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KARJALAN PRIKAATIN 
ESIKUNTA JA KERHO

Vas.:  Vekaranjärven varhainen 
asemakaava esiteltävänä vuonna 
1966. Suunniteltu kerhorakennus 
kynän osoittamassa suunnassa. 
SA-kuva

Oik.: Vekaranjärven keskuksen 
asemakaava vuodelta 1971 (kään-
netty) ,  Arkk i tehtuur i to imisto 
Osmo Lappo. Kerho on L-muo-
toinen rakennus alalaidassa. SK

Arkkitehtuuritoimisto Osmo Lapon suunnittelema Vekaranjärven 
varuskunnan esikunta- ja kerhorakennus rakennettiin vuosina 
1978–1980. Betonikonstruktivismia edustava rakennus on säilynyt 
pääosin alkuperäisessä käytössään ja valtaosin alkuperäisessä asussaan 
viime aikoihin asti. 

Esikunta- ja kerhorakennus on osa Vekarajärven kasarmialueen ko-
konaisuutta, joka on tunnustettu merkittäväksi rakennetuksi kulttuu-
riympäristöksi Museoviraston toimesta. Kasarmialueen keskus sisältyy 
myös kansainvälisen Docomomo -järjestön merkkiteosvalikoimaan.

Tämä dokumentointi tehtiin Puolustuskiinteistöjen tilauksesta 
esikunta- ja kerhorakennuksen tulevaisuudesta tehtävien päätösten 
tueksi. Tilaajaa edustivat rakennuttajapäälliköt Niko Räsänen ja 
Juha-Matti Airola sekä Museovirastoa intendentti Seija Linnanmäki. 
Dokumentoinnissa kartoitettiin rakennuksen ulko- ja sisätilojen 
ominaispiirteitä ja säilyneisyyttä.

Prikaatien uudet kasarmialueet
Vekaranjärven varuskunta oli viimeinen uusista suurista kasarmialueis-
ta, joita puolustusvoimien silloisille kuudelle prikaateille perustettiin 
sotienjälkeisenä ajanjaksona, 1950-luvulta 1970-luvun alkuun. 

Tuhansista varusmiehistä koostuvien prikaatien vanhat kasarmialu-
eet oli rakennettu autonomian ajalla. Niistä neljä oli 1880-luvun alussa 
Suomen sotaväen tarkkampujapataljoonille rakennettuja varuskuntia 
Oulussa, Kuopiossa, Mikkelissä ja Turussa. Kaksi prikaatia oli venäläis-
ten 1910-luvulla rakentamilla punatiilikasarmialueilla Tammisaaren 
(nyk. Raaseporin) Dragsvikissa ja Kouvolassa.

Vanhojen kasarmialueiden laajentaminen tai hyvien harjoitus-
maastojen saanti niiden läheisyydestä oli vaikeaa, ellei mahdotonta. 
Siksi katseet käännettiin kaupunkien ulkopuolelle. Prikaateja siirrettiin 
1960-luvun alkupuolelle mennessä uusiin varuskuntiin seuraavasti: 
Pohjan Prikaati Oulun Hiukkavaaraan, Kainuun Prikaati Kajaanin 
Hoikankankaalle, Porin Prikaati Säkylän Huovinrinteelle ja Savon 
Prikaati Mikkelin Karkialammelle. Uudenmaan Prikaatin Dragsvikin 
alue oli ainoa, jota voitiin laajentaa lähialueilta saaduilla lisämailla.

Karjalan Prikaati oli sijoitettu ahtaisiin olosuhteisiin Kouvolan 
kasarmialueelle. Sen uudelleensijoitusta varten laaditut alustavat 
tilantarvelaskelmat ovat keväältä 1960. Uuden varuskunnan sijoi-
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tuspaikan etsiminen kesti kuitenkin kauan, koska soveliailla alueilla 
maanomistajien vastustus oli voimakasta. 

Viimein lokakuussa 1963 Karjalan prikaatin uudeksi sijoitus-
paikaksi päätettiin pakkolunastaa Valkealassa, noin 40 kilometriä 
Kouvolan pohjoispuolella sijaitseva alue. Se oli aiemmin perustetun 
Pahkajärven leiri- ja harjoitusalueen vieressä. Uuden varuskunnan 
keskusosat sijoittuivat Vekaranjärven luoteispuoliselle harjanteelle.1

Vekaranjärven varuskunnan suunnittelu
Karjalan Prikaatin komentajan laatimassa tilantarvelaskelmassa lo-
kakuulta 1963 esitettiin kaikki Vekaranjärvellä, tai tässä vaiheessa 
vielä Valkealan varuskunnassa, tarvitut majoitus- ja huoltotilat sekä 
kantahenkilökunnan asunnot ym. Laskelmassa oli mukana omat ra-
kennuksensa prikaatin esikunnalle sekä upseeri- ja aliupseerikerhoille. 
Molemmat kerhot tarvitsivat omat juhla-, ruokailu-, oleskelu- ja 
biljardihuoneensa sekä henkilökunnan majoitustiloja.

Perinteisesti upseerit ja aliupseerit olivat asuneet ja viettäneet vapaa-
aikaansa tiukasti erillään toisistaan. Ajat olivat kuitenkin muuttumassa. 
Valtakunnallinen suunnitteluneuvosto oli 1960-luvun vaihteessa 
antanut ohjeen siirtyä yhteisiin, samaan rakennukseen sijoitettuihin 
varuskunnallisiin kerhohuoneistoihin. Yhdistetyt keittiö- ja juhlasaliti-
lat, mutta erilliset sisääntulo- ja oleskelutilat sisältävä varuskuntakerho 
oli rakennus- ja käyttökustannuksiltaan erillisiä taloudellisempi.

Kantahenkilökunta ei ottanut ajatusta varuskuntakerhoista avo-
sylin vastaan ns. ”yleisesti tiedossa olevista syistä”. Karjalan Prikaatin 
komentajan mielestä upseeri- ja aliupseerikerhojen osalta oli parasta 
pitäytyä tiukassa erottelussa. Yhdistetty kerhorakennus oli herättänyt 
vastustusta jo mm. Pohjan Prikaatin Hiukkavaaran uudessa varuskun-
nassa vuonna 1961. Yhteinen varuskuntakerho rakennettiin vuosina 
1962–1964 Niinisaloon ja niitä oli suunnitteilla muuallekin.

Vekaranjärven varuskunnan asemakaavan laati vuonna 1964 
puolustusministeriön rakennustoimiston arkkitehti Pentti Viljanen, 
kuten monien muidenkin uusien kasarmialueiden. Niiden tapaan myös 
Vekaranjärvellä käytettiin itse rakennusten suunnittelussa yksityisiä 
arkkitehtitoimistoja, jotka olivat 1960-luvun vaihteesta lähtien alka-
neet erikoistua tiettyjen varuskuntarakennustyyppien suunnitteluun. 

Osmo Lapon (s. 1927) arkkitehtitoimisto sai tehtäväkseen Ve-
karanjärven varuskunnan keskuksen suunnittelun. Hän oli laatinut 
suunnitelmat jo useiden aiemmin toteutettujen varuskuntien, mm. 
Säkylän ja Hoikankankaan keskusrakennuksista.

Osmo Lapon toimisto laati Vekaranjärven keskusalueesta tarkem-
man asemakaavan heinäkuussa 1968. Sen keskiössä on laaja suora-
kaiteenmuotoinen paraatiaukio, jonka ympärille sijoittuvat Lapon 
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suunnittelemat ruokala, sotilaskoti, urheilutalo ja elokuvaluokkara-
kennus. L-muotoisen varuskuntakerhon oli tarkoitus sijoittua muista 
keskuksen rakennuksista selvästi erilleen eteläiseen, asuinalueelle 
laskevaan rinteeseen. 

Arkkitehti Pekka Rajalan suunnittelemat miehistökasarmit ovat 
jonomuodostelmissa keskusaukion molemmin puolin. Lähes kaikkien 
rakennusten suunnittelussa on voitu käyttää hyväksi rinnemaaston 
suomaa vaihtelevuutta.

Valkealan kunnan rakennuslupien 
yleiskarttaote maaliskuulta 1980 
koskien sairaalarakennusta (pu-
naisella). Sen viereen on piirretty 
lyijykynällä rakenteilla ollut esi-
kunta-kerho. KA PLM.

Aikakauden varuskuntasuunnitteluun vaikutti voimakkaasti 
suurvaltojen ydinasevarustelu, joka oli 1960-luvulla kiihkeimmillään. 
Siksi väestönsuojat, esikunta- ja sodanajan johtotilat sekä aseiden ja 
ampumatarvikkeiden varastoinnin ja huollon kannalta tärkeimmät 
tilat pyrittiin sijoittamaan luoliin.2

Pitkäkestoinen työmaa
Vekaranjärven rakennustyöt alkoivat maansiirtotöillä loppuvuodesta 
1963. Varuskunnan rakentaminen syrjäiseen, kaiken kunnallistek-
niikan ulottumattomissa olevaan korpeen tehtiin työllisyysvaroilla 
ja siksi pääosin talviaikaan. Tämä tarkoitti osin harjaantumattoman 
työvoiman käyttöä, vaikka työt tehtiinkin puolustusministeriön am-
mattitaitoisten rakennusmestarien johdolla. 

Kesällä 1966 kasvoi Vekaranjärvelle tulevaisuudessa sijoitettavien 
joukkojen määrä. Karjalan Prikaatin lisäksi sinne päätettiin siirtää 
myös Lappeenrannassa ollut Karjalan Tykistörykmentti. Tämä aiheutti 
muutoksia rakennusohjelmaan. Lisäykset kohdistuivat niin kasarmi-, 
asunto- ja esikuntatiloihin kuin korjaamo- ja autohallitiloihin.3

Karjalan Prikaatin ensimmäiset osat pääsivät muuttamaan alu-
eelle vasta vuonna 1968, viiden vuoden päästä töiden aloittamisesta. 
Keväällä 1968 olivat valmiina kaksi kasarmia, viisi asuintaloa, lämpö-
keskus ja vesitorni. Kasarmialueen keskuksen rakennuksista valmistui 
ensimmäisenä ruokala vuoden 1968 lopussa. 

Rakenteilla oli useita kantahenkilökunnan asuintaloja. Kiireellisim-
piä töitä olivat lisäkasarmit ja miehistön urheilu- ja vapaa-ajan viettoon 
liittyvät kuntotalo ja sotilaskoti. Esikunta- ja kerhorakennukset eivät 
kuuluneet kiireellisyysjärjestyksen kärkeen.

Kasarmialueen rakennustyön nopeuttamiseksi pääesikunnan 
huoltopäällikkö esitti maaliskuussa 1969 Karjalan Prikaatin esikunnan 
maanpäällisten tilojen rakentamisesta luopumista. Esikunta sijoitettai-
siin sen sijaan sodan ajan johtoesikunnalle tarkoitettuihin luolatiloihin, 
joiden louhintatyöt oli juuri saatu päätökseen. Luolaan sijoitettavan 
esikunnan sisäänkäynti sijoittui siten, että sieltä pääsisi suoraa tietä 
kerhorakennukseen ja sen ruokailutiloihin.

Vekaranjärven varuskunnan syrjäisen sijainnin ja rakennustöiden 
hitaan edistymisen takia tulivat sosiaaliset epäkohdat voimakkaasti 
esille 1970-luvun alussa. Varuskunnan rakennusohjelmaa tarkistet-
tiin siten, että Karjalan Prikaati saataisiin sinne kokonaisuudessaan 
mahdollisimman pian. Vekaranjärven keskusaukion rakennuksista oli 
eteläsivun urheilutalo valmiina 1972 ja sotilaskoti seuraavan vuoden 
lopulla.

Kantahenkilökunnan jokapäiväisen elämisen ja viihtyvyyden vaa-
timat rakennustyöt, mm. varuskuntakerhon rakentaminen, oli määrä 



7

saattaa päätökseen, ennen kuin Karjalan Tykistörykmentin siirron 
edellyttämiä rakennustöitä käynnistettäisiin suuremmassa mitassa.

Karjalan Tykistörykmentti oli tarkoitus liittää yhdeksi Karjalan 
Prikaatin joukkoyksiköksi, vaikka se jatkoikin omia tykistöllisiä perin-
teitään. Vuoden 1973 alussa laaditussa tilantarvelaskelmassa esitettiin 
mm. rykmentin omien kasarmien rakentamista. Tykistörykmentin 34 
hengen esikunta oli ajateltu sijoittaa tykistökasarmin luokse erilleen 
prikaatin esikunnan tiloista. 

Aikaisemmasta suunnitelmasta sijoittaa Karjalan Prikaatin esikunta 
luolatiloihin kuitenkin luovuttiin. Syynä oli lähinnä lisääntynyt ti-
lantarve, johon luolatilat eivät riittäneet. Esikuntatilojen jakaminen 
useisiin toimipisteisiin ei olisi ollut toiminnan kannalta mielekästä. 

Kaikki maanpäälliset esikuntatilat päätettiin yhdistää vielä rakenta-
mattoman varuskuntakerhon tiloihin. Esikunnan sekä upseerikerhon 
ja -ruokalan sijoittaminen samaan rakennukseen ei ollut uusi ajatus 
– niin oli menetelty mm. Suomen vanhan sotaväen tarkkampujapa-
taljoonien kasarmialueilla 1880-luvun alussa.4

Kerho- ja esikuntarakennuksen suunnittelu
Arkkitehtuuritoimisto Osmo Lappo ryhtyi suunnittelemaan Karja-
lan Prikaatin esikunta-kerhoa keväällä 1973. Sen tilajärjestelyissä oli 
pääesikunnan huolto-osaston käsityksen mukaan otettava huomioon 
Kainuun Prikaatin Hoikankankaan kerhosta saadut kokemukset. Vii-
meksi mainitun oli suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Pentti Ahola, 
kuten mm. Niinisalon ja Upinniemen 1960-luvun varuskuntakerhot. 
Hoikankankaan kerhon jäsenmäärä vastasi Vekaranjärvellä olevaa. 
Vekaranjärvelle toteutettu kerho on kuitenkin ratkaisuiltaan varsin 
erilainen kuin Hoikankankaalla oleva.

Vekaranjärven kerho- ja esikuntarakennuksen luonnokset val-
mistuivat syyskesällä 1973. Uudessa asemapiirroksessa se sijoitettiin 
hieman aiemmin kaavailtua kerhon tonttia pohjoisemmaksi, lähemmäs 
keskusaukiota. Rakennus jakaantui toimintojen mukaan selkeästi 
kahteen osaan, joita yhdisti ainoastaan yhteinen pääsisäänkäynti. 

Toiminnalliselta kannalta katsottuna ehkä hieman yllättäen ra-
kennuksen kerhosiipi oli suunnattu varuskunnan keskuksen suuntaan 

Vekaranjärven varuskunta idäs-
tä vuonna 1979. Taustalla vasem-
malla näkyvä osoittaa esikunta-
kerhon rakennustyömaan sijain-
nin. SA-kuva.
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Pääpiirustukset marraskuulta 1977, 1., 
2. ja 3. kerroksen pohjapiirustukset, 
Arkkitehtuuritoimisto Osmo Lappo. 
Suurempia eroja toteutuneisiin tilajär-
jestelyihin nähden on mm. esikunnan 
aulatiloissa, kerhohuoneissa (takat) 
ja 3. kerroksen majoitustiloissa. PK
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pohjoiseen ja esikuntaosa taas metsämaiseman ja asuntoalueen suun-
taan etelään. Kerhosiivestä tuli kuitenkin ulkoasultaan esikuntapuolta 
edustavampi, ja näin sijoitettuna se liittyi muiden keskusrakennusten 
jylhänkomeaan joukkoon.

Esikunta-kerhon itäpuolelle oli asemapiirroksessa esitetty vielä 
toteuttamaton sairaalarakennus. L-muotoinen sairaala muodosti 
esikunta-kerholle vastaparin suuren pysäköintialueen toisella puolel-
la. Kumpaakaan rakennusta ei kuitenkaan rakennettu vielä moneen 
vuoteen.

Vuonna 1976 laaditussa keskipitkän tähtäimen rakennusohjelmas-
sa Karjalan Prikaatin sairaala oli määrä rakentaa vuosina 1977–1978 
ja esikunta-kerho sen jälkeen vuosina 1978–1979. Esikunta-kerhon 
kustannusarvio oli 4,7 miljoonaa markkaa ja pinta-ala 2900 m2. 
Näihin aikoihin ryhdyttiin rakentamaan yhdistettyjä esikunta- ja 
kerhorakennuksia ainakin kahteen muuhun varuskuntaan, Parolaan 
ja Rovaniemen Someronharjulle. 

Valtionhallinnon yleisen varojen niukkuuden takia olivat puolus-
tuslaitoksen saamat rakennusmäärärahat jatkuvasti vähentyneet. Veka-
ranjärven valmiiksi saattaminen oli pääesikunnan mielestä kuitenkin 
kiireellistä, sillä Karjalan Tykistörykmenttiä ei voitu siirtää sinne ennen 
sen tarvitsemien rakennusten valmistumista. Tällä oli merkitystä myös 
Lappeenrannan varuskunnan saneeraustöiden aloittamisen kannalta. 
Osa siellä olevista tiloista jouduttaisiin luovuttamaan kaupungille 
vuonna 1979.5

Rakentaminen 1978–1980
Vekaranjärven esikunta-kerhon rakennusmäärärahat saatiin lopulta 
valtion tulo- ja menoarvioesitykseen vuodelle 1977. Rakennuksen 
luonnospiirustukset lähetettiin vuoden alussa lausunnolle Raken-
nushallitukseen. Rakennustöihin oli määrä ryhtyä samana syksynä. 
Pääpiirustussarja on kuitenkin päivätty vasta marraskuussa 1977 ja 
töihin päästiin seuraavan vuoden alussa.

Rakennustyöt jaettiin kahteen vaiheeseen: vuonna 1978 aloitettiin 
eteläinen esikuntasiipi ja pääsisäänkäynti, eli osat B ja C, ja sitten 
vuonna 1979 pohjoinen kerhosiipi eli osa A. Työt suoritti Puolustus-
ministeriön rakennustyö Kouvola. Kerho valmistui luovutuskuntoon 
keväällä 1980. Viereisen sairaalan esisuunnitelma laadittiin syksyllä 
1979.

Karjalan Tykistörykmentti siirtyi Vekaranjärvelle vuosien 1979–
1980 aikana. Timo ja Tuomo Suomalaisen suunnittelema sairaala 
valmistui vuonna 1982. Se oli Vekaranjärven varuskunnan lähes 20 
vuotta kestäneen rakennuskauden viimeinen kohde.6

”Puolustuslaitoksen rakennuk-
sissa oli se ominaisuus, että 
siihen aikaan 1960–70-luvul-
la nimenomaan niitä tehtiin 
niin sanottuina työllisyystöinä. 
Toisin sanoen niissä käytettiin 
työvoimaa, joka oli sekä pai-
kallista että osittain harjaantu-
matontakin, joten piti käyttää 
yksinkertaisia rakennustapoja. 
Eikä saanut käyttää element-
tejä, koska ne olisi vieneet sen 
työn muualle tehtaisiin. […] 
Siinä oli aika toisenlaiset edel-
lytykset, kun muussa rakenta-
misessa […] suunnittelu lähtee 
niistä paikallisista edellytyksis-
tä ja niistä materiaaleista ja siitä 
työvoimasta ja osaamisesta 
mitä sillä paikalla osataan. […] 
Tämä on nimenomaan paikal-
lista tilanteen huomioon otta-
mista, jota puolustusministeriö 
saadakseen työllisyysmäärära-
hoja toteutti.”

Osmo Lappo 13.3.2001, Raken-
nustaiteen Seuran arkkitehtihaas-
tattelut.

Vekaranjärven varuskunnan kes-
kus vuonna 2000. Esikunta- ja 
kerhorakennus on kuvan vasem-
massa alalaidassa. SA-kuva
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YMPÄRISTÖ JA 
PIHA-ALUE

Vasemmalta myötäpäivään: Nä-
kymä kerho-osan itäsivulta va-
ruskunnan keskukseen, pääsisään-
käynti ja itäinen piha-alue, esikun-
ta idästä ja kerho-osa lännestä.

Vekaranjärven esikunta- ja kerhorakennus sijoittuu varuskunnan 
keskuksen eteläpuolelle. Varuskunnan sairaala on sen itäpuolella ja 
kantahenkilökunnan asuinalue eteläpuolisella Vekaranjärven ranta-
alueella – osa asuinrakennuksista on jo purettu. Esikunta-kerho on 
asemakaavallisesti osa varuskunnan keskusta, mutta visuaalisesti 
erillään – ympäröivä puusto ja Varuskuntatie erottavat sen omaan 
rauhaansa ja keskusaukiolta katsottuna lähes näkymättömiin.

Esikunta-kerho on lounaaseen päin laskevassa rinteessä siten, että 
sekä kerho-, nivel- että esikuntaosien pohjakerrokset ovat osittain 
maan alla. Kolmikerroksinen kerho on sijoituksensa ja arkkitehtuu-
rinsa puolesta asetelman hallitseva osapuoli. Päälähestymissuunnasta 
pohjoisesta katsottaessa nivelosan pääsisäänkäynti on piilossa ja sinne 
päästään kerhorakennuksen itäpuolelta kiertävien jalankulkureittien ja 
istutusalueiden kautta tai suoraan itäpuoliselta parkkialueelta. 

Kerho-osan pohjakerroksessa alun perin sijainneisiin päällysvaate- 
ja odotustiloihin saavuttiin lännenpuolelta, varuskunnan keskustan 
ja asuinalueen yhdistäneen tien kautta – sen kohdalla kulkivat myös 
alueita yhdistävät vesi- ja viemärijohdot. Esikuntaosan pääjulkisivu 
suuntautuu eteläpuoliselle luonnontilassa olevalle metsäalueelle.

Arkkitehtuuritoimisto Osmo Lappo laati esikunta-kerhon itäisen 
piha-alueen suunnitelman alustavan version toukokuussa 1979 ja 
tarkennetun version syyskuussa 1979. Rakennuksen edustalle esitettiin 
kapeita istutusalueita, ja paikallavaletuin n. 900 x 900 mm:n kokoisin 
betonilaatoin päällystettyjä jalankulkuväyliä. 

Piha-alueen keskiosaan sijoittui erikoissuunniteltu betoninen 
jätekatos, jota kiertää pysäköintialueelta tuleva asfaltoitu ajoväylä. 
Kerho-osan koilliskulmaan ja esikunnan itäsivulle suunniteltiin be-
toniset ulkoportaat. Portaiden nousuissa on käytetty teräskulmia ja 
kaiteet on tehty mustaksi maalatuista neliöputkista.

Alkuperäistä betonilaatoitusta on säilynyt kerho-osan länsi- ja 
luoteispuolilla, esikunnan itäsivulla ja läntisellä piha-alueella sisään-
käyntien edustalla. Nivelosan pääsisäänkäynnin edustalla laatoitus 
on vaihdettu esivalmistettuihin betonitiiliin ja ajoväylän eteläsivulla, 
esikuntaosan edustalla se on korvattu asfaltoinnilla – laatoituksen al-
kuperäinen kaareva linja näkyy edelleen kahtena eri aikoihin valettuna 
ja erivärisenä asfaltinosana. Itäisen piha-alueen keskellä on lipputanko, 
joka on ympäröity alkuperäisin betonilaatoin.
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Istutusalueilla oli alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus 
käyttää pelkästään vuorimäntypensaita (Pinus Mugo Mugnus), mikä 
on 1970-luvun lopulle tyypillinen pensaslajike. Nykyiset istutukset 
ovat kuitenkin erityyppisiä – lähinnä spireapensaita ja pilarituijia – ja 
vain muutamia vuorimäntyjä on jäljellä kerho-osan länsisivulla ja 
läntisellä piha-alueella. Esikuntaosan pohjoissivulla olevat pilarituijat 
ovat korvanneet alkuperäissuunnitelmissa esitetyt koivut. Kerho-osan 
kaakkoiskulmasta on poistettu kokonaan yksi laajempi istutusalue ja 
korvattu soralla.

Itäisen piha-alueen nykyiset korkeat ulkovalaisinpylväät vastaavat 
pihasuunnitelmassa esitettyjä esikuntaosan pohjoissivun osalta.
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Piha- ja istutuspiirros 
syyskuulta 1979. PK
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Puhdaslinjaista konstruktivismia edustavan jätekatoksen seinät 
ovat paikallavalettua betonia. Seiniin tuovat eloa pystysuuntaisten 
raakalautamuottien muodostama pintastruktuuri. Tasainen, ”ilmassa 
leijuva” vesikatto on puurakenteinen. Se oli alun perin kattohuovalla 
päällystetty ja räystäät pellitetty. Sisätilan jakaa kahteen osaan punaisek-
si maalattu (Monicolor 874) väliseinä, jonka runko on puuta ja pinta 
3 mm:n kovalevyä. Länsipuoliskossa on raakalautainen punaiseksi 
maalattu liukuovi.7
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Jätekatoksen työpiirustus, poh-
ja ja detalji 24.8.1979. Liukuoven 
sävy oli Monicolor 874, muiden 
puuosien Pinotex, 80% Pähkinä + 
20 % Ebenholtz. PK
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Yleispiirteet
Esikunta-kerho edustaa muiden Osmo Lapon suunnittelemien Veka-
ranjärven keskusrakennusten tapaan betonikonstruktivismia. Vaikka 
rakennus valmistui kahdessa vaiheessa kahteen hyvin erilaiseen käyt-
töön, ovat sen ulkoasun perusperiaatteet yhteneväiset. Suoralinjaiset 
ja karkeat paikallavaletut betonipinnat yhdistyvät teräväpiirteisiin, 
mustiksi pintakäsiteltyihin oviin ja ikkunoihin.

Julkisivupiirustuksissa on näkyvissä ajatus sileäseinäisestä yläosas-
ta, joka seisoo pilastereiden varassa. Pilastereiden väliin muodostuu 
sisäänvedetty, ”arkadimainen” alaosa. Kuten arkkitehti Osmo Lapon 
oheisesta lainauksesta käy ilmi, kyse oli ”supermarket-tyyppisten, 
mittakaavattomien ja laatikkomaisten” rakennusmassojen keventämi-
sestä vaihtelevalla pintareliefillä. Nykyisin tätä pintareliefiä korostaa 
varjoisampia julkisivuja kirjova punainen leväkasvusto.

Eteläinen, ensin valmistunut esikunta on mitoitukseltaan ja 
ulkonäöltään tyypillinen 1970-luvun toimistotalo, vaikka se ei ole-
kaan elementtirakenteinen. Pohjoinen kerho-osa liittyy selkeämmin 
Vekaranjärven keskusaukion julkisivuiltaan suurpiirteisempiin raken-
nuksiin. Esikuntaa ja kerhoa yhdistää matala lasiseinäinen nivelosa, 
minkä lisäksi niillä ei ole muita sisäisiä yhteyksiä. 

Tässä asetelmassa esikunta jää selkeästi taka-alalle, metsän siimek-
seen, kun taas kerho toimii eräänlaisena varuskunta-alueen julkisivuna 
saapumissuuntaan nähden. Esikunnan ja kerhon roolit ovat näin ollen 
muuttuneet päinvastaisiksi varuskuntien perinteiseen järjestelyyn 
verrattuna – esikunnat olivat aiemmin kasarmialueiden ytimissä, kun 
taas upseeri- ja aliupseerikerhot oli sijoitettu asuinalueiden yhteyteen 
omaan rauhaansa.

”Rakennusten suunnittelussa 
on pidetty lähtökohtana ne-
liömäistä ja keskitettyä perus-
muotoa. Valittu pohjamuoto 
ja kohtuull isesti mitoitetut 
ikkunapinnat muodostavat 
myös pohjan lämpötaloudel-
liselle edulliselle ratkaisulle. 
Lähtökohta johtaa tosin eräi-
siin arkkitehtonisiin ongelmiin 
rakennusten suunnittelussa. 
Vaikutelmaa supermarket-
tyyppisistä mittakaavattomista 
laatikoista on kaikin keinoin 
pyrittävä välttämään. Suuria 
rakennusmassoja onkin siksi jä-
sennöity käyttämällä voimakas-
ta plastiikkaa ja paikallavalu-
tekniikan suomaa pintareliefiä.”

Osmo Lappo, Vekaranjärvi kasar-
mialueen keskus, Valkeala, Arkki-
tehti 1/1975.

Vas.: Kerhon pohjois- ja länsisivut.

Oik.: Esikunnan eteläsivu.
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Ulkoseinät
Ulkoseinät ovat kuorirakenteisia. Paikallavaletun betoniulkokuoren 
paksuus on paksuimmillaan, mm. ”pilastereiden” tai ”palkkien” 
kohdalla noin 180 mm ja sisäänvedetyillä ”arkadiosuuksilla” noin 80 
mm. Kuorirakenteen lämmöneristeenä on noin 110–130 mm paksu 
kova tai pehmeä mineraalivilla. Kovaa villaa on käytetty silloin, kun 
sisäseinä on paikallavalettua noin 160 mm vahvaa betonia ja pehmeää 
villaa sisäseinän ollessa 130 mm:n paksuinen kalkkihiekkatiilimuuri. 
Maanvastaisissa seinissä rakenneperiaate on vastaava, mutta niissä on 
lisäksi ulkopuolinen bitumi-kosteuseristesively.

Julkisivubetoni on valettu valtaosin käyttäen pysty- tai vaakasuun-
taisia raakalautamuotteja. Poikkeuksena on kerho-osan länsipäädyn 
uloke, jossa on käytetty vanerimuotteja sileän pinnan aikaansaamiseksi. 
Vaikka ulkoseinät ovat paikallavalettuja, niissä on elementtitekniikan 
mieleen tuovat 25 mm leveät työsaumat. Julkisivun yläosassa on 
tasaisin välein pyöreitä yläpohjan kevytsorakerroksen tuuletusputkia.

Betonipintaa on tasoitettu monin paikoin betonislammauksella 
rakennusaikaisten valuvikojen korjaamiseksi. Korjauksia on erityisesti 
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Rakenneleikkaukset esikunnan 
eteläsivulta joulukuulta 1977. PK
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vaakasaumojen ja aukkojen yläreunoissa. Ensin rakennetussa esikun-
nassa betonin ja betoniraudoitusten laatu on parempi kuin kerho-
osassa. Tähän on mahdollisesti syynä rakennusaikaiset olosuhteet, 
kuten pakkasen aiheuttamat vauriot.8

Vesikatto
Esikunta-kerhon yläpohjat ovat betonirakenteisia. Pääosassa raken-
nusta on paikallavaletut, massiivirakenteiset yläpohjalaatat. Juhla- ja 
ruokasalit 229–230 on sen sijaan katettu pitkittäisseinien varaan 
kannatetuilla TT-laatoilla. 

Yläpohjalaattojen päällä on lämmöneristeenä kevytsoraa, jonka 
paksuus vaihtelee kallistusten mukaan 200–400 mm:n välillä. Läm-
möneristeen päällä on tasausbetonilaatta tai kevytsoralaatoitus, joka 
on päällystetty bitumikermillä. Vesikaton kallistukset on ohjattu 
sisäänpäin niin, että syöksytorvet jäävät rakennuksen sisäpuolelle.

Kerho-osan kaakkoiskulmassa on majoitustiloihin liittyvä parveke. 
Sen lattiana toimivan betonilaatan alla on käytetty lämmöneristeenä 
muista yläpohjista poiketen mineraalivillaa. Parvekkeen betonikaide 
on samaa rakennetta kuin ulkoseinän ulkokuori.

Teräslasiseinäisen pääsisäänkäynnin eli nivelosan yläpohja on 
teräsputki- ja puupalkkirakenteinen ja eristetty mineraalivillalla. 
Kantavan rakenteen ala- ja yläosat on verhoiltu 3 mm:n lujalevyin 
(asbestipitoisia). Vesikate on poimupellin ja vanerilevyn päälle kiin-
nitettyä bitumikermiä.9
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IKKUNAT JA ULKO-OVET
Lähes kaikki ikkunat ja ulko-ovet ovat alkuperäisiä. Ikkunat ovat 
pääsääntöisesti puu- ja ulko-ovet teräsrakenteisia. Ulko-oviin liittyy 
myös teräsrunkoisia yläikkunoita ja lasiseiniä. Esikunnan käytävällä on 
lisäksi yksi kiinteä teräsikkuna. Kaikki ikkunat ja ovet on pintakäsitelty 
tummiksi samoin kuin niiden luona olevat ulkovalaisimet ja muut 
varusteet. Ikkunapenkit on päällystetty valkeilla keraamisilla laatoilla.
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Puuikkunat
Puuikkunoita on kahta päätyyppiä. Kerhon itäsivun ja esikunnan 
ikkunat ovat neliömäisiä, sisäänpäin avautuvia puuikkunoita. Kak-
sipuitteisten ikkunoiden sisäpuitteissa on eristyslasit. Puupinnat on 
kuultokäsitelty erittäin tummiksi ja ikkunahelat ovat kromattuja. Ker-
hon majoituskerroksen ikkunoiden sivuilla on kapeat tuuletusluukut. 

Esikunnan suuremmissa työhuoneissa on yhden ikkunan paikalla 
yleensä valeikkuna, joilla julkisivun ikkunanauhat on saatu säilymään 
visuaalisesti yhtenäisinä. Valeikkunoissa on ulkopuolella vanerilevyn 
päällä oleva panssarilasi ja sisäpuolella kiinteä vanerilevy. Välissä on 
mineraalivillaeristys. Ainakin esikunnan eteläsivulla eristystä on uu-
sittu. Samassa yhteydessä on mahdollisesti uusittu myös panssarilasien 
alla olevia vanereita, sillä ne ovat ulkopuolelta katsottuna vaaleampia 
kuin muiden julkisivujen valeikkunoissa.

Ylinnä: Majoituskerroksen ikkuna.

Yllä: Esikunnan ikkuna.
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Toisena puuikkunatyyppinä ovat kerho-osan julkisivujen vaihte-
levan kokoiset ja -muotoiset kiinteät kolmilasiset ikkunat. Pohjois-, 
länsi- ja eteläsivujen ikkuna-alaa on esikuntaosan tapaan laajennettu 
visuaalisesti käyttämällä valeikkunoita. Tällöin ikkunoita on jatkettu 
umpiseinän päälle asetetuilla puukehyksillä ja hiomattomilla panssa-
rilaseilla. Länsipäädyn toisen kerroksen kerhohuoneiden ikkunoiden 
umpiosat ovat sisäpuolelta vaneripintaisia ja niissä on vaakasuuntaiset 
tuuletusluukut.10
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Kerhon ikkunaseinän leikkauspii-
rustukset syyskuulta 1979. PK
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Teräsrunkoiset ulko-ovet sekä lasiseinät
Kaikki ulko-ovet ovat teräsrunkoisia. Pääsisäänkäynti on teräslasi-
seinäisen nivelosan itäsivulla, minkä lisäksi esikunnassa on kolme ja 
kerhon puolella viisi ulko-ovea. Ulko-ovissa on kromatut lankavetimet 
ja rst-potkupellit.

Esikunnan kerroskäytävien itäpäissä on alkuperäiset teräslasiovet. 
Pohjakerroksen länsipään ovi on uusittu umpinaiseksi teräsoveksi. 
Esikunnan toisen kerroksen käytävän länsipäässä on neliömäinen, 
kiinteä umpiolasillinen metalli-ikkuna.

Kerho-osan pohjakerroksen eteläsivulla on betonisella valaisinka-
toksella korostettu teräslasiovi, joka johti alun perin päällysvaate- ja 
odotustilana käytettyyn ala-aulaan 125. Kerhon sivuportaan itäsivulla 
on teräslasiovi, joka oli tarkoitettu etupäässä henkilökunnan ja ma-
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Teräslasiovien ja -ikkunoiden kaa-
vio tammikuulta 1979, tuulikaapin 
126 ovet O17 ja O18, kerhon sivu-
porrashuoneen 101 ovi O26 ja par-
vekkeen 321 ovi 041. PK
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joituskerroksen käyttöön. Majoituskerroksen parvekkeelle vie oma 
teräslasiovensa.

Oviaukkojen leveydestä tai korkeudesta riippuen niiden sivuilla 
tai yläpuolella on kiinteitä lasituksia. Lasitus on yleensä läpinäkyvää 
hiottua lasia tai lankalasia. Kahdessa esikunnan ulko-ovilasissa on 
ilmeisesti näkösuojaksi lisätty harmaa kuviointi. 

Keittiön teräsrakenteinen umpiulko-ovi on verhottu tummaksi 
käsitellyllä, vaakasuuntaisella puupaneelilla. Samantyyppinen ulko-ovi 
on vienyt kerhon pohjoissivun suureen seurustelutilaan 121, mutta 
sen paikkaa on hieman siirretty sisätilojen muutostöiden yhteydessä.

Nivelosan sisäänkäyntihallin teräsrunkoiset lasiseinät vastaavat 
rakenteeltaan ulko-ovia ja sisälasiseiniä.11
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Ulko-ovien yläpuolella on alkuperäisiä kuutiomaisia kuparipellistä 
valmistettuja valaisimia. Kerhon pohjakerroksen etelänpuoleisessa 
ulko-ovessa on erikoispiirustuksen mukaan tehty valaisinkatos.

Ovien yläreunan tasolla olevat stopparit on kiinnitetty järeisiin, 
seinään pultattuihin mustiin teräskiinnikkeisiin. Alkuperäisiä ovat to-
dennäköisesti myös kromatulla kehyksellä varustetut ESMI-merkkiset 
ovikellot.

Kattoikkunat
Kerhon pääportaan yläpuolella on suuri kattoikkuna. Teräsrakenteisen 
kattoikkunan sisempi, vaakasuuntainen lasi on sisäkattopinnan tasolla. 
Ylempi lasi on viisto ja sen alapuolelle jää korkea välitila.

Majoituskerroksen käytävällä on yksi kupumainen kattoikkuna, 
jossa on puinen kehys. Piirustuksissa on käytävälle ajateltu toistakin 
ikkunaa, mutta sitä ei ole toteutettu. Kattoikkunan kuiluun on asen-
nettu valaisin, joten sen kautta saadaan myös keinovaloa. Kattokupu 
on uusittu ilmeisesti 2000-luvulla.12

Viereinen sivu: Kerhon eteläoven 
sisäänkäyntikatos marraskuulta 
1978. PK
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ITÄSIVU

Esikunta-kerhorakennukseen saavutaan itäisen julkisivun editse 
kulkevaa laatoitettua jalankulkuväylää pitkin tai autolla pysäköinti-
alueelta suoraan nivelosan pääsisäänkäynnin eteen. Pääsisäänkäynnin 
yläpuolella on alapinnaltaan punertavilla metallisäleillä verhottu katos, 
johon on upotettu pyöreitä valaisimia, kuten sisäänkäyntihallissakin. 
Kerhon koilliskulmasta päästään sivuporrashuonetorniin, joka vie mm. 
henkilökunnan sosiaalitiloihin, keittiöön ja ylimmän kerroksen majoi-
tustiloihin. Esikunnan umpinaisessa itäpäädyssä on ovi pohjakerroksen 
käytävälle – päähuomion varastaa myöhemmin lisätty ilmastointilaite. 
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Eteläjulkisivun piirustus 20.3.1978. 
PK
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KERHON POHJOISSIVU

Kerhon pohjoissivun rakenneleik-
kauksia, Insinööritoimisto Mik-
ko Vahanen 24.1.1978 (muutettu 
26.9.1978). PK
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Kerho-osan pohjoisjulkisivun veistoksellinen hahmo toimii rakennuk-
sen pääjulkisivuna kasarmialueen keskukseen päin. Toisen kerroksen 
korkeat kiinteät puuikkunat tarjoavat näkymiä pohjoiseen ruoka- ja 
juhlasaleista ja keittiöstä. Pohjakerroksen ikkunat kuuluivat alun perin 
laajaan seurustelu- ja mm. takka- ja diskotilaan, joka on sittemmin 
muutettu toimistotiloiksi. Tässä yhteydessä alkuperäistä ulko-ovea 
on siirretty.
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Kerhon pohjoisjulkisivun piirustus 
20.3.1978. PK
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LÄNSISIVU

Kerhon länsipäädyn rakenne-
leikkaus, Insinööritoimisto Mik-
ko Vahanen 24.1.1978 (muutettu 
26.9.1978). PK

Kerhon länsijulkisivulla on kahdessa kerroksessa yhteensä kahdeksan 
kerhohuoneen ikkunat. Toisen kerroksen lasipintojen alaosat ovat 
valeikkunoita, joihin on yhdistetty ilmanvaihtoventtiilit. Ulokkeen 
umpinainen betonialaosa on ontto ei-kantava, ripustettu rakenne. 
Nivelosan toisessa kerroksessa on teräsrakenteinen lasiseinä ja poh-
jakerroksessa matala löylyhuoneen ikkuna. Esikunnan länsipääty on 
täysin umpinainen, mutta sille tuo eloa alkuperäinen kattotikas.13
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Länsijulkisivun piirustus 20.3.1978. PK
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KERHON ETELÄSIVU

Kerho-osan eteläsivulla oleva säänkäynti vei alun perin ala-aulan 
vaatetiloihin ja edelleen pohjakerroksen suureen seurustelu- tai ajan-
vietetilaan sekä kerhosuoneisiin. Siksi sitä on korostettu betonisella va-
lolipalla. Täältä oli lyhin jalankulkuyhteys Vekaranjärven ranta-alueilla 
olleelle kantahenkilökunnan asuinalueelle. Kerhon toisessa kerroksen 
majoitustilojen parveke sijoittuu julkisivun kaakkoiskulmaan. Keski-
osassa ovat ilmanvaihtokonehuoneiden kookkaat seinäsäleiköt sekä 
pääportaan kattoikkuna. Julkisivulla kasvavaa rehevää köynnöstä on 
hahmoteltu jo alkuperäispiirustuksiin.
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Kerhon eteläjulkisivun piirustus 
ja nivelosan le ikkauspi irustus 
20.3.1978. PK
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ESIKUNNAN POHJOISSIVU
Esikuntaosan pohjoisjulkisivun toimistoarkkitehtuuri tarjoaa kont-
rastin kerho-osan suurpiirteisemmälle julkisivukäsittelylle. Paikallava-
lettua betonijulkisivua on jäsennelty ”pilareilla” ja ”palkistoilla” sekä 
syvillä työsaumoilla, jotka tuovat mieleen elementtirakentamisen. 
Visuaalisesti yhtenäisissä ikkunanauhoissa on paikoitellen lankalasillisia 
valeikkunoita. Julkisivun yksikerroksisessa itäosassa ovat ikkunoiden 
lisäksi ilmanvaihtokonehuoneen seinäsäleiköt. Itäpään teräslasiovi on 
alkuperäinen, mutta länsipään ovi on muutettu umpinaiseksi.
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Oik.: Esikunnan pohjakerroksen 
länsipään ovi on uusittu ja muu-
tettu umpinaiseksi.
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Esikunnan pohjoisjulkisivun pää-
piirustus (osa) 7.11.1977. PK
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ESIKUNNAN ETELÄSIVU

Esikunnan eteläsivun rakenneleik-
kauksia, Insinööritoimisto Mikko 
Vahanen 9.12.1977. PK

Esikunnan eteläjulkisivun ikkunanauhat luovat näkyviä rehevään 
metsämaisemaan. Monotoonista toimistojulkisivua on pyritty keven-
tämään pohjakerroksen sisäänvedoilla, jotka muodostavat – suunni-
telmapiirustuksissa ehkä paremmin näkyvän – ”pilastereiden” välisen 
”arkadin”. Julkisivun nykyasu on alkuperäistilannetta värikkäämpi. 
Valeikkunat erottuvat vihertävinä, sillä lankalasien taakse on vaihdettu 
vaaleat levytykset. Tälle luo vastapainoa betonipintaa kirjova punertava 
leväkasvusto, jota on huomattavasti enemmän kuin kerho-osassa.
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Esikunnan eteläjulkisivun pääpii-
rustus 7.11.1977. PK
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Esikunta-kerhon arkkitehtuuri ja rakenneperiaatteet seurasivat Osmo 
Lapon 1970-luvun alkupuolella suunnittelemien Vekaranjärven kes-
kusrakennusten tyyliä eli konstruktivismia ts. ”betonibrutalismia”. 
Tälle tyylille oli tunnusomaista rakennusmateriaalien oman luonteen 
säilyttäminen – rakenteita ja rakennustapaa tai teknisiä asennuksia 
ei peitelty – eikä niinkään lopputuloksen karkeus tai ”brutaalius” 
sinänsä. Arkkitehtuurityylin mukaisesti esikunta-kerhon sisätilojen 
rakennusmateriaalit ovat kestäviä ja pitkäikäisiä sekä tilaratkaisu selkeä.

Esikunta-kerhon sisätilat poikkesivat kuitenkin eräiltä piirteiltään 
Vekaranjärven 1970-luvun alun rakennuksista. Yleistunnelma on 

aiempaa valoisampi, mutta samalla vähemmän jännittävä ja kontras-
tirikas. Paikallavaletut betonirakenteet ovat esillä eri puolilla raken-
nusta, erityisesti kerhon auloissa, mutta ne eivät hallitse sisänäkymiä 
samalla tavalla kuin esimerkiksi ruokalassa tai sotilaskodissa. Lisäksi 
betonipintoja on varsinkin esikunnan puolella maalattu vaaleiksi 
todennäköisesti jälkikäteen.

Betonin sijaan useimmissa tiloissa ovat pääosassa vaaleiksi maalatut 
kalkkihiekkatiiliseinät, kun vanhemmissa rakennuksissa käytettiin 
punatiiltä. Tummiksi käsiteltyjen rimakattojen ja vaneriovien tilalla 
käytettiin vaaleasävyisiä akustiikkalevy- ja rima-alakattoja sekä kes-
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kirukeiksi kuultokäsiteltyjä ovia. Näkyville jätetyt kirkkaanpunaiset 
ja -keltaiset ilmanvaihtolaitteet ja muut tekniset asennukset loistavat 
poissaolollaan. Punaista korosteväriä on käytetty lähinnä porraskai-
teissa ja muutamissa teräsovissa sekä sisäänkäyntihallin alakatossa ja 
sivutilojen lattiapinnoissa.

Kantavat rakenteet
Esikunta-kerhon rakennusrunko on kauttaaltaan teräsbetonia ja tehty 
pääosin paikallavalutyönä. Rakenteet suunnitteli Insinööritoimisto 
Mikko Vahanen.

Pystyrunkona ovat betoniset ulkoseinät sekä sisäpuolella beto-
nipilarit ja muutamat jäykistävät betoniseinät. Välipohjat ovat laat-
tapalkistoja, minkä lisäksi kerhon juhla- ja ruokasalien katoissa on 
pilarittomuuden mahdollistavat esijännitetyt TT-laatat. 

Leikkaus A-A, 8.3.1978. Vasem-
malla kerho ja oikealla esikun-
ta. PK
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Rakennus on perustettu suoraan kalliolle ja alapohja on maan-
varainen, styroksilla lämmöneristetty teräsbetonilaatta. Suurempia 
louhintatöitä on jouduttu tekemään kerhon koillissivulla, jossa kal-
lionpinta on korkeammalla tasolla. Toisaalta rakennuksen itäpuolella 
osa kantavista seinistä on perustettu sokkelipalkein täyttömaan varaan.  
Kerhon itäsivu ja pääosa esikunnan pohjoissivusta ovat maanvastaisia.14

Esikunnan mitoitus noudattaa silloisen betonielementtiteolli-
suuden BES-standardin mukaista 12M moduulijakoa – pilariväli on 
valtaosin 4800 mm. Kerho on mitoitukseltaan vapaamuotoisempi, 
mutta silti kompakti ja tarkoituksenmukainen.
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Portaat ja kaiteet
Sekä esikunnan että kerhon puolella pohja- ja ensimmäisten kerrosten 
välistä liikennettä välittävät keskeisesti sijoitetut avoportaat. Kerhon 
pohjoissivulla on lisäksi etupäässä henkilökunnan käyttöön tarkoitettu 
sivuporrashuone, josta pääsee myös kolmannen kerroksen entisiin 
majoitustiloihin.

Kaikki portaat ovat betonirakenteisia ja niissä on vaaleasävyiset 
mosaiikkibetonilankut. Nousujen etureuna on päällystetty kvartsi-
vinyylilaatoilla. Kaiteet ovat jykevää, punaiseksi maalattua 40 x 40 
mm:n neliöputkea. Kerhon pääportaassa on lisäksi dimensioiltaan 
pienemmillä putkilla kiinnitetyt läpinäkyvät putoamissuojat, joita ei 
ole esitetty alkuperäispiirustuksissa. Pääportaan seinäpinnassa sekä 
toisen kerroksen aulan tasoeron kohdalla olevassa portaassa on lisäksi 
ohuempi pyöröteräskäsijohde.15

Kerho-osan avoportaan työpiirus-
tus (osia) 23.10.1978. PK
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Yllä ja vas.: Esikunnan avoporras.
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Yllä: Alakattopiirustus kerhon 2. 
kerroksen aulan portaan kohdal-
ta 23.1.1980. PK
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Vas. ja oik.: Kerho-osan sivupor-
rastornin leikkaus ja pohjapiirrok-
set 23.1.1978 (alustava). PK
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Seinäpinnat
Sekä esikunta- että kerho-osassa on kaksi vallitsevaa seinäpintatyyppiä: 
kantavat betoniseinät ja pilarit sekä kalkkihiekkatiiliseinät ulkoseinä-
rakenteen sisäkuorena tai ei-kantavina väliseininä. 

Betonisiin sisäseiniin on, kuten ulkopuolella, jätetty näkyviin raa-
kalautaisten valumuottien jäljet – usein muoteista on jäänyt seinään 
näkyville puukuitujakin. Betonipintojen maalaamatta jättäminen 
kuului nk. betonibrutalismin perusperiaatteisiin. Tämä on tilanne 
edelleen mm. esikunnan käytävillä, kerhon eteishalleissa ja useimmissa 
sivutiloissa. Monin paikoin, mm. työhuoneissa, kerhon sivuporras-
huoneessa, kerhohuoneissa sekä juhla- ja ruokasaleissa betoniseiniä 
on kuitenkin maalattu, ilmeisesti myöhemmässä vaiheessa.

Kalkkihiekkatiiliseinät on poikkeuksetta maalattu vaaleiksi. Pois-
tettujen kalusteiden ja ilmoitustaulujen takaa paljastunut alkuperäinen 
sävy on murretumpi kuin nykyiset vitivalkoiset pinnat. 

Suihku- ja useimmissa wc-tiloissa seinäpinnat on päällystetty 
valkoisin keraamisin neliölaatoin. Keittiön ruoanvalmistustiloissa 
samantyyppinen laatoitus ulottuu seinän puoliväliin ja seinän yläosa 
on rapattu ja maalattu. 

Kerho-osan toisen kerroksen kerhohuonekäytävällä kalkkihiekka-
tiiliseinä on vuorattu levytyksellä. Levytyksen saumajako on mitoitettu 
kerhohuoneiden laakaoviaukkojen mukaan siten, että ovien kiinni 
ollessa seinäpinta on yhtenäinen. Puhelinkopit on verhottu huopa-
pintaisella ruskealla akustiikkalevyllä.

Kaikki ei-kantavat puurunkoiset levyseinät on rakennettu myö-
hempien tilamuutosten yhteydessä. Joitakin seiniä on myös pinnoitettu 
myöhemmin ääneneristysmateriaaleilla.16
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Lattiapinnat
Esikunta-kerhorakennuksen lattiat on päällystetty pääasiassa kahdel-
la materiaalilla, jotka ovat Vekaranjärven rakennuksille tyypillisiä: 
mosaiikkibetonilaatoilla ja kvartsivinyylilaatoilla. Vaaleita mosa-
iikkibetonilaattoja on käytetty edustavimmissa tiloissa, nivelosan 
pääsisäänkäyntihallissa, kerhon eteishalleissa ja saleissa sekä portaissa. 
Mosaiikkibetonin kiviaines on valkoista ja sideaine vaalean harmaata. 
Porraslankkujen sävy on lattialaattoja vaaleampi. Jalkalistat ovat puuta 
ja maalattu vaaleanharmaiksi tai valkoisiksi.

Esikuntaosan käytävä- ja työhuonetilojen lattiat ovat vaaleanvih-
reää Finnflex-kvartsivinyylilaattaa. Kerho-osan sivutiloissa on käytetty 
punaista kvartsivinyylilaattaa. Nykyisin punaista laattaa on jäljellä 
lähinnä ensimmäisen kerroksen pukuhuoneissa ja varastokäytävällä. 
Laattoja on käytetty myös portaiden nousujen pystypinnoissa. Vinyy-
lilattioiden jalkalistat ovat samantyyppisiä puulistoja kuin mosaiikki-
betonilattioissa. Finnflex-laatat ovat asbestipitoisia.17

Muita alkuperäisiä lattiamateriaaleja ovat wc-tilojen tiilenpunaiset 
keraamiset neliölaatat, siivoustilojen punaiset marmoroidut Finnplano-
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muovimatot ja varasto- yms. tilojen punaisiksi ja harmaiksi maalatut 
betonilattiat.

Vinyylilaattoja on monin paikoin korvattu uudemmilla päällyste-
materiaaleilla. Esikunnan ja kerhon pohjakerroksissa lattiapintoja on 
päällystetty sinertävällä polyuretaanimassalla. Kerhon toisen kerroksen 
kerhohuoneisiin ja niitä reunustavalle käytävälle on vaihdettu sininen 
linoleumimatto. Kerhon kolmannen kerroksen entisten majoitustilo-
jen lattioissa on uudempaa harmaata muovilaatoitusta.

Juhla- ja ruokasaleihin on asennettu 2019 suurikokoiset harmaat 
keraamiset laatat. Se korvasi ilmeisesti parketin, jota on jäljellä ruo-
kasalin liukuovien takana. Keittiötilat on päällystetty vuonna 2005 
uudelleen harmaalla massalattialla.

Nivelosan pääsisäänkäynnin ja kerho-osan eteläisen tuulikaapin 
lattioissa on messinkilistoin reunustetut mattosyvennykset, joissa on 
mustat uritetut kumimatot.
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Kattopinnat
Esikunta-kerhorakennuksen paikalla valetut betoniset väli- ja yläpoh-
jalaatat muodostavat konstailemattoman lähtökohdan kattopinnoille. 
Yleisperiaatteena on ollut, että kun katossa ei ole ilmanvaihtoputkia 
tai kun ei ole tarvittu akustisia alakattoja, on maalaamaton, muotti-
laudoituksen muovaama kattopinta jätetty näkyviin. Näin on tehty 
esikunnan työhuoneissa, joissa katot on tosin ilmeisesti myöhemmin 
maalattu vaaleiksi, kerhon henkilökunnan pukuhuonetiloissa sekä 
siivoustiloissa, varastoissa yms. tiloissa. Näissä tiloissa valaisimet ovat 
kiinni suoraan betonikatossa ilman pinnassa kulkevia johtoasennuksia.

Alakattoverhouksia on käytetty esikunta- ja kerho-osien käytävä- 
ja aulatiloissa, saleissa ja kerhohuoneissa sekä wc- ja suihkutiloissa. 
Esikunnan käytävillä on metallilistoin ja puurimoin kannatettu vaalea-
pintainen villa-alakatto. Esikunnan ja kerhon auloissa, joissa alakatot 
on voitu sijoittaa korkeammalle, on akustiset villalevyt kannatettu 
ainoastaan valkoisin metallilistoin.

Kerhon salien, kerhohuoneiden ja wc-tilojen katoissa kulkevat 
IV-vedot on peitetty vaalein puurimoituksin, joiden taustalle on 

Kerhon 2. kerroksen las-
kettujen kattojen kaavio 
16.10.1979. Vasemmalla 
kerhohuoneet, alla aula-
tila ja oikealla keittiö. PK
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kiinnitetty mustaksi paperoidut mineraalivillalevyt. Kerhohuoneissa 
rimoitus on muita tiloja harvempi. Kattovalaisimet ja ilmanvaihdon 
hajottajat on upotettu alakaton rimapintaan. Esikunnan wc-tiloissa 
alakatot ovat maalattua lujalevyä.

Nivelosan sisääntulohallissa on punertava metallisälekatto, joka 
vastaa dimensioiltaan kerhon rima-alakattoja. Keittiössä ja kolman-
nen kerroksen käytävällä on käytetty leveämpiä, vaaleita, rei´itettyjä 
alumiinisäleverhouksia.

Uudempia villa- ja kipsilevyalakattoja on kerho-osan pohjaker-
roksen esikuntatiloiksi muutetuissa osissa ja keittiön varastotiloissa, 
johon ennen oli sijoitettu kylmähuoneita.18
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TALOTEKNIIKKA
Esikunta-kerhon näkyvistä taloteknisistä asennuksista mm. ilman-
vaihdon päätelaitteista, lämmityspattereista, valaisimista, valokytki-
mistä ja pistorasioista suurin osa ovat rakennusaikaisia. Uudempaa 
talotekniikkaa on etupäässä siellä, missä on tehty merkittävämpiä 
tilamuutoksia. Sähköteknisiä asennuksia on lisätty vanhojen rinnalle 
muissakin tiloissa.

Vekaranjärven varuskunnan keskuksen vanhemmissa 1970-luvun 
alkupuolella valmistuneissa rakennuksissa, urheilutalossa, sotilasko-
dissa ja elokuvaluokassa kirkkaanpunaisiksi ja keltaisiksi maalatuilla 
taloteknisillä asennuksilla oli merkittävä rooli arkkitehtuuriltaan 
pelkistettyjen sisätilojen ”ornamentteina”. Esikunta-kerho poikkeaa 
tässä suhteessa suuresti. Ilmanvaihtoputket on yleisissä tiloissa piilo-
tettu alakattojen taakse ja kahitiilistä muurattuihin tai levyrakenteisiin 
pystykuiluihin. IV-päätelaitteet ja valaisimet ovat pintaan upotettuja 
ja harmaasävyisiä.19

Valaisimet
Pääosa näkyvistä kattovalaisimista on säilynyt alkuperäisinä. Päätilojen 
valaisimet on pääsääntöisesti upotettu alakattopintoihin. Niitä on myös 
pyritty tekemään sammuksissa ollessaan ”näkymättömiksi”: juhla- ja 
ruokasalien suurissa loisteputkivalaisimissa on alakattomateriaalia 
vastaavista puurimoista tehdyt säleiköt, kerhohuoneiden mustat sylin-
terinmuotoiset kattovalot sulautuvat rima-alakaton mustaan taustaan 
ja esikunnan käytävillä mustat valaisimet on upotettu samanvärisiin 
syvennyksiin.

Käytävillä, työhuoneissa sekä sivutiloissa olevien vakiomallisten 
upotettujen tai pintakiinnitteisten loisteputkivalaisinten lisäksi yleinen 
valaisintyyppi on alakattopintaan upotettu pyörövalaisin. Nivelosan 
sisääntulohallissa pyörövalaisinten värisävy vastaa punaista metalli-
sälekattoa, mutta muuten valaisimet ovat vaaleanharmaita pinnasta 
riippumatta.

Kerhon toisen kerroksen aulan avoportaan yläpuolella on eri-
koissuunnitellut, betoniseen kattopintaan valetut kalotinmuotoiset 
kuppimaiset syvennykset valaisimia varten. Syvennykset on maalattu 
valkoiseksi.

Vanhojen valaisinten rinnalle on lisätty runsaasti uudempia, vaki-
omallisia loisteputkivalaisimia.
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Sähköasennukset
Esikunnan ja kerhon tiloissa on paljon alkuperäisiä tai niitä vastaavia 
vaaleanharmaita neliömäisellä kehyksellä varustettuja valokytkimiä, 
pistorasioita, työhuoneiden ”liikennevaloja”, säätönuppeja yms. Myös 
esikunnan työhuoneiden ikkunaseinillä olevat vaakasuuntaiset alumii-
niset johtokotelot ovat todennäköisesti alkuperäisiä. Työhuoneiden 
ovien yläpuolella on neliömäiset, kangaspäällysteiset keskusradion 
kaiuttimet. Keskusradiolaitteisto sijaitsi ensimmäisen kerroksen päi-
vystäjänhuoneessa 158.
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Ilmanvaihto
Esikunta-kerhon LVI-suunnittelusta vastasi Insinööritoimisto Olof 
Granlund Antti Oksanen (nimi muuttui 1979 Insinööritoimisto 
Olof Granlund & Co ky:ksi). Eri vaiheissa valmistuneilla esikun-
ta- ja kerho-osilla on omat ilmanvaihtokonehuoneensa. Esikunnan 
konehuone on pohjakerroksen keskiosassa ja sen tulo- ja poistoilma 
otetaan pohjoisjulkisivun säleiköistä. Kanavat on johdettu esikunnan 
molemmissa kerroksissa käytävien alakattojen yläpuolella. 

Kerho-osan konehuone on eteishallin yläpuolella kolmannessa 
kerroksessa. Suurikokoiset tulo- ja poistoilmasäleiköt ovat konehuo-
neen eteläseinustalla. Kanavat on johdettu pääosin alakattojen päällä. 
Kerhon pohjakerroksen itäsivun henkilökuntakäytävälle ilma tuodaan 
varastoon 168 sijoitetun pienen ilmanvaihtokoneen kautta. Sen tulo- ja 
poistoilma otetaan itäjulkisivun alaosassa olevista pyöreistä säleiköistä.

Ilma tuodaan huoneisiin pääasiassa suorakulmaisten, vaakasuun-
taisten seinäsäleikköjen kautta. Kerhon puolella, mm. toisen kerroksen 
saleissa on käytetty alakattoon asennettuja pyöreitä tuloilmahajottajia. 
Ilmaa poistetaan etupäässä pyöreiden seinä- ja kattoventtiilien kautta. 
Kerhon auloissa ja saleissa on käytetty suurempia suorakulmaisia pois-
tosäleikköjä sekä joissain tiloissa alakaton rimoituksen taakse piiloon 
jääviä venttiileitä. Mallista riippumatta päätelaitteet ovat harmaita tai 
aputiloissa perusvalkoisia.

Tilamuutosten yhteydessä ilmanvaihtoa on uusittu erityisesti 
kerho-osan pohjakerroksessa.20
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Lämmitys
Vesikiertoisen keskuslämmityksen lämmönjakohuone on kerho-osan 
pohjakerroksessa, rakennuksen koilliskulmassa. Yleisin patterityyppi 
on uritettu levypatteri. Lähelle lattiapintaa ulottuvien ikkunoiden alla 
on käytetty pitkiä ja matalia konvektoripattereita. Siivouskomeroissa 
on putkimallisia kuivauspattereita.

Lämpöpatterit ovat yleensä perusvalkoisia, mutta tummempia 
taustoja, kuten betoniseiniä ja puhelinkoppien huopaseiniä vasten 
olevat patterit on maalattu tummanharmaiksi.

Kerhon pohjakerroksen tuulikaapissa ja sivuporrashuoneessa 
levypattereiden edessä on tummanharmaista rimoista tehdyt suojat.
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Vesi- ja viemäri
Rakennuksen olemassa olevat wc-, suihku- ja keittiötilat ovat alku-
peräisillä paikoillaan. Yksi esikunnan toisen kerroksen wc-tiloista on 
muutettu sosiaalitilaksi ja kerhon kolmannen kerroksen kylpyhuone 
taukotilaksi.

Jäljellä on useita alkuperäisiä 1970-luvun lopun vesikalusteita, mm. 
käsienpesualtaita hanoineen, wc-pönttöjä ja pisuaareja. Käytävillä on 
seinään upotettuja paloposteja.
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SISÄOVET
Puuovet
Esikunta-kerhorakennuksen pääasiallinen sisäovityyppi on puukarmil-
linen, huullettu mäntyviiluovi. Lämpimän ruskeaksi kuultokäsitelty 
viilu on aina pystysuuntainen. Viiluovia on niin työhuoneissa, wc- ja 
siivoustiloissa kuin myös (pariovellisina) sähkökaapeissa ja esikunnan 
ilmanvaihtokonehuoneessa. Puukarmit on maalattu vaaleanharmaiksi 
ja helat ovat terästä. Työhuoneiden ovissa on maalatulla vanerilevyllä 
verhotut sivuosat, joihin on kiinnitetty pistorasiat, valokytkimet yms. 
sähköasennukset.

Osa kerhon ja esikunnan yleisissä tiloissa olevista siivoustilojen ja 
teknisten tilojen ovista, sekä kerhon pohjakerroksen henkilökuntati-
lojen ja toisen kerroksen keittiön ovet ovat vaaleanharmaiksi peitto-
maalattuja laakaovia. Myös wc-tilojen väliseinäkkeissä on maalatut 
vanerireunaiset laakaovet.

Kerho-osan toisen kerroksen kerhohuoneiden ovina on maalattuja 
levypintaisia ovia, joissa on poikkeuksellisesti mustat pallopainikkeet.

Keittiön ja ruokasalin välillä on laakarakenteinen maalattu hei-
luripariovi, jossa on pienet pyöreät tirkistysikkunat. Heiluriovien 
reunat ovat mäntyviilua. Tarjoilutiskin edessä on suurikokoinen 
levyrakenteinen liukuoviseinä. Ruoka- ja juhlasalit oli alun perin 
erotettu kokoontaitettavalla liukuoviseinällä, mutta se on korvattu 
myöhemmin paljeovilla.

Tilamuutosten yhteydessä on uusiin oviaukkoihin asennettu ta-
vanomaisia, vaaleiksi maalattuja, puukarmillisia laakaovia.
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Esikunnan työhuoneiden ovi-
kaavio ja ovidetaljit syyskuulta 
1978. PK
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Teräsrunkoiset puu- ja lasiovet sekä teräslasiseinät
Teräsrunkoisia lasiseiniä ja -ovia on kaikissa tuulikaapeissa ja nivelosan 
sisääntulohallissa. Kerhon aula- ja käytävätiloissa olevat teräslasiseinät- 
ja ovet on maalattu punaisiksi. Myös juhla- ja ruokasaleihin vievissä 
vaneripintaisissa pariovissa on samantyyppiset punaiset teräskarmit. 
Sisäänkäyntien teräslasiovet ovat tummanharmaita, mutta esimerkiksi 
tuulikaapin 126 oven nykyisen maalipinnan alta pilkottaa punaista 
väriä. Teräslasiovissa teräksenväriset helat ja lankavetimet.

A l l a :  Te rä s l a s i ov i e n  ka av i o t 
18.1.1978, juhlasalin 229 ovi O30 
ja kerhohuonekäytävän 236 te-
räslasiovi O42. PK

Oik. :  Nivelosan sisääntulohal-
l in teräslasiseinädetal j it  (osa) 
18.1.1978. PK
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Teräspalo-ovet
Punaiseksi maalattuja teräspalo-ovia on kerhon sivuporrashuoneen 
ovina ja pohjakerroksen aulan ja saunan sekä henkilökunnan tilojen 
välillä. 

Esikunnan arkisto- ja varastotiloissa on harmaita Lahden Rautate-
ollisuus Oy:n valmistamia alkuperäisiä teräspalo-ovia. Uudempia ovia 
on asennettu joidenkin laaka- tai teräsovien paikalle tilamuutosten 
yhteydessä. Kolmen arkistotilan keskiharmaat, käytävälle avautuvat 
murtosuojapalo-ovet ovat näistä uusimpia.21
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Puurunkoiset lasiseinät ja paljeovet
Juhla- ja ruokasalin välillä on puurakenteinen ylälasein varustettu 
seinä, jonka alaosassa oli alun perin kokoontaitettavat liukuovet. Ne 
on muutettu paljeoviksi, joiden avulla salit voidaan yhdistää yhdeksi 
suureksi tilaksi.

Puurunkoiset ylälasilla varustetut seinät esikunnan pohjakerrok-
sessa ja kerhon toisen kerroksen kerhokäytävällä ovat myöhempiä 
lisäyksiä.
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KALUSTEET JA 
VARUSTEET

Esikunta-kerhossa on säilynyt melko vähän alkuperäisiä sisustusele-
menttejä. Irtokalusteet on kauttaaltaan uusittu. Kerhon pohjakerrok-
sen varastossa on kaksi vanhaa tuolia, jotka saattavat olla rakennuksen 
valmistumisen ajoilta. Kerho-osan toisen kerroksen aulan eteläikku-
nassa on todennäköisesti alkuperäiset oranssinpunaiset verhot – sa-
manlaisia on käytetty mm. Vekaranjärven sotilaskodissa.

Erikoissuunniteltuja kiintokalusteita on vain muutama. Niiden 
suunnittelusta vastasi Arkkitehtuuritoimisto Osmo Lappo.

Esikunnan toisen kerroksen aulassa on kookas teräsputki- ja rimale-
vyrakenteinen vitriinikaappi, joka toimii samalla avoportaan kaiteena. 
Vitriinin ulkopuoli on kuultokäsiteltyä mäntyviilua. 

Pääasiallisina kalusteina esikunnan työhuoneissa ja kerhon majoi-
tustiloissa olivat vaaleat, ovelliset kaapistot, joiden ovissa oli lankave-
timet. Pari alkuperäiskaappia on säilynyt esikunnan tiloissa. Useissa 
esikunnan toimistohuoneissa on jäljellä alkuperäisiä, seinän korkuisia 
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Vas. sivulla ja yllä: Esikunnan käy-
tävän 267 vitriinikaapin kaavio, 
leikkaus ja detaljit 16.1.1979. PK
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karttaseiniä, jotka on maalattu seinien sävyyn. Lisäksi työhuoneissa on 
pienempiä puukehyksisiä ilmoitustauluja. Esikunnan varastossa 149 
on jäljellä alkuperäiset kiinteät puuhyllyköt.

Kerho-osan keittiön ja ruokasalin välinen jakelulinjasto on uusit-
tu. Alkuperäinen jakelulinjasto vastasi rakenteeltaan ja ulkonäöltään 
sotilaskodissa säilynyttä linjastoa. Sen salin puoleiset pinnat olivat 
kuultokäsiteltyä koivuviilua. Osa keittiön rst-pintaisista työpöydistä 
on mahdollisesti alkuperäisiä.

Kerhon pohjakerroksen toimistotiloiksi muutetussa seurustelu-
tilassa oli alkujaan muuratulla seinäkkeellä ja suojalasein varustettu 
nk. ”diskobunkkeri” eli tiskijukan työskentelytila, jossa oli erikois-
suunnitellut kalusteet. Diskon tanssilattia oli rajattu kevytrakenteisin 
puuseinäkkein kerhohuoneiden puolelta. Näitä ei enää ole, mutta 
seurustelutilan itäseinän takka on säilynyt. Takka on muurattu 
osaksi kalkkihiekkatiiliseinää ja sen tulipesä on vuorattu kellertävillä 
Höganäs-tulitiilillä.

Seurustelu- tai diskotilan baari oli ala-aulan puoleisessa tilassa 123, 
mutta sen tarjoilutiski ja -aukko on muurattu umpeen ja kiintoka-
lustus uusittu. Samalla kohtaa ylemmän aulan yhteydessä oli kioski. 
Sen aulan puoleinen myyntitiski on jäljellä, mutta levytetty umpeen. 
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Tila on nykyisin varastona, eikä sen mahdollisesti säilyneistä kalusteista 
ole tietoa (lukittu).

Eri puolilla rakennusta on säilynyt kehyksettömiä peilejä ja wc-tilois-
sa emaljoituja pyyhenaulakkoja. Esikunnan toisen kerroksen käytävällä 
on vanha naulakko. Käytävillä ja keittiötiloissa olevien seinäkellojen 
lisäksi kerhon juhla- ja ruokasaleissa sekä entisessä seurustelutilassa on 
seinäpintaan kiinnitetyistä messinkilatoista koostuvat kellot.
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ESIKUNNAN 1. KERROS
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Karjalan Prikaatin ylin johto oli alkujaan sijoitettu esikunnan poh-
jakerrokseen, toisin myöhempinä aikoina. Rinteeseen rakentamisesta 
johtuen noin neljäsosa kerroksen alasta on maan alla. Pääportaasta 
139 tullessa tunne maan alle laskeutumisesta on vahva, sillä portaan 
kohdalla ollut valoisa aula 157 on muutettu toimistoksi rakentamalla 
uusi väliseinä. Länsipään tilat, eli nykyinen operatiivinen toimisto on 
erotettu myöhemmin rakennetulla umpiovella muusta kerroksesta. 
Ainoa päivänvalonlähde on siis käytävän 167 itäpäässä oleva lasisei-
näinen tuulikaappi.

Työhuoneet oli järjestetty siten, että prikaatin komentajalle ja 
esikuntapäällikölle oli varattu lounaiskulman huoneet 151 ja 152. 

Niistä itäänpäin olivat komento-, järjestely-, koulutus-, huolto- ja 
taisteluvälinetoimistojen sekä päivystäjien työhuoneet. Pohjoissivun 
maanalaisissa osissa oli holvi-, varasto- ja arkistotiloja (134–135 ja 
147–150), teknisiä tiloja (142–146) sekä siivous- ja wc-tiloja (136–138 
ja 141). 

Esikunnan ja kerho-osan ainoa sisäinen yhteys oli nivelosan toisen 
kerroksen kautta. Nivelosan kellarivarastosta 128 oli yhteys ainoastaan 
kerhon puolelle ja se on myöhemmin muutettu saunatilaksi. 

Esikunnan 1 .  kerroksen pohja-
piirrokset 24.1.1978 (D muutos 
19.1.1979). PK
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139, 157 ja 166–167

PORRAS-, AULA- JA KÄYTÄVÄTILAT

Esikunnan ainoa sisäinen porras on ensimmäisen ja toisen kerroksen 
aulatilat yhdistävä avoporras 139. Portaassa on vaaleat mosaiikkibeto-
niset porraslankut ja vihrein kvartsivinyylilaatoin päällystetty lepotaso. 
Samaa laattaa on käytetty porrasnousujen etupinnoissa. Kaide on 
Vekaranjärvelle tyypilliseen tapaan tehty punaisesta neliöputkesta. 
Pohjakerroksesta katsottuna portaan avonaista luonnetta muuttaa 
ylemmän nousun alapintaan myöhemmin lisätty levyseinäke.
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Portaan alapäässä oli alun perin eteläjulkisivuun ulottuva valoisa 
aula 157. Toimistoksi muutetun aulan poikki on myöhemmin raken-
nettu levyväliseinä, jonka yläosassa on matalat ikkunat. Toimistotilan 
lattia on pinnoitettu uudelleen sinertävällä polyuretaanimassalla.

Aulan itäsivulla olivat päivystäjän ja päivystävän upseerin huoneet 
158–159. Portaan liikennettä oli mahdollista valvoa huoneen 158 
kulmaan vinottain asetetun ikkunan kautta, joka tosin asettuu hieman 
hankalasti kantavan betonipilarin taakse. 

Kerroksen päästä päähän ulottuvan keskikäytävän 167 lattia-
materiaalina on alkuperäinen vihreä kvartsivinyylilaatta. Puurimoin 
kannatettua villa-alakattoa rytmittävät tasaisin väliajoin poikittaiset 
tummaksi maalatut syvennykset, joihin on sijoitettu tummanharmaat 
loisteputkivalaisimet. Maalamattomien betonipilarien välillä on vaa-
leiksi maalatut kalkkihiekkatiiliseinät. Huonetilojen lämminsävyiset 
viiluovet täydentävät väriskaalan. Käytävä on 2000-luvun muutostöissä 
katkaistu länsipään erottavalla väliseinällä ja ovella.
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Käytävän itäpäässä on tuulikaappi 166, joka on erotettu tumman-
harmaaksi maalatulla teräslasiovella. Tuulikaapissa on maalattu be-
tonilattia, jonka keskellä on salaojakaivon teräsluukku – sen peittänyt 
jalanpyyhinmatto on poistettu. Ulko-ovi vie esikunnan itäpuoliselle 
heinittyneelle nurmialueelle, josta on noustava jyrkähköt portaat 
rakennuksen varsinaiselle piha-alueelle.
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129–132, 151–156 ja 158–165

TYÖHUONEET

Esikunnan työhuoneiden mitoituksessa on seurattu Rakennushallituk-
sen vuonna 1975 julkaisemaa mitoitusohjetta.22 Mitoitusohje perustui 
silloiseen betonielementtiteollisuuden BES-standardiin. Esikunnan 
paikallavaletut rakenteet on suunniteltu tämän 12M-mitoituksen 
eli 1200 mm:n kerrannaisina. Kolmea kokoa olevien työhuoneiden 
leveydet ovat näin ollen 2400, 3600 ja 4800 mm. Kun huonesyvyys 
on 4800 mm, ovat pienimmät huoneet 11,5 m2, keskikokoiset 17 m2 
ja suurimmat 23 m2. Huonekoot ovat mitoitusohjeen suhteen hieman 
yläkanttiin, koska huonesyvyys on puoli metriä standardia suurempi. 
Pienimpien huoneiden ajalle tyypillinen kapeus on kuitenkin nyky-
kannalta katsottuna silmiinpistävää.
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Työhuoneissa oli alun perin käytävän tapaan vihreät kvartsivi-
nyylilaatoitukset, mutta ne on 2000-luvulla poistettu ja korvattu 
sinertävällä polyuretaanimassalla. Muut pinnat ovat säilyneet: seinät 
ovat maalattua kahitiiltä ja katot betonia, joka on maalattu ilmeisesti 
jälkeenpäin seinien sävyiseksi. Puuikkunanauhat on käsitelty tummiksi 
ja ovina on lämminsävyiset viiluovet. Katossa on valkoiset loisteput-
kivalaisimet, joista pääosa on alkuperäisiä. Kalusteista ovat säilyneet 
valkeat kaapistot entisessä komentotoimiston päällikön työhuoneessa 
153 ja päivystäjän huoneessa 158.

Pohjakerrokseen oli alun perin sijoitettu Karjalan Prikaatin ylim-
män johdon työtilat. Suuri kulmahuone 151 oli prikaatin komentajan 
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käytössä ja sen viereinen keskikokoinen huone 152 esikuntapäälliköllä. 
Muilla upseereilla, komento-, järjestely-, koulutustoimistojen päälli-
köillä sekä huoltopäälliköllä oli sotilashierarkian mukaisesti pienemmät 
huoneet. Suuret ja keskikokoiset toimistohuoneet olivat kahden tai 
useamman henkilön työtiloina. Väliseinissä oli ovia toimistojen sisäisiä 
yhteyksiä silmällä pitäen. Väliovi entisestä komentotoimistosta 154 
konekirjoittajien huoneeseen 155 on myöhemmin levytetty umpeen. 
Entisen järjestelytoimiston 130 sisäkulmassa on holvi 131. Viereiseen 
työhuoneeseen 132 liittyy suurempi holvitila 134.

Esikunnan tilajärjestelyitä on muutettu alkuperäisestä, ja viime ajat 
pohjakerroksen huoneet jakaantuivat Karjalan Prikaatin operatiivisen 
osaston ja koulutusosaston kesken.
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135–138, 140–150

APUTILAT, WC- JA SIIVOUSTILAT SEKÄ TEKNISET TILAT

Varasto- ja arkistotilat, tekniset tilat sekä wc- ja siivoustilat on ryhmi-
telty pohjakerroksen maan alle jäävälle pohjoissivulle.

Miesten ja naisten wc-tilat 137 ja 138 ovat portaan 139 itäpuo-
lella ja niiden edessä käytävä 167 levenee pieneksi naulakkotilaksi. 
Molemmat wc:t ovat alkuperäisasussaan. Rakennuksen muiden 
yleisten wc-tilojen tapaan niiden lattioissa on punaiset keraamiset 
neliölaatat ja seinissä valkoinen laatoitus. Alkuperäissuunnitelmista 
ja kerho-osan wc-tiloista poiketen alakatot ovat kuitenkin maalattua 
levyä. Valkoisten wc-seinäkkeiden runko on punaista neliöputkea ja 
ovien reunat on viilutettu. Vesikalusteet, valaisimet ja peilit vaikuttavat 
pääosin alkuperäisiltä. 

Siivoushenkilökunnalla oli oma pukuhuone-, suihku- ja wc-tilansa 
141. Lattiana on alkuperäinen punainen vinyylimatto. Viime ajat se 
on ollut naisten sosiaalitilana.

Portaan länsipuolella on siivoushuone 136 ja varasto 135. Siivous-
huoneen lattiapinta on uusittu, mutta Sovella-hyllyt, pöytätaso, peili 
ja rst-allas ovat alkuperäisiä.
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Kerroksen itäpäässä ovat arkisto- ja varastohuoneet 147–150. 
Varastot 147 ja 148 on myöhemmin yhdistetty, teräsovet on uusittu 
ulosaukeaviksi ja huone sisustettu arkistokaapeilla. Myös varaston 
149 ovi on uusittu, mutta muuten se on säilynyt alkuperäisasussaan 
puisine hyllyköineen. Varastossa 150 on alkuperäinen, vaalea sisään 
aukeava teräsovi.

Kerroksen keskiosaan sijoittuvassa ilmanvaihtokonehuoneessa 
143 on ääneneristyksen takia kaksiosainen sisäänkäynti: ulompana 
on viilupintainen pariovi, jonka sisäpuolella on teräspalo-ovi. Vieressä 
on sähköpääkeskus 146 ja entinen pikapuhelinlaitteistohuone 142 ja 
käytävällä lisäksi kolme teknistä komeroa 140, 144 ja 145.



105



106

ESIKUNNAN 2. KERROS



107

Esikunnan ylempi kerros on luonteeltaan pääkerros, vaikka Karjalan 
Prikaatin johto oli alun perin sijoitettu pohjakerrokseen. Myöhem-
missä tilajärjestelyissä prikaatin johto siirrettiinkin toisen kerroksen 
länsipään huoneisiin. Muu kerros on viime ajat ollut pääasiassa 
henkilöstö- ja huolto-osastojen käytössä. Esikunnan toisen kerroksen 
tilanjako perustuu keskikäytäväratkaisuun, jonka varrella on pohjoi-
seen ja etelään avautuvia työhuoneita. 

Nivelosan lasiseinäinen halli 241 on rakennuksen pääsisäänkäynti. 
Sieltä on pääsy sekä esikunnan toisen kerroksen aulaan ja käytävälle 
267 että kerhon yläaulaan. Esikunnan käytävän itäpäässä on toinen 
sisäänkäynti itäiseltä piha-alueelta ja parkkipaikalta.

Esikunnan 2. kerroksen pohjapiir-
rokset 24.1.1978 (D ja E muutokset 
19.1.1979 ja 23.3.1979). PK
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241

PÄÄSISÄÄNKÄYNTIHALLI

Esikunta–kerhorakennuksen pääsisäänkäynti on teräslasiseinäisen 
nivelosan hallissa 241. Pintamateriaaleiltaan sisääntulohalli heijastelee 
Vekaranjärven keskusrakennuksissa, erityisesti sotilaskodissa käytet-
tyjä: lattia on vaaleaa mosaiikkibetonilaattaa ja katossa on punertava 
alumiinisäleverhous. 

Teräslasiseinät ja -ovet sekä kantavat teräspilarit on maalattu tum-
manharmaiksi. Poikkeuksena on punainen ulko-ovi. Esikuntaan ja ker-
hoon vievät toisiaan vastaavat teräslasipariovet. Esikunnan ovilevyistä 
idänpuoleinen on uusittu kapeampana, kun aulan kulkujärjestelyä on 
muutettu 1990-luvun lopussa.23

Nivelosan hallin lasiseinäkaaviot 
18.1.1979. PK
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240, 267–269

AULA- JA KÄYTÄVÄTILAT

Esikunnan toisen kerroksen päästä päähän ulottuva käytävä 267 laaje-
nee sisäänkäyntihallin 241 kohdalla pieneksi aulaksi. Aulan itäsivulla 
on pohjakerrokseen vievä avoporras 139. Aulan länsisivulla on päivys-
täjän työhuone 245, jossa on alkuperäinen puulla verhottu palvelutiski. 

Esikunnan sisääntulojärjestelyä on muutettu 1990-luvun lopussa 
siten, että vierailijat saapuvat hallista 241 lännenpuoleisesta parioven-
puolikkaasta. Päivystäjän tiskin edusta on eristetty alumiinirakentei-
sella lasiseinäkkeellä. 

Aulan itälaidalla, avoporraskuilun reunassa on erikoissuunniteltu 
vitriinikaappi, jossa on esitelty Karjalan Prikaatin perinteitä. Viilu-
tettu ja kuultokäsitelty vitriini seisoo jykevillä, punaiseksi maalatuilla 
teräsputkijaloilla.

Aulan ja käytävän lattia on vihreää vinyylikvartsilaattaa. Aulan 
katossa on akustiikkavillalevytys, johon on upotettu pyöreät valaisimet. 
Käytävällä oleva matalampi, laskettu alakatto vastaa pohjakerroksen 
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Leikkaus D-D (osa) 2.2.1979 ni-
velosan ja esikunnan aulan koh-
dalta. PK
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käytävällä olevaa; villa-alakattoa rytmittävät poikittaisiin syvennyksiin 
sijoitetut tummanharmaat loisteputkivalaisimet. 

Käytävä vastaa pohjakerroksen käytävää myös muilta osin, paitsi 
että itäpäädyn tuulikaapin 269 ulko-ovi vie pohjoiseen pysäköin-
tialueelle ja päätyseinä on umpinainen. Käytävän varrella on kaksi 
pariovellista sähkökeskusta 240 ja 268. Wc-tilojen edustalla olevassa 
naulakkotilassa on säilynyt alkuperäinen naulakko ja peili.
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242–245, 247–253 ja 255–266

TYÖHUONEET

Toisessa kerroksessa on työhuoneita käytävän etelä- ja pohjoissivuilla. 
Mitoitukseltaan ne vastaavat pohjakerroksen työhuoneita, paitsi että 
täällä on myös muutama erityisen suuri, 28,5 m2:n huone (242, 257, 
261 ja 264). Suuret huoneet oli tarkoitettu useamman henkilön työ-
tiloiksi, mutta myöhemmissä tilajärjestelyssä luoteiskulman huoneen 
242 on saanut käyttöönsä prikaatin komentaja.

Kaksi suurista huoneista, huoneet 257 ja 261, on myöhemmin jaet-
tu väliseinällä kahtia ja käytävälle avattu uudet oviaukot. Pikkuhuoneet 
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258 ja 259 on sen sijaan jälkikäteen yhdistetty toisiinsa. Huoneeseen 
258 vienyt ovi on teräspalo-ovi, joten se lienee ollut arkistokäytössä.

Työhuoneiden pintamateriaalit ovat pääosin säilyneet: lattioissa 
on vihreä kvartsivinyylilaatta, seinät ovat maalattua kahitiiltä ja katot 
maalattua betonia. Edellä mainittujen tilamuutosten yhteydessä lat-
tioiden vinyylilaatoitusta on uusittu.
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237–239 ja 254

WC- JA SIIVOUSTILAT

Kerroksen keskiosassa olevat miesten ja naisten wc-tilat 237 ja 238 
vastaavat pohjakerroksessa olevia. Ne ovat säilyneet alkuperäisessä 
asussaan. Miesten wc:n seinävalaisin on tosin uusittu.

Itäpäädyssä on ollut kolmas wc-tila 254, jossa oli wc-eriö ja pisu-
aari. Nykyisin se on naisten sosiaalitilana ja wc-kalusteet on poistettu. 

Alkuperäisasussaan säilyneessä pienessä siivouskomerossa 239 on 
punainen marmoroitu muovimatto (Finnplano). Kuivauspatteri ja 
vesikalusteet ovat säilyneet, vaikka tilaa on käytetty varastona.
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Esikunnan pohjoissivun rakenne-
leikkaus, Insinööritoimisto Mikko 
Vahanen 9.12.1977. PK
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KERHON 1. KERROS

Kerhon 1. kerroksen pohjapiirros 
24.1.1978 (E muutos 11.9.1979). PK

Kerhon ”seurustelutilojen” pääsisäänkäynti sijaitsi pohjakerroksessa, 
rakennuksen lounaiskulmassa. Pohjakerroksen keskiosassa oli kooltaan 
yläkerran saleja vastaava suuri seurustelutila 121. Sen eteläreunassa oli 
baaritiski nykyisen taukotilan 123 paikalla. Kerroksen länsilaidalla oli 
neljä kerhohuonetta 117–120, kuten toisessa kerroksessakin. 

Kerhon ala-aulasta eli päällysvaate- ja odotustilasta 125 on pääsy 
toisen kerroksen eteishalliin sekä edelleen juhla- ja ruokasaleihin. 

Pohjakerroksen itäpäädyn maanalaiset tilat käsittivät henkilökun-
nan sosiaalitilat, siivousväline-, kalusto- ja muita varastotiloja sekä 
teknisiä tiloja. Koilliskulman porrashuoneesta oli pääsy toisen kerrok-
sen keittiöön ja ruokasaliin sekä ylimmän kerroksen majoitustiloihin.

Nykyisin kerhohuoneet ovat komendantin ja esikunnan toimis-
totiloina. Myös suuri seurustelutila on jaettu vuonna 2009 väliseinin 
Karjalan Prikaatin esikunnan neuvottelu-, toimisto- ja muihin työti-
loihin. Mainittuja muutoksia lukuun ottamatta pohjakerroksen tilat 
ovat säilyttäneet alkuperäisen ilmeensä.24



121



122

122–125 ja 127–128

KERHON ALA-AULA SEKÄ WC-, BAARI- JA SAUNATILAT

Pohjakerroksen eteläsivun ala-aula eli päällysvaate- ja odotustila 125 
on säilynyt pääosin alkuperäisessä asussaan. Sisäänkäynti on aulan 
lounaiskulmassa olevasta tuulikaapista 126. Aula jatkuu sisäänkäyn-
nistä oikealle käytävämäisenä kerhon avonaisen pääportaan sivuitse. 
Vaatenaulakoita oli alun perin käytävän varrella sekä aulan itäpäässä 
omassa eriössään, jonka tilalla on nykyisin taukonurkkaus. 

Sisäänkäynnin vieressä on alkuperäisasussaan säilynyt puhelin-
koppi 127. Sen ja pääportaan välissä on pieni istuskelutila, jossa on 
ala-aulan ainoa ikkuna. 

Aulan pohjoissivulla ovat naisten ja miesten wc-tilat 122 ja 124. 
Ulkoasultaan ne vastaavat esikunta-kerhorakennuksen muita yleisiä 
wc-tiloja ja ovat säilyneet pitkälti alkuperäisinä. Lattioissa on punaiset 
ja seinissä valkoiset keraamiset laatat. Alakattona on sahapintainen, 
käsittelemätön puurimoitus. Väliseinäkkeiden runko on punaista 
neliöputkea. Vesikalusteet ovat todennäköisesti alkuperäisiä.
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Leikkaus A-A kerhon aulojen ja sa-
lien kohdalta 8.3.1978. PK
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Wc-tilojen välissä on seurustelutilan 121 baarina alun perin ollut 
nykyinen taukotila 123. Sen kalusteet on uusittu ja baaritiskin aukko 
muurattu umpeen. Aukon yläpuolella on kuitenkin edelleen jäljellä 
luukun liukukiskokotelo. Ala-aulaan vievän oven ovilevy on poistet-
tu. Oven vieressä on kerhon keskeisten tilojen summerihälytystaulu. 
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Alkuperäisasusta ovat säilyneet lattian punainen vinyylilaatoitus ja 
puurima-alakatto. Kalusteet on uusittu. 

Ala-aula jakaantuu kahteen osaan puhelinkopin kohdalle rakenne-
tulla uudemmalla lasiväliseinällä, joka muistuttaa alkuperäisiä. Aulan 
länsipään sisäänkäynti johtaa siten kerhohuoneen 120 tilalla olevaan 
komendantintoimistoon ja kerhon suuren seurustelusalin 121 tilalla 
nykyisin oleviin neuvottelu- ja toimistotiloihin. Aulan itäpuolisko on 
nykyisin lähinnä käytävä- ja taukotilana.

Ala-aulan eteläsivulla, nivelosan pääsisäänkäynnin alla oli alun 
perin varastotila 128. Sen tilalle rakennettiin 1990-luvun puolessa 
välissä saunaosasto pukuhuone-, pesu- ja löylytiloineen. Pintamate-
riaaleiltaan, kalusteiltaan ja varusteiltaan saunaosasto on säilyttänyt 
1990-luvun asunsa. Löylyhuoneen matala ikkuna suuntautuu raken-
nuksen läntiselle sisäpihalle.25
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Vas. sivulla: Baarin 123 jakelutiskin 
projektio ja detalji 16.8.1979. PK
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117–120

KERHOHUONEET

Pohjakerroksen länsilaidalla on vierekkäin neljä kerhohuonetta. Niistä 
kolme (117–119) avautuivat alun perin suoraan suureen seurustelu-
tilaan 121 ja yksi (120) oli ala-aulan 125 länsipäätteenä. Nykyisin 
kerhohuoneiden edustalla kulkee käytävä, joka päättyy pohjoispäässään 
alkuperäiseltä paikaltaan siirretylle ulko-ovelle. Kerhohuoneissa on 
leveät viilupariovet.

Huoneet ovat säilyneet melko pitkälle alkuperäisessä asussaan, 
mutta lattioihin on tehty uusi polyuretaanimassapinnoite. Alakatot 
ovat puuta ja tehty harvaan asetelluista höylätyistä laudoista. Kat-
tojen keskellä on alkuperäistä vastaavat pyöreät tuloilmahajottajat. 
Huoneessa 120 ovat säilyneet myös alkuperäiset alakattoon upotetut 
loisteputki- ja pyörövalaisimet.
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121

SEURUSTELUTILA (TOIMISTOT JA NEUVOTTELU)

Suuri seurustelutila 121 on esikunta-kerhorakennuksen eniten muu-
tettu tila, mutta siellä on vielä jäljellä eräitä huomionarvoisia alku-
peräispiirteitä. Seurustelutila oli alun perinkin jaettu kahteen osaan 
samassa suhteessa kuin yläkerran ruoka- ja juhlasalit. 

Jäljellä olevan kahitiilistä muuratun väliseinän länsipuolella oli 
suurempi, tanssitilanakin käytetty osa. Siihen kuului erikoissuunni-
teltu ”diskobunkkeri” eli tiskijukan työtila. Kerhohuoneiden edustalle 
oli erotettu nykyiseen tapaan käytävä kevyillä puisilla seinäkkeillä. 
Tähän osaan on 2000-luvulla rakennettu kevyin väliseinin erotettuja 
työhuoneita Karjalan Prikaatin esikunnan käyttöön. Parkettilattia on 
uusittu osin muovilaatta- ja osin polyuretaanimassapäällysteiseksi.

Seurustelutilan itäosassa oli erillinen säilynein mosaiikkibetonilaa-
toin päällystetty biljardisali. Tilan koilliskulmassa oli kahitiiliseinään 
muurattu takka, joka on nykyisin erotettu kevyellä väliseinällä omaan 
huonetilaansa. Sen vierestä on erotettu lisäksi työhuonetila, joka 
avautuu länteen päin. 
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Biljardisalin takan projektio ja 
leikkaus 28.11.1979. PK
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Kerhon 1. kerroksen 
laskettujen kattojen 
kaavio 15.10.1979. PK
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Biljardisalin loppuosasta muodostettiin vuonna 2009 neuvottelu-
huone, jolle antaa luonnetta alkuperäinen laskettu puurima-alakatto 
valaisinkoteloineen. Takkahuoneessa on lisäksi alkuperäinen, mutta 
vasta rakennusaikana suunnitelmiin lisätty kaarevamuotoinen laskettu 
alakatto, joka peittää ilmanvaihtoputkea.

Diskobunkkerin päiväämätön poh-
ja ja leikkaus. PK
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102–104, 106–116 ja 168

PUKUHUONE- JA VARASTOTILAT

Kerhon ala-aulaa ja sivuporrasta yhdistävän itäpäädyn käytävän 109 
varrelle, maanpinnan tason alapuolelle on sijoitettu henkilökunnan 
puku- ja pesuhuoneet 111–114, siivouskeskus 107, varastohuoneita 
sekä teknisiä tiloja. Tilanjako ja pintamateriaalit ovat säilyneet pää-
asiassa alkuperäisinä. 

Käytävällä on punainen vinyylikvartsilaatoitus, maalatut kahitiili-
seinät ja paljas betonikatto. Käytävän pohjoispäässä olevasta ikkunasta 
aukeaa näkymä varuskunnan keskusaukiolle. Keittiön tavarahissi 104 
avautuu käytävän varrella olevaan syvennykseen.

Käytävälle ja varastotiloihin saadaan korvausilmaa eteläpään 
teknisessä tilassa 168 olevan oman ilmanvaihtokoneen kautta. Poh-
joispäädyssä on lämmönjakohuone 110.

Käytävän varrella on viisi varastohuonetta 102, 103, 108, 115 
ja 116. Niistä suurin oli alun perin kalustovarasto 115. Varastossa 
on kaksi todennäköisesti 1970-luvulta peräisin olevaa tuolia, mutta 
muuten siellä on etupäässä uudempia pukuhuonekaapistoja.

Käytävän keskiosassa on kaksi pukuhuonetta wc- ja suihkutiloi-
neen. Ne oli alun perin varattu keittiö- (tilat 111–112) ja siivoushen-
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kilökunnille (tilat 113–114). Pintamateriaalit ja wc-tilan väliseinäkkeet 
vastaavat kerhon muita wc-tiloja, paitsi että pukuhuoneen 111 lattia 
on uusittu. Alkuperäiset GWS-penkit olivat jäljellä inventoinnin 
aikana tilassa 114.

Siivoushenkilöstön pukuhuonetta 114 vastapäätä on siivouskeskus 
107. Sen lattiassa on todennäköisesti alkuperäinen punainen muovi-
matto. Myös eteläseinän Sovella-hyllystö on rakennusaikainen.
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KERHON SIVUPORRASHUONE

Kerhon pohjoisjulkisivusta esiintyöntyvä sivuporrashuone on alkujaan 
toiminut paitsi keittiön ja sen varastojen sekä henkilökunnan tilojen 
yhteysväylänä myös kolmannen kerroksen majoitustilojen sisäänkäyn-
tinä. Porras saa päivänvaloa itäpuolisen sisäänkäynnin teräslasiovesta 
ja sen yläpuolella olevasta ikkunasta sekä lisäksi ylimmän tason ete-
läseinän yläikkunoista.

Tasot ja portaat on päällystetty vaalein mosaiikkibetonilaatoin 
ja -lankuin. Punaiset neliöputkikaiteet ja askelmien nousuissa olevat 
punaiset kvartsivinyylikaistat ovat alkuperäisiä. Betoniseinät on maa-
lattu vaaleiksi ja ylimmän tason katossa on alumiinilistoin kiinnitetty 
akustinen levytys. Toisen ja kolmannen kerroksen lämpöpattereiden 
edessä on saranoidut, harmaiksi maalatut puurimoista tehdyt koris-
tesuojukset.
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KERHON 2. KERROS

Kerhon 2. kerroksen pohjapiirros 
24.1.1978 (F muutos 11.10.1979). PK

Kerhon toinen kerros jakaantuu kolmeen pääosaan. Keskellä on ete-
läjulkisivun suuntainen eteishalli 235. Sieltä johtaa kolme pariovea 
toisiinsa yhdistettäviin juhla- ja ruokasaleihin 229 ja 230. Kerroksen 
länsisivulla on pohjakerroksen tapaan neljä kerhohuonetta 224–227 
ja niitä yhdistävä käytävä. Keittiö ja tarjoilutilat ovat rakennuksen 
itäsivulla.

Tilojen käyttötarkoitukset ovat säilyneet alkuperäistä vastaavina. 
Keittiössä on tehty tilamuutoksia ja sen, salien sekä kerhohuoneiden 
alueella on uusittu pintamateriaaleja.
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206–207, 222, 228, 231 ja 233–235

ETEISHALLI SEKÄ KIOSKI-, WC- JA SIIVOUSTILAT

Kerhon eteishalliin 235 noustaan ensimmäisen kerroksen ala-aulasta 
eteläsivun avoporrasta pitkin. Toinen tulosuunta on rakennuksen ni-
velosassa olevasta pääsisäänkäynnistä teräslasiovien kautta. Avoporrasta 
kiertävän käytävämäisen eteishallin länsipäähän muodostuu pieni 
istuskelupaikka, jonka kohdalla on ikkuna. Pääosa eteishallin luonnon-
valosta tulee pääportaan yläpuolella olevasta suuresta kattoikkunasta.

Pohjoissivulla on kolme pariovea, jotka johtavat juhla- ja ruokasa-
leihin 229–230. Niiden väleissä ovat naisten ja miesten wc-tilat 231 
ja 234 sekä eteishalliin avautunut kioski 233. Wc-tilojen ulkoasu on 
säilynyt alkuperäisenä.  Lattioissa on punaiset ja seinissä valkoiset 
keraamiset laatoitukset. Puurima-alakatoissa on upotetut pyöröva-
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laisimet ja lavuaarien kohdalla pinta-asenteiset loisteputkivalaisimet. 
Peilit ja vesikalusteet ovat todennäköisesti rakennusaikaisia. Valkoisten 
väliseinäkkeiden runko on tehty punaisesta neliöputkesta.

Kioski 233 ei ole enää käytössä, mutta sen umpeenlevytetyssä 
tarjoiluaukossa on yhä näkyvissä puinen tiski. Eteishallin itäpäässä on 
pyörätuoli-wc 222 ja sen vieressä siivoushuone 207.

Pääsisäänkäynnin itäpuolella oleva pyörätuoli-wc 222 on pin-
noiltaan alkuperäisessä asussa. Lattiassa on punainen muovimatto ja 
alakattona vaalea puurimoitus. Viereisessä siivoushuoneessa 207 on 
raakavalupintaiset seinät ja katto sekä lattiassa punainen muovimatto. 
Eteläseinän Sovella-hyllyt ovat alkuperäisiä. 

Eteishallin itäpäädystä nousee neljä porrasaskelmaa kerhohuo-
neiden edustakäytävälle 236. Kulmassa on pieni puhelinkoppi 228.

Kioskin / baarin 233 jakelutiskin 
päiväämätön projektio ja leik-
kaus. PK
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224–227 ja 236

KERHOHUONEET

Eteishallin länsipäästä noustaan neljä porrasta etelä-pohjoissuuntaiselle 
kerhohuonekäytävälle 236. Käytävä on jaettu punaisella teräslasiovella 
siten, että ensimmäiseen kerhohuoneeseen 227 ja puhelinkoppiin 228 
pääsee suoraan eteishallista ja kolme muuta kerhohuonetta 224–226 
ovat oven pohjoispuolella. Käytävän luonne on muuttunut alkuperäi-
sestä, sillä alun perin se toimi myös juhlasalin 229 näyttämönä. Käy-
tävän länsiseinän näyttämöaukon tilalle on myöhemmin rakennettu 
yläikkunoin varustettu kevyt välisenä.

Käytävällä on alkuperäinen puurima-alakatto, jossa on pyöreät 
uppovalaisimet. Puualakaton ja juhlasalin lasi-ikkunallisen väliseinän 
eli entisen näyttämöaukon väliin jää syvennys, jossa on loisteputki-
valaisimet. Kerhohuoneiden vastainen seinä on käytävän alkupäässä 
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maalattua tiiltä ja pohjoisosassa pinnoitettu kovalevyllä. Myös ker-
hohuoneiden ovet ovat levypäällysteisiä, ja yhdessä seinän kanssa 
ne muodostivat alkujaan rauhallisen taustan juhlasalin näyttämölle. 
Lattiapinta on uusittu sinisellä muovimatolla niin käytävällä kuin 
kerhohuoneissakin.

Kerhohuoneista keskimmäiset 225 ja 226 ovat nykyisin neuvot-
telutiloina, kun taas reunahuoneet 224 ja 227 on jaettu jälkikäteen 
kevyillä väliseinillä pienemmiksi työhuonetiloiksi. Kerhohuoneiden 
väliset seinät ovat maalattua betonivalua. Alakatot ovat käytävää 
harvempaa puurimoitusta. Alakattojen alkuperäiset mustat, pyöreät 
uppovalaisimet ovat jäljellä, mutta nykyisin valaistus on hoidettu 
kirkkaammilla loisteputkivalaisimilla. 

Länsi-ikkunoiden tummaksi käsitellyt puuikkunapenkit jatkuvat 
seinäverhouksena lattiaan. Ikkunoiden alapuolella on vaakasuuntaiset 
raitisilmaluukut. Lamelliverhot ovat todennäköisesti alkuperäiset. 
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229–230 ja 232

JUHLA- JA RUOKASALIT

Kerhon yhdistetty juhla- ja ruokasali 229–230 sijaitsee keskeisesti 
toisen kerroksen pohjoissivulla. Nykyisin saleja käytetään neuvotte-
lu-/kokoustilana ja toimipaikkaruokalana. Ruokasalin itäseinällä on 
kookkaat levyliukuovet, joiden takana on keittiön tarjoilutiski. 

Suuret pohjoisikkunat avaavat näkymät varuskunnan keskusaukio-
ta kohti. Päivänvaloa ei ikkunoista nykyisin juuri saada, koska niiden 
eteen myöhemmin asennetut pimennysverhot peittävät yli puolet 
ikkunapinta-alasta. Ikkunakarmeissa säilyneet alkuperäiset vaaleat 
lamelliverhot päästävät valon paremmin läpi. Ikkunoiden edessä ole-
via matalia lämpöpattereita peittävät puiset penkkimäiset suojukset.

Suorakaiteen muotoinen sali on jaettu kahtia vuonna 1998 asenne-
tulla paljeovella. Alun perin sen tilalla oli levyrakenteinen taittoseinä, 
jonka sai koottua ruokasalin eteläseinustalla olevan liukuoven taakse 
piiloon. Paljeoven kohdalla on ikkunasivun ainoa kantava betonipilari. 
Paljeseinämän yläosan rakenne on todennäköisesti alkuperäinen. Sen 
yläosa on lasia ja liittyy sivuseiniin ilman näkyviä kehyksiä.

Varustukseltaan kokoussaliksi muunnetun juhlasalin eteläseinällä 
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Leikkaus B-B 8.3.1978. Vasemmal-
la keittiö, keskellä salit ja oikealla 
kerhohuoneet. PK
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on samanlaiset puiset liukuseinät kuin ruokasalissa. Ne ovat kuitenkin 
pääosin koriste-elementtejä ja peittävät ainoastaan pienen varaston-
tilan 232 oven. Juhlasalin ja ylempänä sijaitsevan kerhokäytävän 236 
välisessä seinässä oli alkujaan näyttämöaukko. Umpeen levytetyn 
aukon yläosassa on nykyään ikkunanauha. Seinän keskiosaa peittää 
myöhemmin asennettu äänenvaimennusverhous.

Puurima-alakatto on säilynyt alkuperäisenä, kuten siihen upotetut 
loisteputkivalaisimet, joissa on erikoisrakenteiset puiset säleiköt. Myös 
katon pyöreät hehkulamppuvalaisimet, ilmanvaihdon pyöreät tuloil-
mahajottajat ja suorakulmaiset poistosäleiköt ovat säilyneet. Katon 
keskiosassa on muotoiltu valonheittäjäsyvennys ja länsiseinällä upo-
tettu valkokangas. Projektori on myöhemmin rakennetulla jalustalla 
paljeseinän yläpuolella.

Seinien alaosien tumma värisävy ei ole alkuperäinen. Oletettavasti 
se on maalattu salin lattiapinnoituksen uusimisen yhteydessä 2019. 
Alun perin salissa oli parkettilattia, jota on jäljellä ruokasalin puolei-
sessa taitto-oven säilytystilassa.26
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203–204 ja 208–221 

KEITTIÖTILAT

Keittiö käsittää kerhorakennuksen koko itäsivun. Nykyinen vuoden 
2005 muutostöistä peräisin oleva avoin ja yhtenäinen keittiötila oli 
alun perin jaettu väliseinin ja seinäkkein selvemmin erilaisten toimin-
tojen mukaan. Ruokasalin 230 puolella on jäljellä tarjoilutila 208, 
alkuperäiseltä nimitykseltään baari. Sen tarjoilutiski suljetaan suurilla 
liukuovilla. Tarjoilukalusteet on uusittu vuonna 2012.

Tarjoilutila avautuu suoraan varsinaiseen keittiötilaan 209. Valoi-
san keittiön itäsivulla on yhtenäinen ikkunanauha ja pohjoisseinällä 
lähes lattiaan ulottuva näköalaikkuna varuskunnan keskusta kohti. 
Keittiön keskiosassa on alkuperäinen huuva, mutta muut keittiölait-
teet on uusittu. Keittiön kattoverhouksena on samoin alkuperäinen 
kellertävänharmaa Lautex-alumiinisäleverhous valaisimineen ja ilman-
vaihtolaitteineen. Lattiapinta on uusittu vuonna 2005.

Keittiön pohjoispuoliskossa on tiskaustila, joka oli aiemmin 
erotettu nykyistä selvemmin muusta tilasta seinäkkeellä, jonka alaosa 
oli muurattu ja yläosassa teräslasiseinä. Seinäkkeen ikkunanpuolei-
nen alkupää on säilynyt. Samantyyppinen, purettu seinäke erotti 
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Keittiön jakelulinjaston projektio, 
pohja ja leikkaus 16.8.1979. PK
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keittiön eteläosaan perkaustilan 211. Sen länsipuolelta on purettu 
emännänhuone 210, jonka ovi oli käytävälle 212. Keittiön puolella 
emännänhuoneessa oli samantyyppinen lasi-ikkuna kuin seinäkkeissä.

Tiskaustilan kohdalla on ruokasaliin vievä alkuperäinen heiluri-
pariovi, jossa on pyöreät kurkistusaukot. Teräspalo-ovi johtaa sivu-
porrashuoneeseen 201.

Itäjulkisivulla on keittiön tavarantoimitukseen käytetty ulko-ovi. 
Tuulikaapissa 213 on myöhemmin avattu liukuluukku keittiötilaan. 
Käytävä 212 johtaa tuulikaapista keittiön pienelle tavarahissille 204. 
Hissin edusta on erotettu myöhemmin rakennetulla väliseinällä ja 
ovella, ja siellä on jäljellä alkuperäinen punainen lattialaatoitus. Hissin 
vieressä on wc-tila 203, joka oli alun perin siivouskomero. Toisella 
puolella on pieni kuivavarasto 214, jossa on alkuperäiset Sovella-hyllyt. 

Keittiön kylmätilat olivat käytävän 212 eteläpuolella, mutta ne 
on purettu vuoden 2005 muutostöissä. Tilalla on nyt yhtenäinen 
varastotila. Keittiön kylmäkaapit oli viime aikoina sijoitettu puretun 
emännänhuoneen kohdalle.27
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KERHON 3. KERROS

Oik.: Kerhon 3. kerroksen poh-
japi i r ros  24.1 .1978 (E muutos 
11.9.1979). PK

Alla: Leikkaus B-B majoitusker-
roksen kohdalta 8.3.1978. PK

Kerhon ylin kerros käsittää ainoastaan rakennuksen itä- ja eteläsivuilla 
olevat tilat. Kulku tapahtuu sivuporrashuoneen 301 kautta. Käytävä 
320 yhdistää kaikki kerroksen tilat toisiinsa ja päättyy parvekkeeseen 
321. Länsisivulla olivat kerhon majoitushuoneet 312–319, jotka on 
myöhemmin muutettu esikunnan toimistoiksi. Käytävän itäpuolella 
olivat varasto- ja muut aputilat 302–307. Kerroksen eteläsivulla si-
jaitsevat pääilmastointikonehuoneet 308–310.
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302–307 ja 320

KÄYTÄVÄ- JA APUTILAT

Sivuporrashuoneen 301 ovelta alkava käytävä 320 jakaa kolmannen 
kerroksen tilat julkisivun puolella oleviin entisiin majoitushuoneisiin 
ja toisella puolella oleviin aputiloihin. Käytävän eteläpäässä on pie-
ni eteläparveke 321 ja pohjoispäässä on neliömäinen kattoikkuna. 
Suunnitelmissa oli myös toinen kattoikkuna käytävän keskivaiheilla. 
Toteutetun kattoikkunakuilun seinään on kiinnitetty vanha valkoinen 
valaisin.

Käytävällä on samanlainen Lautex-alumiinisäleverhous kuin ala-
kerran keittiötiloissa. Kattovalaisimet on upotettu kattopinnan sileään 
reunaosaan majoitushuoneiden ovien edustalle. Lattian pintamateri-
aaliksi on vaihdettu harmaa muovilaatta. Käytävän keskivaiheilla alun 
perin olleet kylpyhuone 305 ja kuivaushuone 306 on myöhemmässä 
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vaiheessa yhdistetty väliseinät purkamalla toisiinsa ja käytävään, ja ne 
muodostavat nykyisin taukotilan.

Muut aputilat ovat säilyttäneet pääosin alkuperäisen asunsa. 
Entisessä matkalaukkujen säilytyshuoneessa 302 on jäljellä valkoisia 
seinähyllyjä. Siellä, kuten viereisessä siivouskomerossa 303 ja vaateko-
merossa 307 on jäljellä alkuperäinen punainen vinyylimatto.

Puhelinkopissa 304 on punainen vinyylilaattalattia ja rusehtavat 
huopapintaiset seinät. Puhelimen paikalla on harmaa peltilevy, mutta 
seinässä on edelleen puhelinpistoke.
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312–319

MAJOITUSTILAT

Kerhon majoitustilat on muutettu toimistokäyttöön. Neljällä majoi-
tushuoneella eli nykyisillä toimistohuoneilla 312, 315, 316 ja 319 on 
omat pienet wc- ja kylpyhuonetilansa 313–314 ja 317–318. 

Toimistohuoneisiin on asennettu käytävän tapaan harmaakuvioiset 
muovilaattalattiat. Seinät ovat vaaleiksi maalattua kahitiiltä ja myös 
betonikatot on maalattu. Oviseinustoilla oli alun perin valkoiset 
naulakkokomerot, jotka vastasivat rakenteeltaan esikunnan toimis-
tohuoneiden kaapistoja.

Kylpyhuoneet ovat alkuperäisasussaan. Niissä on sahapintainen 
puurima-alakatto, valkoiset seinälaatat ja kermanväriset lattialaatat. 
Suihkuseinäkkeet, wc-pöntöt, käsienpesualtaat ja valaisimet ovat 
säilyneet.
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Vas.: Majoitushuoneiden komero-
kaappien projektiot 16.8.1979. PK
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308–311

TEKNISET TILAT

Käytävän 320 eteläpää jatkuu sivulle teknisten tilojen etutilaksi. Sen 
pohjoisreunalla on sähkökeskus 311 ja länsipuolella peräkkäin kolme 
teräsovilla toisistaan erotettua ilmastointikonehuonetta 308–310. 
Konehuoneet sijoittuvat toisen kerroksen eteishallin yläpuolelle. Ilman 
otto ja poisto tapahtuu kerhon eteläseinällä olevien säleikköjen kautta.
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