↑ Näkymä Kaartin korttelin pihaan, Keskuspaviljongin lounaiskulmalle. amoy 2016

KESKUSPAVILJONKI KAARTIN KASARMIKORTTELISSA, KUVATTU 2017.

KAARTIN KASARMIN KESKUPAVILJONKI
SUPPPEA RAKENNUSHISTORIASELVITYS

Kaartin korttelin keskuspaviljonkirakennus sijaitsee Helsingissä
Kaartin kasarmi -korttelin keskellä. Kaartin kortteli on rakennuksineen Suomen valtion omistuksessa ja sitä hallinnoi Senaatti-

KAARTIN KASARMIN
KESKUSPAVILJONKI

kiinteistöt. Kortteli on Suomen puolustusvoimien ja puolustusmi-

↑ Julkisivu pohjoiseen, työpiirustus 9.5.1968. RakVA

nisteriön käytössä.

↓ Pohjapiirros, 2. kerros, pääpiirustus 14.9.1962. "Kourujen" seinälinjat sisätiloissa. (kuvan muokkaus amoy 2017)

Toisen kerroksen "kourujen" ja kattolyhdyn iv-syvennysten yhteispeli. (kuvan muokkaus amoy 2017)

Arkkitehdit Mustonen Oy on laatinut vuosina 2016–2017 Kaartin kasarmikorttelista ensin korttelihistoriaselvityksen sekä tä-

SUPPEA RAKENNUSHISTORIASELVITYS

män jälkeen suppeat rakennushistoriaselvitykset 1960-luvun virastosiivestä, 1800-luvun lopun punatiilirakennuksista sekä

1960-luvulla rakennetusta keskuspaviljonkirakennuksesta.
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toaineiston käsittelyssä on noudatettu
turvavaatimuksia
ja henkiNiina Svartström,
Riikka Koivula,
Olli Helasvuo
löstöstämme on tehty turvallisuusselvitys.

Kaartin korttelin keskuspaviljonki on valmistunut vuonna 1969
ja sen ovat suunnitelleet Viljo Revell ja Heikki Castrén, joista viimeksi mainittu saattoi työn loppuun Revellin kuoleman jälkeen.
Kaartin keskuspaviljonki on sekä pihasommitelmassa että toiminnallisesti olennainen osa Kaartin korttelikokonaisuutta. Rakennuksessa on tehty vain vähän muutoksia ja se on ulkoarkkitehtuuriltaan, tilaratkaisultaan ja materiaaleiltaan hyvin säilynyt.
Selvityksen alussa esitellään tilanne, jossa keskuspaviljonkirakennus on 1960-luvun lopussa rakennettu ja luodaan lyhyt katsaus kohteen aikalaisarkkitehtuuriin. Tämän jälkeen käydään lä250_P_Paviljonki_RHS.indb 1

hää. Pilarit ovat maantasokerroksessa vapaasti seisovia ja ne
nousevat maasta ilman sokkelia.

- Pilari-palkkikehät kantavat päällään korkea räystästä, joka antaa vaikutelman monoliittisesta laatasta. Räystään ala-

- Pilari-palkkikehiin on "ripustettu" toisen kerroksen U-mal-

pinta ja sisäpuolinen alakatto ovat samassa tasossa.
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pi keskuspaviljonkirakennuksen arkkitehtuurin pääpiirteet ja luo-

liset kourut (3 kpl), jotka työntyvät parvekkeina ja erkkerinä

daan aihepiireittäin katsaus paviljonkirakennuksen arkkitehtuu-

ulos muusta seinäpinnasta. Kourujen seinämiä on sisätilois-

yläpuolinen katolyhty. Kattolyhty muodostaa visuaalisen vas-

sa osin avattu tila- ja kulkuyhteyksien vuoksi, mutta ne muo-

taparin 2.kerroksen U-mallisille kourumuodoille. Toisen ker-

dostavat silti kaksi selkeää muurilinjaa, jotka kätevät sisään-

roksen kourujen ylöspäin kääntyät seinäkkeet saavat päät-

sä kantavat pilarit, aputilat ja tekniikkakuilut.

teensä kattolyhdyn kulmien pienissä iv-vyvennyksissä.

rin eri osatekijöihin: moduli, rakenne, talotekniikka, muodonanto

- Räystään ja vesikaton yläpuolelle nousee porrashuoneen

ja materiaalit, tilaratkaisu ja käyttö sekä liittyminen ympäristöön.
Pyrkimyksenä on lyhyiden katsausten avulla luoda kuva keskus-
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paviljongin arkkitehtuurin eri osa-alueista ja niiden vaikutuksesta

2

toisiinsa ja kokonaisuuteen.
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KAARTIN KESKUSPAVILJONKI, 52 SIVUA

KAARTIN KASARMIN KESKUSPAVILJONKI (bruttoala 2900 m )
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(Viljo Revell ja Heikki Castrén, 1969)
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