KAARTIN VIRASTOSIIPI, 58 SIVUA

C-RAKENNUS VUONNA 2017.

KAARTIN KASARMIN VIRASTOSIIPI
SUPPPEA RAKENNUSHISTORIASELVITYS

Kaartin korttelin C- ja D-rakennukset sijaitsevat Helsingissä Kaar-

nus on toteutettu voittaneen ehdotuksen mukaisesti, D-rakennukses-

tin kasarmi -korttelin itäisellä sivulla. Kaartin kortteli on rakennuk- sa on joitain eroja. Tämän vuoksi selvityksessä on tarkasteltu rakensineen Suomen valtion omistuksessa ja sitä hallinnoi Senaatti-

nuksia C-rakennuksen kautta, D-rakennuksessa esiintyvät erot on tuo-

kiinteistöt. Kortteli on Suomen puolustusvoimien ja puolustusmi-

tu esiin kussakin osiossa.

nisteriön käytössä.

Lopuksi on luotu lyhyt katsaus ajan virastoarkkitehtuuriin ja arkki-

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

tehtien muuhun tuotantoon, siinä määrin missä se on ollut tarpeellista
kohteen asettamiseksi kontekstiinsa.

män jälkeen suppeat rakennushistoriaselvitykset 1960-luvun virastosiivestä, 1800-luvun lopun punatiilirakennuksista sekä
1960-luvulla rakennetusta keskuspaviljonkirakennuksesta. Tietoaineiston käsittelyssä on noudatettu turvavaatimuksia ja henkilöstöstämme on tehty turvallisuusselvitys.
Kaartin kasarmin uudelleenrakentamisesta 1950-luvun lopussa järjestetyn arkkitehtikilpailun voittivat Viljo Revell ja Heikki Castrén. Vuosina 1961 ja 1965 valmistuneet Kaartin virastorakennukset olivat ajan valtiojohtoisen rakentamisen kärkeä ja ajan
toimistoarkkitehtuurin kärkeä.

5. krs
2. krs

Kaartin virastosiipi -selvityksessä tarkastellaan ensin virasto-

TOIMISTOTILOJEN SIJOITTUMINEN

vaiheen suunitelmaa ja sen rakentumista kokonaisuutena. Tä20 m

män jälkeen tarkastellaan rakennusten arkkitehtuuria, rakennustapaa ja materiaaleja sekä taloteknisten ratkaisujen periaatteita. Sisätilojen arkkitehtuuria käsitellään tilatyypeittäin, tilojen omi10

naispiirteisiin keskittyen. Kaksikosta ensin valmistunut C-raken-

0

→ SISÄTILOJA ON KÄSITELTY TILATYYPEITTÄIN.
↓ KAAVIOIDEN AVULLA ON TUTKITTU RAKENNUSTEN TILAJAKOA JA ESITETTY
TULOKSET VISUAALISESSA MUODOSSA.

↖ Valokuva toimistohuoneesta alkuperäisessä asussaan 1960-luvulla. SM
↑ ↑ Kapein toimistotilatyyppi, jossa on yksi leveä
ikkuna ja sen vieressä yksi kapea ikkuna. amoy
2016
↑ Tavanomainen toimistotila on yhden leveän ikkunan
ja 2-3 kapean ikkunan tila, jossa väliseinät sijaitsevat kapeiden ikkunoiden kohdalla. amoy 2016
↗ Neuvottelutilat eivät poikkea toimistotilojen käsittelystä muuten kuin huoneen leveyden osalta. amoy
2016

KAARTIN KASARMIN VIRASTOSIIPI (bruttoala yhteensä 13 081 m )
2

→ Suurempiin toimistotilavyöhykkeen tiloihin on jo
alunperin saattanut olla useampi sisäänkäynti.
Siinä missä väliseinät ovat joustavasti liikuteltavis-

(Viljo Revell ja Heikki Castrén, 1961 ja 1965)

sa, ovien paikat kivirakenteisessa reinässä pysyvät
muuttumattomina. SM
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