyt. Seinät on maalattu keveillä tehosteväreillä.

Hissi liikkuu kahden lamellin nivelkohdassa. 
Hissin sijaintia on korostettu laatoituksella ja 
värityksellä.

Vanhoja varusmiestupien puuovia on kun-
nostettu ja säilytetty käytössä.

Toimistohuoneessa 230 lattiamateriaali ja ovi 
on uusittu. Valaistus on toteutettu epäsuoras-
ti alakaton kautta.

Alakaton akustiikkalevyt ja valaisimet on 
sijoitettu palkiston väleihin.

189



K7 3 KRS

Avotoimisto 315 ikkunaseinän suunnasta nähtynä. Lattiassa on tumma vinyylimatto. Avotoimisto 315. Tilan päädyssä näkyvä ovi johtaa ullakoita yhdistävälle kattosillalle.

Kolmannen kerroksen tilat muodostuvat pääosin suurikokoisista avokonttori- ja työtiloista sekä molemmissa siivissä sijaitse-
vissa erillisistä iv-konehuoneista. Siipiosien ullakkotilat ovat erillisiä ja kulku niiden välillä tapahtuu ulkotilan kautta.

Avotoimisto 321 sijaitsee A-siiven päädyssä. Tila on jaettu työpisteisiin keveillä puu- ja lasisermeillä. A-porrashuoneen aula. Henkilökunnan kahvio on erotettu käytävästä pariovella. Lattiassa on vanha vinyylilaatta. WC-tilat.
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K7 3 KRS

Avotoimisto 315 ikkunaseinän suunnasta nähtynä. Lattiassa on tumma vinyylimatto. Avotoimisto 315. Tilan päädyssä näkyvä ovi johtaa ullakoita yhdistävälle kattosillalle.
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K7 3 KRS

B-siiven päädyssä on 
avokonttoritila 309.  Oi-
kealla on tilasta erotettu 
kaarevaseinäinen toimis-
tohuone 311.

Avotoimiston 304 lattia on jaettu kenttiin erivärisillä lattiapinnoilla. Työtilat on erotettu keskuskäy-
tävästä keveillä lasiliukuovilla.

Avotoimisto 304 ikkunan suunnasta nähtynä. Päädyssä näkyvä ovi johtaa B-portaaseen.

Kahvio 308. WC 303. Avotoimisto 309.  Keskellä näkyvä käytävä johtaa B-portaaseen. Ullakkotilojen välinen kulkusilta. 
Avoin ovi johtaa B-siipeen.
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K7 3 KRS

B-siiven päädyssä on 
avokonttoritila 309.  Oi-
kealla on tilasta erotettu 
kaarevaseinäinen toimis-
tohuone 311.

Avotoimiston 304 lattia on jaettu kenttiin erivärisillä lattiapinnoilla. Työtilat on erotettu keskuskäy-
tävästä keveillä lasiliukuovilla.

Avotoimisto 304 ikkunan suunnasta nähtynä. Päädyssä näkyvä ovi johtaa B-portaaseen.

Kahvio 308. WC 303. Avotoimisto 309.  Keskellä näkyvä käytävä johtaa B-portaaseen. Ullakkotilojen välinen kulkusilta. 
Avoin ovi johtaa B-siipeen.

193



Kasarmi 8 K8 
Viestikatu 1
Valmistumisvuosi 1954

Kasarmi K8 valmistui toiseksi viimeisenä alueen kivikasarmeista. Se on rakennettu 
samoilla tyyppipiirustuksilla kuin kasarmi K6. Rakennus tunnettiin viestimiesten ka-
sarmina ja siitä on muistona 1. Erillisen viestikomppanian muistolaatta rakennuksen 
julkisivussa.

Rakennuksessa on kaksi maanpäällistä kerrosta, puolittain maantason alapuolelle si-
joittuva kellarikerros sekä ullakkokerros. Muista kasarmeista poiketen K8:ssa ei puo-
lustushallinnon aikana tehty varsinaista peruskorjausta, vaan se siirtyi siviilikäyttöön 
lähes alkuperäisessä muodossaan.

Rakennus on nykyisin toimistokäytössä ja sen pääkäyttäjiä ovat Senaatti-kiinteis-
töt, Valtori, Traficom, Aluehallintovirasto ja Oulun käräjäoikeus. Poliisille rakennetut 
väistötilat ovat tyhjillään. Nykyisen tilajärjestyksen lähtökohdat luotiin vuoden 1999 
peruskorjaussuunnitelmassa. Rakennukseen lisättiin tuolloin ulkopuolinen hissi- ja 
porrashuone. Myöhemmin tehdyt tilamuutokset on tehty käyttäjien ja niiden tilatar-
peiden vaihtuessa. 

Alkuperäisyyttä on säilynyt lähinnä porrashuoneissa ja esillä olevissa betonirakenteis-
sa. Interiöörien vallitseva kerrostuma on 2000-luvulta eikä sitä aikaisempia kerrostu-
mia ei ole säilynyt

Muistolaatta kasarmi K8 seinässä.
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Valmistumisvuosi 1954
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mia ei ole säilynyt

Muistolaatta kasarmi K8 seinässä.

www.oikeus.fi/ko/oulu
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.Julkisivut
Rakennus muodostuu kahdesta toisiinsa liitetystä lamellista. Julkisivuissa on kar-
kearappaus, jonka värisävy on lämmin harmaa. Betonista tehty kivijalka on jul-
kisivuun suhteutettuna matala ja kellarin ikkunanauhan yläreuna nousee sen 
yläpuolelle. Kivijalka on päällystetty ruskealla rouhepinnoitteella. Pitkillä julki-
sivuilla on yhtenäiset nauhaikkunat ja lamellien päädyissä suuret yksittäiset ik-
kunat.

Julkisivun tehostevärejä ovat valkoinen ja vihreä. Kaikki ikkunat ja ulko-ovet on 
uusittu 2000-luvun alussa. Näkyvimpiä lisäyksiä ovat rakennuksen keskelle raken-
nettu lasinen porrashuone ja pääovelle johtava kaareva lasikatos. Alkuperäisiä si-
säänkäyntejä ei ole katettu.

Niukkaan koristeellisuutta edustavat sisäänkäyntien yhteyteen tehdyt laatoitukset 
sekä julkisivuun kiinnitetty 1. ErVk :n muistolaatta.

2000-luvulla rakennettu näyttävä hissi- ja porrastorni on tunnistettavasti rakennuksen 
pääsisäänkäynti.

Pääjulkisivu luoteeseen Viestikadun yli nähtynä.
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Päätyjulkisivu koilliseen.

Julkisivurappaus on karkea ja väriltään harmaa. Ikkunat ja sadevesikourut ovat 
valkoiset.  Betonisokkelissa on ruskea rouherappaus.

Lamellien liittymäkohta takapihalla.

A-siiven takajulkisivu kaakkoon on alkuperäisen kaltainen.
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Lasin, teräksen ja alumiinin moderniin muotokieleen yhdistyy historiallisia viitteitä sisältävä 
kaareva lasikate.

Ulko-ovet on sisäänve-
detty. Syvennyksen alaosa 
on laatoitettu.

B-siiven sisäänkäynnin 
vieressä on katettu tek-
niikkatilan ovi.

B-siiven päädyssä on entinen lastausluiska. 
Pariovi on vaihdettu oveen ja ikkunaan.

Sisäänkäynnit, esteettömyys ja ulko-ovet

 
Rakennuksen keskiosaan rakennettu uusi porras-
torni on saanut selkeän pääsisäänkäynnin roolin. 
Lasista ja teräksestä tehty 2000-luvulle tyypillinen 
rakenne sisältää portaan ja hissin. Se on myös es-
teetön reitti kaikkiin rakennuksen osiin. 

Kaksi alkuperäistä sisäänkäyntiä ovat jääneet 
henkilökunnan käyttöön. Niitä ei ole muiden ka-
sarmien tavoin katettu. Oville noustaan alkupe-
räisiä graniittiportaita pitkin.

B-siiven päädyssä on kellarin lastausovelle johta-
va kivetty luiska ja B-siiven porrashuoneen vieres-
sä on kellarin tekniikkatilaan laskeutuvat portaat.

Ulko-ovet on uusittu vuoden 2000 peruskorjauk-
sessa. Ne ovat alumiinirakenteisia ja jäljittelevät 
alkuperäisten ovien muotoa. Kaikki ovet ovat vä-
riltään vihreitä.

A-siiven sisäänkäyntiin ei ole rakennettu katos-
ta. Sen hahmo on alkuperäinen.
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Vesikatto ja sadevesijärjestelmä

Kahdesta osasta muodostuva vesikatto on muodol-
taan suoralinjainen satulakatto. Vesikattomateriaa-
lina on punainen kaksikouruinen betonitiili, joka on 
uusittu 2000-luvulla alkuperäisiin kannatinrakentei-
siin. Katolle on lisätty myöhemmin turvavarusteita ja 
ilmanvaihtojärjestelmään kuuluvia päätelaitteita.

Rakennuksessa on lyhyet avoräystäät, joihin on ripus-
tettu ulkopuoliset puolipyöreät sadevesikourut.  Räys-
tään alapinnat on maalattu tummiksi. Muodoltaan 
pyöreät ja valkoiseksi maalatut syöksyt johtavat sade-
veden maanalaiseen hulevesiverkkoon.

Rakennuksessa on lyhyet avoräystäät, jotka tuulettuvat sivuilta. Niiden alapinnat on 
maalattu tummiksi. Muutoin katon puuosat ovat valkoiset ja pellitykset punaiset.

Hissin konehuone ja ilmastointilait-
teet ovat kattomaisemaan tehtyjä 
lisäyksiä.

B-siiven katto kasarmialueen maisemassa.

Lämpimien ullakkotilojen sivuille jää matalat tuulettuvat laipiot. Tila on hyödynnet-
ty ilmanvaihtokanavien reittinä.

Sadevesi ohjataan maanalaiseen hule-
vesiverkkoon. Kuvassa on sisäänkäyn-
tikatoksen syöksy ja kaivo. 
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Ikkunat 

Rakennuksen alkuperäiset puurunkoiset ja kaksilasiset 
ikkunat on vaihdettu 2000-luvun alussa puualumiinira-
kenteisiin MSE-ikkunoihin. Ikkunoiden alkuperäinen pui-
tejako on säilytetty.

Ikkunan perusmalli on kapealla tuuletusikkunalla varus-
tettu kaksiosainen miehistötuvan ikkuna. Kellarin ikku-
noissa esiintyy kahta eri korkeutta. Ikkunat muodostavat 
yhtenäisiä nauhoja, jossa karmien väliset pilarit on ra-
pattu valkoisiksi. Lamellien päädyissä on suuret 6, 8 tai 
9-osaiset ikkunat. Porrashuoneita valaisee 12-osaiset ik-
kunaseinät, joiden alkuperäiset puurungot on korvattu 
alumiinirungolla.

Ikkunoiden valkoisia karmeja ja pellityksiä terävöittävät 
kapeana vihreät alumiiniset ulkopuitteet.

2000-luvun porrashuoneen lasiseinät on toteutettu alumiinirunkoisena verhoraken-
teena. Niiden ruutujako viittaa alkuperäisten porrashuoneiden ikkunaseiniin.

Nykyinen ikkunatyyppi on puualu-
miinipuitteinen MSE-ikkuna.

Tuuletusikkuna avattuna. Ikkuna-
penkki on mosaiikkibetonia.

Saunaosaston alumiini-ikkuna.

Porrashuoneiden ikkunaseinät on uu-
sittu alumiinirunkoisina ja varustettu 
lämpölasielementeillä.
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B-siiven ullakkokerroksessa olevan saunaosaston 
ikkunapuitteet ovat alumiinia ja väriltään vihreät.

Pitkien julkisivujen ikkunat muodostavat yhtenäisiä 
nauhoja. Ikkunapuitteiden välit ja ikkunasyvennykset 
on rapattu valkoisiksi.

Päätyhuoneen kaksiosainen ikkuna.

Kellarikerroksen korkea ikkunatyyppi. Kellarin matala ikkunatyyppi.
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Ullakkokerroksen yhdeksänruutuinen ikkuna.

Kellarin ja ensimmäisen kerroksen ikkunat 
rakennuksen lounaispäädyssä.



Kasarmi K8 ajantasaiset pohjapiirrok-
set. KUVA: Senaatti-kiinteistöt

K8 0 KRS

1 KRS
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K82 KRS
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Lattiat

Kasarmin alkuperäisiä mosaiikkibetonilla päällystettyjä lattioita esiintyy 
lähinnä vain porrashuoneissa. Kellarikerroksessa tyypillisin lattiamate-
riaali on harmaa keraaminen laatta. Aputiloissa on käytetty vinyylimat-
toa ja joissakin toimistohuoneissa on parketti. Ensimmäisen kerroksen 
Senaatti-kiinteistöjen tiloissa lattiamateriaalina on pääosin neulehuopa 
ja Oulun käräjäoikeuden väistötiloissa vihreä PVC-matto. Samoja mate-
riaaleja on käytetty myös rakennuksen toisen ja kolmannen kerroksen 
lattioissa.

Kasarmi K8:n lattiamateriaaleja.

Alakatot

Alakatojen perusratkaisu on välipohjalaattaa kannattavan betonipalkis-
ton jättäminen näkyville. Tällöin tekniikka, valaistus ja akustoivat ele-
mentit on sijoitettu palkkien alapintaan tai väleihin. Alaslasketuissa 
katoissa on käytetty metallilistoilla ripustettua akustoivaa kuitulevyä tai 
metalliverkkoa. Ullakkokerroksessa on taitettu sisäkatto, joka on vuorat-
tu valkoisilla akustiikkalevyillä. Porrashuoneissa on betonikatto.

Tyypillisiä alakattoratkaisuja.

Seinät

Alkuperäiset seinäpinnat on tyypillisesti tasoitettu ja maalattu valkoisik-
si. Muurattuja väliseiniä on purettu ja korvattu rankarakenteisilla seinillä, 
joiden materiaalina on maalattu kipsilevy, lasi tai puuviilu. Myös lasitii-
liseiniä esiintyy rakennuksen eri osissa runsaasti. Kasarmirakennukselle 
ominaisia tilasarjoja on muunneltu muun muassa kaarevilla seinillä, sei-
niä poistamalla sekä läpinäkyvillä väliseinärakenteilla. Porrashuoneiden 
seinät ovat alkuperäisiä betoniseiniä.

Väliovet

Lähes kaikki rakennuksen väliovet on uusittu 2000-luvulla tai myöhem-
min tehtyjen tilamuutosten yhteydessä. Osastoivat väliovet on tehty 
alumiinista tai teräksestä, ja niissä on alkuperäisiä ovia jäljittelevät lasi-
aukot. Metalliovet ovat väriltään vihreitä tai sinisiä. Toimisto- ja neuvot-
teluhuoneissa on tyypillisesti vaalealla puuviilulla päällystetty laakaovi. 
Aputilojen ovet ovat yleensä harmaita laakaovia. 

Kasarmi K8:n seinäpintoja.Väliovia.
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Väliovia.

Portaat ja hissi

Rakennuksen pääsisäänkäyntinä toimii 2000-luvulla rakennet-
tu uusi porrashuone, jossa on kaikkiin kerroksiin kuljettava his-
si. Molemmissa siivissä on alkuperäinen porrashuone, josta 
pääsee yhtä lailla kellarikerroksesta ullakolle asti. Alkuperäiset 
portaat ja tasanteet ovat betonirunkoisia ja päällystetty mosa-
iikkibetoniaskelmilla.

Kalustus

Rakennuksessa ei ole yhtenäistä kalustusta, vaan jokainen käyt-
täjä on sisustanut käytössään olevat tilat omilla kalusteillaan. 
Kalusteet ovat tyypillisiä 2010-2020-luvun toimistokalustei-
ta. Käyttämättömissä osissa on säilynyt joitakin tiloihin tehtyjä 
kiintokalusteita.

Valaistus

Työ- ja aputiloissa on tyypillisesti suora, kattovalaisimilla toteu-
tettu perusvalaistus. Sitä on täydennetty seinä- tai alakattojen 
kautta heijastetulla epäsuoralla valaistuksella sekä kohde- ja 
seinävalaisimilla. Valaisimet ovat tyypillisiä 2000-luvun julkisten 
tilojen valaisinmalleja.

Talotekniikka

Rakennuksessa on patteriverkolla toteutettu vesikiertoinen 
lämmitys, joka on kytketty kaukolämpöön. Rakennukses-
sa ei ole koskaan ollut omaa lämmityslaitteistoa. Molemmis-
sa siivissä on ullakkotilaan sijoitettu ilmanvaihtokone. Kolmas 
ilmanvaihtokone sijaitsee A-siiven kellarissa. Sähköpääkes-
kus sijaitsee kellarikerroksessa. Sähkö- ja vesikalusteet ovat 
2000-luvulta tai sitä uudempia. 

Lattiat

Kasarmin alkuperäisiä mosaiikkibetonilla päällystettyjä lattioita esiintyy 
lähinnä vain porrashuoneissa. Kellarikerroksessa tyypillisin lattiamate-
riaali on harmaa keraaminen laatta. Aputiloissa on käytetty vinyylimat-
toa ja joissakin toimistohuoneissa on parketti. Ensimmäisen kerroksen 
Senaatti-kiinteistöjen tiloissa lattiamateriaalina on pääosin neulehuopa 
ja Oulun käräjäoikeuden väistötiloissa vihreä PVC-matto. Samoja mate-
riaaleja on käytetty myös rakennuksen toisen ja kolmannen kerroksen 
lattioissa.

Alakatot

Alakatojen perusratkaisu on välipohjalaattaa kannattavan betonipalkis-
ton jättäminen näkyville. Tällöin tekniikka, valaistus ja akustoivat ele-
mentit on sijoitettu palkkien alapintaan tai väleihin. Alaslasketuissa 
katoissa on käytetty metallilistoilla ripustettua akustoivaa kuitulevyä tai 
metalliverkkoa. Ullakkokerroksessa on taitettu sisäkatto, joka on vuorat-
tu valkoisilla akustiikkalevyillä. Porrashuoneissa on betonikatto.

Seinät

Alkuperäiset seinäpinnat on tyypillisesti tasoitettu ja maalattu valkoisik-
si. Muurattuja väliseiniä on purettu ja korvattu rankarakenteisilla seinillä, 
joiden materiaalina on maalattu kipsilevy, lasi tai puuviilu. Myös lasitii-
liseiniä esiintyy rakennuksen eri osissa runsaasti. Kasarmirakennukselle 
ominaisia tilasarjoja on muunneltu muun muassa kaarevilla seinillä, sei-
niä poistamalla sekä läpinäkyvillä väliseinärakenteilla. Porrashuoneiden 
seinät ovat alkuperäisiä betoniseiniä.

Väliovet

Lähes kaikki rakennuksen väliovet on uusittu 2000-luvulla tai myöhem-
min tehtyjen tilamuutosten yhteydessä. Osastoivat väliovet on tehty 
alumiinista tai teräksestä, ja niissä on alkuperäisiä ovia jäljittelevät lasi-
aukot. Metalliovet ovat väriltään vihreitä tai sinisiä. Toimisto- ja neuvot-
teluhuoneissa on tyypillisesti vaalealla puuviilulla päällystetty laakaovi. 
Aputilojen ovet ovat yleensä harmaita laakaovia.

Kasarmi K8:n lattiamateriaaleja. Tyypillisiä alakattoratkaisuja. Kasarmi K8:n seinäpintoja.
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K8 1 KRS Ensimmäisen kerroksen A-siivessä on Senaatti-kiinteistöjen kokouskeskus. Siihen liittyvät monitilatoimistot on uudistettu 
2010-luvun puolivälissä. B-siipi on Oulun käräjäoikeuden väistötila, jonne on rakennettu istuntosaleja sekä asiakas- ja toimis-
totiloja.

Senaatti-kiinteistöjen kokouskeskuksen asiakaspalvelutila. Asiakaspalvelupiste on oikealla. Sen takana on monitilatoimisto.

Työskentelykahvila 122 on keittiöllä ja pitkällä sohvalla varustettu avoin kokoontumistila. Yksilötyöalue ja tiimitila 120 sijaitsevat A-siiven päädyssä.

Hiljaisen työskentelyn alue tilassa 
117.

Neuvotteluhuone 104 on varustettu V-kirjaimen muotoisella neuvottelupöydäl-
lä ja etäkokouslaitteistolla. Käytävän vastainen väliseinä on kaareva.

Vetäytymistila 120C mahdollistaa 
pienen videokokouksen järjestä-
misen.

Esteettömän wc:n varustusta ja 
sisustusta.

GSPublisherEngine 2863.0.21.100
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 K8 1 KRS

Oulun käräjäoikeuden asiak-
kaiden odotusaula. Tiloihin 
mennään turvatarkastuksen 
kautta. Kahteen kerrokseen 
sijoittuvat tilat on raken-
nettu laitoksen väistötiloiksi 
2010-luvulla.

Istuntosali. Henkilöstön työskentelytila.

VASEMMALLA: Tur-
vattu odotustila. 

OIKEALLA: Käräjä-
oikeuden tiloihin 
tullaan turvatar-
kastuksen kautta.

B-siiven päässä on 
työtila, jonka työ-
pisteet on suojattu 
akustoivalla näkö-
suojalla.
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Istuntosali. Henkilöstön taukotila.

 K8 1 KRS

Oulun käräjäoikeuden asiak-
kaiden odotusaula. Tiloihin 
mennään turvatarkastuksen 
kautta. Kahteen kerrokseen 
sijoittuvat tilat on raken-
nettu laitoksen väistötiloiksi 
2010-luvulla.

OIKEALLA: Käräjä-
oikeuden tiloihin 
tullaan turvatar-
kastuksen kautta.

VASEMMALLA: Tur-
vattu odotustila. 

Henkilöstön työskentelytila.

B-siiven päässä on 
työtila, jonka työ-
pisteet on suojattu 
akustoivalla näkö-
suojalla.
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K8 PORRASHUONEET

Alkuperäinen kaide on saanut uuden 
värin. Koivupuinen käsijohde on 
säilynyt muuttumattomana.

A-portaan ylätasanne. Vasemmalla näkyvät ovet johtavat käräjäoikeuden 
istuntosaliin numero 2. Oikealla on ovi ilmanvaihtokonehuoneeseen.

Näkymä Senaatti-kiinteistöjen tiloista A-rappuun. Väliovet on uusittu 
alumiinirunkoisina.

Askelmat on tehty mosaiikkibetonielementeis-
tä, joiden etureunat on vahvistettu teräslistal-
la. Seinän alaosa on maalattu mustaksi.

Näkymä ensimmäisen kerroksen tasanteelle.  Betoniseinissä näkyy pys-
tysuuntaisen lautamuotin jättämä struktuuri.

Näkymä uudesta porrashuoneesta (C) alas kadulle. Rakennelma on 
teräsrunkoinen ja ikkunaelementit on asennettu alumiinirunkoon.

Uudessa porrashuoneessa on väljä mitoitus. Portaan takana näkyy hissikuilun 
valkoinen betoniseinä.

Hissikori.

Uudisosan käsijohde ja kaide ovat mo-
derneja variaatioita alkuperäisestä.

Portaan sivuprofiili. Porrasvarsi ja askelmat on valettu betonista. Askelmat on 
pinnoitettu harmaalla vinyylillä.

B
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K8 KELLARI Kellarikerroksen A-siipi uudistettiin 2010-luvulla poliisin väistötilaksi, joka tarkasteluhetkellä oli tehtävänsä tehnyt.  Kokonai-
suus sisältää toimistotiloja, monitilatyöympäristöjä sekä henkilöstön sosiaali- ja taukotiloja mukaan lukien saunatilat. B-sii-
vessä on keskuskäytävän varrelle sijoitettuja tavanomaisia toimisto-, työ- ja sosiaalitiloja sekä arkisto. Suoraa käytävätilaa on 
rikottu kaarevilla ja osittain avattavilla väliseinillä.

Aulatila 002 toimi poliisin 
väistötilojen pääsisäänkäyn-
tinä. Lasiovien takana on 
pääporrashuone C. Oikealla 
näkyvät harmaan ovet johta-
vat B-siipeen.

Tila 011 on kuuden hengen työhuone. Ikkunoissa on ulkoa sisälle näköyhteyden katkaiseva 
suojakalvo.

Taukotila 013 toimi henkilökunnan kahviona. Keittiökalusteet on toteutettu poliisin sinivalkoi-
sissa väreissä. Myös metallirunkoiset väliovet ovat näissä tiloissa sinisiä.

Poliisin sosiaalitiloihin kuului myös 
saunaosasto.

Saunan pukuhuoneen 017 puulla 
sisustettua interiööriä.

Wc:n sisustusta. Avoin työskentelyalue 033 mahdollisti 16 työpisteen vapaan sijoittelun.
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Kellarikerroksen A-siipi uudistettiin 2010-luvulla poliisin väistötilaksi, joka tarkasteluhetkellä oli tehtävänsä tehnyt.  Kokonai-
suus sisältää toimistotiloja, monitilatyöympäristöjä sekä henkilöstön sosiaali- ja taukotiloja mukaan lukien saunatilat. B-sii-
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K8 KELLARI

Avokonttori 037 on jaettu korkeilla välisermeillä erillisiksi työpisteiksi.

Arkisto 062 on jaettu verkkoseinällä kahteen osaan.

Toimistohuoneessa 038 on molemmin puolin lasitiiliseinät ja tumma parkettilattia.

B-siiven päätyovelle johtava käytä-
vä 044.

Avokonttorin ja keskuskäytävän välissä on kaarevaseinäinen kiinteä varasto- ja 
sosiaalitilojen keskittymä. Kuvan keskellä näkyy pilariantura, joka on tullut näky-
ville, kun kellarin lattiakorkoa on laskettu.

Pukuhuone 050.
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K8 2 KRS 
Toisen kerroksen A-siiven käyttäjiä ovat Valtori ja Traficom, jotka ovat sisustaneet ja kalustaneet monitilatoimistonsa yrityksen 
toimitilakonseptin mukaisesti. Valoa läpäisevänä seinämateriaalina on käytetty lasia ja lasitiiltä. B-siipi on olemukseltaan edel-
lä mainittua vanhempi ja perinteisempi toimistoympäristö. Sen käyttäjänä on muun muassa Aluehallintovirasto. Toimistojen 
lisäksi kokonaisuuteen kuuluu neuvottelu-, arkisto- ja taukotiloja. 

Työskentelyalueella 229 on 
alaslaskettu katto. Tilan har-
maata väritystä on elävöitetty 
värikkäillä näkösuojilla.

Sisääntuloaula 202A on kalustamaton tila. Pitkä lasitiiliseinä erottaa kahden toimijan toimitilat 
toisistaan.

Naulakko- ja taukotila 222 sijaitsee toimistoalueen keskellä. Se saa luonnonvaloa lasiseinien kautta.

Yhden hengen vetäytymistila. Huone 223 on yhdistetty videoneuvottelutila ja hiljaisen työskentelyn tila. Traficomin toimistotila 235 on jaettu korkeilla kalusteilla työpisteiksi.
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K8 2 KRS

Aluehallintoviraston työsuojeluosaston odotusaula 202B. Alakatto on tehty akustoivasta kipsilevystä. Lattiassa on PVC-matto.

Käytävänäkymä tilasta 238 porrashuoneen C suuntaan. Yhden hengen toimistohuone. Lasitiiliseinän takana on porrashuone C.

Käsiarkisto tilassa 256. Taukohuone on tilassa 252. Neuvotteluhuoneessa 255 on 
1990-luvun kalustus.

Käytävässä 238 vasen seinälinja on 
kaareva ja osin lasitiiltä. 
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K8 2 KRS
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K8 3 KRS Kolmannessa kerroksessa sijaitsevia Oulun käräjäoikeuden väistötiloja on uudistettu viimeksi vuonna 2018. Tilat sijoittuvat 
kahdessa siivessä kulkevan sivukäytävän varrelle. Tilasarjoihin kuuluu istuntosaleja, odotus- ja vastaanottotiloja, sekä työs-
kentely- ja taukotiloja. Molemmissa siivissä sijaitsee myös kookkaat ilmastointikonehuoneet. B-siiven päädyssä on 2000-lu-
vun peruskorjauksen yhteydessä rakennettu saunaosasto. Molempien siipien sivuille jää matalat tuulettuvat ullakkolaipiot.

Tuulettuva ullakkolaipio. Yläpohjassa on lisäeristys.

Istuntosali 2 on saleista suu-
rin. Se on rakennettu A-siiven 
entiseen voimistelusaliin, 
jossa on korkea sisäkatto.

Istuntosali 2 päädyn suunnasta katsottuna. Harmaat ovet johtavat A-porrashuoneeseen. Istuntosali 4 on tehty A-siiven vastakkaiseen päätyyn tilaan 330.

Toinen ullakkokerroksen suurista ilmanvaihtokonehuoneista. Odotustila.

A
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Kolmannessa kerroksessa sijaitsevia Oulun käräjäoikeuden väistötiloja on uudistettu viimeksi vuonna 2018. Tilat sijoittuvat 
kahdessa siivessä kulkevan sivukäytävän varrelle. Tilasarjoihin kuuluu istuntosaleja, odotus- ja vastaanottotiloja, sekä työs-
kentely- ja taukotiloja. Molemmissa siivissä sijaitsee myös kookkaat ilmastointikonehuoneet. B-siiven päädyssä on 2000-lu-
vun peruskorjauksen yhteydessä rakennettu saunaosasto. Molempien siipien sivuille jää matalat tuulettuvat ullakkolaipiot.

Istuntosali 2 on saleista suu-
rin. Se on rakennettu A-siiven 
entiseen voimistelusaliin, 
jossa on korkea sisäkatto.

Istuntosali 2 päädyn suunnasta katsottuna. Harmaat ovet johtavat A-porrashuoneeseen. Istuntosali 4 on tehty A-siiven vastakkaiseen päätyyn tilaan 330.

Toinen ullakkokerroksen suurista ilmanvaihtokonehuoneista. Odotustila.

221

Tuulettuva ullakkolaipio. Yläpohjassa on lisäeristys.



 K8 3 KRS

Saunaosastolla on kaksi puku-, pesu- ja wc-tilaa. Ne ovat toisten-
sa peilikuvia löylyhuoneen molemmin puolin.

Sauna 315. Pesuhuoneen ikkuna on lämpölasilla varustettu avattava alumiini-
ikkuna. Sen rakenne ja väri poikkeavat muista ikkunoista.

Käräjäoikeuden sisääntuloaula. Väistöistuinsali 1:n odotusaula. 

Ullakkolaipioon tehty pieni neuvot-
teluhuone.

Väistöistuinsali 1:n siirtoseinät on levytetty kiinteiksi ja ääntä eristäviksi. Siirtoseinärakennetta ulkopuolelta nähtynä.

B
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Käräjäoikeuden sisääntuloaula. Väistöistuinsali 1:n odotusaula. 

 K8 3 KRS
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Oheisrakennukset H17, H20 ja H21 
Oheisrakennukset
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H17, H20 ja H21 
Oheisrakennukset
Autotalli ja kaksi suojarakennusta

Kivikasarmirakennusten yhteydessä tutkittiin kolmea 1960- ja 1970-luvuilla rakennet-
tua oheisrakennusta.  Niistä kaksi on toiminut varuskunnan suojarakennuksina ja sittem-
min poistettu käytöstä. Kolmas rakennus on entinen suksi- ja polkupyörävarasto, joka on 
2000-luvulla muutettu autotalliksi. 

Oheisrakennukset on suunnitellut arkkitehti Pekka Rajala. Suunnitelmat pohjautuvat tyyppi-
piirustuksiin, joita on käytetty useissa varuskunnissa eri puolella Suomea.

Oheisrakennukset kantakartalla. KARTTA: Oulun kaupunki

H17
Kohde:  Oulun keskustan kasarmin 
   suojarakennus H17, VSS

Omistaja:   Senaatti-kiinteistöt

Suunnittelija:  Arkkitehti Pekka Rajala

Rakentaminen: 1971

H20
Kohde:  Oulun keskustan kasarmin 
   autotalli H20
Laajuustiedot: Huoneistoala 558,1 m2

   Bruttoala 582 m2 
   Tilavuus 1650 m3

Omistaja:   Senaatti-kiinteistöt
Suunnittelija:  Arkkitehti Pekka Rajala
Rakentaminen: 1971

H21
Kohde:  Oulun keskustan kasarmin 
   suojarakennus H21, VSS

Omistaja:   Senaatti-kiinteistöt

Suunnittelija:  Ei tiedossa

Rakentaminen: 1960-luku

H20

H17

H21

225



H20 AUTOTALLI

Autotalli K6:n suunnasta. Suksi- ja polkupyörävarasto muutettiin autotalliksi vuonna 2000. Peruskorjauks myös takaseinään tehtiin oviaukot siten, että tallit ovat läpiajettavia.

Pitkät räystäät suojaavat rakennuksen puujulkisivuja. Päätyjulkisivu luoteeseen. Alkuperäiset ovet on korvattu kippiovilla.
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Alkuperäisessä rakennuksessa oli 12 kasarmin suuntaan avautuvaa 
ovea. Liimapuurunkoiseen varastoon tehtiin panssariverkolla varuste-
tut väliseinät sekä suksi- ja polkupyörätelineet. Noin 700 neliöön mah-
tui 800 sotilaan sukset ja polkupyörät. 

Vuonna 2000 Vauhtiviiva peruskorjasi varaston kahdesta suunnas-
ta käytettäväksi autosuojaksi. Oviaukot varustettiin kippiovilla ja lat-
tia asfaltoitiin. Autotallit erotettiin toisistaan kiinteillä kipsilevyseinillä.

Rakennuksen kantava runko on tehty liimapuusta. Autotallit on 
erotettu toisistaan rankarunkoisilla väliseinillä.

Arkkitehtitoimisto Vauhtiviiva Oy:n muutospiirustukset vuodelta 2000.
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H21 SUOJARAKENNUS

Julkisivu luoteeseen, jossa on pohjoinen sisäänkäynti. Rakennus on suojattu maavalleilla. Suojarakennus maastoutuu kasarmien ja Pohjantien väliseen maisemaan.

Suojarakennus H21 sijaitsee kasarmi K6 pohjoispuolella. Sen betonirakenne on suojattu 
maavalleilla siten, että vain sisäänkäynnit ja katto ovat näkyvillä. Rakennuksessa on kaksi 
korkeaa pariovea, joille johtaa loivat asfaltoidut ajoluiskat. Katto on päällystetty bitumi-
huovalla ja se viettää loivasti taaksepäin. Rakennuksen takana on pieni ilmanvaihtotorni.

Rakennuksesta ei ole saatavilla piirustuksia. Tyypillisten suojatilojen lisäksi siellä on ko-
koontumistiloja, varastohuoneita ja saniteettitiloja ja keittiö. Rakennus ei ole enää alku-
peräisessä käytössä, vaan sitä käytetään varastona.

Sisäänvedetty sisäänkäynti on luiskattu ja varustettu korkealla pariovella. Loivasti taaksepäin viettävä vesikatto on päällystetty bitumihuovalla. Otsassa on rivipelti.

Ilmanvaihtotorni. Takaosan maavalli on metsittynyt. Yläosan pellitetty otsapinta. Ilmanvaihtotornin ja katon liittymä.
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H21 SUOJARAKENNUS

Rakennuksessa on massiivinen paikalla valettu betonirunko. Kokoontumistila on muodoltaan auditorio.

VASEMMALLA: 
Suojarakennuksen 
käymälöitä, joissa 
on alkuperäisiä 
puuovia.

KESKELLÄ: Paikoin 
on säilynyt myös 
1950-luvun yläsäili-
öllisiä ja emaloituja 
wc-istuimia.

Rakennukseen on varastoitu vanhoja suojautumisvälineitä. Tilojen väritys ja pintamateriaalit ovat 1970-lukuisia.

VASEMMALLA: Tilo-
jen välillä on vankat 
salvoilla suljettavat 
panssariovet.

KESKELLÄ: Kahdesta 
panssarista yhteen 
niitattu ovi.

OIKEALLA: 
Suojarakennuksen 
puhdistuslaitteistoja.
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H17 SUOJARAKENNUS

Suojarakennus H17 valmistui vanhan ratsastuskentän lai-
dalle vuonna 1971. Se on rakennettu Pekka Rajalan vuon-
na 1965 laatiman tyyppipiirustuksen mukaan.

Suojarakennus on valettu paikalla betonista. Se on yk-
sikerroksinen ja laajuudeltaan noin 1000 brm2. Noin 100 
neliön suojahuoneita on neljä ja ne on mitoitettu 150 
-160 hengelle. Suojahuoneisiin mennään sulku- ja puh-
distushuoneiden kautta. Suoja on varustettu ilmanvaih-
tokoneilla, varavoimalaitteilla, käymälöillä sekä öljy- ja 
juomavesisäiliöillä.

Rakennusta on käytetty varastona. Se on kärsinyt vesiva-
hinkoja eikä ole enää käyttökunnossa.

Julkisivu koilliseen. Rakennusta ei ole H17:n tavoin suojattu maavalleilla. Toinen sisäänkäynti suuntautuu lounaaseen. 

Rakennuksessa liikkuminen edellyttää suojavarusteita. Suojan pelkistettyä detaljointia.

Sulkuhuoneesta suojahuoneeseen johtava panssaroitu ovi. Noin sadan neliön suojahuone on mitoitettu 160 henkilölle.

Julkisivu Viestikadun suuntaan. Sähkökalusteita. Seinäpinnoissa näkyy lautamuotti. Puhdistushuone.
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9 Säilyneisyys

Oulun keskusta kivikasarmien säilyneisyyttä tutkittiin alkuperäisten piirustusten, 
vanhojen valokuvien, muutoshistorian ja nykytilainventoinnin avulla. Säilyneisyyt-
tä esittävissä pohjapiirustuksissa käytetään uusimpia saatavilla olleita piirustuksia., 
jotka vastaavat vallitsevaa nykytilannetta,

Säilyneisyyttä selvitettäessä on kiinnitetty huomiota alkuperäisten ominaispiirtei-
den säilymiseen seuraavien seikkojen avulla: 

1. Rakenteiden säilyminen
2. Tilajaon ja -hierarkian säilyminen 
3. Materiaalien ja väritysten säilyminen
4. Julkisivujen säilyneisyys
5. Rakennusosien kuten ovien ja ikkunoiden säilyneisyys
6. Kalusteiden säilyneisyys
7. Pihojen säilyneisyys

Yleisesti voidaan todeta, että rakennukset ovat ulkoiselta olemukseltaan säilyneet 
pääpiirteittäin alkuperäisinä. Suurimmat ulospäin näkyvät muutokset ovat por-
rashuoneiden tai hissien lisääminen seinälinjan ulkopuolelle, katosten lisäämiset, 
lämmitysjärjestelmien purkamiseen liittyvät muutokset sekä ilmanvaihtotekniikan 
edellyttämät lisäykset. Uusittuja rakennusosia ovat ovet ja ikkunat sekä vesikatot.

Sisällä keskuskäytävän ympärille sijoitettujen miehistötupien muodostamaa pe-
rusratkaisua on muutettu lähes jokaisessa rakennuksessa. Huonetilojen muoto, 
keskinäinen järjestys, pintamateriaalit ja sisustukset ovat muuttuneet. Alkuperäistä 
1950-luvun autenttisuutta tapaa porrashuoneissa.

Säilyneisyyden asteet

 Alkuperäinen tai lähes alkuperäinen

Rakenteet, väritys, materiaalit ja tilajako ovat alkuperäiset tai noudatta-
vat alkuperäisiä suunnitteluperiaatteita. Materiaaleja ja rakennusosia on 
voitu korjata tai maalata alkuperäistä vastaavalla tavalla. Alkuperäisiä ik-
kunoita ja ovia on säilynyt. Kalustusta on voitu uusia.

 Ominaispiirteet säilyneet

Alkuperäiset suunnitteluperiaatteet ovat havaittavissa ja rakennejär-
jestelmä on alkuperäinen. Tilajakoa on vähäisessä määrin muutettu ja 
materiaaleja, rakennusosia sekä kalusteita on uusittu. Uudistuksissa on 
noudatettu pääosin alkuperäisiä suunnitteluperiaatteita sekä materiaali- 
ja väripalettia. Tyyli on säilynyt pääosin alkuperäiselle uskollisena, mutta 
yksittäinen rakennusosa tai sisustus voi olla aikakaudelle vieras.

 Ominaispiirteet muuttuneet

Tilajako tai väri- ja materiaalimaailma ovat olennaisesti muuttuneet. Ti-
lan pääasiallinen käyttötarkoitus on säilynyt. Alkuperäiset suunnittelupe-
riaatteet ja alkuperäiset osat ovat erotettavissa myöhemmistä vaiheista. 
Tilojen sisustus edustaa pääosin muutosajankohdan tyyliä. Materiaaleja, 
väritystä, rakennusosia ja kalustusta on voitu uusia alkuperäisille suun-
nitteluperiaatteille vieraalla tavalla. Ovia on uusittu ja niiden tyyliä tai vä-
ritystä on voitu muuttaa. 

 Kokonaan muuttunut tai uusi

Kokonaan uusi laajennus tai suuri muutos. Muuttunut osa edustaa muu-
ta kuin alkuperäisen osan tyyliä ja suunnitteluperiaatteita. Alkuperäisis-
tä ominaispiirteistä suurin osa on kadonnut. Materiaalit on suurelta osin 
vaihdettu alkuperäiselle tyylille vieraiksi. Ovet on uusittu ja niiden tyyliä 
tai väritystä on voitu muuttaa. Kalustus on muutettu. Tilan käyttötarkoi-
tus on muuttunut.
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Oulun keskusta kivikasarmien säilyneisyyttä tutkittiin alkuperäisten piirustusten, 
vanhojen valokuvien, muutoshistorian ja nykytilainventoinnin avulla. Säilyneisyyt-
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jotka vastaavat vallitsevaa nykytilannetta,

Säilyneisyyttä selvitettäessä on kiinnitetty huomiota alkuperäisten ominaispiirtei-
den säilymiseen seuraavien seikkojen avulla: 

1. Rakenteiden säilyminen
2. Tilajaon ja -hierarkian säilyminen 
3. Materiaalien ja väritysten säilyminen
4. Julkisivujen säilyneisyys
5. Rakennusosien kuten ovien ja ikkunoiden säilyneisyys
6. Kalusteiden säilyneisyys
7. Pihojen säilyneisyys
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rashuoneiden tai hissien lisääminen seinälinjan ulkopuolelle, katosten lisäämiset, 
lämmitysjärjestelmien purkamiseen liittyvät muutokset sekä ilmanvaihtotekniikan 
edellyttämät lisäykset. Uusittuja rakennusosia ovat ovet ja ikkunat sekä vesikatot.

Sisällä keskuskäytävän ympärille sijoitettujen miehistötupien muodostamaa pe-
rusratkaisua on muutettu lähes jokaisessa rakennuksessa. Huonetilojen muoto, 
keskinäinen järjestys, pintamateriaalit ja sisustukset ovat muuttuneet. Alkuperäistä 
1950-luvun autenttisuutta tapaa porrashuoneissa.
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Kasarmi K5 julkisivujen säilyneisyyskaavio. POHJAKUVA: Senaatti-kiinteistöt

1. Betonitiilikatto ja kattovarusteet uusittu
2. Katolle lisätty iv-laitteita, tiilihormeja purettu
3. Kaikki ikkunat uusittu puu-alumiini-ikkunoiksi
4. Sisäänkäynti katettu, ulko-ovet uusittu
5. Esteetön luiska lisätty

6. Porrashuoneen lasiseinä uusittu
7. Julkisivurappaus uusittu
8. Kattolyhty lisätty
9. Ulkoportaat uusittu. Poistumistiet lisätty.
10. Vaakunan väritys muutettu

11. Hissitorni lisätty
12. Ikkunoiden paikalla säleiköt
13. Ajoluiskaan rakennettu japanilainen puutarha.
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Kasarmi K5 tilojen säilyneisyyskaavio. POHJAKUVA: Senaatti-kiinteistöt
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1. Betonitiilikatto ja kattovarusteet uusittu
2. Katolle lisätty iv-laite, katolta purettu hormeja
3. Kaikki ikkunat uusittu puu-alumiini-ikkunoiksi
4. Ulko-ovi uusittu

5. Katos lisätty
6. Hissi- ja porrastorni lisätty
7. Porrashuoneen lasiseinä uusittu
8. Julkisivurappaus uusittu

9. Ikkunat muurattu umpeen
10. Jäähdytyslaite lisätty
11. Iv-ulkosäleikkö lisätty
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Kasarmi K6 julkisivujen säilyneisyyskaavio. POHJAKUVA: Senaatti-kiinteistöt



Kasarmi K6 tilojen säilyneisyyskaavio. POHJAKUVA: Senaatti-kiinteistöt
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1. Betonitiilikatto ja kattovarusteet uusittu
2. Katolta purettu tiilihormeja
3. Ulko-ovi uusittu ja katos lisätty
4. Hissitorni lisätty

5. Lämpölaitoksen savupiippu muutettu iv-hormiksi
6. Julkisivurappaus uusittu
7. Kellarin ovi ja ajoluiska uusittu, katos ja tukimuuri li-

sätty
8. Jäähdytyslaite lisätty

Kasarmi K7 julkisivujen säilyneisyyskaavio. POHJAKUVA: Senaatti-kiinteistöt
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Kasarmi K7 tilojen säilyneisyyskaavio. POHJAKUVA: Senaatti-kiinteistöt
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1. Betonitiilikatto ja kattovarusteet uusittu
2. Katolta purettu hormeja, olevia hormeja laajennettu
3. Ulko-ovi uusittu
4. Katos lisätty
5. Kaikki ikkunat uusittu puu-alumiini-ikkunoiksi

6. Lasiseinä uusittu
7. Hissi- ja porrastorni lisätty
8. Julkisivurappaus uusittu
9. Kellarin ovi ja ajoluiska uusittu
10. Jäähdytyslaite lisätty

Kasarmi K8 julkisivujen säilyneisyyskaavio. POHJAKUVA: Senaatti-kiinteistöt

K8

1

1

103

6

5
6 5

5

2
2

2

2

2

2

2 2

53
4 4

11

5

6

7

7

7

5 9

8

8

8

8

5

242



Kasarmi K8 tilojen säilyneisyyskaavio. POHJAKUVA: Senaatti-kiinteistöt
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10 Suunnittelijat

Itsenäisen Suomen kasarmialueet suunniteltiin 1950-luvulle saakka pääosin puolustusministeriön teknil-
lisen osaston rakennustoimistossa. Tehtävä siirtyi sille yleisten rakennusten ylihallitukselta vuonna 1926, 
jolloin suuri määrä erikoisosaamista vaativia sotilasrakennushankkeita oli käynnistymässä. 1930-luvulla 
osastosta muodostui yksi Suomen suurimmista arkkitehtitoimistoista.122

Rakennustoimiston suunnitteluosasto työskenteli kollektiivina, jonka suunnittelijat eivät esiintyneet ni-
millään. Piirustuksiin merkittiin tavallisesti vain osastopäällikön nimi tai nimikirjaimet. Rakennustoimis-
tossa työskenteli poikkeuksellisen monta naisarkkitehtia. Heidän suunnittelutehtävänsä liittyivät yleensä 
varuskunnan asumiseen ja hoivaan, ja vain harvoin kasarmien suunnitteluun.123

Rakennustoimiston rooli muuttui 1950-luvun puolivälissä, jolloin osastopäälliköksi nimitettiin sotilasta-
ustainen arkkitehti Vilho Noko ja korpivaruskuntien rakentaminen alkoi. Varuskuntien suunnittelu siirtyi 
yksityisille arkkitehdeille, joista monet olivat Nokon opiskelutovereita.124

 
10.1 Vilho Ilmari Noko (13.11.1912 Kiikka - 25.4.1977 Sulkava)

Vilho Noko syntyi vuonna 1912 satakuntalaisessa Kiikan kunnassa. Vilho oli perheen neljästä lapsesta toi-
nen. Hänen isänsä Ernst Kustaa Noko toimi myöhemmin Hackman Oy:n tilanhoitajana Sulkavalla. 

Vilho Noko valmistui ylioppilaaksi Savonlinnan reaalilyseosta vuonna 1932. Koulun jälkeen hän lähti soti-
lasuralle valmistuen kadettikoulusta vuonna 1936, jonka jälkeen hän siirtyi upseerina puolustuslaitoksen 
palvelukseen. Nokon aselaji oli kenttätykistö, jossa hän suoritti ampumakoulun vuonna 1939.125 Talviso-
dassa Noko toimi patteristoupseerina ja jatkosodassa majuriksi ylennettynä patteriston komentajana.

Sodan jälkeen 36-vuotias Vilho Noko aloitti arkkitehtuurin opinnot Teknillisessä korkeakoulussa, jonne 
hänet otettiin opiskelijavalinnan ohi. Hän teki diplomityönsä Puolustusvoimille suunnittelemalla Mikkelin 
Siekkilän varuskunnan kasarmialueelle rakennuksen, joka toimi samalla kasarmirakennusten uutena tyyp-
pipiirustuksena.126 Arkkitehdin tutkinnon Noko suoritti vuonna 1954.

Arkkitehtuuriopintojen ohessa Noko valmistui Sotakorkeakoulun sotatekniseltä osastolta vuonna 1949. 
Tämän jälkeen hän aloitti työskentelyn puolustusministeriön rakennusosastolla. Asiantuntemuksensa, 
koulutuksensa ja johtamiskokemuksensa ansioilla Noko pääsi nopeasti vastuullisiin tehtäviin. Vuonna 
1956 hänet nimitettiin rakennusosaston päälliköksi.127

122 Mäkinen Anne 2000 ss. 213-214
123 ibid
124 Lappo Osmo, haastattelu 5.1.2022
125 Arkkitehtimatrikkeli 1956
126 Lappo Osmo 2022
127 ibid

Osastopäällikkönä Vilho Noko ei itse juurikaan suunnitellut rakennuksia.128 Sen sijaan hän oli hyvä orga-
nisoimaan ja luotti nuorempien arkkitehtien kykyyn luoda uutta suomalaista kasarmiarkkitehtuuria.129  Vi-
rassaan Vilho Noko yleni everstiksi ja hänelle myönnettiin rakennusneuvoksen arvonimi. Noko avioitui 
vuonna 1952 Eeva Marjatta Nokon kanssa. Hänen harrastuksiaan olivat veneenrakennus, ulkoilu ja maa-
laus.130

 
10.2 Heidi Vähäkallio-Hirvelä (Helsinki 2.8.1914 - 2006)

Heidi Margareta Vähäkallio-Hirvelä (os. Vähäkallio) syntyi Helsingissä 
2.8.1914 professori Toivo R. Vähäkallion ja Lyyli Fagerholmin perhee-
seen. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Helsingin suomalaisesta yhteiskoulus-
ta vuonna 1933 ja jatkoi opintojaan Teknisessä korkeakoulussa. 

Heidi Vähäkallio-Hirvelä valmistui arkkitehdiksi sotavuonna 1941. 
Diplomityönään hän suunnitteli hänelle läheisen Lotta Svärd-järjes-
tön koulutuskeskuksen. Hänen opintomatkansa suuntautuivat vuo-
sina 1937-1939 Saksaan, Italiaan, Ranskaan ja Skandinavian maihin.131

Heidi Vähäkallio-Hirvelä teki koko työuransa puolustusministeriön ra-
kennusosastolla. Hän aloitti työt arkkitehtiylioppilaana vuonna 1938 
ja toimi vakinaisessa toimistoarkkitehdin virassa vuosina 1956-1978.  
Heidi Vähäkallio-Hirvelä oli SAFA:n naisjärjestön Architectan jäsen ja 
kunniajäsen toimien myös puheenjohtajana vuonna 1950.132

Heidi Vähäkallio-Hirvelän suunnittelutöitä olivat muun muassa Val-
tion pukutehdas Hämeenlinnaan (1953) sekä varuskuntasairaalat Dragsvikiin (1958) ja Ylämyllyyn (1960). 
Hän suunnitteli myös useita puolustushallinnon asuinkerrostaloja muun muassa Oulun, Hyrylän ja Riihi-
mäen, Hennalan, Luonetjärven, Kokkolan ja Pansion varuskunta-alueille. Lisäksi hän osallistui myös Kau-
havan lentosotakoulun ja Tilkan sotasairaalan rakennusten suunnitteluun.

Heidin Vähäkallio-Hirvelä avioitui vuonna 1940 eversti Joel Hirvelän kanssa. Rakennushallituksen ensim-
mäinen pääjohtaja Väinö Vähäkallio oli hänen setänsä.

128 Heidi Vähäkallio-Hirvelän haastattelu, Jokinen Pirkko 1994
129 Lappo op.cit.
130    Arkkitehtimatrikkeli 1956
131    Arkkitehtimatrikkeli 1956
132    Architecta-arkisto, Kansallisarkisto

Arkkitehti ja eversti Vilhon Noko organisoi korpivaruskuntien rakenta-
misen. KUVA: Timo Nokon kotialbumi
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Oulun kivikasarmien muutoskorjauksia ovat tehneet 
seuraavat arkkitehtitoimistot:

K5

• Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala

• Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy

• Linja-Arkkitehdit Oy

K6

• Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala

• Arkkitehtitoimisto Vauhtiviiva Oy

• Raila ja Tapio Rönkönharju Oy

• Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy

• Arkkitehtitoimisto Arkkitiimi Oy 
Ramboll Oy

K7

• Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala

• Arkkitehtitoimisto Raila ja Tapio Rönkönharju Oy

• Arkkitehtitoimisto Jussi Tervaoja Oy

K8

• Arkkitehtitoimisto Holma & Vuolteenaho Oy

• Studio Klyyvari 3A (Ville Tervaoja)

• Arkkitehtitoimisto Raila ja Tapio Rönkönharju Oy

• Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy

Osastopäällikkönä Vilho Noko ei itse juurikaan suunnitellut rakennuksia.128 Sen sijaan hän oli hyvä orga-
nisoimaan ja luotti nuorempien arkkitehtien kykyyn luoda uutta suomalaista kasarmiarkkitehtuuria.129  Vi-
rassaan Vilho Noko yleni everstiksi ja hänelle myönnettiin rakennusneuvoksen arvonimi. Noko avioitui 
vuonna 1952 Eeva Marjatta Nokon kanssa. Hänen harrastuksiaan olivat veneenrakennus, ulkoilu ja maa-
laus.130

 
10.2 Heidi Vähäkallio-Hirvelä (Helsinki 2.8.1914 - 2006)

Heidi Margareta Vähäkallio-Hirvelä (os. Vähäkallio) syntyi Helsingissä 
2.8.1914 professori Toivo R. Vähäkallion ja Lyyli Fagerholmin perhee-
seen. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Helsingin suomalaisesta yhteiskoulus-
ta vuonna 1933 ja jatkoi opintojaan Teknisessä korkeakoulussa. 

Heidi Vähäkallio-Hirvelä valmistui arkkitehdiksi sotavuonna 1941. 
Diplomityönään hän suunnitteli hänelle läheisen Lotta Svärd-järjes-
tön koulutuskeskuksen. Hänen opintomatkansa suuntautuivat vuo-
sina 1937-1939 Saksaan, Italiaan, Ranskaan ja Skandinavian maihin.131

Heidi Vähäkallio-Hirvelä teki koko työuransa puolustusministeriön ra-
kennusosastolla. Hän aloitti työt arkkitehtiylioppilaana vuonna 1938 
ja toimi vakinaisessa toimistoarkkitehdin virassa vuosina 1956-1978.  
Heidi Vähäkallio-Hirvelä oli SAFA:n naisjärjestön Architectan jäsen ja 
kunniajäsen toimien myös puheenjohtajana vuonna 1950.132

Heidi Vähäkallio-Hirvelän suunnittelutöitä olivat muun muassa Val-
tion pukutehdas Hämeenlinnaan (1953) sekä varuskuntasairaalat Dragsvikiin (1958) ja Ylämyllyyn (1960). 
Hän suunnitteli myös useita puolustushallinnon asuinkerrostaloja muun muassa Oulun, Hyrylän ja Riihi-
mäen, Hennalan, Luonetjärven, Kokkolan ja Pansion varuskunta-alueille. Lisäksi hän osallistui myös Kau-
havan lentosotakoulun ja Tilkan sotasairaalan rakennusten suunnitteluun.

Heidin Vähäkallio-Hirvelä avioitui vuonna 1940 eversti Joel Hirvelän kanssa. Rakennushallituksen ensim-
mäinen pääjohtaja Väinö Vähäkallio oli hänen setänsä.

Arkkitehti Heidi Vähäkallio- 
Hirvelä. KUVA: Arkkitehtimatrikkeli

128 Heidi Vähäkallio-Hirvelän haastattelu, Jokinen Pirkko 1994
129 Lappo op.cit.
130    Arkkitehtimatrikkeli 1956
131    Arkkitehtimatrikkeli 1956
132    Architecta-arkisto, Kansallisarkisto

Arkkitehti ja eversti Vilhon Noko organisoi korpivaruskuntien rakenta-
misen. KUVA: Timo Nokon kotialbumi
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11 Yhteenveto

Oulun keskustan kasarmialue on ollut monessa eri vaiheessa maamme kasarmirakentamisen etu-
rintamassa. 1880-luvulla se oli yksi kahdeksasta läänien pääkaupunkeihin rakennetuista tarkka-
ampujakasarmeista. Toisen maailmansodan jälkeen alue toimi 1950-luvun tyyppikasarmin kehi-
tyskohteena. 1990-luvulla kasarmi tyhjeni Oulun varuskunnan lakkauttamisen myötä ja mittava 
rakennuskanta muutettiin siviilikäyttöön.

Oulun keskustan kasarmilla päähuomio on tähän asti kohdistunut valtakunnallisesti merkittävän 
1880-luvun puukasarmin rakennuskantaan. 1950-luvun kivikasarmit ovat jääneen vähemmälle huo-
miolle, mutta 2000-luvulla virinnyt kiinnostus jälleenrakennuskauden kulttuuriperintöön on nosta-
nut niiden tarinan ajankohtaiseksi tutkimuskohteeksi.

11.1 Eheys ja autenttisuus
Kivikasarmit muodostavat yhtenäisen rakennusryhmän tiiviisti rakennetun puukasarmin ulkokehällä. Niiden 
sotilaallista alkuperää korostavat rakennuksia ympäröivät avoimet kentät ja pitkät katunäkymät. Kasarmialu-
etta kiertävän kehätien sisäpuolelle 2000-luvulla tehdyt uudisrakennukset eivät riko kivikasarmien eheyttä.

Rakennukset ovat säilyttäneet ulkoisen eheytensä varsin hyvin. Suurimman poikkeaman muodostavat 
2000-luvulla yksilöllisesti toteutetut hissit ja porrashuoneet. Muutoin rakennuksiin ei ole tehty laajennuksia 
eikä kokonaisuuden kannalta merkittäviä osia ole myöskään purettu.

Sisätiloja käytetään pääosin toimistoina, joiden muutosvaiheessa pyrittiin tietoisesti rikkomaan kasarmin 
kaavamaisia tilasarjoja. Kasarmin henkeä on säilynyt alkuperäisissä porrashuoneissa, K7:n ylemmissä kerrok-
sissa sekä K5:n keskusauloissa. Muissa tiloissa kiinnekohtia alkuperäiseen kasarmiin ovat näkyville jätetty ra-
kenteellisuus, ikkunanäkymät ja satunnaiset fragmentit.

Kivikasarmit ovat osa alueen 1950-luvun kerrostumaa, johon kuuluvat myös Kenttätien kahdeksan asuinker-
rostaloa, entinen sotilaskoti, varusvarasto sekä Pohjantien itäpuolella säilyneet rakennukset. Näiden keski-
näinen visuaalinen yhteys on olennainen osa kasarmin perusluonnetta.

Kivikasarmeja käytetään ja uudistetaan yhteneväisillä periaatteilla. Eri arkkitehtien eri käyttäjille laatimat 
muutossuunnittelemat on toteutettu laadukkaasti. Myös sotilaskoulutus on muuttunut. Vaikka kasarmit olisi-

vat alkuperäisessä käytössä, ne tuskin olisivat säilyneet ku-
van mukaisessa 1950-luvun muodossa. KUVA: Sotamuseo 
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Avoimet ja hoidetut ulkoalueet ovat olennainen osa Oulun keskustan kasarmialuetta. Kuva on Siilasvuonkadulta, joka on kasarmialueen sisäänajoväylä pohjoisen suunnasta. Taustalla on kasarmi K6.

11.2 Säilyneisyys
Kivikasarmit on suojeltu asemakaavassa ja niitä voi pitää monin tavoin hyvin säilynei-
nä. Neljän kookkaan sotilasrakennuksen rooli osana asuin- ja työpaikkakaupungin-
osaksi muuttunutta vanhaa kasarmialuetta on selkeä. Rakennusten ympäristöt ovat 
avoimia ja hyvin hoidettuja.

Ulkoarkkitehtuuri

Rakennusten alkuperäinen perusmuoto, rakenne ja ulkoarkkitehtuurin keskeiset omi-
naispiirteet ovat säilyneet. Kerrosluku, kattomuoto ja aukotusperiaatteet ovat alkupe-
räisiä. Kaikissa rakennuksissa on vaaleaksi rapatut julkisivut, joiden pintastruktuuri- ja 
sävyeroilla on luotu hienovaraista yksilöllisyyttä. Vesikatot on uusittu alkuperäisen 
kaltaisella betonitiilellä. Katon lappeisiin on lisätty varusteita ja teknisiä laitteita hilli-
tysti.

Näkyvimpiä muutoksia edustavat pääsisäänkäyntien yhteyteen rakennetut rungon ul-
kopuoliset hissi- ja porrastornit. K5:ssä ja K7:ssä lisäys on sopeutettu rakennuksen 
arkkitehtuuriin. K6:ssa ja K8:ssa porrashuone saa suuremman roolin ja korostaa ra-
kennuksen nykyistä käyttötarkoitusta.

Pienempiä lisäyksiä ovat katokset, luiskat, kylmät apurakennukset sekä piha-aluei-
den pintakäsittelyt. Kokonaisuuteen suhteutettuna nämä elementit ovat pieniä, mutta 
osaltaan yksilöivät kasarmirakennusten pelkistettyä arkkitehtuuria. Ikkunat ja ulko-
ovet on uusittu energiatehokkuuden nimissä. Vain K7:ssa ulommat ikkunat ja porras-
huoneiden ikkunaseinät ovat pääosin alkuperäisiä.

Interiöörit

Sisätilojen suurimmat muutokset ovat kohdistuneet tilajakoon, joka ennen perustui 
keskuskäytävän kaksin puolin ryhmiteltyihin miehistötupiin. Nyt tyypillisin ratkaisu on 
kaksoiskäytävä, jossa tilojen suoralinjaisuutta on murrettu kaarevilla seinillä tai välisei-
niä poistamalla. Alkuperäistä arkkitehtuuria ilmentävät näkyviin jätetyt alakattopalkis-
tot ja avoimiin tiloihin sijoittuvat pilarilinjat.

Kasarmien interiöörit edustavat laadukasta 2000-2020-lukujen toimistoarkkitehtuu-
ria, jossa kalustus ja sisustus ovat suuressa roolissa. Tiloissa näkyy myös runsastunut 
talotekniikka. Konseptien mukaan suunnitellut työympäristöt on toteutettu pääosin 
keveillä rakenteilla, jotka ovat tarvittaessa poistettavissa. Alkuperäisiä mosaiikkibe-
tonilattioita on säilynyt sekä käytössä että pintamateriaalien alla.
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Eniten alkuperäisiä materiaaleja ja rakennusosia on säilytetty porrashuoneissa. Niis-
sä on nähtävillä myös varusmiesten vuosikymmenten saatossa uurtamia jälkiä. Alku-
peräistä tilajakoa on säilynyt K7:n toisessa kerroksessa, jossa myös varusmiestupien 
kunnostettuja ovia on edelleen käytössä. Erityistä sotilaallista arvokkuutta edustaa 
esikuntana toimineen K5:n lounaispääty portaikkoineen ja keskusauloineen. 

Suurimman muutoksen ovat kokeneet ullakot, jotka jakautuivat alun perin lämpimiin 
voimistelusaleihin ja kylmiin varastotiloihin. Ullakoille on rakennettu kokous- ja työ-
tiloja sekä suurikokoisia ilmanvaihtokonehuoneita. Mielenkiintoisen näkökulman ka-
sarmien rakenteellisuuteen ja tekotapaan tarjoavat pintamateriaaleista riisutut tilat 
K6:n toisessa kerroksessa ja K7:n kellarissa.

Kaksi vuosikymmentä jatkunut siviilikäyttö on luonut tunnistettavia kerrostumia. 
2000-luvun alussa toimistotyö tehtiin omissa konttorihuoneissa ja neuvottelut käytiin 
kasvokkain neuvotteluhuoneissa. Nyt uusimmat tilat ovat monitilatoimistoja, jotka on 
varustettu etäkokousyhteyksillä sekä yksilötyöskentelyyn tarkoitetuilla vetäytymis-
huoneilla. Tyhjät toimistotilat kertovat, että muutos jatkuu edelleen.

11.3 Arvonäkökulmia

Historialliset arvot

Oulun kasarmin historia liittyi Suomen sotalaitoksen ja varuskuntien yleiseen histori-
aan 1880-luvulta alkaen. Huomionarvoista on, että 1950-luvulla Oulusta tuli maamme 
suurin varuskuntakaupunki.

Kivikasarmien rakentaminen perustuu toisen maailmansodan jälkeiseen sotilasdokt-
riiniin. Pohjoisesta tuli uusi strateginen puolustussuunta ja samalla vahvistettiin Ou-
lun varuskunnan kykyä itsenäiseen aluepuolustukseen. Vaikka tilannetta pohtinut 
puolustusrevisio päätyi Oulun osalta kokonaan uuden varuskunnan rakentamiseen, 
huonokuntoisiin parakkikyliin sijoitetut yksiköt eivät voineet enää odottaa. Uudisra-
kentaminen oli aloitettava vanhan kasarmialueen yhteyteen.

Oulun varuskuntahistoria näkyy kasarmialueella rakennusten lisäksi myös muistomer-
keissä ja rakennuksiin kiinnitetyissä muistolaatoissa.
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Lopullisen päätöksen lausui Oulun tilanteeseen tutustunut puolustusministeri Emil 
Skog tammikuussa 1949. Hanketta puolsi myös ankara työttömyys, johon valtion ra-
hoittama rakennushanke toisi helpotusta. Kasarmi 5:n rakentaminen aloitettiin välittö-
mästi ilman valmiita suunnitelmia. Menettely ennakoi puolustusministeriön teknillisen 
osaston rakennustoimiston myöhemmin tyypilliseksi muodostunutta toimintamallia, 
jossa rakennushankkeet toteutettiin nopeasti ja työllisyysvaroja hyödyntäen.

Oulun kivikasarmeista muodostui vaihtuvien joukko-osastojen tukikohta. Rotaatiota 
synnyttivät joukkojen siirrot pohjoisen varuskuntiin, Oulun varuskuntien välillä suo-
ritetut siirrot sekä kasarmialueen sisäiset järjestelyt. Suurin ja koko maata koskeva 
muutos oli kuitenkin kasarmien siirtäminen kaupunkien keskustoista korpivaruskun-
tiin. Oulussa se näkyi painopisteen siirtymisenä Hiukkavaraan, jossa sijaitsivat myös 
keskustan kasarmille sijoitettujen yksiköiden harjoitusmaastot.

1990-luvulle asti kivikasarmeilta Pohjois-Suomen korpivaruskuntiin siirtyvien joukko-
osastojen tilalle onnistuttiin saamaan uusia yksiköitä. Lopullinen isku tuli 1990-lu-
vun puolivälissä, kun Ouluun kantautui tieto varuskuntien lakkauttamisesta. Oulun 
kasarmi liittyi tyhjentyneiden varuskuntien joukkoon vuonna 1999. Kasarmien kult-
tuuriperinnön säilyttämisestä tuli valtakunnallinen kysymys, jonka ratkaisemiseen 
osallistuivat puolustushallinto, Senaatti-kiinteistöt, kaupungit sekä Museovirasto.

Oulun keskustan kasarmin osalta tilanne ratkesi varsin nopeasti. Puukasarmit myy-
tiin ja kivikasarmeja kehitettiin Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa. 2000-luvun puo-
liväliin mennessä kaikissa kivikasarmeissa oli tehty peruskorjaus, ja ne olivat pääosin 
valtionhallinnon käytössä. Kivikasarmien suojelu vahvistettiin vuoden 2015 asema-
kaavassa.

Arkkitehtoniset arvot 

1950-luvun alkuvuosina kehitetystä tyyppikasarmista muodostui suomalaisille va-
ruskunnille tunnusomainen rakennustyyppi, joita rakennettiin runsaslukuisena eri 
puolille maata 1960-luvulle asti. Näiden "Nokon-kasarmeiksi" kutsuttujen miehistö-
rakennusten esikuvat olivat 1930-luvun Saksassa. Rakennustyypin lähtökohtia olivat 
majoitustarpeen tehokas ratkaiseminen, toistettavuus sekä toteutus työllisyystöinä 
vähäisin ammattilaisvoimin.

Porrashuoneet ovat kivikasarmirakennusten parhaiten alkuperäisyytensä säilyttäneitä 
tiloja. Kuvassa kasarmi K5:n A-porras.
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Kasarmityyppi nimettiin sen kehittäjän, sotilastaustaisen arkkitehdin Vilho Nokon mu-
kaan. Aikuisiällä arkkitehdin tutkinnon suorittanut Noko paneutui opinnoissaan tähän 
aiheeseen, josta hän vuonna 1954 teki myös diplomityönsä. Valmistuttuaan Vilho No-
ko nimitettiin puolustushallinnon rakennustoimiston suunnitteluosaston päälliköksi, 
ja hänen päätehtäväkseen muodostui mittavien korpikasarmihankkeiden organisoi-
minen.

Oulun kivikasarmit ilmentävät rakennustyypin kehitystyön vaiheita. Ensimmäisenä 
valmistuneessa K5:ssa näkyy rakennusosaston pitkäaikaisen arkkitehdin Heidi Vähä-
kallio-Hirvelän kädenjälki. Rakennuksen arkkitehtoniset ansiot ovat sisätiloissa, joissa 
on viitteitä 1930-luvun kasarmirakentamisen huippuvuosiin. Rakennuksen julkisivut 
ovat Vilho Nokon piirtämiä.

Vuonna 1953 valmistunut K7 on kokonaan Vilho Nokon käsialaa ja ulkoisesti sukua 
edellisenä vuonna Hyrylään valmistuneen Olympiakasarmin kanssa. Rakennuksen ti-
lajako on saksalaisten esikuvien kaltainen, mutta muutoin kokonaisuus edustaa vielä 
kehitystyön välivaihetta. Seuraavana vuonna valmistuneissa K6:ssa ja K8:ssa oli run-
saasti toistuvuutta ja niiden toiminnallisuus oli hioutunut palvelemaan kahta rinnak-
kaista koulutusyksikköä. Kehitystyön päättymisestä kertoo myös se, että molemmat 
viimeksi mainitut kasarmit rakennettiin samoilla piirustuksilla.

Oulun keskustassa Nokon kasarmit muodostuivat kahdesta symmetrisestä lamellista, 
joissa kymmenen hengen miehistötuvat sijoitettiin keskuskäytävän molemmin puo-
lin. Ensimmäisenä valmistuneessa K5:ssa oli vielä tiilimuurista ja betonirakenteista 
muodostettu sekarunko. Kasarmeissa K7, K6 ja K8 runko tehtiin kokonaan betonista. 
Haminaan rakennetuissa variaatioissa Noko kokeili epäsymmetrisiä lamelliratkaisuja. 
Hiukkavaarassa kasarmit rakennettiin Pekka Rajalan suunnitelman mukaisesti yksila-
mellisina.  

Arkkitehtonisen intention osalta Nokon kasarmit ovat vaatimattomia. 1930-luvulla 
Suomessa rakennettiin näyttäviä funkiskasarmeja, joiden edistyksellistä arkkitehtuuria 

käytettiin armeijan julkisuuskuvan uudistamisessa. Vastaavasti 1960-luvulla suurten 
korpivaruskuntien keskusrakennukset edustivat jälleen maamme eturivin arkkiteh-
tuuria. Nokon kasarmityyppi sai muotonsa jälleenrakennuskauden rajallisten resurs-
sien, suuren volyymin, työllistämistavoitteiden ja kasvavien tehokkuusvaatimusten 
paineessa.

 
Kaupunkikuvalliset arvot

Ympäröivien alueiden täydennysrakentamisen myötä keskustan entinen kasarmialue 
on nivoutunut entistä tiiviimmin osaksi Oulun keskustaa ja kaupunkiasumista. Vierei-
nen Myllytullin teollisuusalue muutettiin asuinalueeksi 1980-luvulla ja Kasarminranta 
rakennettiin 2010-luvulla. Värtön puolella entinen huoltorakennusten alue toimii se-
kin nykyisin asuin- ja liikekäytössä.

Käytännössä kasarmi muodostaa edelleen selkeästi edellä mainituista osista rajau-
tuvan kokonaisuuden - sotilaallisessa järjestyksessä elävän pienoiskaupungin. Sen 
erityislaatuisuutta ylläpitävät pysyvät rajat: lännessä rautatie, pohjoisessa Oulujoki, 
idässä Pohjantie ja etelässä Vesitorninmäki hautausmaineen. 

Kasarmin sisäisessä kaupunkikuvassa tiiviisti rakennettu puukasarmi ja avoimien kent-
tien ympäröivät kivikasarmit muodostavat vastinparin. Puukasarmia reunustamaan 
1950-luvun kerrostumaan kuuluu kivikasarmien lisäksi Kenttätien kerrostalot, varus-
varastot ja entinen sotilaskoti. Kasarmin ydinalueen tiiviistä täydennysrakentamisesta 
huolimatta tämä perusasetelma on edelleen tunnistettavissa.

Kasarmi on yhä aidattu alue, vaikka siellä liikkumista ei enää millään tavoin rajoiteta. 
Sen kautta ei kulje läpikulkuliikennettä, vaan sinne tullaan selkeiden sisääntuloväylien 
kautta. Kuusikaistaiseksi muuttuneelta moottoritietä ei ole enää aiempien vuosikym-
menten tapaan näkymää kasarmille. Junamatkustaja näkee vain puukasarmit sekä en-
tiset varusvarastot.
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Kasarmialueella säilynyt sotilaallisuus erottaa Intiön kaupunginosan kaikista muista Oulun 
kaupunginosista. Kivikasarmit sekä niihin liittyvät avoimet kentät ja suorat kadut ovat tästä 
näkökulmasta yhtä merkittäviä kuin puukasarmien mittakaavaltaan pienemmät miljööt. 

Sosiaaliset ja yhteiskunnalliset arvot

Oulun varuskunta näkyi ennen kaupungin katukuvassa harmaapukuisina henkilöinä 
sekä erityisesti juhlapäivien paraateissa ja tapahtumissa. Kasarmi oli myös monen ou-
lulaisen työpaikka tai tarjosi työtä välillisesti. Kaupungille varuskunta oli merkittävä 
taloudellinen toimija, jonka merkeissä pidettiin yllä tiivistä suhdetta puolustushallin-
toon. Yksittäisen kaupunkilaisen kiinnekohtia kasarmielämään olivat vierailut sotilas-
kodissa. 

Varusmiehille kasarmeilla vietetty ajanjakso jää yleensä lähtemättömästi mieleen. 
Erityisen muistorikas paikka kasarmi oli kuitenkin kantahenkilökunnalle ja heidän 
perheenjäsenilleen, jotka vielä 1970-luvulla tyypillisesti asuivat kasarmin aitojen sisä-
puolella. Heille kasarmi oli kaikki tarvittavat palvelut tarjoava pienoismaailma, jossa 
yhdistyi hierarkkisuus sekä varhaisteollisille yhdyskunnille ominainen yhteisöllisyys.

Kasarmilla työuran tehneet ja siellä varttuneet pitävät edelleen yllä yhteisöllisyyttä. 
Oulun kasarmin maailma elää ja on tullut tunnetuksi kansainvälisesti palkitun taiteili-
jan Hannu Väisäsen teoksissa.

Kasarmielämän kuluttamat jäljet säily-
neessä materiaalissa ovat olennainen osa 
rakennuksen historiaa.
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