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Tässä diplomityössä käsitellään rakennusten 
uusiokäyttöä tutustumalla teoriatasolla uusiokäytön 
perusperiaatteisiin, konsepteihin ja kohteen 
arvottamiseen. Uusiokäyttö on ollut tutkittu aihe 
arkkitehtuurissa erityisesti 1970-luvulta lähtien, jonka 
seurauksena on muodostunut useita erinäisiä 
lähestymistapoja kehittää ja uudelleen käyttää 
olemassa olevaa rakennuskantaa. Tässä diplomityössä 
painotetaan arkkitehtonista lähestymistapaa 
rakennusten uusiokäyttöön, jossa haetaan 
inspiraatiota paikan ja sen rakennuskannan 
ominaispiirteistä sekä menneisyydestä ja pyritään 
perustelemaan suunnitteluratkaisut näiden tekijöiden 
kautta. 

Työn aiheita käsitellään myös analyysin ja 
suunnitelman kautta, jonka kohteena toimii Helsingin 
Kampissa sijaitseva Kaartin lasaretin kortteli. 2000-
luvun aikana kortteli on lähes autioitunut ja sille 
etsitään parhaillaan uutta käyttötarkoitusta. 
Kantakaupungin tiivistyessä ja korttelia ympäröivien 
kaupunginosien kasvaessa sen kehittäminen on tullut 
ajankohtaiseksi Hietalahden ja sitä ympäröivien 
kaupunginosien kehityksen kannalta. Kortteli omaa 

monivaiheisen historian, jonka aikana sen 
rakennuskanta on onnistunut palvelemaan mm. 
sotilassairaalana, tutkimuskeskuksena sekä virasto-
käytössä. Työn tavoitteena onkin kartoittaa korttelin 
rakennuskannan arkkitehtonisia ominaisuuksia, jotka 
ovat mahdollistaneet sen useat eri käyttötarkoitukset 
ja määrittää löydettyjen ominaisuuksien avulla, 
kuinka rakennuskantaa tulisi käsitellä ja kehittää. 
Diplomityössä ei niinkään pyritä määrittelemään 
korttelin tulevaa käyttötarkoitusta, vaan sillä pyritään 
vastamaan, kuinka sen rakennuskantaa tulisi käsitellä 
tulevan uusiokäytön yhteydessä. 

Korttelin kohtalon kannalta sen 
tulevaisuuden visiointi on ensimmäinen askel 
korttelin aktivoimiseksi. Tämän myötä kortteli voisi 
jälleen toimia osana ympäröivää kaupunkitilaa ja 
palvella alueen asukkaita, jonka ohella myös olemassa 
olevalle rakennuskannalle voitaisiin taata tulevaisuus. 
Olennaisinta korttelin rakennuskannan säilymiselle 
on se, että rakennukset saataisiin mahdollisimman 
pian takaisin aktiiviseen käyttöön, jotteivat ne jää 
luonnon voimien armoille ja rapaudu hiljalleen 
kehityksen tieltä pois.  
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This thesis deals with the reuse of buildings by 
exploring the basic principles, concepts, and valuation 
at a theoretical level.  Reutilization of buildings has 
been a researched topic in architecture, especially 
since the 1970s, resulting in several approaches to 
develop and reuse existing building stock. This thesis 
emphasizes an architectural approach to the reuse of 
buildings, which seeks inspiration from the 
characteristics and history of the site and its building 
stock. The approach seeks to justify design solutions 
through these factors.  

The previous topics are also examined via 
analysis and design on the Kaartin Lasaretin Kortteli 
in Kamppi, Helsinki. During the past decade, the site 
and its building stock have been almost completely 
abandoned and new uses are currently being sought 
out. As the center of Helsinki densifies and 
surrounding districts expand, the development of 
Kaartin Lasaretin Kortteli becomes more 
important.  The site possesses an eventful history, 
during which its building stock has served in multiple 
different uses e.g. as a military hospital, a research 
center, and an agency.  The aim of this thesis is to map 

out the architectural features of the buildings, which 
have enabled them to serve in multiple different uses 
and to determine, with the help of these found 
features, how the buildings should be treated and 
developed. The aim of this thesis is not so much to 
define an exact use for the buildings but to answer to 
how they should be treated in connection with the 
upcoming reuse process. 

In terms of the fate of the Kaartin Lasaretin 
Kortteli, a vision of its future is the first step in 
activating the site. This would allow the site to once 
again function as part of its surroundings and serve 
the inhabitants of the area. In addition, this would 
guarantee the future of the unique building stock of 
the site.  The most essential step for the preservation 
of the buildings is that they are put back into use as 
soon as possible. Otherwise, they are left at the mercy 
of the forces of nature and erode slowly away from the 
path of progress. 
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Diplomityö sai alkunsa arkkitehdin uteliaisuudesta. 
Pohtiessani diplomityön aihetta en ollut alkuunkaan 
varma, mitä aihetta haluaisin käsitellä ja, että olisiko 
työ tutkimuspainotteinen, suunnitelma vai jotain 
aivan muuta. Tarkastellessani aikaisempia kurssitöitä 
ja mielenkiinnon kohteitani päätin, että työ olisi hyvä 
aloittaa valitsemalla paikka, joka määrittäisi työn 
kulun. Muutamia lähtökriteereitä paikanvalinnalle oli 
sen sijainti, jonka tulisi olla mahdollisimman lähellä 
kotia, jonka lisäksi siellä tulisi olla vajaakäytöllä olevaa 
rakennuskantaa, joka toimisi työni lähtökohtana.  

Kartoitettuani naapurustoa kyseinen tontti 
löytyi yllättävänkin läheltä Hietalahden laidalta. Tämä 
paikka oli Kaartin lasaretin kortteli. Korttelin 
monimuotoinen rakennuskanta, vaiherikas historia ja 
autio nykytila määritti tutkimuskysymykseni: Miten 
kortteli on onnistunut palvelemaan niin useassa 
käyttötarkoituksessa? Miten kortteli ja sen 
rakennuskanta on muuttunut ajan myötä? Mikä 
korttelin kohtalo on?  

Tästä alkoi vuoden mittainen urakka, jonka 
aikana laitoin opintojeni aikana keräämäni taidot 
koetukselle. Työn aikana syvennyin tutkimaan 
rakennusten uusiokäyttöä, painottaen erityisesti 
paikan luonteen ja olemassa olevan rakennuskannan 
tilallisten ominaisuuksien merkitystä. Matkan varrella 
apua minulle tarjosivat ystävät, perheen jäsenet ja 
professorit, joita haluaisinkin kiittää kaikesta heidän 
tarjoamastaan avusta ja ohjauksesta. 

 

  

Alkusanat
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Tässä diplomityössä käsitellään rakennusten 
uusiokäyttöä tutustumalla uusiokäytön 
perusperiaatteisiin, kohteen arvottamiseen sekä 
erinäisiin uusiokäytön konsepteihin. Työn 
tutkimuskohteena toimii Helsingin Kampissa 
sijaitseva Kaartin lasaretin kortteli. Kortteli omaa 
monivaiheisen historian, jonka aikana sen 
rakennuskanta on onnistunut palvelemaan useassa eri 
käyttötarkoituksessa. Viimeisen kymmenen vuoden 
aikana kortteli on lähes autioitunut ja sille etsitään 
parhaillaan uutta käyttötarkoitusta. Kantakaupungin 
tiivistyessä ja korttelia ympäröivien kaupunginosien 
kasvaessa sen kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi 
Hietalahden ja sitä ympäröivien kaupunginosien 
kehityksen kannalta. Työn tavoitteena on kartoittaa 
korttelin rakennuskannan arkkitehtonisia 
ominaisuuksia, jotka ovat mahdollistaneet sen monet 
eri käyttötarkoitukset. Lisäksi tavoitteena on 
määrittää löydettyjen ominaisuuksien avulla, kuinka 
rakennuskantaa tulisi käsitellä ja kehittää, jotta se 
toimisi jälleen osana ympäristöään ja kykenisi 
palvelemaan uudessa käyttötarkoituksessa. 

Uusiokäyttö on ollut tutkittu aihe 
arkkitehtuurissa erityisesti 1970-luvulta lähtien, jonka 
seurauksena on muodostunut useita erinäisiä 
lähestymistapoja kehittää ja uudelleen käyttää 
olemassa olevaa rakennuskantaa. Tässä diplomityössä 
painotetaan arkkitehtonista lähestymistapaa 
rakennusten uusiokäyttöön, jossa haetaan 
inspiraatiota paikan ja sen rakennuskannan 

ominaispiirteistä sekä menneisyydestä ja pyritään 
perustelemaan suunnitteluratkaisut näiden tekijöiden 
kautta.  

Arkkitehtonisen lähestymistavan rinnalla 
työssä pyritään arvioimaan olemassa olevan 
rakennuskannan soveltuvuutta erinäisille 
käyttötarkoituksille tarkastelemalla rakennusten 
mukautumiskykyä, jolla tarkoitetaan rakennuksen 
kykyä sopeutua yhteiskunnassa tapahtuviin 
muutoksiin. Näitä tekijöitä arvioidaan rakennusten 
joustavien ominaisuuksien ja menneisyydessä 
tapahtuneiden muutosten kautta. 

Diplomityössä ei niinkään pyritä 
määrittelemään korttelin tulevaa käyttötarkoitusta, 
vaan sillä pyritään vastamaan, kuinka sen 
rakennuskantaa tulisi käsitellä tulevan uusiokäytön 
yhteydessä. Työssä käsitellään rakennusten 
uusiokäyttöä kolmessa osassa; teoriaosuuden, 
analyysin ja suunnitelman avulla.  

Teoriaosuudessa esitellään uusiokäytön perusteita 
käsittelemällä paikan luonteen merkitystä ja sitä, 
kuinka uusiokäytön avulla voidaan edesauttaa 
kohteen ja sen ympäristön kehittymistä. Osuudessa 
käsitellään myös, kuinka uusiokäytettävää kohdetta 
voidaan arvottaa sen materiaalittomien arvojen sekä 
mukautumiskyvyn perusteella. Lopuksi esitellään 
kirjallisuuskatsauksen avulla löydettyjä uusiokäytön 
konsepteja esimerkkikohteiden avulla. 

Johdanto
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Analyysiosuudessa tarkastellaan Kaartin lasaretin 
korttelin kontekstia, historiaa ja tämänhetkistä 
rakennuskantaa keräten lähtötietoa työn 
suunnitelmaosuutta varten. Analyysissa tarkastellaan 
erityisesti korttelin ja sen rakennuskannan yksilöllisiä 
luonteenpiirteitä ja arvioidaan rakennusten kykyä 
mukautua yhteiskunnallisiin muutoksiin. 

Suunnitelmaosuudessa esitetään visio, jonka pohjalta 
on luotu viitteellinen korttelisuunnitelma Kaartin 
lasaretin korttelin kehittämiseksi. Kortteli-
suunnitelman tarkoituksena on kehittää korttelia ja 
sen rakennuskantaa ratkaisuilla, jotka tukevat niiden 
ominaisia luonteenpiirteitä. Korttelisuunnitelmasta 
esitetään myös tilallinen tutkielma, jossa käsitellään 
konseptuaalisesti uusiokäytön yhteydessä tehtäviä 
toimenpiteitä rakennuskohtaisesti. 

Korttelin kohtalon kannalta sen 
tulevaisuuden visiointi on ensimmäinen askel 
korttelin aktivoimiseksi. Tämän myötä kortteli voisi 
jälleen toimia osana ympäröivää kaupunkitilaa ja 
palvella alueen asukkaita, jonka ohella myös olemassa 
olevalle rakennuskannalle voitaisiin taata tulevaisuus. 
Olennaisinta korttelin rakennuskannan säilymiselle 
on se, että rakennukset saataisiin mahdollisimman 
pian takaisin aktiiviseen käyttöön, jotteivat ne jää 
luonnon voimien armoille ja rapaudu hiljalleen 
kehityksen tieltä pois.

Ote lasaretin läntisestä 
julkisvusta 9



I. Teoria

Tässä osassa tehdään katsaus rakennusten uusiokäytön 
perusperiaatteista, tarkastelemalla käytäntöä yleisellä 

tasolla, käsittelemällä uusiokäytettävän kohteen 
arvottamista ja esittelemällä erinäisiä konsepteja 

rakennuskannan uusiokäyttöön.



1. Transformaatio

1.1. Uusiokäyttö
1.2. Genius loci

1.3. Aktivoiminen

2. Arvottaminen

2.1. Historialliset arvot
2.1. Mukautumiskyky

3. Toimenpiteet

3.1. Uuden ja vanhan suhde

Yhteenveto



 

Rakennettu ympäristö ilmentää ihmisten elintapoja ja 
kertoo menneisyydestä ajallisten kerrostumien kautta. 
Rakentamalla ihminen ilmaisee perustarvetta asettua 
aloilleen ja luoda suotuisat olosuhteet omalle 
toiminnalleen. Näin ihminen visualisoi omaa 
ymmärrystään ympäristöstään, ilmaisee omaa 
paikkaansa osana sitä ja täydentää puutteita, joita hän 
ympäristössä näkee (Norberg-Schulz, 1979). 
Rakennukset antavat ihmiselle suojaa luonnon 
voimilta ja toimivat heidän toimintansa jatkeena. 
Rakennukset kehystävät ihmisten jokapäiväistä 
elämää, jota he muokkaavat omien tarpeidensa 
mukaan. Vastavuoroisesti rakennukset ohjaavat ja 
muokkaavat ihmisten toimintatapoja (Alexander, 
1979). Tämä vuorovaikutus ilmenee rakennuksissa 
ihmisten jättäminä fyysisinä jälkinä ja ihmisissä 
muistoina sekä mielikuvina omasta ympäristöstään. 
Näiden muistojen ja mielikuvien pohjalta ihminen 
orientoituu ympäristössään tunnistamalla sen 
piirteitä, muotoja ja värejä. Rakennukset toimivatkin 
ihmisten kiintopisteenä, joiden kautta he tunnistavat 
itsensä osaksi ympäristöä ja voivat tuntea olonsa 
turvalliseksi (Lynch, 1960).  

Arkkitehtuurilla ilmaistaan paikan ja siellä 
asuvien ihmisten elintapoja, arvoja ja perinteitä. 
Arkkitehdin tehtävänä on luoda kehys ihmisten 
jokapäiväisille toiminnoille ja muokata ympäristöä 
ihmisten tarpeiden mukaisiksi. Tälle tehtävälle alati 
muuttuvat elintavat ja olosuhteet asettavat jatkuvasti 
uusia haasteita. Rakennetun ympäristön laadun 

kannalta sen jatkuvuus on olennaista (Lynch, 1972). 
Tällä tarkoitetaan sitä, kuinka rakennuskanta kykenee 
toimimaan ihmisten toimintojen jatkeena 
mukautumalla alati muuttuviin elintapoihin 
menettämättä tunnuspiirteitä, joiden avulla ihmiset 
orientoituvat. 

Rakennuskantaa kehitetään jatkuvasti 
ihmisten elintapojen muuttuessa, uusimalla ja 
uusiokäyttämällä olemassa olevaa rakennuskantaa. 
Merkittävimpiä syitä rakennuskannan uusimiselle 
purkamalla on rakennusten jääminen jälkeen 
yhteiskunnan kehityksestä, käytön yhteydessä 
tapahtunut kuluminen sekä epäyhdennäköisyys sen 
hetkisten ihanteiden ja arvojen kanssa (Cairsn & 
Jacobs, 2014: 213–219). Jäädessään yhteiskunnan 
tarpeiden ulkopuolelle rakennukset jäävät 
todennäköisemmin vajaakäytölle ja autioituvat, jonka 
seurauksena ne eriytyvät ympäristöstään. 
Rakennukset vanhenevat kulumalla käytön 
yhteydessä tai jäämällä yhteiskunnan asettamien 
vaatimusten ulkopuolelle. Vanheneminen voi 
tapahtua hiljalleen rakennuksen elinkaaren aikana tai 
äkillisesti tilatarpeiden, teknisten standardien tai 
tyylisuuntausten muuttuessa (Cairsn & Jacobs, 2014: 
103). Toisin kuin kulutustavaran vanhetessa, 
vanhentuneiden rakennusten korvaaminen uusilla ei 
ole niin yksiselitteistä, sillä niihin on sidottu 
aineettomia merkityksiä, jotka ilmentävät oman 
aikansa elintapoja ja menneitä tapahtumia, sekä 
muodostavat erottamattoman osan ympäristöään. 

 

Vanhenemisen rinnalla merkittävä syy 
rakennusten purkamiselle on niiden 
epäyhdennäköisyys ympäröivään rakennuskantaan, 
sen hetkisiin ihanteisiin tai arvoihin nähden (Van der 
Hoorn, 2009). Kyseisenlaiset rakennukset 
tavanomaisesti poikkeavat esteettisesti ja ovat 
eriytyneet ympäristöstään, jonka seurauksena ne 
saattavat saada aikaan negatiivisen vaikutelman, 
vaikka ne kykenevät edelleen palvelemaan 
yhteiskunnan tarpeita. Tämän seurauksena ne jakavat 
mielipiteitä ja luovat kontrastia ympäristössään. 
(Cairsn & Jacobs, 2014: 214). Kontrastin luominen on 
yksi merkittävä tekijä rakennettua ympäristöä 
käsiteltäessä, jotta rakennuskanta ilmentäisi ihmisten 
elintavoissa ja arvoissa tapahtuneita muutoksia 
(Lynch, 1972: 56). Kontrastin luominen vaatii taitavan 
suunnittelun ohella harkittua purkamista ja uusimista, 
joka on pakollinen pahe, jonka on tapahduttava, jotta 
rakennuskanta kykenee palvelemaan yhteiskunnan 
tarpeita (Byles, 2005). 

Rakennusten elinkaaren rajallisuuden 
tiedostamisen myötä tänä päivänä suunnittelussa 
otetaan yhä tarkemmin huomioon, kuinka 
rakennukset voidaan purkaa ja palauttaa osaksi 
luontoa niiden käyttöiän päätyttyä. Tämän myötä on 
muodostunut käytäntö arvioida rakennusten 
elinkaarta jo suunnitteluvaiheessa LCA:n (life cycle 
assasment) avulla, jolla laskelmoidaan rakennukseen 
sidotun energian ja materiaalien määrää, sekä 
suunnittelemalla, kuinka rakennus tullaan purkamaan 

ja palauttamaan osaksi luontoa DFD-menetelmien 
avulla (designed for demolition) (Cairsn & Jacobs, 
2014: 227–228). Näin ollen rakennuskannan 
purkaminen ja uusiminen ei ole enää vain 
vanhenemisesta tai epäyhdennäköisyydestä johtuvaa, 
vaan suunniteltu prosessi, joka on jo huomioitu 
suunnitteluvaiheessa. 

Rakennuksen elinkaaren päättyminen, 
tapahtui se sitten purkamisen, ennalta määritellyn 
käyttöiän tai luonnon voimien seurauksena, nostaa 
aina esiin eri tahojen mielipiteitä niiden kohtalosta. 
Nämä mielipiteet ilmentävät, kuinka paljon 
aineettomia merkityksiä rakennuskantaan on sidottu. 
Rakennuksen elinkaaren päättyessä nämä merkitykset 
useimmiten menetetään, kuten myös rakennuksiin 
sidotut taloudelliset ja materiaaliset resurssit. 
Rakennuskannan uusimisen rinnalla vajaakäytölle 
jääneen uusiokäyttö on merkittävä tapa kehittää 
rakennettua ympäristöä (Plevoets & Van Cleempoel, 
2019). Tämä ilmenee virallisten ja epävirallisten 
käytäntöjen kautta, joiden avulla rakennuskantaa 
kehitetään sopeuttamalla sitä uudelleen yhteiskunnan 
tarpeisiin. Tästä näkökulmasta vanhentunut 
rakennuskanta ei ole elinkaarensa lopussa, vaan 
välitilassa menneiden käyttötarkoitusten ja tulevan 
potentiaalin välillä (Simmel, 1959). Uusiokäytöstä 
onkin muodostunut erillinen suunnitteluala, jossa 
etsitään inspiraatiota menneisyydestä ja tuodaan 
olemassa olevan rakennuskannan potentiaali esiin 
uuden merkityksen yhteydessä.  

1. Transformaatio
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Vanhenemisen rinnalla merkittävä syy 
rakennusten purkamiselle on niiden 
epäyhdennäköisyys ympäröivään rakennuskantaan, 
sen hetkisiin ihanteisiin tai arvoihin nähden (Van der 
Hoorn, 2009). Kyseisenlaiset rakennukset 
tavanomaisesti poikkeavat esteettisesti ja ovat 
eriytyneet ympäristöstään, jonka seurauksena ne 
saattavat saada aikaan negatiivisen vaikutelman, 
vaikka ne kykenevät edelleen palvelemaan 
yhteiskunnan tarpeita. Tämän seurauksena ne jakavat 
mielipiteitä ja luovat kontrastia ympäristössään. 
(Cairsn & Jacobs, 2014: 214). Kontrastin luominen on 
yksi merkittävä tekijä rakennettua ympäristöä 
käsiteltäessä, jotta rakennuskanta ilmentäisi ihmisten 
elintavoissa ja arvoissa tapahtuneita muutoksia 
(Lynch, 1972: 56). Kontrastin luominen vaatii taitavan 
suunnittelun ohella harkittua purkamista ja uusimista, 
joka on pakollinen pahe, jonka on tapahduttava, jotta 
rakennuskanta kykenee palvelemaan yhteiskunnan 
tarpeita (Byles, 2005). 

Rakennusten elinkaaren rajallisuuden 
tiedostamisen myötä tänä päivänä suunnittelussa 
otetaan yhä tarkemmin huomioon, kuinka 
rakennukset voidaan purkaa ja palauttaa osaksi 
luontoa niiden käyttöiän päätyttyä. Tämän myötä on 
muodostunut käytäntö arvioida rakennusten 
elinkaarta jo suunnitteluvaiheessa LCA:n (life cycle 
assasment) avulla, jolla laskelmoidaan rakennukseen 
sidotun energian ja materiaalien määrää, sekä 
suunnittelemalla, kuinka rakennus tullaan purkamaan 

ja palauttamaan osaksi luontoa DFD-menetelmien 
avulla (designed for demolition) (Cairsn & Jacobs, 
2014: 227–228). Näin ollen rakennuskannan 
purkaminen ja uusiminen ei ole enää vain 
vanhenemisesta tai epäyhdennäköisyydestä johtuvaa, 
vaan suunniteltu prosessi, joka on jo huomioitu 
suunnitteluvaiheessa. 

Rakennuksen elinkaaren päättyminen, 
tapahtui se sitten purkamisen, ennalta määritellyn 
käyttöiän tai luonnon voimien seurauksena, nostaa 
aina esiin eri tahojen mielipiteitä niiden kohtalosta. 
Nämä mielipiteet ilmentävät, kuinka paljon 
aineettomia merkityksiä rakennuskantaan on sidottu. 
Rakennuksen elinkaaren päättyessä nämä merkitykset 
useimmiten menetetään, kuten myös rakennuksiin 
sidotut taloudelliset ja materiaaliset resurssit. 
Rakennuskannan uusimisen rinnalla vajaakäytölle 
jääneen uusiokäyttö on merkittävä tapa kehittää 
rakennettua ympäristöä (Plevoets & Van Cleempoel, 
2019). Tämä ilmenee virallisten ja epävirallisten 
käytäntöjen kautta, joiden avulla rakennuskantaa 
kehitetään sopeuttamalla sitä uudelleen yhteiskunnan 
tarpeisiin. Tästä näkökulmasta vanhentunut 
rakennuskanta ei ole elinkaarensa lopussa, vaan 
välitilassa menneiden käyttötarkoitusten ja tulevan 
potentiaalin välillä (Simmel, 1959). Uusiokäytöstä 
onkin muodostunut erillinen suunnitteluala, jossa 
etsitään inspiraatiota menneisyydestä ja tuodaan 
olemassa olevan rakennuskannan potentiaali esiin 
uuden merkityksen yhteydessä.  
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Uusiokäytöllä tarkoitetaan prosessia, missä käytetään 
uudelleen olemassa olevaa paikkaa, rakennusta tai 
infrastruktuuria, joka on menettänyt sen alkuperäisen 
merkityksen, mukauttamalla se uuden 
käyttötarkoituksen vaatimuksiin mahdollisimman 
pienillä ja alkuperäistä kehittävillä muutoksilla. 
(Robiglio, 2017; 170–173) Rakennuskannan 
kehityksen kannalta uusikäytöllä on merkittävä rooli, 
sillä näin voidaan vähentää resurssien käyttöä 
merkittävästi, edesauttaa rakennetun ympäristön 
jatkuvuutta ja vahvistaa paikan luonnetta (de Arce, 
1978).  

Rakennusten uusiokäytöllä on pitkät juuret 
historiassa, jonka aikana käytäntö on valtaosin ollut 
spontaania käyttäjälähtöistä toimintaa (Wong, 2016). 
1800-luvulta lähtien uusiokäyttö on toiminut 
rinnakkain konservoinnin kanssa erityisesti 
historiallisesti merkittäviä rakennuksia käsiteltäessä, 
kunnes 1970-luvulle tultaessa siitä muodostui 
erillinen suunnitteluala (Plevoets & Van Cleempoel, 
2019: 30–31). 70-luvulta lähtien uusiokäytön merkitys 
on korostunut, kun tietoisuus luonnonvarojen 
rajallisuudesta on kasvanut (Abramson, 2016: 188–
194). Tämän myötä uusiokäytölle on muodostunut 
laaja teoriapohja, jota sovelletaan monipuolisesti 
erityyppisiin rakennuksiin, kuten myös laajemmin 
kaupunkisuunnittelussa (Wong, 2016: 6; Plevoets & 
Van Cleempoel, 2019). Rakennusten uusiokäytössä 
risteävät useat eri suunnittelualat kuten, arkkitehtuuri, 
konservointi, tekniikanalat, sisustus- ja 

maisemasuunnittelu (Plevoets & Van Cleempoel, 
2019) 

1970-lukua pidetään uusiokäytön 
syntyhetkenä, jolloin sille alettiin luoda arkkitehtien 
keskuudessa yhtenäistä teoriapohjaa ja ohjesääntöjä 
(Plevoets & Van Cleempoel, 2019: 31–32). 
Teoksessaan Adaptive Reuse of The Built Heritage 
Koenraad Van Cleempoel ja Bie Plevoets käsittelevät 
viimeisen viidenkymmen vuoden aikana ilmenneitä 
lähestymistapoja, jossa ne jaotellaan typologiseen, 
arkkitehtoniseen, käyttäjälähtöiseen, tunnelma-
lähtöiseen ja tekniseen lähestymistapaan (Mt: 31–36).  

Yksi ensimmäisiä rakennusten uusikäyttöä 
käsitteleviä teoksia oli Serban Cantacuzinon New Uses 
for Old Buildings vuodelta 1975, jossa aihetta 
käsiteltiin rakennusten typologian avulla. 
Typologisessa lähestymistavassa uutta käyttö-
tarkoitusta etsitään rakennustyypin ominaispiirteiden 
mukaan, joka määrittää myös prosessin yhteydessä 
tehtävät toimenpiteet (Mt: 33). Kyseinen tapa tarjoaa 
tehokkaan keinon löytää vajaakäytölle jääneelle 
rakennuskannalle uutta käyttöä ja sen avulla on 
tutkittu etenkin teollisten-, asuin- ja 
sakraalirakennusten uusiokäyttöä (Robiglio, 2017; 
Robert, 1989; Cantacuzino 1975). Lähestymistapaa on 
kritisoitu sen korostaessa tulevaa käyttötarkoitusta 
jättäen paikkaan sidotut aineettomat merkitykset sekä 
uuden ja vanhan suhteen toissijaiseksi (Macado, 
1976).  

1.1. Uusiokäyttö
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Rudolf Macado esitteli vaihtoehtoisen tavan 
lähestyä rakennusten uusiokäyttöä niiden 
arkkitehtuurin kautta teoksessaan Old Buildings as 
Palimpsest. Arkkitehtonisessa lähestymistavassa 
rakennuksen yksilölliset luonteenpiirteet ja 
menneisyys toimivat uusikäytön lähtökohtina, jättäen 
tulevan käyttötarkoituksen toissijaiseksi. Prosessissa 
painotetaan kohteen ainutlaatuisuutta ja pyritään 
jatkamaan sen tarinaa kiinnittäen huomiota uuden ja 
vanhan väliselle suhteelle (Plevoets & Van Cleempoel, 
2019: 33–34). Lähestymistapa ei mahdollista yhtä 
tehokasta tapaa lähestyä uusiokäytettävää kohdetta, 
mutta tarjoaa keinot käsitellä sitä hienovaraisesti.  

Arkkitehtonisen ja typologisen 
lähestymistavan rinnalle on myös muodostunut muita 
tapoja lähestyä uusiokäyttöä. Käyttäjälähtöisessä 
lähestymistavassa uusiokäytettävää kohdetta etsitään 
tulevan käyttötarkoituksen perusteella, ja 

tunnelmalähtöisessä painotetaan paikan luonnetta ja 
aineettomia ominaisuuksia. Teknisessä 
lähestymistavassa sen sijaan pyritään kohentamaan 
kohteen teknistä suorituskykyä (Mt: 33–36).  

Tämän diplomityön suunnitteluosuuden 
ohjaamana työn teoriaosuudessa keskitytään 
käsittelemään rakennusten uusiokäyttöä 
arkkitehtonisesta näkökulmasta ja sivutaan 
typologisen lähestymistavan esittelemiä keinoja 
tarkastelemalla, kuinka kohteen historiallisia arvoja ja 
käytettävyyteen liittyvää potentiaalia voidaan arvioida 
sekä, kuinka näihin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa 
erinäisten interventioiden kautta. Alkuun käsitellään 
paikan luonteen merkitystä ja uudelleen luomista 
uusiokäytön yhteydessä, jonka jälkeen käydään läpi 
kohteen arvioimiseen vaikuttavia tekijöitä ja erinäisiä 
konsepteja, joiden avulla voidaan kehittää kohdetta.  

15Transformaatio



 

Keskeisenä kysymyksenä uusiokäytössä on, kuinka 
paikkaan sidotut materiaalittomat merkitykset, kuten 
muistot, perinteet ja arvot voidaan tuoda osaksi 
prosessia, turvata ja välittää tulevaisuuteen. 
Prosessissa tasapainotellaan paikkaan sidottujen 
merkitysten ja käytettävyyden välillä ja pyritään 
jatkamaan paikan tarinaa pidentämällä rakennusten 
elinkaarta (Plevoets & Van Cleempoel, 2019: 17–18). 
Samalla voidaan parantaa ympäröivän kaupunkitilan 
viihtyvyyttä vahvistamalla paikan identiteettiä 
(Robiglio, 2017: 203). Prosessin lähtökohtana toimii 
paikan yksilölliset luonteenpiirteet ja menneisyys, 
jotka käsittävät sen fyysiset ja materiaalittomat 
ominaisuudet (Wong, 2016; 102–148). Uusiokäytön 
suurimpia haasteita onkin näiden ominaisuuksien 
tulkitseminen ja käsitteleminen niiden ollessa aikaan 
sidonnaisia, riippuvaisia yksilöllisistä tulkinnoista ja 
kontekstin muuttuvista olosuhteista. 

Uusiokäytössä paikan luonteen, toisin 
sanoen genius locin, ymmärtäminen on 
avainasemassa, jotta paikan fyysisiä ja aineettomia 
ominaisuuksia voidaan tulkita ja tuoda osaksi 
prosessia (Plevoets & Van Cleempoel, 2019: 100–108). 
Genius loci on lähtöisin roomalaisesta uskomuksesta, 
minkä mukaan jokainen paikka, rakennus, kylä ja 
maisema omaa suojelevan hengen, joka kulkee näiden 
mukana sekä määrittää niiden luonteenpiirteet ja 
merkityksen (Mt). Käsite ilmenee muun muassa 
runouden, kirjallisuuden, taiteen ja arkkitehtuurin 
yhteydessä, kun kuvaillaan paikkaa ja sen yksilöllisiä 

luonteenpiirteitä (Mt). Arkkitehtuurin teoriaan 
käsitteen liitti Christian Norberg-Schulz teoksessaan 
Genius Loci: Towards a Phenomenology of 
Architecture, jossa luonnehditaan genius locin 
kuvailevan paikan tunnelmaa ja yksilöllisiä 
luonteenpiirteitä, jotka ihminen tuo esiin 
arkkitehtuurin avulla (Norberg-Schulz, 1979). Genius 
loci käsittää sekä paikan fyysiset ominaisuudet, että 
niiden aikaan saamat aineettomat ominaisuudet, jotka 
ilmentävät paikkaan sidottuja merkityksiä, kuten 
tunnelman, mysteerit ja muistot (ICOMOS, 2008). 
Ajan saatossa paikan luonne muuntuu hiljalleen sen 
merkitysten ja ominaisuuksien muuttuessa ihmisten 
ja luonnonvoimien vaikutuksesta (Thompson, 2003: 
66–76). 

Suurimpia uusiokäytön haasteita on 
ratkaista, kuinka paikan luonne voidaan säilyttää, 
elvyttää ja tuoda esiin uudella tavalla prosessin 
yhteydessä. Paikan luonteen muodostuessa sen 
fyysisistä ominaisuuksista, niihin sidotuista 
aineettomista merkityksistä ja muistoista, paikan 
luonteen käsitteleminen on subjektiivista sekä aikaan 
sidonnaista. Sen sijaan, että kaikkia paikkaan sidottuja 
merkityksiä ja muistoja pyrittäisiin säilyttämään, tulee 
prosessin yhteydessä määrittää, mitä merkityksiä 
säilytetään ja mitkä voidaan pyyhkiä pois (Wong, 
2016: 136–138). Uusiokäyttö onkin valikoiva prosessi, 
missä paikan luonteeseen vaikutetaan korostamalla 
valittuja luonteenpiirteitä ja luodaan uusia yhteyksiä 
eri merkitysten välille (Plevoets & Van Cleempoel, 

1.2. Genius loci
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Keskeisenä kysymyksenä uusiokäytössä on, kuinka 
paikkaan sidotut materiaalittomat merkitykset, kuten 
muistot, perinteet ja arvot voidaan tuoda osaksi 
prosessia, turvata ja välittää tulevaisuuteen. 
Prosessissa tasapainotellaan paikkaan sidottujen 
merkitysten ja käytettävyyden välillä ja pyritään 
jatkamaan paikan tarinaa pidentämällä rakennusten 
elinkaarta (Plevoets & Van Cleempoel, 2019: 17–18). 
Samalla voidaan parantaa ympäröivän kaupunkitilan 
viihtyvyyttä vahvistamalla paikan identiteettiä 
(Robiglio, 2017: 203). Prosessin lähtökohtana toimii 
paikan yksilölliset luonteenpiirteet ja menneisyys, 
jotka käsittävät sen fyysiset ja materiaalittomat 
ominaisuudet (Wong, 2016; 102–148). Uusiokäytön 
suurimpia haasteita onkin näiden ominaisuuksien 
tulkitseminen ja käsitteleminen niiden ollessa aikaan 
sidonnaisia, riippuvaisia yksilöllisistä tulkinnoista ja 
kontekstin muuttuvista olosuhteista. 

Uusiokäytössä paikan luonteen, toisin 
sanoen genius locin, ymmärtäminen on 
avainasemassa, jotta paikan fyysisiä ja aineettomia 
ominaisuuksia voidaan tulkita ja tuoda osaksi 
prosessia (Plevoets & Van Cleempoel, 2019: 100–108). 
Genius loci on lähtöisin roomalaisesta uskomuksesta, 
minkä mukaan jokainen paikka, rakennus, kylä ja 
maisema omaa suojelevan hengen, joka kulkee näiden 
mukana sekä määrittää niiden luonteenpiirteet ja 
merkityksen (Mt). Käsite ilmenee muun muassa 
runouden, kirjallisuuden, taiteen ja arkkitehtuurin 
yhteydessä, kun kuvaillaan paikkaa ja sen yksilöllisiä 

luonteenpiirteitä (Mt). Arkkitehtuurin teoriaan 
käsitteen liitti Christian Norberg-Schulz teoksessaan 
Genius Loci: Towards a Phenomenology of 
Architecture, jossa luonnehditaan genius locin 
kuvailevan paikan tunnelmaa ja yksilöllisiä 
luonteenpiirteitä, jotka ihminen tuo esiin 
arkkitehtuurin avulla (Norberg-Schulz, 1979). Genius 
loci käsittää sekä paikan fyysiset ominaisuudet, että 
niiden aikaan saamat aineettomat ominaisuudet, jotka 
ilmentävät paikkaan sidottuja merkityksiä, kuten 
tunnelman, mysteerit ja muistot (ICOMOS, 2008). 
Ajan saatossa paikan luonne muuntuu hiljalleen sen 
merkitysten ja ominaisuuksien muuttuessa ihmisten 
ja luonnonvoimien vaikutuksesta (Thompson, 2003: 
66–76). 

Suurimpia uusiokäytön haasteita on 
ratkaista, kuinka paikan luonne voidaan säilyttää, 
elvyttää ja tuoda esiin uudella tavalla prosessin 
yhteydessä. Paikan luonteen muodostuessa sen 
fyysisistä ominaisuuksista, niihin sidotuista 
aineettomista merkityksistä ja muistoista, paikan 
luonteen käsitteleminen on subjektiivista sekä aikaan 
sidonnaista. Sen sijaan, että kaikkia paikkaan sidottuja 
merkityksiä ja muistoja pyrittäisiin säilyttämään, tulee 
prosessin yhteydessä määrittää, mitä merkityksiä 
säilytetään ja mitkä voidaan pyyhkiä pois (Wong, 
2016: 136–138). Uusiokäyttö onkin valikoiva prosessi, 
missä paikan luonteeseen vaikutetaan korostamalla 
valittuja luonteenpiirteitä ja luodaan uusia yhteyksiä 
eri merkitysten välille (Plevoets & Van Cleempoel, 

 

2019: 113–114). Näin paikan merkitys voidaan tuoda 
esiin uudella tavalla tulkitsemalla sen ominaispiirteitä 
ja menneisyyttä uudelleen tuomalla syvyyttä ja 
kokemuksellisuutta paikkaan.  

Kyseistä tapaa käsitellä paikan luonnetta 
ilmentää Castelvecchion linnakkeen transformaatio 
museoksi, joka on yksi merkittävimmistä uusiokäytön 
kohteista viime vuosisadalla (Lanzarini, 2016: 47–53). 
Linnake oli kärsinyt laajoja vaurioita toisessa 
maailmansodassa, jonka jälkeen sitä alettiin 
restauroida Carlo Scarpan johdolla. Muutostöiden 
yhteydessä paikan luonne ja menneisyys tuotiin ilmi 
uudella tavalla sommittelemalla eri aikakausien 
kerrostumia uudenlaiseksi kokonaisuudeksi tuomalla 
esiin vanhempia kerrostumia, purkamalla toisia ja 
täydentämällä niitä uusilla rakenteilla (Mt). 
Yhdistelemällä eri aikakausien kerrostumia ja niihin 
liitettyjä aineettomia merkityksiä Sparpa loi uusia 
yhteyksiä paikan ja ympäröivän alueen, eri 
aikakausien kerrostumien sekä näyttelyesineiden ja 
tilojen välille (Plevoets & Van Cleempoel, 2019: 114). 
Kyseisellä tavalla Scarpa vahvisti paikan luonnetta 
tuomalla sen esiin uudella tavalla, sekä tuomaan 
syvyyttä ja kokemuksellisuutta paikkaan.  

 

  

Castelvecchion linnake, Verona
Carlo Scrapa



 

Uusiokäytön yksi merkittävimmistä vahvuuksista on, 
että prosessin avulla voidaan saman aikaisesti 
aktivoida vajaakäytölle jäänyttä rakennuskantaa, 
parantaa ympäröivän kaupunkitilan viihtyvyyttä ja 
vahvistaa paikan identiteettiä. Viime 
vuosikymmeninä olemassa olevan rakennuskannan 
uusiokäyttäminen on ollut yksi pääkeinoista kehittää 
kaupunkialueita (Corten, Greuts, Meurs & 
Vermeulen, 2014). 80-luvulta lähtien kiihtyneen 
kaupungistumisen myötä kaupunkialueita on alettu 
tiivistää kehittämällä vajaakäytölle jääneitä 
teollisuusalueita sekä asuinrakennuksia ja 
muuntamalla erityyppisiä rakennuksia asuinkäyttöön 
(Plevoets & Van Cleempoel, 2019: 75–76).  

Aktivoimalla vajaakäytössä olevaa 
rakennuskantaa voidaan parantaa ympäröivän 
kaupunkitilan viihtyisyyttä, sillä autioituneet 
rakennukset saavat aikaan negatiivisen kuvan 
lähiympäristöön ja herättävät turvattomuuden 
tunnetta (Brand, 1994: 112). Tämän ohella 
kaupunkialueiden tiivistyessä niiden identiteetti 
saattaa olla uhattuna, kun rakennuskantaa uusitaan ja 
täydennetään (Lynch, 1960). Identiteetillä on 
merkittävä rooli alueen viihtyisyyden ja sen 
asukkaiden hyvinvoinnin kannalta. 
Kaupunkialueiden kehittämisen yhteydessä sen 
identiteettiä voidaan vahvistaa, uusiokäyttämällä 
alueen luonteen kannalta merkittäviä kohteita ja 
osallistamalla paikalliset yhteisöt osaksi heidän 
asuinympäristönsä kehittämistä (Robiglio, 2017: 203).  

Uusiokäytössä paikalliset yhteisöt ovat 
merkittävässä roolissa tulevien käyttäjien rinnalla, 
jotka vaikuttavat oleellisesti prosessin lopulliseen 
laatuun (Plevoets & Van Cleempoel, 2019: 88–92). 
Prosessi voi lähteä liikkeelle joko top-down tyyppisesti, 
jolloin kaupunki, sijoittaja tai omistaja tekee aloitteen 
paikan kehittämisestä, tai bottom-up tyyppisesti, 
jolloin paikallinen yhteisö tekee aloitteen. 
Uusiokäytön alullepanijasta huolimatta, paikallisten 
yhteisöjen osallistaminen on merkittävä osa prosessia, 
jotta paikan luonteenpiirteet ja niihin sidotut 
merkitykset saadaan otettua huomioon (Robiglio, 
2017: 203). Paikallisilla asukkailla ja yhteisöillä on 
ollut merkittävä rooli etenkin heitteille jätetyn 
rakennuskannan kehittämisessä, joka on ilmennyt 
muun muassa talonvaltaamisen muodossa (Plevoets & 
Van Cleempoel, 2019: 89–90).  

Berlinissä sijaitsevan Tachelesin arkadin on 
ikoninen esimerkki kyseisestä ilmiöstä, jossa 
paikallinen taiteilijoiden yhteisö valtasi ja muunsi 
kohteen epäviralliseksi taidekeskukseksi sen jäätyä 
tyhjilleen Berlinin muurin kaaduttua (Mt.). 
Tachelesin taideyhteisön oma-aloitteisuus toimi 
kiihdyttävänä tekijänä ympäröivän kaupunkialueen 
kehittämisessä, jonka ansiosta uusiokäytettiin myös 
kohteita, joiden kehittäminen ei ollut aikaisemmin 
taloudellisesti kannattavaa.  

 

 

Kaupunkialueiden kehittäminen 
uusiokäytön keinoin saattaa aiheuttaa myös 
negatiivisia vaikutuksia alueelle (Mt.). Tavanomaisesti 
alueen aktivoitumisen ja viihtyvyyden kohentumisen 
seurauksena myös sen taloudellinen arvo nousee, joka 
saattaa johtaa alueen gentrifikoitumiseen, eli alueen 
alkuperäiset asukkaat joutuvat muuttamaan toisaalle 
hintatason noususta johtuen (Plevoets & Van 
Cleempoel, 2019: 91–93). Gentrifikoituminen 
koituikin Tachelesin taidekeskuksen kohtaloksi, kun 
taideyhteisö häädettiin rakennuksesta 
vuokrasopimuksen päätyttyä. Tachelesin 
taidekeskuksen kohtalo ei ole poikkeuksellinen, sillä 
gentrifikoituminen on ollut kasvava ilmiö 70-luvulta 
lähtien, jota vastaan on pyritty toimimaan 
osallistamalla paikallisia yhä tiiviimmin 
kaupunkialueiden kehittämiseen (Cizler, 2014). 
Osallistamalla paikallisia ja käsittelemällä paikan 
luonteenpiirteitä onnistuneesti, voidaan uusiokäytön 
avulla vahvistaa paikan identiteettiä ja näin ollen 
alueen viihtyisyyttä ja paikallisten hyvinvointia, jonka 
ansiosta uusiokäyttö on ollut merkittävässä roolissa 
kaupunkialueiden kehittämisessä viimeisimpien 
vuosikymmenien aikana.  

 

  

1.3. Aktivoiminen
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Kunsthaus Tacheles, Berliini
Artists’ Initiative Tacheles



 

Lähestyttäessä rakennuskannan uusiokäyttöä 
arkkitehtuurin näkökulmasta prosessin lähtökohtana 
toimivat uusiokäytettävän kohteen yksilölliset 
ominaispiirteet ja menneisyys sekä uuden 
käyttötarkoituksen asettamat vaatimukset (Wong, 
2016: 102–162). Näihin lähtökohtiin vaikutetaan 
erinäisillä interventioilla, joiden avulla kohde 
aktivoidaan sovittamalla siihen uusi käyttötarkoitus, 
jonka avulla pyritään jatkamaan rakennuksen 
elinkaarta (Mt.). Arkkitehtonisessa lähestymistavassa 
painotetaan kohteen alkuperäisten piirteiden ja uusien 
interventioiden välistä suhdetta (Plevoets & Van 
Cleempoel, 2019: 33–34). 

Teoksessaan Adaptive Reuse: Extending the 
Lives of Buildings Liliane Wong käsittelee 
rakennusten uusiokäyttöä niiden arkkitehtuurin 
kautta. Hän luokittelee erityyppisiä uusiokäytettäviä 
kohteita, esittelee merkittäviä esimerkkikohteita ja 
kuvailee strategioita interventioiden toteuttamiseen 
(Wong, 2016). Wong painottaa uusikäytettävän 
kohteen muodon merkitystä prosessin lähtökohtana, 
joka määrittää jokaisen rakennuksen yksilölliset 
luonteenpiirteet (Mt.). Rakennuksen muoto on 
abstrakti luonnehdinta sen arkkitehtuurisista 
ominaisuuksista, joka kuvastaa kuinka tilat ja fyysiset 
osat järjestyvät keskenään muodostaen yhtenäisen 
kokonaisuuden (Ching, 1996). Rakennuksen muoto 
kehittyy hiljalleen sen elinkaaren aikana tehtävien 
toimenpiteiden kautta jättäen jäljet sen menneistä 

käyttötarkoituksista ja muodostaen osan rakennuksen 
identiteettiä (Brand, 1994). 

Uusiokäytettävän kohteen kyky mukautua 
uutta käyttötarkoitusta varten riippuu niiden 
kunnosta, menneisyydestä, ympäröivistä olosuhteista, 
käyttötarkoituksen asettamista vaatimuksista sekä 
rakenteellisista ja tilallisista ominaisuuksista, jotka 
määrittävät millaisia interventioita prosessin 
yhteydessä tullaan tekemään (Wong, 2016: 104). 
Uusiokäytön käsitellessä rakennuksen menneitä 
merkityksiä ja tulevaa potentiaalia, tärkeä osa 
prosessia on arvioida sen historiallisia arvoja ja 
käytettävyyteen liittyviä ominaisuuksia (Plevoets & 
Van Cleempoel, 2019: 44). Wongin mukaan 
valitettavan usein uusiokäytön yhteydessä ei 
huomioida kylliksi näitä tekijöitä ja muutostöiden 
yhteydessä vaarannetaan kohteen yksilölliset 
luonteenpiirteet ja niihin sidotut historialliset arvot 
(Wong, 2016: 105).  

Kohteen arvioiminen on jokaisen 
uusiokäyttöhankkeen ensimmäinen askel, jonka 
avulla tunnistetaan sen ominaispiirteet, jotka toimivat 
prosessin lähtökohtina (Wong: 2016: 133) 
Tunnistamalla ja arvioimalla kohteen ominaisia 
luonteenpiirteitä, voidaan määrittää, kuinka 
rakennusta tulisi käsitellä ja kehittää prosessin 
yhteydessä, jotta sen tarinaa voidaan jatkaa 
vaarantamatta siihen sidottuja merkityksiä.  

  

2. Arvottaminen
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Rakennuskannan historiallisten arvojen 
määrittäminen on kulttuurisidonnaista, ja käytännöt 
ovat kehittyneet hiljalleen ajan saatossa (Wong, 2016: 
58–102). Modernin konservoinnin myötä 
autenttisuus on ollut yksi pääkriteereistä rakennusten 
historiallisen arvon arvioimisessa (Plevoets & Van 
Cleempoel, 2019: 100). Kohteen autenttisuutta tulee 
arvioida tarkastelemalla sen kulttuurikontekstia ja 
kehitystä ajan saatossa sekä kohteen ominaispiirteitä, 
kuten tyylisuuntaa, rakentamistapaa tai luonnetta, 
joita tulisi lähestyä historiallisesta, sosiaalisesta ja 
tieteellisestä näkökulmasta (ICOMOS, 1994). 

Suomessa rakennusten historiallisen arvon 
määrittävät tekijät on täsmennetty 
rakennusperintölaissa, jonka tavoitteena on turvata 
rakennetun kulttuuriympäristön ajallinen ja 
alueellinen monimuotoisuus, vaalia sen 
ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää sen 
kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä 
(Museovirasto, 2020). Laissa mainitaan kuusi kriteeriä 
kohteen arvioimiseksi: harvinaisuus, tyypillisyys, 
edustavuus, alkuperäisyys, historiallinen 
todistusvoimaisuus ja historiallinen kerroksellisuus, 
joiden avulla rakennuksen historiallinen merkitys 
kyseiselle alueelle, maakunnalle tai näitä laajemmalle 
kontekstille voidaan määrittää. Harvinaisuus kuvailee 
kohteen ainutlaatuisuutta kyseisellä alueella. 
Tyypillisyys kuvailee kohteen historiallista 
tyypillisyyttä kyseisellä alueella. Edustavuus kuvailee 
kuinka hyvin kohde kuvaa aluetta tai tietylle 

aikakaudelle tyypillisiä piirteitä. Alkuperäisyys kuvaa 
kuinka hyvin kohde ilmentää sen alkuperäisiä käytön, 
rakentamistavan, arkkitehtuurin tai tyylin piirteitä ja 
jatkuvuutta. Historiallinen todistusvoimaisuus kuvaa 
kohteen merkitystä historiallisen tapahtuman tai 
ilmiön todisteena sekä niistä kertovana ja tietoa 
lisäävänä esimerkkinä. Historiallinen kerroksellisuus 
kuvaa kohteen omaavia eri aikakausien rakenteita, 
materiaaleja ja tyylipiirteitä, jotka ilmentävät 
rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa sekä 
jatkuvuutta (Rakennusperintölaki 498/2010). 
Suomessa kohteen merkittävyyden arvioinnissa 
käytetään kulttuuriympäristöä koskevia selvityksiä, 
inventointeja ja muita luotettavia lähteitä, joiden 
pohjalta laaditaan merkittävien kohteiden osalta 
rakennushistoriallinen selvitys (Museovirasto, 2020). 

Rakennuskantaan sidottujen aineettomien 
merkitysten arvioiminen on keskeinen osa 
uusiokäyttöä, mutta näiden merkitysten liiallinen 
korostaminen ja vaaliminen on saanut myös laajalti 
kritiikkiä, sillä ne saattavat halvaannuttaa prosessin 
(Wong, 2016; 97–101). Uusiokäytössä ei tulisi näin 
ollen keskittyä vain kohteen historiallisten arvojen 
säilyttämiseen, vaan myös sen käytettävyyden 
parantamiseen (ICOMOS, 1975) Prosessin kannalta 
onkin yhtä lailla tärkeää arvioida kohteen 
mukautumiskykyä edesauttavia ominaisuuksia, jotta 
kohteen käytettävyyteen liittyvä potentiaali saadaan 
valjastettua uusiokäytön yhteydessä.  

2.1. Historialliset arvot
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Rakennukset ovat täynnä potentiaalia uusia 
käyttötarkoituksia varten. Niiden menneisyys ja 
luonteenpiirteet voivat toimia inspiraationa tuleville 
toiminnoille, joille rakennuksen muoto ja tilat luovat 
fyysisen kehyksen. Rakennuksen muoto luo 
lähtökohdat sen kyvylle mukautua yhteiskunnassa 
tapahtuviin muutoksiin, jonka lisäksi se luo 
potentiaalin uusia käyttötarkoituksia varten 
(Krokfors, 2017 :319; Wong, 2016). Rakennusten 
pitkäikäisyyttä käsittelevässä väitöskirjassa Time for 
Space Karin Krokfors toteaa, että rakennuksen tulisi 
omata joustavuutta tukevia ominaisuuksia, kyetä 
muuttamaan suhdetta ympäröivään kaupunkitilaan ja 
omata vahvat luonteenpiirteet, jotta se kykenee 
mukautumaan erinäisiin käyttötarkoituksiin 
(Krokfors, 2017: 168–171).  

Rakennuksen mukautumiskyvyllä 
tarkoitetaan sen kykyä sopeutua yhteiskunnassa 
tapahtuviin muutoksiin ja säilyttää 
käyttökelpoisuutensa, kun taas joustavuudella 
tarkoitetaan ominaisuuksia, joiden avulla rakennus 
mukautuu muutoksiin (Krokfors, 2017: 44). 
Tavanomaisesti joustavuus on jaoteltu 
monikäyttöisyyteen, muunneltavuuteen ja 
laajennettavuuteen sen perusteella, miten käyttäjät ja 
rakennus sopeutuvat muuttuneisiin tarpeisiin 
(Leupen, 2006: 25–26). Rakennusten 
mukautumiskykyä ja joustavuutta on tutkittu laajalti 
modernismin alusta saakka etenkin 60-luvulta lähtien, 
jonka aikana on muodostunut useita rinnakkaisia 

tapoja arvioida ja luokitella rakennusten joustavia 
ominaisuuksia (Abramson, 2016). Herman 
Hertzberger on käsitellyt rakennusten 
monikäyttöisyyttä teorian sekä suunnittelun kautta ja 
esitteli polyvalenssi-käsitteen teoksessa Lessons for 
Students in Architecture (Hertzberger, 1991).  Steward 
Brand on tutkinut rakennusten kehittymistä niiden 
käytön yhteydessä, ja esitteli teoksessa How Buildings 
Learn tasojärjestelmän, jossa rakennuksen osat on 
jaoteltu niiden elinkaaren mukaan (Brand, 1994). 
Bernard Leupen on käsitellyt joustavuutta historian 
kautta, jonka pohjalta hän kehitti tavan tarkastella 
rakennusten mukautumiskykyä rakennusosien 
artikuloinnin mukaan, joka hän esittelee teoksessa 
Frame and Generic Space (Leupen, 2006). Krokfors on 
tutkinut laajalti rakennusten mukautumiskykyä ja 
esitteli väitöskirjassaan teorian rakennusten 
typologisesta joustavuudesta (Krokfors, 2017).  

Kyseisten joustavuutta ja mukautumiskykyä 
käsittelevissä teoksissa ilmenee runsaasti 
päällekkäisyyksiä, jonka seurauksena tämän 
diplomityön teoriaosuuden yhteydessä kartoitetuista 
rakennusten joustavista ominaisuuksista on koostettu 
erillinen kokonaisuus. Nämä ominaisuudet on 
koostettu työn analyysiosuutta varten, jossa 
arvioidaan rakennusten mukautumiskykyä. 
Kartoitettuja ominaisuuksia ovat kapasiteetti, 
artikulointi, jaollisuus, laajennettavuus ja 
polyvalenssi. 

2.2. Mukautumiskyky
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Kapasiteetti kuvaa rakennuksen fyysisiä 
ominaisuuksia, jotka luovat pohjan sen käytön aikana 
tapahtuville muutoksille. Rakennuksen kapasiteetti 
auttaa varautumaan mahdollisiin käyttötarkoituksen 
muutoksiin. Brandin mukaan rakennuksen 
kapasiteetti tarkoittaa kantavien rakenteiden tai 
talotekniikan ylimitoittamista, jotka edesauttavat 
rakennuksen muunneltavuutta ja laajennettavuutta 
(Brand, 1994: 186–187). Myös Krokfors kuvailee 
rakennuksen kapasiteetin tarkoittavan niitä 
ominaisuuksia, jotka luovat potentiaalia sen 
monikäyttöisyydelle ja muunneltavuudelle. 
Krokforssin mukaan rakennuksen kapasiteettia 
tukevia ominaisuuksia ovat muun muassa rungon 
syvyys, rakenteiden ylimitoitus, tilojen väljä mitoitus 
sekä kulkuyhteyksien, sisäänkäyntien ja aukotusten 
strateginen sijoittuminen (Krokfors, 2017: 328–331). 
Uusiokäytön yhteydessä tehtäviä muutostöitä varten 
on olennaista tunnistaa rakennuksen omaava fyysinen 
kapasiteetti, joka luo pohjan prosessin aikana 
tehtäville muutoksille ja laajennuksille (Wong, 2016: 
148–161). 

  

Kapasiteetti

Tate Modern, London
Herzog & de Meuron26 Aikakone: Teoria



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikulointi kuvaa rakennuksen eri osien järjestymistä 
niiden elinkaaren ja roolin mukaan. Jäsentelemällä 
muutoksille alttiit lyhytkestoisemmat osat siten, että 
niitä voidaan muokata käytön yhteydessä 
vaikuttamatta pidempikestoisiin osiin, voidaan 
edesauttaa rakennuksen muunneltavuutta. Brand ja 
Leupen käsittelevät teoksissaan kyseisenlaista 
rakennusosien artikulointia. Brandin esittelemässä 
tasoperiaatteessa rakennusosat on jaettu kuuteen 
tasoon niiden oletetun elinkaaren mukaan, joista 
rakenteet voivat kestää satoja vuosia, kun taas kalustus 
saattaa muuttua päivittäin (Brand: 1994, 12–23). 
Leupen esittelee vastaavanlaisen periaatteen 
rakennusosien artikuloinnista, jossa hän painottaa eri 
osien roolin merkitystä elinkaaren sijaan (Leupen, 
2006: 31–32). Rakennusosien muodostamien tasojen 
riippumattomuus toisistaan on oleellista, jotta 
rakennuksen ylläpito ja muunneltavuus helpottuisi 
(Brand, 1994, 12–31; Leupen, 2006: 32). Näin ollen 
rakennustasojen artikulointia on oleellista tarkastella, 
kun arvioidaan uusiokäytettävän kohteen 
ominaisuuksia. 

  

Artikulointi

Dom-ino System
Le Corbusier 27Arvottaminen



 

Laajennettavuus kuvaa rakennuksen potentiaalia 
kasvattaa pinta-alaa tai tilavuutta laajentumalla 
rakennuksen kuoren ulko- tai sisäpuolelle. Brand 
(1994: 163–165) ja Leupen (2006: 25) määrittelee 
rakennuksen olevan laajennettavissa, jos laajennus 
voidaan toteuttaa olemassa olevien perustuksien 
sallimissa rajoissa siten, ettei vaikuteta negatiivisesti 
rakennuksen tilojen tai läheisten rakennusten 
käytettävyyteen. Krokfors täydentää 
laajennettavuuden käsitettä ja toteaa, että rakennus 
voi laajentua ulos- tai sisäänpäin, kunhan se ei 
vahingoita rakennuksen ominaispiirteitä tai 
kaupunkikuvaa (Krokfors, 2017: 331–336). 
Käytännössä rakennus voi laajentua vertikaalisesti tai 
horisontaalisesti sen kuoren sisällä muuttamalla 
sekundaarisia tiloja käytettäväksi tilaksi. Kuoren 
ulkopuolelle rakennus voi sen luonteenpiirteiden ja 
kaupunkikuvan sallimissa rajoissa. Uusiokäytössä 
uuden käyttötarkoituksen asettamat vaatimukset 
täsmäävät harvoin kohteen pinta-alan kanssa (Wong, 
2016: 148–161), jonka takia on olennaista arvioida 
rakennuksen potentiaalia mahdollisille laajennuksille. 

  

Laajennettavuus

Quinta Monroy,  Iquique
Elemental
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Jaollisuus kuvaa rakennuksen ominaisuutta, joka 
mahdollistaa sen tilojen muunneltavuuden jakamalla 
ja yhdistelemällä niitä. Krokfors määrittelee 
jaollisuuden tarkoittavan rakennuksen tilajärjestyksen 
modulaarisuudesta lähtöisin olevaa ominaisuutta, 
joka mahdollistaa tilojen jakamisen ja yhdistelemisen 
(Krokfors, 2017: 325–327). Brand korostaa 
modulaarisen tilajärjestyksen merkitystä rakennuksen 
monikäyttöisyyden kannalta, jonka lisäksi hän toteaa, 
että rakennuksen ja sen tilojen suorakulmainen 
muotokieli edesauttaa tilojen jakamista ja 
yhdistelemistä (Brand, 1994: 192). Käytännössä 
rakennuksen jaollisuus ilmenee sen rungon 
mittasuhteista, rakennejärjestelmän ja aukotuksen 
mitoituksessa, jotka mahdollistavat tilojen jakamisen 
ja yhdistelemisen kevyiden rakenteiden avulla, sekä 
kulkuyhteyksien järjestymisenä siten, että kukin tila 
on saavutettavissa. Uusiokäytön yhteydessä 
rakennuksen tilajärjestykseen tullaan todennäköisesti 
vaikuttamaan (Wong, 2016: 148–161), jonka 
yhteydessä on tärkeä tunnistaa tilojen jaollisuuteen 
vaikuttavat tekijät. 

  

Jaollisuus

Centraal Beheer, Apeldoorn
Herman Hertzberger

29Arvottaminen



 

Polyvalenssi kuvaa rakennuksen ominaisuutta, joka 
edesauttaa sen tilojen monikäyttöisyyttä perustuen 
niiden neutraaliin luonteeseen, joka ei itsessään 
määritä niiden käyttötarkoitusta. Hertzbergerin 
mukaan polyvalenssi tarkoittaa monikäyttöistä tilaa 
tai rakennusta, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden 
määritellä sen käyttötavan oman tulkintansa pohjalta 
(Hertzberger, 1991: 146–149). Krokfors täsmentää, 
että rakennuksen polyvalenssia ominaisuutta 
edesauttaa sen modulaarisuus ja tilojen väljä mitoitus, 
jotka edesauttavat käyttäjien tekemien tulkintojen 
muodostumista. Krokfors myös korostaa, ettei tilojen 
neutraali luonne tarkoita, etteikö rakennus voisi 
omata vahvaa identiteettiä, joka on lähtöisin sen 
yksilöllisistä luonteenpiirteistä (Krokfors, 2017: 336–
337). Uusiokäytön yhteydessä on tärkeä huomioida 
tämä erottelu, sillä rakennuksen identiteetti toimii 
muutosten lähtökohtana, kun taas neutraali luonne 
edesauttaa uusien tulkintojen muodostumisessa ja 
uuden käyttötarkoituksen sovittamisessa.

Polyvalenssi

Amsterdam Orphanage, Amsterdam
Aldo van  Eyck
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Rakennuksen potentiaalia uusille 
toiminnoille voidaan arvioida tunnistamalla sen 
joustavia ominaisuuksia, joita tulee tarkastella 
kokonaisuutena, jotka yhdessä määrittävät 
rakennuksen mukautumiskyvyn (Krokfors, 2017: 
318–342). Krokfors esittelee väitöskirjassaan tavan 
arvioida rakennusten mukautumiskykyä 
kokonaisuutena, jonka mukaan rakennuksen muoto 
itsessään ei määritä käyttötarkoitusta, vaan se 
määrittyy käyttäjien tekemien tulkintojen mukaan 
(Mt: 295–342). Krokforsin mukaan mukautumis-
kykyä tulisi tarkastella rakennuksen perimmäisen 
tilan kautta, jolloin huomioidaan vain muodon 
pysyvät osat, kuten kantavat rakenteet, kulkuyhteydet 
ja kuori, jotka määrittävät potentiaalin sille, kuinka 
tilat voivat järjestyä niiden lomaan (Mt, 2017: 320–
321).  

Rakennuksen potentiaalin uusille 
toiminnoille määrittävät sen dynaamisuus, elastisuus 
ja hengittävyys, jotka kuvailevat sen kykyä mukautua 
kontekstin muuttuviin olosuhteisiin. Dynaamisuus 
kuvaa rakennuksen kykyä mukautua eri 
käyttötarkoituksiin ja käsittää joustavat ominaisuudet, 
jotka luovat lähtökohdat rakennuksen 
monikäyttöisyydelle, muunneltavuudelle ja 
laajennettavuudelle. Elastisuus kuvaa työmäärää, joka 
on tehtävä, jotta rakennus saadaan mukautettua 
muuttuneisiin tarpeisiin ja on riippuvainen joustavista 
ominaisuuksista. Elastinen rakennus kykenee 

mukautumaan eri käyttötarkoituksiin ilman 
merkittäviä arkkitehtonisia tai rakenteellisia 
muutoksia. Hengittävyys kuvaa rakennuksen kykyä 
palautua sen läpikäymistä muutoksista takasin 
perimmäiseen tilaan. Hengittävän rakennuksen 
läpikäymät muutokset ovat peruutettavissa, eivätkä ne 
vaaranna rakennuksen alkuperäisiä luonteenpiirteitä 
(Krokfors, 2017: 318–342). 

Kun arvioidaan uusiokäytettävän kohteen 
potentiaalia uutta käyttötarkoitusta varten, tulee 
kartoittaa sen joustavat ominaisuudet ja tarkastella 
niitä kokonaisuutena, jotka määrittävät sen 
dynaamisuuden, elastisuuden ja hengittävyyden. 
Arvioimalla näitä tekijöitä voidaan hahmottaa 
rakennuksen kykyä mukautua, potentiaalia erinäisille 
käyttötarkoituksille ja määrittää, millaisia 
toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta kohde saadaan 
sovitettua uuden käyttötarkoituksen asettamiin 
vaatimuksiin. Kohteen käytettävyyteen liittyvien 
tekijöiden ja historiallisten arvojen arvioiminen on 
merkittävä osa uusiokäyttöä, jotta prosessin 
yhteydessä voidaan tuoda ilmi rakennukseen sidotut 
merkitykset ja potentiaali (Wong, 2016: 133). Näiden 
merkitysten ja potentiaalin käsitteleminen on 
riippuvaista siitä, pyritäänkö prosessin yhteydessä 
vaalimaan vai kehittämään rakennuksen 
ominaisuuksia (Plevoets & Van Cleempoel, 2019: 44–
46).  
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Uusiokäytettävän kohteen käsittelyä voidaan lähestyä 
joko kehittäen sen ominaisuuksia prosessin 
yhteydessä tai konservoiden sen alkuperäisiä 
luonteenpiirteitä (Plevoets & Van Cleempoel, 2019: 
44).  Ennen modernismia valtaosaa rakennuskannasta 
käsiteltiin kehittäen niitä hiljalleen käytön yhteydessä 
yhteiskunnan tarpeiden mukaan (Abramson, 2016). 
1800-luvulla tähän tuli muutos, kun 
konservointiliikkeen synnyn myötä alettiin vaalia 
historiallisesti merkittäviä kohteita (Wong, 2016: 42–
101). Viime vuosisadan aikana rakennuskannan 
konservoinnin vaikutus arkkitehtuurissa on kasvanut, 
ja nykyään rakennussuojelu vaikuttaa myös yhä 
tavanomaisempien rakennusten käsittelyyn (Vecco, 
2010: 321–324).  

Uusiokäytön yhteydessä konservointi, jolla 
pyritään takaamaan kohteen ominaisten 
luonteenpiirteiden säilyminen, asettaa rajoitteita 
prosessin yhteydessä tehtäville toimenpiteille, mutta 
mahdollistaa väliaikaiset interventiot, jotka eivät 
aiheuta pysyviä muutoksia kohteen arkkitehtuurisiin 
ominaisuuksiin (Wong, 2016: 171–174). 
Lähestyttäessä uusiokäytettävää kohdetta 
konservoiden sen alkuperäisiä ominaispiirteitä 
aikaansaadaan tavaamaisesti kaksijakoinen ilme 
uudelle kokonaisuudelle, jossa alkuperäinen rakennus 
ilmenee passiivisena kehyksenä, jonka lomaan uudet 
käyttötarkoitukset ja rakenteet jäsentyvät (Mt: 162–
174). 

Vaihtoehtona konservoivalle lähestymis-
tavalle uusiokäytettävää kohdetta voidaan myös 
käsitellä kehittämällä sitä prosessin yhteydessä 
tekemällä muutoksia sen arkkitehtuurisiin 
ominaispiirteisiin tai rakenteellisiin ominaisuuksiin 
(Plevoets & Van Cleempoel, 2019: 44). Crang 
argumentoi, että rakennuksia tulisi käsitellä kehittäen 
niitä jatkuvasti sen sijaan että niitä pyrittäisiin 
säilyttämään sen hetkisessä olomuodossa. Näin 
rakennukset kykenisivät ilmentämään niiden 
elinkaaren aikana tapahtuneita muutoksia ja näin 
ollen olemaan autenttisia (Crang, 1996: 429–452).  

Uusiokäyttämällä rakennuskantaa kehittäen 
niiden ominaisuuksia prosessin yhteydessä 
mahdollistaa kohteen vapaamman käsittelyn, jossa 
sille voidaan tehdä arkkitehtuurisia ja rakenteellisia 
muutoksia (Wong, 2016: 130), muttei poissuljeta 
rakennuksen historiallisten arvojen säilymistä 
(Plevoets & Van Cleempoel, 2019: 45). Kehittämällä 
uusiokäytettävää kohdetta vaikuttamalla sen 
luonteenpiirteisiin prosessin yhteydessä 
aikaansaadaan yhtenäinen kokonaisuus, jossa kohde 
ja sille tehdyt muutokset integroituvat toisiinsa 
muodostaen jatkumon rakennuksen tarinalle (Wong, 
2016: 133). Käsittelytavan valikoitumiseen vaikuttaa 
laajalti uusiokäytettävän kohteen luonteenpiirteet ja 
suojelun asettamat rajoitteet. Näiden tekijöiden 
pohjalta kohteen uusikäytölle laaditaan strategia, joka 
konkretisoituu prosessin yhteydessä tehtävien 
interventioiden kautta. 

 

Interventioilla tarkoitetaan rakennuksen 
elinkaaren aikana tehtäviä toimenpiteitä, joilla 
voidaan pidentää sen käyttöikää, mukauttaa konteksti 
muutoksiin ja parantaa sen käytettävyyttä (Wong, 
2016: 190–195). Uusiokäytössä yhteydessä kohteelle 
tehtäviä muutoksia kuvaillaan interventioina, joiden 
avulla uusi käyttötarkoitus mahdollistetaan sekä 
tuodaan rakennuksen ominaisuudet ilmi uudella 
tavalla (Wong, 2016: 126). Interventioiden 
terminologia ei ole täysin vakiintunut ja niiden 
käytössä ilmenee runsaasti päällekkäisyyksiä. 
Uusiokäytön yhteydessä termeillä kunnostus 
(renovation), sopeuttaminen (adaptation), 
muuttaminen (alternation) ja uudelleen järjestely 
(remodelling) pyritään kuvailemaan, kuinka laajasti 
kohteeseen halutaan vaikuttaa sekä toimenpiteen 
tavoitetta (Plevoets & Van Cleempoel, 2019: 35–40).  

Kunnostamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, 
joilla ylläpidetään rakennuksen ominaisuuksia, 
vaikuttamatta sen luonteenpiirteisiin ja 
käyttötarkoitukseen (Giebeler, G., Fisch, R., Krause, 
H., Musso, F., Petzinka, K., & Rudolphi, A, 2009). 
Sopeuttamisella tarkoitetaan kunnostusta laajempia 
toimenpiteitä, kuten rakennuksen kapasiteetin, 
käytettävyyden tai teknisen suorituskyvyn 
parantamista (Douglas, 2006:). Muuttaminen käsittää 
toimenpiteet, joilla pyritään vastamaan muuttuneisiin 
tarpeisiin vaikuttamalla rakennuksen esteettisiin, 
rakenteellisiin ja tilallisiin ominaisuuksiin (Drury & 
McPherson, 2008) Uudelleen järjestely käsittää 
toimenpiteet, jotka muuttavat merkittävästi 
rakennuksen luonteenpiirteitä, arkkitehtuurisia tai 
rakenteellisia ominaisuuksia (Brooker & Stone, 2004). 

3. Toimenpiteet
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Uusiokäytön yhteydessä tehtävät interventiot ovat 
kohteen luonteenpiirteiden, suunnittelijan 
näkemyksen ja uuden käyttötarkoituksen asettamien 
vaatimusten loppusumma, joka ilmaisevat 
rakennuksen muuttunutta merkitystä. Tätä prosessia 
ohjaa suunnittelijan valitsema strategia, joka 
määrittää kuinka rakennuksen luonteenpiirteitä 
käsitellään sekä miten käyttötarkoituksen asettamat 
vaatimukset saadaan täytettyä. Uusiokäyttöä 
lähestyttäessä arkkitehtuurisesta näkökulmasta 
strategian avulla kuvaillaan, kuinka prosessin 
yhteydessä tehtävillä interventioilla vaikutetaan 
rakennuksen arkkitehtuurisiin ominaisuuksiin, sekä 
miten uusi ja vanha suhtautuvat toisiinsa (Wong, 
2016: 126).  

Teoksessaan Adaptive Reuse: Extending the 
Lives of Buildings Lilaline Wong käsittelee 
rakennusten uusiokäyttöä useiden esimerkkien kautta 
jaotellen ne prosessin selkärankana toimineen 

 

 

 

 

 

 

strategian mukaan. Wongin mukaan strategiat 
voidaan jaotella passiiviseen, performatiiviseen ja 
referoivaan, sen perusteella kuinka interventioilla on 
vaikutettu uusiokäytettävään kohteeseen. (Wong, 
2016: 127–133) Uusiokäytössä valitulla strategialla 
määritetään, kuinka kohde ja sille tehdyt interventiot 
muodostavat uuden kokonaisuuden. Kohteen 
menneisyys ja yksilölliset luonteenpiirteet toimivat 
prosessin lähtökohtina.  

Tarkastelemalla kohteen luonteenpiirteitä 
sekä arvioimalla sen historiallisia arvoja ja 
käytettävyyteen liittyvää potentiaalia voidaan 
määrittää kullekin uusiokäytettävälle kohteelle sopiva 
strategia. Käsittelemällä hienovaraisesti paikan 
yksilöllisiä luonteenpiirteitä ja menneisyyttä 
uusiokäytön avulla voidaan vahvistaa paikan 
luonnetta ja tuoda se ilmi uudella tavalla. Näin paikan 
merkitys voidaan luoda uudelleen tuomalla syvyyttä ja 
kokemuksellisuutta paikkaan. 

  

3.1. Uuden ja vanhan suhde
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Passiivisella strategialla uusiokäytön yhteydessä 
tehtävät interventiot ja rakennus eivät ole 
suoranaisessa kanssakäynnissä toistensa kanssa, vaan 
uudet rakenteet asettuvat alkuperäisten rakenteiden 
lomaan niiden toimiessa alustana uusille toiminnoille 
(Wong, 2016: 127–128) Strategiassa korostuu 
hierarkia uusiokäytettävän kohteen ja uusien 
interventioiden välillä, rakennuksen toimiessa 
passiivisena kehyksenä, joka on aktivoitu väliaikaisilla 
rakenteilla. Kyseistä strategiaa käytetään 
tavanomaisesti uuden käyttötarkoituksen ollessa 
väliaikainen tai uusiokäytettävän kohteen omatessa 
merkittäviä historiallisia arvoja, jotka rajoittavat 
rakennukselle tehtäviä muutoksia, (Mt: 171–174). 
Tätä strategiaa käytettiin muun muassa Alcanizin 
kauppahallin uusiokäytön yhteydessä, kun hylätty 
rakennus muutettiin lasten kulttuurikeskukseksi. 
Rakennussuojelu asetti tiukat rajoitukset uusiokäytön 
yhteydessä tehtäville toimenpiteille, jonka 
seurauksena uuden käyttötarkoituksen edellyttämät 
toiminnot sovitettiin alkuperäisten rakenteiden 
lomaan jakamalla kauppahalli väliaikaisten 
rakenteiden avulla (Mt: 173–174). 

  

Passiivinen

Alcañiz Market Hall, Alcañiz
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Performatiivisella strategialla uusiokäytön yhteydessä 
tehtävillä interventioilla vaikutetaan uusikäytettävän 
kohteen arkkitehtuurisiin ja rakenteellisiin 
ominaisuuksiin täydentämällä ja muokkaamalla niitä. 
(Wong, 2016: 129–131). Kohteen uutta merkitystä 
ilmaistaan tehtyjen interventioiden kautta, joilla 
voidaan muokata radikaalisti rakennuksen 
alkuperäisiä luonteenpiirteitä, kuten Flimsissä 
sijaitsevan Valerio Oligatin suunnittelema Yellow 
House, missä rakennuksen uutta merkitystä ilmaistaan 
värityksen avulla (Mt: 130). Prosessin yhteydessä 
tehtyjä muutoksia ja lisäyksiä ilmaistaan erottaen ne 
selkeästi ilmeeltään kohteen alkuperäisistä 
luonteenpiirteistä. Lähtökohtana tälle kontrastin 
luomiselle on modernistinen lähestymistapa 
uusiokäyttöön, jonka mukaan prosessin yhteydessä 
tehtävät muutokset ja lisäykset tulee poiketa 
alkuperäisistä piirteistä ja ilmentää omaa aikaansa 
(ICOMOS, 1964). Näin pyritään kunnioittamaan 
uusiokäytettävän kohteen arkkitehtuuria ja 
historiallisia arvoja (Plevoets & Van Cleempoel, 
2019:46–47).  

  

Performatiivinen

Yellow House, Flims
Valerio Oligatti36 Aikakone: Teoria



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referoivalla strategialla uusikäytön yhteydessä 
tehtävillä interventioilla otetaan kantaa kohteen 
luonteenpiirteisiin imitoimalla niitä ja ilmaisten niitä 
uudella tavalla (Wong, 2016: 132–133) Kyseinen 
strategia on ilmennyt viimeisen vuosikymmenen 
aikana. Aikaisemmista uusiokäytön muodoista 
poiketen siinä pyritään luomaan kontrastin sijaan 
jatkumo uuden ja vanhan välille, näin kyseenalaistaen 
modernistisen lähestymistavan rakennusten 
uusikäyttöön (Plevoets & Van Cleempoel, 2019:46–
47). Referoimalla tulkitaan uudelleen kohteen 
alkuperäisiä luonteenpiirteitä sekä menneitä vaiheita 
hetkisten olosuhteiden perusteella ja ilmaistaan niitä 
uudella tavalla tehtyjen interventioiden kautta. Tätä 
strategiaa ilmentää Herzog de Meuronin Park 
Avenuen Armoryn kunnostus, jossa kohteen 
luonteenpiirteitä korostettiin tuomalla esiin sen 
historiallisia kerrostumia, sekä lisäämällä uusia 
kerrostumia prosessin yhteydessä (Plevoets & Van 
Cleempoel, 2019: 210–216; Wong, 2016: 132–133). 

  

Referoiva

Park Avenue Armory, New York
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Rakennettu ympäristö ilmentää ihmisten elintapoja ja 
kertoo menneisyydestä sen ajallisten kerrostumien 
kautta. Rakennukset toimivat ihmisten kiintopisteenä, 
joiden kautta he identifioivat itsensä osaksi 
ympäristöään sekä ne kehystävät ihmisten 
jokapäiväisiä toimia. Rakennuskantaa kehitetään 
jatkuvasti ihmisten elintapojen muuttuessa, uusimalla 
ja tiivistämällä olemassa olevaa rakennuskantaa. 
Tämän ohella rakennusten uusiokäyttö on olennainen 
osa rakennuskannan kehittämistä, jolla voidaan 
merkittävästi vähentää resurssien käyttöä, 
edesautetaan rakennetun ympäristön jatkuvuutta sekä 
voidaan vahvistaa paikan luonnetta. Prosessin 
keskiössä toimivat paikan luonne sekä paikalliset 
yhteisöt, joiden huomioiminen on prosessin 
onnistumisen kannalta oleellista. 

Lähestyttäessä rakennuskannan 
uusiokäyttöä arkkitehtuurisesta näkökulmasta 
prosessin lähtökohtana toimivat uusikäytettävän 
kohteen yksilölliset ominaispiirteet ja menneisyys, 
sekä uuden käyttötarkoituksen asettamat vaatimukset. 
Rakennuskantaa on sidottu valtava määrä 
materiaalittomia merkityksiä, jotka kertovat 
menneistä tapahtumista, elintavoista ja arvoista, jotka 
muodostavat osan paikan identiteetistä. 
Rakennuskannan materiaalittomien merkitysten 
tunnistaminen on olennainen osa prosessia, jottei 
paikan identiteetti vahingoittuisi. Rakennukset ovat 
täynnä potentiaalia uusia käyttötarkoituksia varten. 
Niiden menneisyys ja luonteenpiirteet voivat toimia 

inspiraationa tuleville toiminnoille, joille rakennuksen 
muoto ja tilat luovat fyysisen kehyksen. 
Rakennuskannan potentiaali voidaan arvioida 
tarkastelemalla sen mukautumiskykyä ja joustavia 
ominaisuuksia, jotka antavat viitteitä siitä millaiseen 
käyttöön rakennukset soveltuvat ja millaisia 
toimenpiteitä prosessin yhteydessä tulee tehdä. 

Uusiokäytettävän kohteen käsittelyä voidaan 
lähestyä joko kehittäen sen ominaisuuksia prosessin 
yhteydessä tai konservoiden sen alkuperäisiä 
luonteenpiirteitä. Konservoimalla pyritään takaamaan 
kohteen ominaisten luonteenpiirteiden säilyminen, 
mutta sillä rajoitetaan prosessin yhteydessä tehtäviä 
toimenpiteitä. Kun taas kehittämällä kohdetta 
prosessin yhteydessä voidaan myös vaikuttaa sen 
arkkitehtonisiin ja rakenteellisiin ominaisuuksiin. 
Uusiokäytön yhteydessä tehtävät interventiot ovat 
kohteen luonteenpiirteiden, suunnittelijan 
näkemyksen ja uuden käyttötarkoituksen asettamien 
vaatimusten loppusumma, joka ilmaisee rakennuksen 
muuttunutta merkitystä. Prosessia ohjaa 
suunnittelijan valitsema konsepti, jolla määritellään 
millainen suhde uudelle ja vanhalle muodostuu. 
Käsittelemällä hienovaraisesti paikan yksilöllisiä 
luonteenpiirteitä ja menneisyyttä, uusiokäytön avulla 
voidaan vahvistaa paikan luonnetta ja tuoda se ilmi 
uudella tavalla. Näin paikan merkitys voidaan tuoda 
ilmi uudella tavalla, aktivoida vajaakäytölle jäänyttä 
rakennuskantaa ja luoda syvyyttä ja 
kokemuksellisuutta paikkaan. 

Yhteenveto

Musée Unterlinden laajennus, Colmar
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II. Analyysi

Tässä osassa luodaan lähtökohdat diplomityön 
suunnitelmaosuudelle keräämällä tietoa Kaartin lasaretin 
korttelin ympäristöstä, menneisyydestä ja nykytilasta sekä 

analysoidaan korttelin rakennuskantaa teoriaosuuden 
antamien lähtökohtein perusteella. 



1. Konteksti

1.1. Kaartin lasaretin kortteli

2. Historia

2.1. Kaartin lasaretti
2.2. Varuskuntasairaala

2.3. Tutkimuskeskus
2.4.Virastokortteli

2.5. Nykytila

3. Rakennuskanta

3.1. Lasaretti
3.2. Leipomo

3.3. Varuskuntasairaala
3.4. Kuormastovaja

3.5. Eristyspaviljonki
3.6. VTT

3.7. Mittanormaalilaboratorio

Yhteenveto



Kaartin lasaretin kortteli sijaitsee keskeisellä paikalla 
Helsingin kantakaupungissa Kampin 
kaupunginosassa Hietalahden alueella. Hietalahden 
alue sijoittuu keskustan, Jätkäsaaren ja Ruoholahden 
välimaastoon alle kilometrin päähän Kampin 
keskustasta. Sen keskeisestä sijainnista huolimatta 
Hietalahti on rauhallista asuinaluetta, jota rajaa 
kantakaupunkia halkovat pääväylät. Alueelta on hyvät 
liikenneyhteydet Bulevardin, Hietalahden ja 
Fredrikinkadun julkisten liikenneyhteyksien ansiosta.  
Alueen rooli tulee korostumaan lähitulevaisuudessa, 
kun kaupunki laajenee ja Jätkäsaaren ja Hernesaaren 
kaupunginosat kasvavat ja kehittyvät. 

Hietalahti ja sitä ympäröivät kaupunginosat 
ovat olleet suuren muutoksen alaisena viimeisen 
kolmenkymmenen vuoden ajan ja ne tulevat olemaan 
merkittävimpiä kehityskohteita kantakaupungin 
alueella myös tulevaisuudessa. Ruoholahden 
kaupunginosa kehittyi satama- ja teollisuusalueesta 
asuinalueeksi 90-luvun aikana, jonka jälkeen sinne on 
myös muodostunut yksi kaupungin tärkeimmistä 
toimitilojen keskittymistä. Vuosituhannen alussa 
Jätkäsaaren satama-aluetta ja jättömaita alettiin 
kehittää uudeksi kaupunginosaksi. Valmistuessaan 
2020-luvun lopulla Jätkäsaari tulee toimimaan 
asuinpaikkana 21 000 asukkaalle ja työpaikkana 6 000 
työntekijälle. Hernesaaren telakka- ja teollisuusalueen 
muuntaminen uudeksi asuinalueeksi on seuraava 
lähialueen merkittävä kehityskohde, joka tulee 
toimimaan valmistuessaan asuinympäristönä 7 600 

ihmiselle. Ruoholahden, Jätkä- ja Hernesaaren 
kaupunginosien kehittyminen on kasvattanut 
Hietalahden alueen merkitystä viime 
vuosikymmenien aikana, joka tulee myös 
korostumaan lähitulevaisuudessa alueen sijaitessa 
näiden kaupunginosien ja keskustan välimaastossa. 

Hietalahden alueen tunnistettavat 
ominaispiirteet kumpuavat sen keskeisestä sijainnista 
meren ja kaupungin välimaastossa, jonka ansiosta siitä 
on kehittynyt ajan myötä viihtyisä ja monipuolinen 
osa kantakaupunkia. Ajan saatossa alueelle on 
sijoittunut merkittäviä teollisia, kaupallisia ja julkisia 
toimintoja. Tämän ohella se on myös rauhaisa 
asuinalue, jossa sijaitsee useita vehreitä puistoja. 
Alueen kehittyessä sen rakennuskantaa on onnistuttu 
uusiokäyttämään, jonka myötä sille on muodostunut 
vahva identiteetti.  

Alueella sijaitsee runsaasti entisiä 
teollisuusrakennuksia, jotka ovat perua 1800-luvulta, 
kun alue oli vielä kaupungin laidalla. Tätä mennyttä 
vaihetta ilmentää muun muassa entinen 
Sinebrychoffin panimo, Hietalahden telakka, sekä 
entiset Teknillisen korkeakoulun laboratorio-
rakennukset, joista osa on ajan saatossa saanut uuden 
käyttötarkoituksen asuinkäytössä sekä toimi- ja 
kulttuuritiloina. Hietalahden tori on toiminut 
viimeisen kahdensadan vuoden ajan yhtenä Helsingin 
tärkeimmistä kauppapaikoista, jonka äärelle on 
sijoittunut merkittäviä julkisia kulttuuritoimintoja, 

1. Konteksti

Helsingin kantakaupunki
1:20 00042 Aikakone: Analyysi
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kuten vanha Teknillinen korkeakoulu, Aleksanterin 
teatteri ja Sinebrychoffin museo. Tori jatkaa yhä tätä 
kaupallisten toimintojen perinnettä sen toimiessa 
valtaosan vuodesta kaupungin suurimpana 
kirpputorina. Torin kaupallisia toimintoja täydentää 
sen laidalla sijaitseva kauppahalli, jonka lisäksi torin 
äärelle on ajan saatossa muodostunut toimitilojen ja 
kulttuuritoimintojen keskittymä. 

Hietalahden keskeisestä sijainnista 
huolimatta se on rauhallinen asuinalue, jonka tiiviiden 
umpikortteleiden lomaan muodostuu useita 
virkistysalueita ja vehreitä kaupunkitiloja. 
Merkittävimpiä näistä ovat Köydenpunojan puistikko, 
Lastenlehdon ja Sinebrychoffin puistot sekä 
kevyenliikenteenväylä Baana ja Bulevardinkatu, jotka 
yhdessä muodostavat osan Hietalahden läpikulkevaa 
vehreiden kaupunkitilojen verkostoa. Hietalahden 
alueen viihtyisät kaupunkitilat ja historiallisesti 
merkittävät rakennukset toimivat nykyään osana 
kantakaupungin nähtävyyksistä. 

Helsingin kantakaupungin tiivistyessä myös 
Hietalahden aluetta on kehitetty 
täydennysrakentamalla ja monipuolistamalla sen 
toimintoja. Alueen kaupunkirakenteen ollessa 
valmiiksi jo varsin tiivis, sen kehittyminen ilmenee 
lähinnä uusiokäyttönä ja täydennysrakentamisena. 
Hietalahden alueen historiallisesti arvokkaista 
rakennuksista merkittävä osa on tälläkin hetkellä 
vajaakäytöllä tai tyhjillään. Muun muassa entinen 

teknillisen korkeakoulun päärakennus sekä runsas 
määrä sen entisiä laboratoriotiloja ovat tyhjillään ja 
niiden tuleva käyttötarkoitus on yhä avoinna. 

Hietalahden torin toimintaa pyritään 
kehittämään monipuolisemmaksi, jotta tori olisi 
aktiivisemmassa käytössä myös talvella ja toimisi 
alustana erinäisille tapahtumille. Kaartin lasaretin 
kortteli ja entinen Teknillinen korkeakoulu ovat 
olennainen osa tätä kokonaisuutta ja sen 
rakennuskannan aktivoiminen tarjoaa 
mahdollisuuden alueen tulevan kehityksen kannalta. 
Tämän lisäksi tori pyritään liittämään vahvemmin 
osaksi telakanrannan aluetta, jonka myötä torin 
merellinen yhteys myös vahvistuisi. Parhaillaan 
rakenteilla oleva telakanranta tuo uusia toimitiloja ja 
asuntoja alueelle, jossa on myös hyödynnetty satama-
alueen rakennuskantaa liittämällä ne osaksi hanketta. 

Hietalahden alueen ja sen rakennuskannan 
kehityksellä on myös merkittävä rooli ympäröivien 
kaupunginosien tulevaisuudelle sen keskeisen 
sijainnin ansiosta. Alueen virkistysalueiden, 
kulttuuristen ja kaupallisten toimintojen 
täydentäminen tukee alueen kehitystä ja jatkumoa 
kaupungin merkittävänä kauppapaikkana ja 
kulttuuristen toimintojen alustana. Tärkeä osa tätä 
kehitystä on vajaakäytölle jääneen rakennuskannan 
mukaan ottaminen osaksi tulevaisuuden 
suunnitelmia, jotta alueen monimuotoinen luonne ja 
kerroksellisuus säilyisi. 

Hietalahti
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Kaartin lasaretin kortteli asettuu Hietalahden torin 
pohjoispuolelle kauppahallin taakse. Korttelin itä-, 
länsi- ja pohjoissivuja rajaavat kantakaupungin 
alueelle tyypilliset umpikorttelit, jotka ilmenevät 
tiiviinä ja massiivisina suhteutettuna korttelin 
hienovaraisempaan mittakaavaan. Korttelin rakenne 
poikkeaa ympäröivästä kaupunkirakenteesta sen 
väljyyden, rakennusten sijoittumisen sekä yhtenäisen 
vehreän sisäpihan puolesta. Poikkeavan rakenteen 
ansiosta korttelin kulmiin ja pohjoislaidalle 
muodostuu vehreitä aukiomaisia kaupunkitiloja. 
Korttelin rakenne ilmentää sen monivaiheista 
historiaa, jonka aikana se on kehittynyt varsin 
poikkeavalla tavalla ympäröivään 
kaupunkirakenteeseen verrattuna.  

Korttelin rakennuskanta koostuu seitsemästä 
eri aikakausilla rakennetusta erillisrakennuksesta, 
jotka kätkevät lomaansa vehreän sisäpihan. 
Rakennuskanta on luonteelta monipuolista, kunkin 
rakennuksen ilmentäessä vahvasti oman aikansa 
ominaispiirteitä, alkuperäistä käyttötarkoitusta sekä 
läpikäytyjä käyttötarkoituksen muutoksia. Kortteli 
muodostuu 1800-luvun alkupuolella rakennetusta 
lasaretista ja leivintuvasta, vuosisadan vaihteessa 
rakennetusta varuskuntasairaalasta, 
kuormastovajasta ja eristyspaviljongista, 1940-luvulla 
rakennetusta VTT:n tutkimuskeskuksesta sekä 1980-
luvulla rakennetuista maanalaisesta mittanormaali-
laboratoriosta. Valtaosa rakennuskannasta on ollut 

tyhjillään viimeiset kaksikymmentä vuotta ja tällä 
hetkellä vain kaksi rakennuksista on aktiivisessa 
käytössä: kuormastovaja, joka toimii 
kiinteistöhuoltoyhtiön varikkona sekä leivintupa, joka 
on toiminut Helsingin kaupungin päiväkotina 1980-
luvulta lähtien. Korttelin rakennuksista kolme, 
lasaretti, leipomo ja varuskuntasairaala on suojeltu 
museoviraston toimesta 1980-luvlla.  

Luonteeltaan kortteli on mystinen ja 
sisäänpäin kääntynyt, joka juontuu sen rakenteesta, 
rakennuskannan autioitumisesta sekä menneistä 
käyttötarkoituksista (Schalin & Schalin, 2007). 
Valtaosa rakennusten sisäänkäynneistä sijaitsee 
sisäpihan puolella, joka sulkeutuu sitä rajaavien 
rakennusten, muurien ja aitojen sisään. Sisäpihalle 
johtavat portit ovat suljettuina valtaosan ajasta, joista 
korttelin pohjoislaidalla sijaitseva huoltoportti on  
ainut käytössä oleva kulkuyhteys pihan ja ympäröivän 
kaupunkitilan välillä. Piha muodostuu leipomon ja 
eristyspaviljongin väliin sijoittuvasta päiväkodin 
leikkipihasta, sisäpihan keskiönä toimivasta aukiosta 
ja sitä ympäröivistä istutuksista ja kulkuväylistä. 
Sisäpiha toimii pääosin päiväkodin leikkipaikkana, 
ympäröivän alueen asukkaiden virkistyspaikkana sekä 
kiinteistöhuoltoyhtiön varikkona. Sisäpiha on sen 
mittakaavan ja suojaisan luonteen puolesta 
ainutlaatuinen kantakaupungin alueella, sillä muut 
saman tapaisten korttelien sisäpihat ovat eriytyneet 
ympäröivästä kaupunkitilasta ja pirstaloituneet 
pienempiin osiin kaupungin tiivistyessä. 

1.1. Kaartin lasaretin kortteli

Kaartin lasaretin 
kortteli1 :70046 Aikakone: Analyysi
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Yhteiskunnalliset muutokset vaikuttaneet suuresti 
korttelin kehittymiseen sen käyttäjien ja 
käyttötarkoituksen vaihtuessa. Kortteli sai alkunsa 
lasarettina Suomen vielä ollessa Venäjän 
suurruhtinaskunta ja ympäröivä alue oli 
sotilaskäytössä. Suomen itsenäistyttyä kortteli palveli 
Puolustusvoimien käytössä varuskuntasairaalana, 
kunnes se siirtyi Teknisen korkeakoulun 
tutkimuskeskukseksi. Tämän jälkeen kortteli toimi 
erinäisten virastojen toimipaikkana, kunnes se 
autioitui vuosituhannen vaihteessa. Muutokset 
käyttötarkoituksessa ovat johtaneet korttelin 
rakenteellisiin muutoksiin, kun sen rakennuskantaa 
on täydennetty ja olevaa rakennuskantaa on sovitettu 
uusia käyttötarkoituksia varten (Schalin & Schalin, 
2007). Tapahtuneet muutokset ilmentävät 
rakennusten kykyä sopeutua muuttuviin tarpeisiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korttelin toiminnot ovat eronneet aina 
ympäröivistä korttelista, joka ilmenee siitä, kuinka sen 
suhde ympäröivään kaupunkirakenteeseen on 
muuttunut. Alun perin kortteli oli merkittävä osa 
Hietalahden torin aluetta ja yksi kaupunginosan 
kiintopisteistä, ympäröivien korttelien ollessa 
väljempiä ja mittakaavaltaan pienempiä. Ajan saatossa 
ympäröivä kaupunki on tiivistynyt ja Kaartin lasaretin 
korttelia ympäröivät korttelit ovat muuttaneet 
muotoaan tämän seurauksena.  Kaartin lasaretin 
kortteli on tiivistynyt maltillisemmin ja säilyttänyt 
alkuperäisen järjestyksensä. Vaikka ympäröivä 
kaupunkirakenne on muuttunut huomattavasti, 
kortteli toimii yhä yhtenä alueen kiintopisteistä. 

 

  

2. Historia

Kaartin lasaretin kortteli 
1870-luvulla48 Aikakone: Analyysi



Yhteiskunnalliset muutokset vaikuttaneet suuresti 
korttelin kehittymiseen sen käyttäjien ja 
käyttötarkoituksen vaihtuessa. Kortteli sai alkunsa 
lasarettina Suomen vielä ollessa Venäjän 
suurruhtinaskunta ja ympäröivä alue oli 
sotilaskäytössä. Suomen itsenäistyttyä kortteli palveli 
Puolustusvoimien käytössä varuskuntasairaalana, 
kunnes se siirtyi Teknisen korkeakoulun 
tutkimuskeskukseksi. Tämän jälkeen kortteli toimi 
erinäisten virastojen toimipaikkana, kunnes se 
autioitui vuosituhannen vaihteessa. Muutokset 
käyttötarkoituksessa ovat johtaneet korttelin 
rakenteellisiin muutoksiin, kun sen rakennuskantaa 
on täydennetty ja olevaa rakennuskantaa on sovitettu 
uusia käyttötarkoituksia varten (Schalin & Schalin, 
2007). Tapahtuneet muutokset ilmentävät 
rakennusten kykyä sopeutua muuttuviin tarpeisiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korttelin toiminnot ovat eronneet aina 
ympäröivistä korttelista, joka ilmenee siitä, kuinka sen 
suhde ympäröivään kaupunkirakenteeseen on 
muuttunut. Alun perin kortteli oli merkittävä osa 
Hietalahden torin aluetta ja yksi kaupunginosan 
kiintopisteistä, ympäröivien korttelien ollessa 
väljempiä ja mittakaavaltaan pienempiä. Ajan saatossa 
ympäröivä kaupunki on tiivistynyt ja Kaartin lasaretin 
korttelia ympäröivät korttelit ovat muuttaneet 
muotoaan tämän seurauksena.  Kaartin lasaretin 
kortteli on tiivistynyt maltillisemmin ja säilyttänyt 
alkuperäisen järjestyksensä. Vaikka ympäröivä 
kaupunkirakenne on muuttunut huomattavasti, 
kortteli toimii yhä yhtenä alueen kiintopisteistä. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen harjoituspataljoona, sittemmin Suomen 
Kaarti, perustettiin vuonna 1817 Helsinkiin. Kaartille 
osoitettiin paikka Hietalahden torin pohjoispuolelta, 
joka oli tuolloin syrjäinen kaupungin keskustaan 
nähden. Tontilla sijaitsi alkuun puurakenteinen 
sotaväen sairaala, joka paloi vuonna 1826. Samana 
vuonna alettiin laatia suunnitelmia uuden 
sairaalarakennusta varten. Carl Ludvig Engel laati 
suunnitelmat uudesta sairaalarakennuksesta, joka 
valmistui vuonna 1827. Tämän jälkeen seuraavan 
vuosikymmenen aikana valmistui lasarettia palvelevat 
sivurakennukset, leipomo, työpajarakennus, pesutupa 
ja saunarakennus, työntekijöiden asuinrakennus ja 
kuormastovaja. Näiden rakennusten muodostama 
kokonaisuus asettui korttelin vehreä sisäpihan 
ympärille, joka oli tyypillistä sen ajan kortteli 
rakenteelle. Tällä pyrittiin parantamaan 
paloturvallisuutta ja edustavuutta (Schalin & Schalin, 
2007: 5–7). 

 

  

2.1. Kaartin lasaretti 1820-1880
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Venäjällä säädetty yleinen asevelvollisuus astui 
voimaan Suomen suuriruhtinaskunnassa 1881. 
Tämän seurauksena läänien pääkaupungeista tuli 
varuskuntakaupunkeja, joka johti Helsingin 
sotilassairaaloiden organisaation muutokseen. 
Lasaretin toiminta lakkautettiin ja sen tilalle 
perustettiin Helsingin sotaväelle tarkoitettu 
varuskuntasairaala samalle paikalle. Sotaväen 
sairaalatoiminnan keskittämisen takia tarvittiin lisää 
vuodepaikkoja ja tiloja vastaperustettua 
varuskuntasairaalaa varten, joka johti korttelin sisällä 
toiminnallisiin ja rakenteellisiin muutoksiin (Schalin 
& Schalin, 2007: 10–18).  

Näitä tarpeita palvelemaan Evert Lagerspetz 
suunnitteli kortteliin uuden varuskuntasairaalan, 
jonka yhteydessä rakennettiin ruumishuone, 
talousrakennus, kuormastovaja, huoltovaruste-
rakennus ja myöhemmin eristyspaviljonki. Lasaretin 
aikaisiin rakennuksiin tehtiin pääasiassa 
toiminnallisia muutoksia, jotka johtivat joihinkin 
rakenteellisiin muutoksiin. Lasarettia alettiin käyttää 
koulutus-, asuin- ja varastotarkoituksiin, jonka 
johdosta portaiden paikkaa siirrettiin ja tilajakoon 
tehtiin muutoksia. Samalla lasaretin julkisivuja 
ehostettiin. Pesutupa ja sauna muutettiin varasto- ja 
käsityötiloiksi. Korttelin sisäpihaa myös ehostettiin 
istutuksilla ja uusilla kulkureittien pinnoitteilla. 
Näiden muutosten tarkoitus oli korostaa uuden 
varuskuntasairaalan asemaa (Schalin & Schalin, 2007: 
10–18). 

 

  

2.2. Varuskuntasairaala 1880-1940

GSEducationalVersion

VTT

1943

lasaretti

1827

leivintupa

1835

talousrakennus

1884

kuormastovaja

1884

varuskuntasairaala

1884

eristys-

paviljonki

1901

asuinrakennus

1837

sauna- ja

pesurakennus

1836

lasaretti

1827

leivintupa

1835

ruumis-

huone

1884

talousrakennus

1884

kuormastovaja

1884

varuskuntasairaala

1884

halkovaja

1886

eristys-

paviljonki

1901

Varuskuntasairaalan sivukäytävä
1900-luvun alussa50 Aikakone: Analyysi



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi vaihe alkoi korttelin historiassa, kun sotasairaala 
muutti uusiin tiloihin vuonna 1936, jonka jälkeen 
puolustusvoimat luopui korttelin tiloista asteittain. 
Valtioneuvosto päätti siirtää entisen sotilassairaalan 
rakennukset Teknilliselle korkeakoululle, joka toimi 
viereisessä korttelissa. Kaartin lasaretin kortteli oli 
kärsinyt talvisodan pommituksissa, jonka takia 
asuinrakennus, pesutupa ja saunarakennus jouduttiin 
purkamaan. Ensimmäisenä Teknilliselle 
korkeakoululle luovutettiin lasarettirakennus, jonka 
tiloihin sovitettiin aluksi laboratorioita vuonna 1940 
(Schalin & Schalin, 2007: 19–27). Rakennuksen 
muuttaminen laboratoriokäyttöön vaati huomattavia 
muutoksia talotekniikassa ja tilajaossa .  

Muutamaa vuotta myöhemmin korttelin 
itäreunaan valmistui Jussi Paatelan suunnittelemat 
tilat juuri perustetulle Valtion Teknilliselle 
Tutkimuslaitokselle. Vuosikymmenen loppupuolella 
myös varuskuntasairaala, eristyspaviljonki, leipomo ja 
vaunuvaja siirtyivät Teknillisen korkeakoulun 
haltuun. Varuskuntasairaala toimi aluksi 
korkeakoulun väliaikaisena kirjastona, jonka jälkeen 
se siirtyi laboratoriokäyttöön. Tämän seurauksena 
rakennuksen alkuperäiseen tilalogiikkaan vaikutettiin 
muuttamalla sivukäytävä keskikäytäväksi. Korttelin 
länsipäädyn eristyspaviljonki pidettiin asuinkäytössä, 
mutta sen tilat jaettiin pienempiin osiin. Leivintupa 
otettiin laboratoriokäyttöön, jonka johdosta sen 
välipohjiin avattiin aukkoja ja väliseiniä purettiin 
(Schalin & Schalin, 2007:19–27). 

2.3. Tutkimuskeskus 1940-1980
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Teknilliselle korkeakoululle valmistui uudet tilat 
Otaniemeen 60- ja 70-luvun aikana, jonka yhteyteen 
valmistui myös Valtion Teknilliselle 
Tutkimuslaitokselle uudet tilat. Tämän seurauksen 
korttelissa olevat laboratoriotilat ja muut toiminnot 
siirrettiin vaiheittain uusiin tiloihin ja rakennuskanta 
siirrettiin uusille toimijoille pääasiassa 
virastokäyttöön. Käyttäjän vaihtumisen yhteydessä 
kortteli rakennuskantaa peruskorjattiin ja kolme sen 
rakennuksista lasaretti, leipomo ja varuskuntasairaala 
suojeltiin (Schalin & Schalin, 2007: 29–35).  

Korttelin kaavaa muutettiin, joka mahdollisti 
myös uudisrakennuksen eristyspaviljongin ja 
vaunuvajan paikalle. Peruskorjauksen yhteydessä 
rakennusten talotekniikkaa uusittiin ja tiloja 
sovitettiin uusiin käyttötarkoituksiin. Entinen VTT ja 
Lasaretti muutettiin Säteilyturvakeskuksen 
toimistotiloiksi ja niiden yhteyteen rakennettiin 
maanalainen mittanormaalilaboratorio. 
Varuskuntasairaala muutettiin sen suojelemisen 
yhteydessä toimitilaksi ja vanha leivintupa muutettiin 
kaupungin päiväkodiksi. 1990-luvun puolivälissä 
VTT:n tiloihin muutti Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto, jonka yhteydessä rakennukseen 
tehtiin joitakin muutostöitä (Schalin & Schalin, 2007: 
29–35).  

 

  

2.4. Virastokortteli 1980-2000
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Korttelin nykytilaa ilmentää sen sulkeutuneisuus ja 
autiot rakennukset. Valtaosa rakennuskannasta on 
ollut tyhjillään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 
muutettua korttelista vuosituhannen vaihteessa. Tästä 
poiketen leivintupa toimii yhä Helsingin kaupungin 
päiväkotina ja kuormastovaja kiinteistöhuoltoyhtiön 
varikkona.  Korttelista tehtiin rakennushistoriallinen-
selvitys vuonna 2007, jonka tavoitteena oli arvioida 
rakennuskannan kulttuurista arvoa ja soveltuvuutta 
uutta käyttötarkoitusta varten. Korttelin 
rakennuskanta siirtyi Senaatti Kiinteistölle, joka on 
koittanut myydä korttelia kokonaisuutena. Korttelin 
uusiokäytöstä on tehty erillisiä viitesuunnitelmia sekä 
sitä varten on järjestetty arkkitehtuurikilpailu vuonna 
2010. Ehdotuksissa on tutkittu rakennuskannan 
soveltuvuutta asuin-, toimisto- ja kaupalliseen 
käyttöön. 

Korttelin rakennuskanta on pitkälti siinä 
kunnossa, mihin se on jäänyt 80- ja 90-luvun 
peruskorjausten jäljiltä (Schalin & Schalin, 2007: 31–
33, 35–36). Rakennuksiin tehdään jatkuvasti 
ylläpitotöitä, mutta tyhjillään olevat rakennukset ovat 
alkaneet rapistua käyttämättömyydestä johtuen. 
Korttelin itäpäädyssä sijaitsevat puurakennukset 
ollaan siirtämässä Pasilaan, joka avaa uuden 
mahdollisuuden korttelin täydennysrakentamiselle. 

  

2.5. Autioituminen 2000-
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Kappaleessa käsitellään korttelin rakennuskannan 
muodon ominaispiirteitä sekä mukautumiskykyä. 
Analyysissa täsmennetään rakennusten 
ominaispiirteet ja käydään läpi niiden elinkaaren 
aikana tapahtuneet merkittävät muutokset, joiden 
pohjalta arvioidaan, kuinka niitä tulisi käsitellä 
tulevaisuudessa.  

Lähdeaineiston ja diplomityön 
suunnitteluosuuden ohjaamana leivintuvasta, 
kuormastovajasta, eristyspaviljongista ja 
mittanormaalilaboratoriosta on tehty suppeampi 
selvitys, kun taas lasaretista, varuskuntasairaalasta ja 
VTT:n rakennuksesta on tehty kattavampi selvitys, 
jossa arvioidaan myös niiden mukautumiskykyä 
aikaisempien muutostöiden pohjalta. Analyysin 
pohjana toimii vuonna 2007 Schalin & Schalin 
Arkkitehtien tekemä rakennushistoriallinen selvitys, 
Helsingin kaupungilta saadut rakennuspiirustukset 
sekä tontilla käyntien yhteydessä tehdyt havainnot. 

 

 

 

 

 

 

Analyysissa käsitellään kutakin korttelin 
rakennuksista tarkastelemalla niiden muodon 
ominaisuuksia sekä suhdetta ympäröivään 
kaupunkitilaan. Rakennuksia tarkastellaan yksittäin 
toteamalla kunkin ominaiset luonteenpiirteet ja 
kartoittamalla niiden omaavat joustavat ominaisuudet 
(kapasiteetti, artikulointi, jaollisuus, laajennettavuus 
ja polyvalenssi), joiden avulla arvioidaan niiden 
mukautumiskykyä. Rakennusten mukautumiskykyä 
arvioidaan Krokforsin esittämän mallin mukaan 
tarkastelemalla niiden dynaamisuutta, elastisuutta ja 
hengittävyyttä. Dynaamisuutta ja elastisuutta 
arvioidaan rakennusten joustavien ominaisuuksien 
perusteella. Elastisuutta arvioidaan myös 
rakennuksille tehtyjen muutostöiden perusteella. 
Hengittävyyttä arvioidaan tarkastelemalla kunkin 
rakennuksen elinkaaren aikana tapahtuneita 
muutoksia ja niiden aiheuttamia pysyviä muutoksia.  

3. Rakennuskanta

Kaartin lasaretin korttelin 
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Kappaleessa käsitellään korttelin rakennuskannan 
muodon ominaispiirteitä sekä mukautumiskykyä. 
Analyysissa täsmennetään rakennusten 
ominaispiirteet ja käydään läpi niiden elinkaaren 
aikana tapahtuneet merkittävät muutokset, joiden 
pohjalta arvioidaan, kuinka niitä tulisi käsitellä 
tulevaisuudessa.  

Lähdeaineiston ja diplomityön 
suunnitteluosuuden ohjaamana leivintuvasta, 
kuormastovajasta, eristyspaviljongista ja 
mittanormaalilaboratoriosta on tehty suppeampi 
selvitys, kun taas lasaretista, varuskuntasairaalasta ja 
VTT:n rakennuksesta on tehty kattavampi selvitys, 
jossa arvioidaan myös niiden mukautumiskykyä 
aikaisempien muutostöiden pohjalta. Analyysin 
pohjana toimii vuonna 2007 Schalin & Schalin 
Arkkitehtien tekemä rakennushistoriallinen selvitys, 
Helsingin kaupungilta saadut rakennuspiirustukset 
sekä tontilla käyntien yhteydessä tehdyt havainnot. 

 

 

 

 

 

 

Analyysissa käsitellään kutakin korttelin 
rakennuksista tarkastelemalla niiden muodon 
ominaisuuksia sekä suhdetta ympäröivään 
kaupunkitilaan. Rakennuksia tarkastellaan yksittäin 
toteamalla kunkin ominaiset luonteenpiirteet ja 
kartoittamalla niiden omaavat joustavat ominaisuudet 
(kapasiteetti, artikulointi, jaollisuus, laajennettavuus 
ja polyvalenssi), joiden avulla arvioidaan niiden 
mukautumiskykyä. Rakennusten mukautumiskykyä 
arvioidaan Krokforsin esittämän mallin mukaan 
tarkastelemalla niiden dynaamisuutta, elastisuutta ja 
hengittävyyttä. Dynaamisuutta ja elastisuutta 
arvioidaan rakennusten joustavien ominaisuuksien 
perusteella. Elastisuutta arvioidaan myös 
rakennuksille tehtyjen muutostöiden perusteella. 
Hengittävyyttä arvioidaan tarkastelemalla kunkin 
rakennuksen elinkaaren aikana tapahtuneita 
muutoksia ja niiden aiheuttamia pysyviä muutoksia.  

GSEducationalVersion

Lasaretti

pinta-ala        960 kem2

rakennusvuosi  1827
suunnittelija      Engel
status         suojletu

Leivintupa

pinta-ala        265 kem2

rakennusvuosi  1835
suunnittelija      Engel
status         suojletu

Varuskuntasiraala

pinta-ala        1 620 kem2

rakennusvuosi  1884
suunnittelija     Legerpetz
status        suojletu

Kuormastovaja

pinta-ala       230 kem2

rakennusvuos  1884
suunnittelija     Legerpetz
status        ei suojeltu

Eristyspaviljonki

pinta-ala        205 kem2

rakennusvuosi  1901
suunnittelija      -
status         ei suojeltu

VTT

pinta-ala        4 995 kem2

rakennusvuosi  1943
suunnittelija      Paatela
status         ei suojeltu

Mittanormaalilaboratorio

pinta-ala        1 050 kem2

rakennusvuosi  1983
suunnittelija      -
status         ei suojeltu
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Lasaretti on vuonna 1827 valmistunut Carl Ludvig 
Engelin suunnittelema laitosrakennus, jonka 
ominaispiirteet edustavat tyypillistä 1800-luvun 
alkupuolen sairaala-arkkitehtuuria (Schalin & Schalin, 
2007: 5). Rakennuksen ominaispiirteet ja 
sijoittuminen kortteliin antavat viitteitä sen 
aikaisemmasta toiminnosta merkittävänä julkisena 
laitosrakennuksena. Rakennus asettuu keskelle 
korttelin eteläreunaa jäsentäen päätyihinsä kaksi 
sisäpihalle johtavaa sisäänkäyntiporttia. 
Ympäristöönsä nähden rakennus on varsin 
passiivinen sen korkeasta kivijalasta johtuen. 
Rakennuksen ominaispiirteet muodostuvat sen 
julkisivun tasaisesti rytmitetystä aukotuksesta, 
kulkuyhteyksistä ja tilajärjestyksestä, missä huoneet 
ryhmittyvät rakennusta halkovan keskikäytävän 
varrelle. Kantavana rakenteena toimivat sydänmuurit, 
ulko- ja väliseinät, jotka mukailevat rakennuksen 
tilajärjestystä.  

Lasaretti on elinkaarensa aikana toiminut 
useissa eri käyttötarkoituksissa, kuten sairaala-, 
koulutus-, asuin-, laboratorio- ja toimistokäytössä. 
Erinäisten käyttötarkoitusten yhteydessä rakennuksen 
tilajärjestystä, kulkuyhteyksiä ja kuorta on mukautettu 
käytön edellyttämiin tarpeisiin (Schalin & Schalin, 
2007: 29). Näistä muutoksista huolimatta 
rakennuksen ominaispiirteet on onnistuttu 
säilyttämään ja sen keskikäytävä, aukotuksen rytmi ja 
huonejako ovat edelleen selkeästi tunnistettavissa. 
Rakennus on suojeltu 1980-luvulla, mikä tulee 

rajoittamaan rakennukselle jatkossa tehtäviä 
muutoksia. 

Rakennuksen muoto omaa joitakin joustavia 
ominaisuuksia, jotka ovat edesauttaneet sen 
aikaisempia käyttötarkoituksen mukauttamisessa ja 
voidaan nähdä potentiaalina tulevia muutoksia 
tehtäessä. Rakennuksen tilajärjestys, kulkuyhteydet ja 
aukotus edesauttavat sen tilojen jaollisuutta, sillä 
julkisivun modulaarinen aukotus, rakennusta halkova 
keskikäytävä sekä sisäänkäyntien ja 
vertikaaliyhteyksien sijoittuminen mahdollistavat 
erityyppisten tilakokonaisuuksien muodostumisen. 
Rakennus omaa myös tilojensa puolesta ylimääräistä 
kapasiteettia, jonka pohjalta sen tiloja on mahdollista 
laajentaa sen kuoren sisällä ullakolle tai kellariin. 
Tämän lisäksi Lasaretin asettuminen tontille ja sen 
tilajärjestys mahdollistavat rakennuksen 
laajentamisen ilman, että sen tilojen käytettävyys 
rajoittuisi. Mahdolliset laajennukset tosin 
vaikuttaisivat olennaisesti rakennuksen 
ominaispiirteisiin sekä kaupunkikuvaan. Jaollisuuden, 
kapasiteetin ja laajennettavuuden ansiosta lasaretti on 
jokseenkin dynaaminen. 

Merkittävin tilajärjestyksen muutoksia 
rajoittava tekijä on rakennuksen rakennejärjestelmä, 
sillä kantavien väliseinien jakaessa huoneita ja 
sydänmuurien rajatessa keskikäytävää, 
tilajärjestykseen tehtävillä muutoksilla tullaan 
todennäköisesti myös vaikuttamaan kantaviin 

3.1. Lasaretti
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rakenteisiin, jonka seurauksena rakennuksen muoto 
ei ole kovinkaan elastinen. Aikaisempien 
muutostöiden yhteydessä sydänmuuriin sekä ulko- ja 
väliseiniin on tehty uusia avauksia, jotka ilmentävät 
tätä rakennejärjestelmän jäykkää luonnetta. 

Rakennuksen läpikäymistä muutoksista 
huolimatta se on onnistunut säilyttämään sen 
ominaispiirteet, jonka perusteella sen muoto on varsin 
hengittävä. Menneet käyttötarkoitukset ovat jättäneet 
pysyviä jälkiä sen tiloihin, rakenteeseen ja kuoreen, 
mutta ajan saatossa näistä jäljistä on muodostunut 
olennainen osa rakennuksen identiteettiä. 
Muutostöiden yhteydessä rakennuksen kulkuyhteydet 
ja tilajärjestys ovat kehittyneet sen alkuperäisten 
luonteenpiirteiden pohjalta, jotka luovat myös 
lähtökohdat tuleville muutoksille, joille rakennuksen 
suojeltu status asettaa rajoitteet. Tulevaisuudessa 
tehtävien muutosten yhteydessä onkin tärkeää 
huomioida rakennuksen historialliset arvot, joiden 
tulisi säilyä sekä toimia inspiraationa tuleville 
muutoksille. 

  

Ote lasaretin sisäpihan 
puoleisesta julkisivusta



alkuperäinenKuori

Rakennuksen kuoressa korostuu 
systemaattinen aukotus ja hillityt 
ornamentit.

Kulkuyhteydet

Rakennuksen kulkuyhteydet perustuvat 
rakennusta halkovaan keskikäytävään 
ja sen yhteydessä olevaan porrashalliin.

Tilajärjestys

Tilat jäsentyvät keskikäytävän 
molemmin puolin. Käytävän 
eteläpuolella sijaitsevat potilashuoneet ja 
pohoispuolella toissijaiset tilat.

Rakenne

Rakennuksen kantavana rakenteena 
toimii massiivitiilestä muuratut ulko- ja 
väliseinät sekä keskikäytävää mukailevat 
syvänmuurit.

GSEducationalVersion

julkisivu kadulle 1:700

pitkittäisleikkaus 1:700

2. kerros 1:700

1. kerros 1:700
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nykytila Kuori

Rakennuksen kuoren ornamentteja on 
lisätty sen elinkaaren aikana. Tämän 
lisäksi sisäpihan puoleinen julkisivu on 
suljettu. 

Kulkuyhteydet

Rakennuksen kulkuyhteydet perustuvat 
edelleen keskikäytävään, mutta vanha 
pääporras on korvattu keskikäytävän 
päätyihin sijoittuvilla porrashuoneilla.

Tilajärjestys

Rakennuksen tilajärjestykseen on tehty 
joitakin muutoksia. Osa tiloista on 
osastoitu pienempiin osiin.

Rakenne

Tehtyjen muutosten myötä kantaviin 
väliseiniin ja sydänmuuriin on tehty 
runsaasti uusia avauksia.

GSEducationalVersion

julkisivu kadulle 1:700
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Leivintupa on yksi Carl Ludvig Engelin 
suunnittelemista kaartin lasaretin tukirakennuksista, 
joka valmistui vuonna 1835 ja se on kuormastovajan 
ohella ainut aktiivisessa käytössä oleva rakennus 
korttelissa (Schalin & Schalin, 2007: 7). Rakennus 
sijoittuu korttelin lounaiskulmaan jäsentäen sen ja 
eristyspaviljongin väliin pienen päiväkodin käytössä 
olevan leikkipihan. Rakennuksen tilat järjestyvät 
symmetrisesti rakennusta halkovan eteishallin 
ympärille, joita jäsentävät kantavat väliseinät sekä 
kaksi massiivista hormia. Nämä hormit ovat yksi 
rakennuksen tunnistettavimmista ominaispiirteitä, 
jotka kertovat myös sen alkuperäisestä 
käyttötarkoituksesta. Rakennus on käynyt läpi 
merkittäviä muutoksia sen elinkaaren aikana, jonka 
yhteydessä sen kuorta, tilajärjestystä ja rakenteita on 
muokattu  (Mt: 33). Näiden muutosten seurauksena 
rakennuksen ominaispiirteet ovat muuttuneet. 
Leivintupa suojeltiin 1980-luvulla, jonka jälkeen sen 
aikaisempia ominaispiirteitä alettiin palauttamaan.  

Rakennuksen muoto omaa joitakin joustavia 
ominaisuuksia, jotka ovat mahdollistaneet sen 
sopeutumisen eri käyttötarkoituksia. Rakennuksen 
hormit antavat viitteitä sen aikaisemmasta 
toiminnosta leipomona, mutta tämän ohella sen 
tilojen luonne ja ulkoinen olemus ovat varsin 
neutraaleja käyttötarkoituksen suhteen. Tämän ohella 
rakennuksen tilajärjestys ja sisäänkäynnin 
sijoittuminen rakennuksen keskelle mahdollistavat 
tilojen jaettavuuden, jonka pohjalta rakennuksen 

muoto on jokseenkin dynaaminen. Merkittävin 
tilajärjestyksen muutoksia rajoittava tekijä on 
rakennuksen rakennejärjestelmä ja hormien 
sijoittuminen, sillä kantavat väliseinät jakavat 
huoneita ja hormit sijaitsevat huoneiden keskellä. 
Näistä tekijöistä johtuen rakennuksen muoto ei ole 
kovinkaan elastinen, sillä tilajärjestykseen 
vaikuttavien muutostöiden yhteydessä joudutaan 
todennäköisesti puuttumaan myös kantaviin 
rakenteisiin.  Rakennuksen kouri ja hormit ovat 
rakennuksen parhaiten säilyneitä ominaispiirteitä, 
sillä rakennuksen tilat ovat muuttuneet merkittävästi 
käytön yhteydessä, jonka perusteella rakennuksen 
muoto ei ole kovinkaan hengittävä.  

Viimeisen kahdensadan vuoden aikana 
leivintupa on palvellut leipomona, asuntona sekä 
laboratoriona, jonka yhteydessä tehdyt muutostyöt 
ovat jättäneet pysyviä jälkiä rakennuksen muotoon. 
(Schalin & Schalin, 2007: 31) Tänä päivänä rakennus 
toimii päiväkotina, jonka tarpeita rakennuksen 
tilajako ja suojaisa konteksti palvelee hyvin. Tulevia 
muutoksia tehtäessä tulee harkita, kuinka 
rakennuksen ominaispiirteitä, joita on jo pyritty 
palauttamaan alkuperäiseen olomuotoon 1980-
luvulta lähtien, voitaisiin vaalia. 

  

3.2. Leipomo

60 Aikakone: Analyysi



Leivintupa on yksi Carl Ludvig Engelin 
suunnittelemista kaartin lasaretin tukirakennuksista, 
joka valmistui vuonna 1835 ja se on kuormastovajan 
ohella ainut aktiivisessa käytössä oleva rakennus 
korttelissa (Schalin & Schalin, 2007: 7). Rakennus 
sijoittuu korttelin lounaiskulmaan jäsentäen sen ja 
eristyspaviljongin väliin pienen päiväkodin käytössä 
olevan leikkipihan. Rakennuksen tilat järjestyvät 
symmetrisesti rakennusta halkovan eteishallin 
ympärille, joita jäsentävät kantavat väliseinät sekä 
kaksi massiivista hormia. Nämä hormit ovat yksi 
rakennuksen tunnistettavimmista ominaispiirteitä, 
jotka kertovat myös sen alkuperäisestä 
käyttötarkoituksesta. Rakennus on käynyt läpi 
merkittäviä muutoksia sen elinkaaren aikana, jonka 
yhteydessä sen kuorta, tilajärjestystä ja rakenteita on 
muokattu  (Mt: 33). Näiden muutosten seurauksena 
rakennuksen ominaispiirteet ovat muuttuneet. 
Leivintupa suojeltiin 1980-luvulla, jonka jälkeen sen 
aikaisempia ominaispiirteitä alettiin palauttamaan.  

Rakennuksen muoto omaa joitakin joustavia 
ominaisuuksia, jotka ovat mahdollistaneet sen 
sopeutumisen eri käyttötarkoituksia. Rakennuksen 
hormit antavat viitteitä sen aikaisemmasta 
toiminnosta leipomona, mutta tämän ohella sen 
tilojen luonne ja ulkoinen olemus ovat varsin 
neutraaleja käyttötarkoituksen suhteen. Tämän ohella 
rakennuksen tilajärjestys ja sisäänkäynnin 
sijoittuminen rakennuksen keskelle mahdollistavat 
tilojen jaettavuuden, jonka pohjalta rakennuksen 

muoto on jokseenkin dynaaminen. Merkittävin 
tilajärjestyksen muutoksia rajoittava tekijä on 
rakennuksen rakennejärjestelmä ja hormien 
sijoittuminen, sillä kantavat väliseinät jakavat 
huoneita ja hormit sijaitsevat huoneiden keskellä. 
Näistä tekijöistä johtuen rakennuksen muoto ei ole 
kovinkaan elastinen, sillä tilajärjestykseen 
vaikuttavien muutostöiden yhteydessä joudutaan 
todennäköisesti puuttumaan myös kantaviin 
rakenteisiin.  Rakennuksen kouri ja hormit ovat 
rakennuksen parhaiten säilyneitä ominaispiirteitä, 
sillä rakennuksen tilat ovat muuttuneet merkittävästi 
käytön yhteydessä, jonka perusteella rakennuksen 
muoto ei ole kovinkaan hengittävä.  

Viimeisen kahdensadan vuoden aikana 
leivintupa on palvellut leipomona, asuntona sekä 
laboratoriona, jonka yhteydessä tehdyt muutostyöt 
ovat jättäneet pysyviä jälkiä rakennuksen muotoon. 
(Schalin & Schalin, 2007: 31) Tänä päivänä rakennus 
toimii päiväkotina, jonka tarpeita rakennuksen 
tilajako ja suojaisa konteksti palvelee hyvin. Tulevia 
muutoksia tehtäessä tulee harkita, kuinka 
rakennuksen ominaispiirteitä, joita on jo pyritty 
palauttamaan alkuperäiseen olomuotoon 1980-
luvulta lähtien, voitaisiin vaalia. 
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Ote leivintuvan sisäpihan 
puoleisesta julkisivusta

julkisivu kadulle 1:400

pitkittäisleikkaus 1:400

1. kerros 1:400



Varuskuntasairaala on vuonna 1884 valmistunut 
Evert Lagerspetzin suunnittelema sairaalarakennus, 
joka ilmentää oman aikansa laitosrakennuksille 
tyypillistä muotokieltä (Schalin & Schalin, 2007: 10–
12). Rakennuksen massiivinen olemus, vahva 
symmetria ja sijoittuminen kortteliin antavat viitteitä 
sen aikaisemmasta toiminnosta merkittävänä 
julkisena laitosrakennuksena. Rakennus asettuu 
korttelin pohjoisreunalle jäsentäen ympärilleen 
vehreitä istutusalueita ja aukioita. Ulospäin rakennus 
näyttäytyy varsin passiivisena sen maantasokerroksen 
sijoittuessa metrin katutason yläpuolelle. 
Rakennuksen ominaispiirteet muodostuvat sen 
vahvasta symmetriasta ja paljaaksi jätetystä 
julkisivumuurauksesta, jotka tuovat ilmi sen 
rakenteen ja tilajärjestyksen. Rakennuksen 
selkärankana toimii sen pohjoisella julkisivulla 
kulkeva sivukäytävä ja porrashalli, jotka 
mahdollistavat niiden eteläpuolelle ja päätyihin 
ryhmittyvät avarat tilat. Kantavana rakenteena toimii 
sydänmuurit sekä kantavat väli- ja ulkoseinät, jotka 
mukailevat rakennuksen tilajärjestystä ja 
kulkuyhteyksiä.  

Varuskuntasairaala on toiminut sen 
elinkaaren aikana useissa eri käyttötarkoituksissa, 
kuten sairaala-, kirjasto-, laboratorio- ja 
toimistokäytössä, joiden yhteydessä rakennuksen 
kulkuyhteyksiin ja tilajärjestykseen on tehty 
merkittäviä muutoksia (Schalin & Schalin, 2007: 31–
32). Runsaista muutoksista huolimatta rakennuksen 

ulkoinen olemus on säilynyt, mutta sen tilojen luonne 
on muuttunut radikaalisti. Alkuperäinen sivukäytävä 
on muutettu keskikäytäväksi ja avarat tilat osastoitu 
pienemmiksi huoneiksi. Rakennus on suojeltu 1980-
luvulla, mikä tulee rajoittamaan rakennukselle 
jatkossa tehtäviä muutoksia. 

Rakennuksen muoto omaa joustavia 
ominaisuuksia, jotka ovat edesauttaneet sen 
mukauttamista erinäisiä käyttötarkoituksia varten ja 
voidaan nähdä potentiaalina tulevia muutoksia 
tehtäessä. Kulkuyhteydet ja tilajärjestys edesauttavat 
tilojen jaollisuutta, sillä porrashallin sijoittuminen 
keskelle rakennusta ja tilojen ryhmittyminen 
symmetrisesti sen molemmin puolin sivukäytävän 
varrelle mahdollistavat erinäisten tilakokonaisuuksien 
muodostumisen. Rakennus omaa myös tilojen väljän 
mitoituksen ansiosta kapasiteettia, joka tukee tilojen 
jaollisuutta. Tiloja on myös mahdollista laajentaa sen 
kuoren sisällä ullakolle tai kellariin. Rakennuksen 
sijoittuminen tontille sekä tilajärjestys mahdollistavat 
myös rakennuksen laajentamisen horisontaalisesti itä-
länsisuunnassa ilman, että sen tilojen käytettävyys 
rajoittuisi. Luonteeltaan rakennuksen tilat ovat avaria 
ja valoisia, eivätkä ne anna suoria viitteitä 
rakennuksen aikaisemmasta käyttötarkoituksesta. 
Näiden ominaisuuksien pohjalta rakennuksen muoto 
on jokseenkin dynaaminen. 

 

3.3. Varuskuntasairaala
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Merkittävin rakennukselle tehtäviä 
muutoksia rajoittava tekijä on sen rakennejärjestelmä, 
sillä kantavien väliseinien jakaessa tiloja ja 
sydänmuurien rajatessa sivukäytävää, tilajärjestykseen 
tehtävien muutosten yhteydessä joudutaan myös 
vaikuttamaan kantaviin rakenteisiin. Tämän ohella 
tilojen käytettävyyttä rajoittaa kulkuyhteyksien 
nojautuminen yhteen pääsisäänkäyntiin. Näistä 
ominaisuuksista johtuen rakennus ei ole kovinkaan 
elastinen. Tämän lisäksi ulkoisia muutoksia tehdessä 
rakennuksen symmetrinen muotokieli asettaa 
rajoituksia kuoren ulkopuolisille laajennuksille. 

Rakennukselle tehtyjen muutostöiden 
yhteydessä sen vahva ulkoinen olemus on säilynyt 
muuttumattomana, mutta sen tilojen ominaispiirteet 
ovat muuttuneet merkittävästi. Rakennukselle 
tehtyjen muutostöiden yhteydessä sivukäytävän 
muuttaminen keskikäytäväksi ja tilojen jakaminen 
pienempiin osiin ovat muuttaneet tilojen olemusta, 
jonka perusteella rakennus ei ole tilajärjestyksensä 
puolesta hengittävä. Osa näistä muutoksista on 
peruttavissa, mutta ne muodostavat oleellisen osan 
varuskuntasairaalan historiallisista kerrostumista, 
jotka kertovat sen menneistä vaiheista. 
Tulevaisuudessa tehtävien muutosten yhteydessä 
onkin tärkeää arvioida, tuleeko rakennusta pyrkiä 
palauttamaan sen aikaisempaan olomuotoon vai 
kehittää tämänhetkisten piirteiden pohjalta.  

  

Ote varuksuntasiraalan kadun
puoleisesta julkisivusta



Kuori

Kuoressa korostuu rakennuksen vahva 
symmetria ja rakennuksen tilajärjestys. 
Julkisivu muuraus on jätetty paljaaksi. 

Kulkuyhteydet

Kulkuyhteydet muodostuivat pohjoisen 
julkisivun sivukäytävästä, porrashallista 
ja itäsiiven henkilökunnan portaasta. 

Tilajärjestys

Potilastilat jäsentyivät sivukäytävän 
eteläpuolelle. Tilat olivat luonteeltaan 
avaria ja valoisia.

Rakenne

Rakennuksen kantavana rakenteena 
toimi massiivitiilestä muuratut ulko- ja 
väliseinät sekä sivukäytävää myötäilevä 
sudänmuuri.

alkuperäinen
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Kuori

Rakennusken kuori on säilynyt pitkälti 
muuttumattomana. Merkittävin 
muutos on itäsiiven henkilökunnan 
sisäänkäynnin sulkeminen.

nykytila

Kulkuyhteydet

Rakennuksen kulkuyhteyksissä on tehty 
radikaaleja muutoksia. Sivukäytävä 
on muutettu keskikäytäväksi, itäsiiven 
porras on purettu ja länsisipeen on 
lisätty uusi porrasyhteys.

Tilajärjestys

Tilajäjrestys ja tilojen luonne on 
muuttunut käytön yhteydessä. Avarat 
potilastilat on osastoitu pienemmiksi 
tiloiksi, kuin myös entinen sivukäytävä. 

Rakenne

Tehtyjen muutosten myötä kantaviin 
väliseiniin ja sydänmuuriin on tehty 
runsaasti uusia avauksia.
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Kuormastovaja on varuskuntasairaalan 
rakennustöiden yhteydessä valmistunut 
varastorakennus, jonka on suunnitellut Evert 
Lagerspetz (Schalin & Schalin, 2007:16). Rakennus 
sijaitsee korttelin luoteiskulmassa jäsentäen pienen 
huoltopihan sen ja varuskuntasairaalan väliin, jonka 
yhteydessä on neljä sisäänkäyntiä. Kadulle päin 
rakennuksen pitkät räystäät tuovat suojaa 
Hietalahden kadulla sijaitsevalle raitiovaunupysäkille. 
Nykyään rakennus palvelee korttelissa toimivan 
kiinteistöhuoltoyhtiön tarpeita ja on leivintuvan 
ohella ainut aktiivisessa käytössä oleva rakennus.  

Kuormastovajan tilat muodostuvat yhdestä 
hallimaisesta tilasta, jonka kantavana rakenteena 
toimii kehämäinen parruista koottu vinotukien 
jäykistämä puurakenne. Rakennuksen kuorena toimii 
julkisivujen poikkilaudoitus, joita koristavat 
vähäeleiset detaljit sekä valeikkunat. Rakennukseen ei 
tiedettävästi ole tehty mitään merkittäviä muutoksia 
sen elinkaaren aikana ja sille on löydetty aina 
hyödyllistä käyttöä korttelin monivaiheisen historian 
aikana (Schalin & Schalin, 2007: 16). Tästä huolimatta 
sitä ei ole nähty suojelun arvoiseksi ja sen purkaminen 
tai siirtäminen on ollut vireillä 1990-luvulta lähtien. 

Rakennus omaa useita joustavia 
ominaisuuksia sen vaatimattoman luonteen ja 
yksinkertaisen muodon ansiosta. Rakennuksen neljä 
sisäänkäyntiä, valeikkunat ja rakenteen 
modulaarisuus voidaan nähdä potentiaalina sen 

tuleville muutoksille, jonka yhteydessä sen tilat 
voidaan myös jakaa pienempiin osiin. 
Vaihtoehtoisesti vaja voi toimia myös kuorena sen 
sisälle rakennettaville erillisille rakennelmille. Nämä 
ominaisuudet tekevät sen muodosta jokseenkin 
dynaamisen. Kuormastovajan hallimainen tila 
yksinkertainen puurakenne ja kuoren jäsentyminen 
erilleen kantavista rakenteista edesauttavat sen 
muunneltavuutta ja tekevät sen muodosta elastisen. 
Rakennuksen muodon hengittävyyttä ei voida 
arvioida menneisyyden perusteella, mutta sen 
yksinkertainen rakenne ja rakenneosien jäsentyminen 
mahdollistavat erinäiset muutokset sekä rakennuksen 
siirtämisen.  

Kuormastovajan vaatimaton luonne ja 
yksinkertainen rakenne on sen muodon vahvuuksia, 
joiden ansiosta se on onnistunut säilyttämään 
ominaispiirteensä sekä pystynyt palvelemaan 
varastokäytössä korttelin käyttäjän ja 
käyttötarkoituksen muutoksista huolimatta. Tänä 
päivän kuormastovaja palvelee edelleen 
varastokäytössä, mutta sen tulevaisuuden näkymät 
ovat avoinna, sillä sen purkaminen tai siirtäminen on 
ollut vireillä korttelin kehittämissuunnitelmien 
yhteydessä. Rakennuksen jatkokäsittelyssä onkin 
tärkeää arvottaa, kuinka merkittävää sen läsnäolo on 
kortteli kokonaisuudelle. 
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  Kuormastovaja on varuskuntasairaalan 
rakennustöiden yhteydessä valmistunut 
varastorakennus, jonka on suunnitellut Evert 
Lagerspetz (Schalin & Schalin, 2007:16). Rakennus 
sijaitsee korttelin luoteiskulmassa jäsentäen pienen 
huoltopihan sen ja varuskuntasairaalan väliin, jonka 
yhteydessä on neljä sisäänkäyntiä. Kadulle päin 
rakennuksen pitkät räystäät tuovat suojaa 
Hietalahden kadulla sijaitsevalle raitiovaunupysäkille. 
Nykyään rakennus palvelee korttelissa toimivan 
kiinteistöhuoltoyhtiön tarpeita ja on leivintuvan 
ohella ainut aktiivisessa käytössä oleva rakennus.  

Kuormastovajan tilat muodostuvat yhdestä 
hallimaisesta tilasta, jonka kantavana rakenteena 
toimii kehämäinen parruista koottu vinotukien 
jäykistämä puurakenne. Rakennuksen kuorena toimii 
julkisivujen poikkilaudoitus, joita koristavat 
vähäeleiset detaljit sekä valeikkunat. Rakennukseen ei 
tiedettävästi ole tehty mitään merkittäviä muutoksia 
sen elinkaaren aikana ja sille on löydetty aina 
hyödyllistä käyttöä korttelin monivaiheisen historian 
aikana (Schalin & Schalin, 2007: 16). Tästä huolimatta 
sitä ei ole nähty suojelun arvoiseksi ja sen purkaminen 
tai siirtäminen on ollut vireillä 1990-luvulta lähtien. 

Rakennus omaa useita joustavia 
ominaisuuksia sen vaatimattoman luonteen ja 
yksinkertaisen muodon ansiosta. Rakennuksen neljä 
sisäänkäyntiä, valeikkunat ja rakenteen 
modulaarisuus voidaan nähdä potentiaalina sen 

tuleville muutoksille, jonka yhteydessä sen tilat 
voidaan myös jakaa pienempiin osiin. 
Vaihtoehtoisesti vaja voi toimia myös kuorena sen 
sisälle rakennettaville erillisille rakennelmille. Nämä 
ominaisuudet tekevät sen muodosta jokseenkin 
dynaamisen. Kuormastovajan hallimainen tila 
yksinkertainen puurakenne ja kuoren jäsentyminen 
erilleen kantavista rakenteista edesauttavat sen 
muunneltavuutta ja tekevät sen muodosta elastisen. 
Rakennuksen muodon hengittävyyttä ei voida 
arvioida menneisyyden perusteella, mutta sen 
yksinkertainen rakenne ja rakenneosien jäsentyminen 
mahdollistavat erinäiset muutokset sekä rakennuksen 
siirtämisen.  

Kuormastovajan vaatimaton luonne ja 
yksinkertainen rakenne on sen muodon vahvuuksia, 
joiden ansiosta se on onnistunut säilyttämään 
ominaispiirteensä sekä pystynyt palvelemaan 
varastokäytössä korttelin käyttäjän ja 
käyttötarkoituksen muutoksista huolimatta. Tänä 
päivän kuormastovaja palvelee edelleen 
varastokäytössä, mutta sen tulevaisuuden näkymät 
ovat avoinna, sillä sen purkaminen tai siirtäminen on 
ollut vireillä korttelin kehittämissuunnitelmien 
yhteydessä. Rakennuksen jatkokäsittelyssä onkin 
tärkeää arvottaa, kuinka merkittävää sen läsnäolo on 
kortteli kokonaisuudelle. 
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Ote kuormastovajan kadun
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Eristyspaviljonki on vuosisadan vaihteessa 
valmistunut varuskuntasairaalan toimintoja 
täydentämään tarkoitettu sivurakennus (Schalin & 
Schalin, 2007: 18). Rakennus asettuu keskelle korttelin 
länsireunaa muodostaen sen eteläpuolelle pienen 
aukion. Eristyspaviljonki on kadulle päin varsin 
passiivinen korkeuseroista johtuen. Sisäpihan 
suuntaan se on aktiivisempi pienemmän korkeuseron 
ja sisäänkäyntien yhteydessä olevien portaikkojen 
ansiosta. Rakennuksen ominaispiirteet muodostuvat 
sen hahmon vahvasta symmetriasta sekä julkisivun 
puudetaljeista. Rakennuksen tilat jakautuvat kahteen 
erilliseen tilaryhmään, joilla on omat sisäänkäynnit 
niiden huoneita yhdistävien hallimaisten eteistilojen 
yhteydessä. Rakennuksen kantavana rakenteena 
toimivat sen hirsirakenteiset ulko- ja väliseinät.  

Eristyspaviljonki ei tiettävästi koskaan 
kerennyt palvelemaan sille tarkoitetussa käytössä, sillä 
se muutettiin henkilökunnan asunnoiksi pian sen 
valmistumisen jälkeen, jonka yhteydessä sen tiloja on 
jaettu pienempiin osiin (Schalin & Schalin, 2007: 18, 
27). Rakennuksen tilajärjestykseen ja kulkuyhteyksiin 
on tehty joitakin muutoksia sen elinkaaren aikana, 
joiden yhteydessä sen ominaispiirteet on onnistuttu 
säilyttämään. Rakennusta ei ole suojeltu ja sen 
purkaminen tai siirtäminen on ollut vireillä 1990-
luvulta lähtien. 

 

Rakennuksen muoto omaa joitakin joustavia 
ominaisuuksia sen tilajärjestyksen ja kulkuyhteyksien 
ansiosta. Rakennuksen kaksi sisäänkäyntiä ja tilojen 
järjestyminen eteishallien ympärille edesauttavat sen 
tilojen jaollisuutta. Tämän lisäksi tiloja on mahdollista 
laajentaa ullakolle, jonka ansiosta sen muoto on 
jokseenkin dynaaminen. Rakennuksen tilajärjestyksen 
muutoksia rajoittava tekijä on rakennuksen 
rakennejärjestelmä, sillä tiloja yhdisteltäessä tullaan 
vaikuttamana myös kantaviin rakenteisiin, jonka 
seurauksena muoto ei ole kovin elastinen. Muutokset 
rakennuksen tilajaossa ovat jättäneet näkyvän jäljen, 
kun sen tiloja on jaettu pienempiin osiin ja huoneiden 
yhteyteen on rakennettu uusia hormeja. Tästä 
huolimatta rakennuksen muoto on varsin hengittävä, 
sillä sen hirsirakenne mahdollistaa erinäiset 
tilajärjestykseen tehtävät muutokset, kuten myös 
rakennuksen siirtämisen. 

Aikaisempien muutosten yhteydessä 
rakennus on onnistunut säilyttämään 
ominaispiirteenä, mutta sen autioiduttua viime 
vuosisadan lopulla se on alkanut hiljalleen 
rapistumaan. Eristyspaviljongin tulevaisuuden 
näkymät ovat avoinna, sillä sitä ei ole suojeltu ja sen 
purkaminen tai siirtäminen on ollut vireillä korttelin 
kehittämissuunnitelmien yhteydessä. Rakennuksen 
jatkokäsittelyssä onkin tärkeää arvottaa, kuinka 
merkittävää sen läsnäolo on kortteli kokonaisuudelle.   
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VTT on vuonna 1943 valmistunut Jussi Paatelan 
suunnittelema tutkimuskeskus, jonka ominaispiirteet 
edustavat 1930-luvulla vallinneen funktionalismin 
tyylipiirteitä (Schalin & Schalin, 2007: 23). Rakennus 
asettuu keskelle korttelin itäreunaa jäsentäen korttelin 
kulmiin pienet puistomaiset aukiot, jotka tuovat 
vaihtelevuutta ympäröivään kaupunkitilaan. 
Rakennuksen pitkät sivut ovat varsin passiiviset 
johtuen niiden monotonisesta aukotuksesta, joka ei 
muodosta yhteyttä sisä- ja ulkotilojen välille. 
Rakennuksen ominaispiirteet muodostuvat sen 
avarista tiloista, aukotuksen ja rakennejärjestelmän 
rationaalisuudesta, sekä näille kontrastia luovista 
herkistä vapaamuotoisista puudetaljeista. Kantavana 
rakenteena toimii paikallavalettu 
pilaripalkkijärjestelmä, jonka lomaan tilat ja 
kulkuyhteydet jäsentyvät. Vertikaaliyhteydet ja 
taustatilat järjestyvät rakennuksen päätyihin, jonka 
ansiosta rakennuksen keskiosaan muodostuu avara 
yhtenäinen vyöhyke, jonne virtaa luonnonvaloa 
julkisivun suurista ikkunoista sekä kattoikkunoista.  

Elinkaarensa aikana VTT on toiminut eri 
käyttötarkoituksissa, kuten tutkimus- sekä 
toimistokäytössä, joiden yhteydessä sen 
tilajärjestykseen, kulkuyhteyksiin ja rakenteeseen on 
tehty jatkuvasti muutoksia (Schalin & Schalin, 2007: 
34–36). Useista muutoksista huolimatta rakennuksen 
ominaispiirteet on onnistuttu säilyttämään. 
Rakennusta ei ole tällä hetkellä suojeltu, mutta sitä on 

esitetty suojeltavaksi vuonna 2007 tehdyn 
rakennushistoriallisenselvityksen yhteydessä (Mt.). 

Rakennuksen muoto omaa useita joustavia 
ominaisuuksia, joille sen modulaarisuus, 
rakennejärjestelmä ja teollinen olemus luovat 
lähtökohdat. Rakennejärjestelmä, sekä 
kulkuyhteyksien ja taustatilojen jäsentyminen 
edesauttavat tilojen jaollisuutta, jota ohjaa 
pilaripalkkirungon mitoitus, julkisivun aukotus sekä 
rakennuksen rungon syvyys.  Rakennuksen teollista 
käyttöä varten mitoitetut rakenteet ja väljät 
kulkuyhteydet toimivat kapasiteettina, joka luo 
potentiaalia uusille toiminnoille. Rakennuksen 
ulkoinen olemus ja tilojen luonne antavat vahvoja 
viitteitä sen alkuperäisestä käyttötarkoituksesta, mutta 
niiden teollinen ja viimeistelemätön ilme voivat 
toimia myös inspiraationa uusia tulkintoja tehdessä. 
Näin ollen rakennuksen muoto on hyvin dynaaminen, 
sillä sen rakennejärjestelmä, tilajärjestys ja tilojen 
luonne aikaansaavat monikäyttöisen ja muunneltavan 
kehyksen, jonka lomaan tilat voivat järjestyä 
erinäisten käyttötarkoitusten edellyttämällä tavalla. 

Rakennuksen rakennejärjestelmä, tilaa 
jakavien osien ja kuoren ollessa rakenteellisesti 
riippumattomia toisistaan, mahdollistaa 
tilajärjestykseen ja kuoreen tehtävät muutokset ilman, 
että kantaviin rakenteisiin joudutaan puuttumaan. 
Tämän ansiosta rakennuksen muoto on hyvin 
elastinen, joka on ilmennyt rakennuksen käytön 

3.6. Valtion teknillinen tutkimuslaitos
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aikana tehdyissä muutoksissa, kun tilajärjestystä ja 
kuorta on mukautettu jatkuvasti käyttötarkoituksen 
edellyttämiin tarpeisiin.  

Rakennuksen läpikäymistä muutoksista 
huolimatta se on onnistunut säilyttämään 
ominaispiirteensä, jonka perusteella rakennuksen 
muoto on myös hyvin hengittävä. Käytön yhteydessä 
tehdyt muutokset ovat tapahtuneet rakennuksen 
ominaispiirteiden sallimissa rajoissa, joita tehdessä 
rakennuksen joustavat ominaisuudet ovat toimineet 
muutostöiden lähtökohtana. Rakennuksen teollisten 
luonteenpiirteiden ansiosta sen muoto kestää hyvin 
radikaalitkin muutokset ilman että sen identiteetti 
vahingoittuisi. Tulevaisuudessa tehtävien muutoksia 
koskien onkin vaikea määrittää, kuinka rakennusta 
tulisi käsitellä sen muodon ja ominaispiirteiden 
mahdollistaessa moninaiset muutokset. Rakennuksen 
teollinen luonne suorastaan edellyttää, että sen 
muotoa kehitetään jatkuvasti muokkaamalla sitä 
ennakkoluulottomasti käyttötarkoituksen 
edellyttämällä tavalla.  

Ote VTT:n kadun 
puoleisesta julkisivusta



Kuori

Rakennuksen kuoressa korostuu 
aukotuksen modulaarisuus ja 
tilajärjestys.

Kulkuyhteydet

Rakennuksen kulkuyhteydet perustuvat 
eteläpäädyn pääsisäänkäynnin ja 
pohjoispäädyn huoltosisäänkäynnin 
väliin uodostuvaan keskikäytävään.

Tilajärjestys

Rakennuksen tilat jakautuvat 
itäjulkisivun pienempiin työskentely-
tiloihin, eteläpäädyn auditorio- ja 
edustustiloihin sekä sisäpihan puoleisiin 
avariin laboratorio ja hallitiloihin.

Rakenne

Rakennuksen kantavana rakenteena 
toimii paikalla valettu pilaripalkki 
järjestelmä. 

alkuperäinen
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Kuori

Rakennuksen kuoressa ei ole tapahtunut 
merkittäviä muutoksia, pois lukien 
uudet siäpihan sisäänkäynnit ja 
teknistentilojen tuuletusaukot.

Kulkuyhteydet

Rakennuksen kulkuyhteyksissä ei ole 
tapahtunut merkittäviä muutoksia. 
Tilajärjestyksessä tapahtuneiden 
muutosten myötä kulku eri tiloihin on 
sokkeloitunut.

Tilajärjestys

Rakennuksen tilajärjestystä on 
muokattu jatkuvasti käytön aikana. 
Merkittävimpia muutoksia ovat 
olleet nosturihallin uusi välipohja ja 
laboratoriotilojen jakaminen pienempiin 
osiin.  

Rakenne

Tehtyjen muutosten myötä kantaviin 
rakenteisiin ei ole tehty merkittäviä 
muutoksia. 

nykytila
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Mittanormaalilaboratorio on vuonna 1983 
valmistunut lasaretin ja VTT:n tiloihin liittyvä 
maanalainen rakennus. Rakennus sijaitsee korttelin 
sisäpihalla lasaretin pohjoispuolella, jonne on käynti 
lasarettiin yhdistyvän porraskuilun ja VTT:n tiloihin 
liittyvän hissiyhteyden kautta. Rakennuksen on 
luonteeltaan hyvin mystinen sen sijoittuessa syvälle 
maanpinnan alapuolelle. Sen tilat ovat sokkeloiset ja 
täynnä laboratorion edellyttämää tekniikkaa. 
Rakennuksen kantavana rakenteena toimivat sen 
paikallavaletut betoniset ulkoseinät, jotka 
muodostavat niiden lomaan kahteen kerrokseen 
jaetun suuren hallimaisen tilan. Hallimainen tila on 
jaettu osiin kevyiden väliseinien ja paikallavaletuin 
betoniseinien avulla. Tilat jäsentyvät mutkittelevan 
sivukäytävän varrelle, joka yhdistää sen korttelin 
muihin rakennuksiin. Mittanormaalilaboratoriolle ei 
tiedettävästi ole tehty merkittäviä muutoksia sen 
käytön yhteydessä, jonka ansiosta ne ovat säilyttäneet 
niiden ominaispiirteensä. Rakennus on autioitunut 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston poistuttua 
korttelista, jonka jälkeen on tutkittu sen tilojen 
muuttamista pysäköintitiloiksi. 

Rakennuksen muoto oma joitakin joustavia 
ominaisuuksia sen rakennejärjestelmän ja 
rakenneosien artikuloinnin ansiosta. Rakennuksen 
tilojen muodostuessa yhdestä hallimaisesta tilasta ja 
niiden ollessa vapaat kantavista rakenteista 
helpottavat rakennuksen muunneltavuutta ja tekevät 
sen muodosta jokseenkin dynaamisen. Tosin 

aikaisemman käyttötarkoituksen edellyttämän 
tekniikan poistaminen vaikeuttaa tilojen uudelleen 
käyttöön ottamista. Rakennuksen ulkoseinien 
toimiessa kantavana rakenteena sekä tilaa jakavien 
seinien muodostuessa lähinnä kevyistä rakenteista 
edesauttavat tilojen muunneltavuutta, jonka ansiosta 
rakennuksen muoto on jokseenkin elastinen. 
Rakennuksen muodon hengittävyyttä ei voida 
arvioida menneisyyden perusteella, mutta sen 
yksinkertainen rakenne ja rakenneosien jäsentyminen 
mahdollistavat erinäiset muutokset sen muodon 
sallimissa rajoissa ja tekevät siitä jokseenkin 
hengittävän. 

Mittanormaalilaboratorion tilojen 
ominaisten luonteenpiirteiden nojautuessa vahvasti 
sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen niiden 
säilyttäminen on lähes mahdotonta, ellei niitä otettaisi 
uudelleen laboratoriokäyttöön. Rakennuksen erityistä 
luonteenpiirteistä huolimatta nämä maanalaiset tilat 
omaavat potentiaalia korttelin tulevaisuuden 
kannalta, sillä niiden käyttäminen paikoituskäytössä 
ja rakennusten huoltoyhteyksien järjestämisessä on 
varteenotettava vaihtoehto. Tulevia muutoksia 
tehdessä onkin tärkeää tuoda myös ilmi näiden 
maanalaisten tilojen alkuperäinen käyttötarkoitus. 
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Yksi mittanormaalilaboratorion 
laboratoriotiloista



Helsingin kantakaupungin tiivistyessä 
kaupunkitilojen viihtyisyys ja vetovoimaisuus ovat 
entistäkin tärkeämmässä roolissa. Tiiviissä 
kaupunkirakenteessa julkisten kaupunkitilojen ja 
vehreiden puistojen merkitys kaupunkilaisten 
hyvinvoinnin kannalta kasvaa. Kaupunkirakenteen 
uusiutuessa ajalliset kerrostumat vahvistavat eri 
kaupunginosien identiteettiä ja kertovat niiden 
menneistä vaiheista. Kantakaupungin laajetessa Jätkä- 
ja Hernesaareen Hietalahden alueen sijainnin 
merkitys korostuu sen sijaitessa näiden uusien 
asuinalueiden ja kaupungin keskustan välimaastossa. 
Hietalahden vehreät kaupunkitilat ja runsaat ajalliset 
kerrostumat muodostavat tärkeän osan 
kantakaupungin virkistysalueista, joilla on vahva 
omaleimainen identiteetti rauhallisena kulttuuri- ja 
kaupallisten toimintojen alueena. Olemassa olevan 
rakennuskannan aktivoiminen on olennaisessa 
roolissa näiden alueen ominaispiirteiden säilymisen ja 
kehittymisen kannalta.  

Kaartin lasaretin kortteli omaa paljon 
potentiaalia Hietalahden alueen kehityksen kannalta. 
Se kätkee sisäänsä suojaisan puistomaisen sisäpihan, 
jota reunustaa eri aikakausien rakennukset, joista 
kukin kertoo alueen historialle merkittävistä vaiheista. 
Sisäpiha on olennainen osa Hietalahden vehreiden 
kaupunkitilojen verkostoa, joka on yksi alueen 
tunnistettavista piirteistä. Ajallisten kerrostumien 
säilyminen on olennaista alueen identiteetin kannalta 
ja se tulisi nähdä voimavarana Hietalahden 

tulevaisuutta visioitaessa. Korttelin rakennuskanta on 
todistanut mukautumiskykynsä, kun rakennuksia on 
uudiskäytetty useaan otteeseen viimeisen 
kahdensadan vuoden aikana. Rakennuskannan 
säilymisen kannalta on olennaista, että ne saataisiin 
aktivoitua ja takaisin käyttöön, jotteivat ne rapistuisi 
tyhjillään ja jäisi kehityksen jalkoihin. 

Korttelin jatkokäsittelyn kannalta olennaista 
on ratkaista millaisessa roolissa se tulee toimimaan 
alueella. Tuleeko korttelin rakennuskanta toimimaan 
julkisessa käytössä vai yksityistetäänkö 
korttelikokonaisuus pihoineen päivineen? Tämän 
ohella vajaakäytöllä olevan rakennuskannan määrä ja 
monimuotoisuus asettaa sen uusiokäytölle useita 
haasteita. Tulisiko korttelin rakennuskantaa kehittää 
yhtenäisenä kokonaisuutena vai pienemmissä osissa? 
Johtuen kunkin rakennuksen vahvoista yksilöllisistä 
luonteenpiirteistä on selvää, että uusiokäytön 
yhteydessä jokaiselle rakennukselle tehtävät 
toimenpiteet tulee harkita yksittäin 
rakennuskohtaisesti. Lopuksi on myös ratkaistava 
korttelin kehityksen kannalta yksi vaikeammista 
kysymyksistä: missä määrin korttelin rakennuskantaa 
tulisi säilyttää ja mitä kerrostumia voidaan purkaa 
pois kehityksen tieltä? Näihin kysymyksiin on pyritty 
ottamaan kantaa työn suunnitelmaosuudessa, jossa 
visioidaan korttelin tulevaisuutta ja käsitellään sitä, 
kuinka uusiokäytön yhteydessä tehtäviin muutoksiin 
tulisi suhtautua.

Yhteenveto

Kaartin lasaretin 
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III. Suunnitelma

Tässä osassa esitellään visio, viitesuunnitelma ja 
konseptuaalinen ehdotus korttelin muuttamisesta 

kulttuuritoimintojen kortteliksi. Visiossa pohjustetaan 
viitesuunnitelman ratkaisuja, jonka jälkeen 

korttelisuunnitelma esitetään viitteellisellä tasolla. Lopuksi 
käsitellään rakennusten uusiokäyttöä rakennuskohtaisesti 

konseptuaalisella tasolla. 



1. Visio

1.1. Konsepti

2. Korttelisuunnitelma

2.1. Piha
2.2. Maantasokerros

2.3. Näyttelytilat ja galleria
2.4. Julkisivut ja materiaalit

3. Aikakone

3.1. Lasaretti
3.2. VTT

3.3. Varuskuntasairaala
3.4. Galleria

3.5. Mittanormaalilaboratorio
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Kaartin lasaretin kortteli omaa potentiaalia, joka 
tarjoaa alustan uusille toiminnoille, joiden avulla 
voidaan myös aktivoida Hietalahden toria sekä 
ympäröivää kaupunkitilaa. Korttelin kehittymisen 
kannalta avain roolissa on tarkastella, kuinka se tulee 
toimimaan suhteessa ympäröivään kaupunkitilaan ja 
alueen toimintoihin nähden.  

Kortteli ja sen sisäpiha voidaan säilyttää 
puolijulkisena, kuten tälläkin hetkellä, jolloin se tulisi 
toimimaan varsin passiivisena piilopaikkana alueen 
asukkaille. Vastavuoroisesti kortteli voi sulkeutua 
entisestään, jos kortteli ja sen sisäpiha tulee toimimaan 
yksityisessä käytössä. Tämän ohella korttelin sisäpiha 
ja osa rakennuskannasta voidaan avata julkiseen 
käyttöön, jolloin se tulisi toimimaan vahvemmin 
osana alueen julkisten kaupunkitilojen verkostoa sekä 
Hietalahden torin kulttuurillisten ja kaupallisten 
toimintojen keskittymää. 

Helsingin kantakaupungin tiivistyessä 
kaupunkitilojen viihtyisyys ja vetovoimaisuus ovat 
entistäkin tärkeämmässä roolissa. Tiiviissä 
kaupunkirakenteessa julkisten kaupunkitilojen ja 
vehreiden puistojen merkitys kaupunkilaisten 
hyvinvoinnin kannalta kasvaa. Kaupunkirakenteen 
uusiutuessa ajalliset kerrostumat vahvistavat 
kaupunginosien identiteettiä ja kertovat niiden 
menneistä vaiheista. Näiden tekijöiden ohjaamana 
suunnitelmaosuuden selkärankana toimii visio 
Kaartinlasaretin korttelin avaamisesta julkiseen 
käyttöön erinäisten kulttuuritoimintojen korttelina, 
jota täydentävät erinäiset kaupalliset toiminnot. 
Korttelin avaaminen julkiseen käyttöön asettaa 
ristiriidan sen sisäpihan ja rakennuskannan 
sulkeutuneelle ja suojaisalle luonteelle. Korttelin 
aktivointi tulisi toteuttaa siten, ettei sen 
rakennuskannan tai sisäpihan ominaispiirteet ja 
luonne vahingoitu muutostöiden yhteydessä. 

1. Visio
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Korttelikonsepti keskittyy määrittämään, kuinka 
kortteli pystyy muuntautumaan julkisten 
kulttuuritoimintojen kortteliksi ilman, että sen 
suojaisaa luonnetta tai rakennuskannan 
ominaispiirteitä menetettäisiin.  Konsepti jakautuu 
kolmeen pääteemaan, jotka määrittelevät sen, mitä 
tulee säilyttää, mitä muuttaa tai purkaa sekä kuinka 
uudet interventiot ja korttelin rakennuskanta ovat 
liitetty toisiinsa uudeksi kokonaisuudeksi.  

Sisäpiha on aina toiminut korttelin 
sydämenä, joka toimii välitilana eri rakennusten välillä 
ja korttelin kulmat toimivat liitoskohtana, jotka 
yhdistävät sisäpihan ja rakennukset ympäröivään 
kaupunkitilaan.  Näin ollen korttelisuunnitelman 
perustana toimii ajatus, jonka mukaan vahvistamalla  
sisäpihan roolia korttelin keskiönä ja liittämällä se 
ympäröivään kaupunkitilaan korttelin kulmien kautta 
on ensiarvoisen tärkeää korttelin aktivoimiseksi. 

Tästä juontaa myös periaate korttelin 
suojaisan luonteen turvaamiseksi. Säilyttämällä 
korttelin katujulkisivut passiivisina ympäröivään 
katutilaan nähden voidaan turvata illuusio korttelin 
suljetusta luonteesta. Tämä myös korostaa korttelin 
kulmien roolia korttelia aktivoivana osana ja 
uusiokäytön yhteydessä tapahtuvat muutokset tulisi 
keskittää näille alueille.  

Näiden kahden pääteeman rinnalla toimii 
konseptuaalinen teema, joka liittää uudet toiminnot ja 
korttelin rakennuskannan toisiinsa. Korttelin 
rakennuskannan koostuessa rakennuksista, jotka 
edustavat oman aikakautensa arkkitehtuuria, toimii 
suunnitelman kolmantena teemana aikakone, joka 
nivoo nämä eri luonteiset rakennukset yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Aikakone on konseptuaalinen reitti, 
joka muodostaa tilasarjan korttelin eri tiloista, jonka 
varrelle uudet toiminnot järjestyvät.  

1.1. Konsepti
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Korttelisuunnitelma liittää korttelin ja sen 
rakennuskannan osaksi Hietalahdentorin äärellä 
toimivaa kulttuurillisten ja kaupallisten toimintojen 
keskittymää. Korttelin kulttuuritilat toimivat alustana 
erinäiselle näyttelyille ja tapahtumille, joiden ohella 
maantasokerroksen tilat täydentävät alueen 
kaupallista ja ravintolatoimintaa.  Julkiseksi puistoksi 
avattu korttelin sisäpiha toimii osana alueen 
läpikulkevaa viheralueiden verkostoa liittämällä 
Hietalahden etelälaidalla sijaitsevan Koffin puiston 
vahvemmin osaksi alueen pohjoispuolella sijaitsevaa 
Baanaa ja muita puistoalueita. 

Korttelisuunnitelman pääteemana toimii 
ajatus korttelin passiivisista katujulkisivuista, jotka 
vaalivat korttelin suojaista luonnetta ja ilmentävät 
kunkin rakennuksen alkuperäisiä tyylipiirteitä. 
Tämän rinnalla tiloille tehtäviä muutoksia on 
ohjannut kunkin rakennukset yksilölliset 
luonteenpiirteet. Tästä poiketen eristyspaviljonki ja 

kuormastovaja ehdotetaan siirrettäväksi 
täydennysrakentamisen tieltä niiden sekundäärisen 
roolin vuoksi. 

Korttelisuunnitelman teemojen mukaisesti 
ulkotilat on aktivoitu vahvistamalla pihatilan roolia 
korttelin keskiönä sekä liittämällä se ympäröivään 
kaupunkitilaan korttelin kulmien avulla. Uudet 
kulttuuritoiminnot on sovitettu rakennuksiin niiden 
tilallisten ominaisuuksien perusteella. Tilajaon 
perustana toimii jako, jonka mukaan maantasokerros 
koostuu pääasiassa julkisluonteisista tiloista, toinen 
kerros puolijulkisista tiloista ja tätä ylemmät sekä 
maanalaiset kerrokset yksityisistä tiloista. 
Korttelisuunnitelmaan on liitetty ehdotus korttelin 
täydennysrakentamisesta, jonka tilat monipuolistavat 
korttelin tilantarjontaa ja muodostavat uuden 
kerrostuman sen historiaan. 

 

2. Korttelisuunnitelma

Julkisivu etelään
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Korttelisuunnitelma liittää korttelin ja sen 
rakennuskannan osaksi Hietalahdentorin äärellä 
toimivaa kulttuurillisten ja kaupallisten toimintojen 
keskittymää. Korttelin kulttuuritilat toimivat alustana 
erinäiselle näyttelyille ja tapahtumille, joiden ohella 
maantasokerroksen tilat täydentävät alueen 
kaupallista ja ravintolatoimintaa.  Julkiseksi puistoksi 
avattu korttelin sisäpiha toimii osana alueen 
läpikulkevaa viheralueiden verkostoa liittämällä 
Hietalahden etelälaidalla sijaitsevan Koffin puiston 
vahvemmin osaksi alueen pohjoispuolella sijaitsevaa 
Baanaa ja muita puistoalueita. 

Korttelisuunnitelman pääteemana toimii 
ajatus korttelin passiivisista katujulkisivuista, jotka 
vaalivat korttelin suojaista luonnetta ja ilmentävät 
kunkin rakennuksen alkuperäisiä tyylipiirteitä. 
Tämän rinnalla tiloille tehtäviä muutoksia on 
ohjannut kunkin rakennukset yksilölliset 
luonteenpiirteet. Tästä poiketen eristyspaviljonki ja 

kuormastovaja ehdotetaan siirrettäväksi 
täydennysrakentamisen tieltä niiden sekundäärisen 
roolin vuoksi. 

Korttelisuunnitelman teemojen mukaisesti 
ulkotilat on aktivoitu vahvistamalla pihatilan roolia 
korttelin keskiönä sekä liittämällä se ympäröivään 
kaupunkitilaan korttelin kulmien avulla. Uudet 
kulttuuritoiminnot on sovitettu rakennuksiin niiden 
tilallisten ominaisuuksien perusteella. Tilajaon 
perustana toimii jako, jonka mukaan maantasokerros 
koostuu pääasiassa julkisluonteisista tiloista, toinen 
kerros puolijulkisista tiloista ja tätä ylemmät sekä 
maanalaiset kerrokset yksityisistä tiloista. 
Korttelisuunnitelmaan on liitetty ehdotus korttelin 
täydennysrakentamisesta, jonka tilat monipuolistavat 
korttelin tilantarjontaa ja muodostavat uuden 
kerrostuman sen historiaan. 
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Näyttelykierto ja galleria

Näyttely- ja tapahtumatilojen sarja sijoittuu 
pääasiassa korttelin rakennusten toiseen 
kerrokseen. Eri rakennusten läpikulkeva 
kierto on aikaansaatu siltamaisten liitososien 
avulla. 

Maantasokerros

Maantasokerrokseen sijoittuu pääasiassa 
julkisluenteisia tiloja, jotka elävöittävät 
sisäpihaa ja ympäröivää kaupunkitilaa. 
Huolto on järjestetty korttelin 
pohjoisjulkisivulta, jolloin sisäpiha voidaan 
pitää vapaana ylimääräisestä liikenteestä.

Piha

Pihasuunnitelma mukailee pitkälti 
pihan alkuperäistä logiikkaa. Uusi 
soikion mallinen aukio toimii 
korttelin keskiönä, joka yhdistyy 
korttelin  sisäänkäynteinä tomiviin 
kulmiin diagonaalisten kulkuväylien 
välityksellä. 

Korttelisuunnitelma

Lasaretti ja varuskuntasairaala toimivat 
korttelin kiintopisteinä, niiden staattisen 
luonteen ja historiaan  pohjautuen. Näiden 
rinnalla VTT ja uusi galleria toimivat 
korttelin dynaamisempina osina, joihin 
sijoittuu erinäisiä tapahtuma ja näyttelytiloja.
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Sisäpihan uudet järjestelyt mukailevat pitkälti pihan 
alkuperäistä logiikkaa, kulkuväylät ja polut kulkevat 
rakennusten tuntumassa ja korttelin keskiönä toimii 
pieni soikion mallinen aukio. Keskiön roolia on 
vahvistettu uuden muotokielen ja taideteoksen avulla. 
Soikion mallista aukiota on käännetty diagonaalisesti 
korttelin pääkulkusuuntien mukaisesti ja se liittyy 
korttelin kulmiin uusien reittien avulla. Sisäpihan 
vehreys ja vanha puusto on säilytetty. Istutusalueita on 
muotoiltu uudelleen vehreiksi keitaiksi. Rakennusten 
lomaan muodostuu terasseja ja oleskelupaikkoja, jotka 
vahvistavat pihan ja sisätilojen välistä yhteyttä. 

Korttelin kulmiin muodostuvat pienet 
aukiomaiset kaupunkitilat toimivat korttelin 
sisäänkäynteinä, jotka johdattelevat ohikulkijan 
korttelin sisäpihalle. Valtaosa entisistä muureista ja 

 

aidoista on purettu pois lukien lasaretin lomassa 
olevat 1830-luvulta peräisin olevat portit. Kulmien 
istutuksia ja pinnoitteita on jäsennelty uudelleen, siten 
että ne liittävät aukiot vahvemmin osaksi ympäröivää 
katutilaa. 

Valtaosa rakennusten sisäänkäynneistä 
sijoittuu korttelin kulmien tuntumaan, jonka ansiosta 
ne toimivat liitoskohtina ulko- ja sisätilojen välillä.  
Poikkeuksena tästä on varuskuntasairaala, jonka 
sisäänkäynti on sisäpihan kautta. Tämän lisäksi 
muihin rakennuksiin on myös sekundäärisiä 
sisäänkäyntejä pihan kautta. Rakennukset toisiinsa 
liittävät liitososat on tuotu esiin korttelin kulmissa, 
jotka muodostavat portit sisäpihalle ja viestivät 
korttelin aktivoitumisesta ja sen uudesta roolista.  

 

  

2.1. Piha

Julkisivu pohjoiseen
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Maantasokerrokseen sijoittuu pääasiassa 
julkisluonteisia tiloja, jotka elävöittävät sisäpihaa ja 
ympäröivää kaupunkitilaa. Lasaretti ja 
varuskuntasairaala toimivat korttelin kiintopisteinä, 
niiden staattisen luonteen ja pitkän historian takia. 
Näiden rinnalla VTT ja uudet galleriatilat toimivat 
korttelin dynaamisempina osina, joihin sijoittuu 
monikäyttöisiä, tapahtuma ja näyttelytiloja. 
Leivintuvassa toimiva päiväkoti monipuolistaa 
korttelin käyttöä ja se on säilytetty osana 
korttelisuunnitelmaa. 

Lasaretti toimii uutena kirjasto-
rakennuksena, jonka maantaso- ja toiseen kerrokseen 
sijoittuu erinäisiä workshop- ja työskentelytiloja. 
Tämän lisäksi toisen kerroksen tilat ovat osana 
korttelin näyttelykiertoa. Korttelikokonaisuudessa 
lasaretti on toiminnoltaan sivurakennuksena, joka 
tukee myös leipomossa olevaa päiväkotitoimintaa. 

Varuskuntasairaala toimii yhtenä korttelin 
toisessa kerroksessa sijaitsevien näyttelytilojen 
pääsisäänkäyntinä, sillä sen sijoittuminen kortteliin, 
arkkitehtuurinen ulosanti sekä tilajärjestys ovat 
omiaan tähän rooliin. Tämän lisäksi rakennuksen 
maantasokerroksessa sijaitsee julkisia tapahtuma- ja 
workshoptiloja sekä henkilökunnan työskentelytiloja. 

VTT toimii kulttuurikorttelin jokerina, jonka 
tilantarjonta mahdollistaa erilaisten toimintojen 
jäsentymisen rakennukseen. Entinen nosturihalli ja 
sen yhteydessä olevat toissijaiset tilat toimivat 
monitoimitilana, joka tarjoaa puitteet erinäisille 
tapahtumille ja kaupallisille aktiviteeteille, kuten 
kirpputorille tai pienille paikallisille putiikeille. 
Rakennuksen pääsisäänkäynnin yhteydessä olevat 
aulatilat yhdistyvät toisen kerroksen näyttelykiertoon 
sekä mittanormaalilaboratorion maanalaisiin tiloihin. 

2.2. Maantasokerros
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Maantasokerrokseen sijoittuu pääasiassa 
julkisluonteisia tiloja, jotka elävöittävät sisäpihaa ja 
ympäröivää kaupunkitilaa. Lasaretti ja 
varuskuntasairaala toimivat korttelin kiintopisteinä, 
niiden staattisen luonteen ja pitkän historian takia. 
Näiden rinnalla VTT ja uudet galleriatilat toimivat 
korttelin dynaamisempina osina, joihin sijoittuu 
monikäyttöisiä, tapahtuma ja näyttelytiloja. 
Leivintuvassa toimiva päiväkoti monipuolistaa 
korttelin käyttöä ja se on säilytetty osana 
korttelisuunnitelmaa. 

Lasaretti toimii uutena kirjasto-
rakennuksena, jonka maantaso- ja toiseen kerrokseen 
sijoittuu erinäisiä workshop- ja työskentelytiloja. 
Tämän lisäksi toisen kerroksen tilat ovat osana 
korttelin näyttelykiertoa. Korttelikokonaisuudessa 
lasaretti on toiminnoltaan sivurakennuksena, joka 
tukee myös leipomossa olevaa päiväkotitoimintaa. 

Varuskuntasairaala toimii yhtenä korttelin 
toisessa kerroksessa sijaitsevien näyttelytilojen 
pääsisäänkäyntinä, sillä sen sijoittuminen kortteliin, 
arkkitehtuurinen ulosanti sekä tilajärjestys ovat 
omiaan tähän rooliin. Tämän lisäksi rakennuksen 
maantasokerroksessa sijaitsee julkisia tapahtuma- ja 
workshoptiloja sekä henkilökunnan työskentelytiloja. 

VTT toimii kulttuurikorttelin jokerina, jonka 
tilantarjonta mahdollistaa erilaisten toimintojen 
jäsentymisen rakennukseen. Entinen nosturihalli ja 
sen yhteydessä olevat toissijaiset tilat toimivat 
monitoimitilana, joka tarjoaa puitteet erinäisille 
tapahtumille ja kaupallisille aktiviteeteille, kuten 
kirpputorille tai pienille paikallisille putiikeille. 
Rakennuksen pääsisäänkäynnin yhteydessä olevat 
aulatilat yhdistyvät toisen kerroksen näyttelykiertoon 
sekä mittanormaalilaboratorion maanalaisiin tiloihin. 
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Galleriarakennuksen maantasokerrokseen 
sijoittuvat tilat ovat läheisessä kosketuksessa sekä 
Hietalahdenkadulle että korttelin sisäpihalle 
elävöittäen niitä. Maantasokerrokseen sijoittuu 
ravintola, liiketilaa sekä gallerian aulatoiminnot. 
Gallerian pääsisäänkäynti sijoittuu keskelle korttelin 
läntistä julkisivua, jolloin sen aulatilat toimivat 
luontevana siirtymänä katutilan ja sisäpihan välillä. 
Gallerian toiseen kerrokseen sijoittuu suuri 
hallimainen tila, joka toimii osana korttelin 
näyttelytilojen kokonaisuutta. 

 

 

 

 

Huoltoyhteys VTT:n rakennukseen 
varuskuntasairaalaan, galleriaan ja maanalaisiin 
mittanormaalilaboratorion tiloihin on järjestetty 
galleriarakennuksen ja VTT:n pohjoispäädyn 
huoltosisäänkäyntien kautta. Keskittämällä valtaosa 
rakennusten huoltoyhteyksistä korttelin 
pohjoispuolelle korttelin sisäpiha voidaan pitää 
vapaana ylimääräisestä liikenteestä. Korttelin 
maanalaisiin tiloihin jäsentyy huoltotilojen ohella 
erinäisiä tapahtuma-, verstas- ja työskentelytiloja. 
Kulkuyhteydet maanpäälisiin tiloihin on järjestetty 
olemassa olevien hissi- ja porrasyhteyksien avulla sekä 
uudisrakennuksen vertikaaliyhteyksien kautta. 
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Korttelin rakennusten toiseen kerrokseen sijoittuu 
erilaisten näyttely ja tapahtumatilojen sarja, jotka on 
liitetty toisiinsa siltamaisten liitososien avulla. Tilat 
sijoittuvat lasaretin, varuskuntasairaalan ja gallerian 
toiseen kerrokseen, mittanormaalilaboratorion 
maanalaisiin tiloihin sekä VTT:n ensimmäiseen ja 
toiseen kerroksen. Näyttelyn pääsisäänkäynteinä 
toimivat VTT:n eteläinen sisäänkäynti, 
varuskuntasairaalan pääsisäänkäynti sekä gallerian 
pääsisäänkäynti. 

Näyttelytilat toimivat puolijulkisina tiloina, 
joissa voi järjestää tapahtumia, näyttelyitä ja 
opetustilaisuuksia. Kunkin rakennuksen aulatiloista 
on järjestetty esteetön kulku toisen kerroksen 
näyttelytiloihin. Kussakin rakennuksessa voidaan 
järjestää erillisiä tapahtumia tai vaihtoehtoisesti 
suurempi näyttely, jonka kierto kattaa koko korttelin. 
Korttelin rakennuskannan tarjotessa hyvin 
eriluonteisia ja eri mittaluokan tiloja ne toimivat 

oivallisena alustana erityyppisten 
kulttuuritoimintojen järjestämiseen. Olemassa olevia 
tiloja koskevia uusiokäytön yhteydessä tehtäviä 
muutostöitä ja gallerian näyttelytiloja on käsitelty 
tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 

Galleria monipuolistaa korttelin 
tilantarjontaa, aktivoi ympäröivää kaupunkitilaa 
kunnioittaen korttelin ominaisia luonteenpiirteitä ja 
luo uuden kerrostuman sen monivaiheiseen 
historiaan. Jokainen korttelin rakennuksista omaa 
selkeät ominaispiirteet, jotka ilmentävät vahvasti 
oman aikansa suunnitteluperiaatteita. Tämän 
periaatteen johdattelemana uusi galleriarakennus 
edustaa arkkitehtuuriltaan ja rakenneratkaisuiltaan 
tämän hetken puurakentamista. Tämän ohella 
rakennuksen hahmo erottuu selkeästi omaksi 
kerrostumakseen suoraviivaisen muotokielen ja 
räystäslinjojen viisteiden ansiosta. Luoteesta 
lähestyttäessä rakennus nousee vahvasti esiin 

2.3. Näyttelytilat ja galleria

Julkisivu länteen 
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Korttelin rakennusten toiseen kerrokseen sijoittuu 
erilaisten näyttely ja tapahtumatilojen sarja, jotka on 
liitetty toisiinsa siltamaisten liitososien avulla. Tilat 
sijoittuvat lasaretin, varuskuntasairaalan ja gallerian 
toiseen kerrokseen, mittanormaalilaboratorion 
maanalaisiin tiloihin sekä VTT:n ensimmäiseen ja 
toiseen kerroksen. Näyttelyn pääsisäänkäynteinä 
toimivat VTT:n eteläinen sisäänkäynti, 
varuskuntasairaalan pääsisäänkäynti sekä gallerian 
pääsisäänkäynti. 

Näyttelytilat toimivat puolijulkisina tiloina, 
joissa voi järjestää tapahtumia, näyttelyitä ja 
opetustilaisuuksia. Kunkin rakennuksen aulatiloista 
on järjestetty esteetön kulku toisen kerroksen 
näyttelytiloihin. Kussakin rakennuksessa voidaan 
järjestää erillisiä tapahtumia tai vaihtoehtoisesti 
suurempi näyttely, jonka kierto kattaa koko korttelin. 
Korttelin rakennuskannan tarjotessa hyvin 
eriluonteisia ja eri mittaluokan tiloja ne toimivat 

oivallisena alustana erityyppisten 
kulttuuritoimintojen järjestämiseen. Olemassa olevia 
tiloja koskevia uusiokäytön yhteydessä tehtäviä 
muutostöitä ja gallerian näyttelytiloja on käsitelty 
tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 

Galleria monipuolistaa korttelin 
tilantarjontaa, aktivoi ympäröivää kaupunkitilaa 
kunnioittaen korttelin ominaisia luonteenpiirteitä ja 
luo uuden kerrostuman sen monivaiheiseen 
historiaan. Jokainen korttelin rakennuksista omaa 
selkeät ominaispiirteet, jotka ilmentävät vahvasti 
oman aikansa suunnitteluperiaatteita. Tämän 
periaatteen johdattelemana uusi galleriarakennus 
edustaa arkkitehtuuriltaan ja rakenneratkaisuiltaan 
tämän hetken puurakentamista. Tämän ohella 
rakennuksen hahmo erottuu selkeästi omaksi 
kerrostumakseen suoraviivaisen muotokielen ja 
räystäslinjojen viisteiden ansiosta. Luoteesta 
lähestyttäessä rakennus nousee vahvasti esiin 

Näkymä Hietlahden kadulta
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johdatellen kulkijat tutustumaan uuteen 
kulttuurikortteliin, mutta sisäpihan puolelta rakennus 
esiintyy selvästi toissijaisena varuskuntasairaalaan ja 
lasarettiin verrattuna. 

Rakennuksen sijoittuminen tontille mukailee 
korttelin muun rakennuskannan logiikkaa, jonka 
mukaan kukin rakennus asettuu korttelin sivulle 
selkeästi erilleen muista rakennuksista. Tämän lisäksi 
rakennuksen sijainti mukailee 90-luvulla tehdyn 
asemakaavan mukaisia rakennusrajoja. Muiden 
korttelin rakennusten tavoin gallerian 
pääsisäänkäynnit sijoittuvat korttelin kulmaan sekä 
sisäpihalle. Tämän lisäksi, muista rakennuksista 
poiketen gallerian maatasokerros avautuu myös 
sisäpihalle ja Hietalahden kadulle.  

 

Galleriarakennuksen tilat muodostuvat 
katutasoon sijoittuvista aula-, ravintola- ja liiketiloista, 
maanalaisista huolto-, verstas ja paikoitustiloista ja 
toisen kerroksen näyttelytilasta. Vertikaaliyhteydet on 
järjestetty rakennuksen rungon reunoille, jotka 
ilmenevät myös voimakkaasti rakennuksen 
ulkoasussa. Materiaaleiltaan rakennuksen rakenne ja 
julkisivun puupinnat ilmentävät uutta ajallista 
kerrostumaa, jonka ohella maantasokerroksen ja 
vertikaalien tiili mukailee muita korttelin 
rakennuksia. 
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Julkisivujen käsittely mukailee korttelin uusikäytön 
konseptia, jonka mukaan katujulkisivut toimivat 
passiivisina ja muuttumattomina, kun taas korttelin 
kulmat ovat aktiivisia ilmentäen korttelissa 
tapahtunutta muutosta. Korttelin kulmia on avattu 
purkamalla muureja ja aitoja sekä jäsentelemällä 
ulkotilaa siten että ne johdattelevat ohikulkijan 
sisäpihalle.  

 Kukin korttelin katujulkisivusta ilmentää 
korttelin eri vaiheita. Eteläinen julkisivu 1800-luvun 
alkupuolen lasaretin aikaa, pohjoinen vuosisadan 
vaihteen varuskuntasairaalan aikaa, itäinen 1900-
luvun puolivälin aikoja tutkimuskeskuksena, kun taas 
läntinen julkisivu edustaa 2000-lukua ja korttelin 
uutta vaihetta kulttuuritoimintojen kehtona. 

 

Rakennuskannalle tehdyt muutokset 
ilmenevät korttelin kulmissa, joissa rakennusten 
väliset liitososat on tuotu näkyvästi esiin uutena 
kerrostumana. Tämän kerrostuman vallitsevana 
materiaalina toimii puu, joka poikkeaa selkeästi 
aikaisempina aikakausina käytetyistä materiaaleista. 
Ajan myötä uusi kerrostuma patinoituu ja sulautuu 
osaksi korttelin runsaita ajallisia kerrostumia. Myös 
uudisrakennuksen julkisivuverhoilu mukailee tätä 
materiaalipalettia, jolloin tehdyt muutokset ilmenevät 
yhtenäisenä kerrostumana. 

2.4. Julkisivut ja materiaalit

Julkisivu itään 
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Aikakone on konseptuaalinen suunnitelma korttelin 
rakennuskannan uusiokäytöstä, joka koskee pääosin 
rakennusten toisen kerroksen näyttelytiloja. 
Näyttelytilat on liitetty toisiinsa rakennusten uusien 
liitososien avulla, jotka muodostavat tilasarjan eri 
aikakausina rakennettujen rakennusten ja niiden 
tilojen välille. Materiaali toimii näyttelytiloille 
tehtävien interventioiden yhdistävänä tekijänä.  

Kullekin rakennukselle tehtävät interventiot 
mukailevat korttelin rakennuskannan uusiokäytön 
pääteemoja, jonka mukaan niiden pitkiin sivuihin ei 
ole vaikutettu säilyttäen ne passiivisina ja kaikki 
muutokset keskittyvät rakennusten päätyihin sekä 
sisätiloihin.  

 

 

Pääteeman ohella kunkin rakennuksen 
tiloihin tehtävät muutokset mukailevat niille 
yksilöllisesti valittuja konsepteja, jonka seurauksena 
korttelin läpi kulkeva reitti muuttuu aina kunkin 
rakennuksen ominaispiirteiden ja valitun konseptin 
mukaan. Näin muodostuu tilallinen jatkumo korttelin 
eri luonteisten rakennusten välille, joka ilmentää 
kullekin aikakaudelle tyypillisiä rakennusteknisiä ja 
arkkitehtuurisia ratkaisuja. Tilojen alkuperäiset 
materiaalit, luonne ja ominaispiirteet on jätetty 
näkyviin, jotta rakennusten väliset erot korostuisivat.  

 

  

3. Aikakone
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Varuskuntasairaala

Varuskuntasairaalalle tehtävät 
muutokset toimivat passiivisesti 
rakennuksen alkuperäisten 
ominaispiirteiden rinnalla. Tilojen  
luonne on pyritty palauttamaan siten, 
että aikaisempien muutosten yhteydessä 
jääneet jäljet on jätetty näkyviin.

VTT

VTT:lle tehtävät muutoksen referoivat 
ja mukailevat rakennuksen alkuperäisiä 
ominaispiirteitä. Rakenteiden ja 
julkisivun modulaarisuus sekä tilojen 
industriaalinen luonne toimivat 
muutostöiden lähtökohtina. 

Lasaretti

Lasaretille tehtävät muutokset 
mukailevat rakennuksen 
alkuperäisiä ominaispiirteitä 
ja keskikäytävään perustuvaa 
tilalogiikkaa. Muutostyöt erottuvat 
selkeästi uudeksi kerrostumaksi. 

Galleria

Galleria muodostaa uuden kerrostuman 
ja jatkumon lasaretin, VTT:n ja 
varuskuntasairaalan näyttelytilojen 
sarjalle. Galleria muodostuu yhdestä 
suuresta hallimaisesta tilasta, joka ottaa 
viitteitä muista korttelin rakennuksista.

Mittanormaalilaboratorio

Mittanormaalilaboratoriolle tehtävät 
muutoksen referoivat ja mukailevat 
rakennuksen alkuperäistä tilalogiikkaa ja 
ominaispiirteitä. Rakennuksen tilat nivoo 
näyttelykierron yhtenäiseksi kierrokseksi.
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Lasaretin tiloille tehtävät muutokset mukailevat 
rakennuksen alkuperäistä keskikäytävän perustuvaa 
tilalogiikkaa. Tätä piirrettä on korostettu 
performatiivisesti jatkamalla toisen kerroksen 
keskikäytävää liitososalla, joka yhdistää tilat VTT:n 
toisen kerroksen tiloihin. Tämä liittymä ilmaisee myös 
korttelissa tapahtunutta muutosta Hietalahdentorin 
suuntaan. Keskikäytävän alkuperäinen lankkulattia, 
ovet ja puudetaljit on hiottu paljaaksi, jolloin ne 
yhdistyvät näyttelykierron materiaaliteemaan. Seinät 
ja katto on maalattu luonnon valkoiseksi korostaen 
eroa keskikäytävän ja sitä ympäröivien tilojen välillä. 
Näyttelytiloille tehtävät muutokset palauttavat niitä 
niiden alkuperäiseen asuun purkamalla aikaisempien 

 

 

muutostöiden yhteydessä tehtyjä väliseiniä ja 
palauttamalla tilojen alkuperäisiä yksityiskohtia, 
kuten kattokasettien ornamentit ja alkuperäinen 
lankkulattia. Näin saadaan korostettua näyttelytilojen 
ja uusitun keskikäytävän välistä kontrastia. 

Rakennuksen näyttely ja workshoptilat 
liittyvät maantasokerrokseen rakennuksen 
länsipäädyn porrasyhteyden kautta. Rakennuksen 
toisen kerroksen uusi käyttötarkoitus näyttely ja 
workshoptiloina soveltuu tilojen ominaispiirteille, 
sillä niiden korkea huonekorkeus ja aukotus tuovat 
niihin runsaasti valoa. Tämän lisäksi tilojen intiimi 
mittakaava mahdollistaa myös pienempien 
aktiviteettien järjestämisen tiloissa. 
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VTT:lle tehtävät muutoksen referoivat ja mukailevat 
rakennuksen alkuperäistä logiikkaa ja 
ominaispiirteitä. Rakennejärjestelmän ja rytmitetyn 
aukotuksen modulaarisuus sekä tilojen 
industriaalinen luonne toimivat muutostöiden 
selkärankana. Nosturihalli on palautettu purkamalla 
aikaisempien muutostöiden yhteydessä tehtyjä 
rakenteita. Tilaa on laajennettu myös purkamalla 
muita tilaa jakavia osia, jolloin rakennuksen 
keskiosaan muodostuu laaja yhtenäinen tila, jonne 
tulvii luonnon valoa kattoikkunoista ja molemmilta 
julkisivuilta. Tilan karkeaa luonnetta on pehmitetty 
uusien puudetaljien avulla, jotka ovat myös Paatelan 
alkuperäisten suunnitelmien mukaisia. Tila on  

 

 

luonteeltaan ja materiaaleiltaan varsin neutraali. 
Rakenteet ilmenevät staattisena kehyksenä, joka luo 
lähtökohdat erinäisten tapahtumien jäsentymiselle 
niiden lomaan. Nämä piirteet luovat optimaaliset 
lähtökohdat käyttötarkoituksille, jotka vaativat tilojen 
hyvää mukautumiskykyä. 

Taustatilat ja kulkuyhteydet on jäsennetty 
rakennuksen päätyihin alkuperäisen logiikan mukaan. 
Eteläinen sisäänkäynti toimien pääsisäänkäyntinä ja 
pohjoisisäänkäynnin huoltoyhteytenä. Tila liittyy 
varuskuntasairaalaan uuden hissi- ja porrasyhteyden 
kautta, joka yhdistää maantasokerroksen ja toisen 
kerroksen toisiinsa entisen huoltokuilun kautta. 

  

3.2. VTT
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Varuskuntasairaalalle tehtävät muutokset toimivat 
passiivisesti rakennuksen alkuperäisten 
ominaispiirteiden rinnalla. Aikaisempien 
muutostöiden yhteydessä tehtyjä tilaa jakavia 
elementtejä on purettu siten, että tilojen alkuperäinen 
avara ja valoisa luonne palautuu. Kantaviin 
rakenteisiin tehdyt avaukset on jätetty paljaiksi, jolloin 
ne ilmentävät aikaisempien muutosten yhteydessä 
tehtyjä muutoksia niiden jättämien pysyvien jälkien 
kautta. Uudet interventiot ilmenevät passiivisena 
elementtinä rakennuksen paljaaksi jätetyn rungon 
rinnalla. Näin saadaan parhaiten ilmaistua 
rakennukselle tehtyjä radikaaleja muutoksia ja 
menneitä vaiheita, sillä tiloista erottuu niiden 

 

 

alkuperäinen luonne, tehtyjen muutosten jättämät 
jäljet sekä uudet interventiot. Uudet interventiot 
muodostavat reitin, joka kulkee toisen kerroksen 
keskikäytävän läpi. Kävijä johdatellaan alkuperäisen 
tilasarjan läpi ja reitti sivuaa sivukäytävää. 

Rakennuksen porrashalli toimii edelleen 
primäärinä vertikaaliyhteytenä. Tämän ohella 
rakennuksen itäpäätyyn on lisätty uusi hissi- ja 
porrasyhteys, joka liittää tilat VTT:n näyttelytiloihin. 
Varuskuntasairaalan tilasarja liittyy gallerian tiloihin 
uuden liitososan kautta, joka johdattelee kulkijan 
kahden massiivitiiliseinän välistä. 

 

  

3.3. Varuskuntasairaala
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Galleriatilat muodostavat jatkumon lasaretin, VTT:n 
ja varuskuntasairaalan näyttelytilojen sarjalle sekä 
täydentää korttelin tilatarjontaa ja tuo uudenlaisen 
kerrostuman korttelin rakennuskantaan. 
Rakennuksen massiivitiilestä tehdyt 
vertikaaliyhteydet liittävät sen materiaaleiltaan 
korttelin muuhun rakennuskantaa, kun taas 
puurakenteiset galleriatilat ilmentävät tämänhetkistä 
rakennusteknistä ja arkkitehtuurista osaamista. 
Rakenteet ja materiaalit ovat vahvasti läsnä uusissa 
galleriatiloissa. Galleriatilat muodostuvat yhdestä 
suuresta hallimaisesta tilasta, jota sivuavat 
näyttelykiertoa ja huoltoa varten osoitetut 
sivukäytävät. Tila on verrattavissa VTT:n nosturi- 

 

 

halliin, mutta suurempien jännevälien ja 
kerroskorkeuden ansiosta se mahdollistaa 
suuremman tilan muodostumisen rakennuksen 
keskiosaan. Galleriatilaan siivilöityy runsaasti 
luonnonvaloa tilan päädyissä sijaitsevien sekä pitkien 
sivujen katon rajassa kulkevien ikkunoiden kautta. 

Galleriatilat liittyvät entisen 
mittanormaalilaboratorion tiloihin rakennuksen 
eteläpäädyssä sijaitsevan kierreportaan ja 
hissiyhteyden kautta. Porras ohittaa ensimmäisen 
kerroksen aulatilat laskeutuen maan alle, josta 
liitoskäytävä johdattelee kävijän 
mittanormaalilaboratorion tiloihin.  
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  Galleriatilat muodostavat jatkumon lasaretin, VTT:n 
ja varuskuntasairaalan näyttelytilojen sarjalle sekä 
täydentää korttelin tilatarjontaa ja tuo uudenlaisen 
kerrostuman korttelin rakennuskantaan. 
Rakennuksen massiivitiilestä tehdyt 
vertikaaliyhteydet liittävät sen materiaaleiltaan 
korttelin muuhun rakennuskantaa, kun taas 
puurakenteiset galleriatilat ilmentävät tämänhetkistä 
rakennusteknistä ja arkkitehtuurista osaamista. 
Rakenteet ja materiaalit ovat vahvasti läsnä uusissa 
galleriatiloissa. Galleriatilat muodostuvat yhdestä 
suuresta hallimaisesta tilasta, jota sivuavat 
näyttelykiertoa ja huoltoa varten osoitetut 
sivukäytävät. Tila on verrattavissa VTT:n nosturi- 

 

 

halliin, mutta suurempien jännevälien ja 
kerroskorkeuden ansiosta se mahdollistaa 
suuremman tilan muodostumisen rakennuksen 
keskiosaan. Galleriatilaan siivilöityy runsaasti 
luonnonvaloa tilan päädyissä sijaitsevien sekä pitkien 
sivujen katon rajassa kulkevien ikkunoiden kautta. 

Galleriatilat liittyvät entisen 
mittanormaalilaboratorion tiloihin rakennuksen 
eteläpäädyssä sijaitsevan kierreportaan ja 
hissiyhteyden kautta. Porras ohittaa ensimmäisen 
kerroksen aulatilat laskeutuen maan alle, josta 
liitoskäytävä johdattelee kävijän 
mittanormaalilaboratorion tiloihin.  

 

  

Näkymä gallerian 
näyttelyhallista 113Aikakone



GSEducationalVersion

poikkileikkaus 1:300 pitkittäisleikkaus 1:300

114 Aikakone: Suunnitelma



GSEducationalVersion

2. kerros 1:300

115Aikakone



Mittanormaalilaboratorion maanalaiset tilat nivovat 
näyttelykierron yhtenäiseksi kierroksi. Tiloille 
tehtävät muutoksen referoivat ja mukailevat 
rakennuksen alkuperäistä logiikkaa ja 
ominaispiirteitä. Kierto kulkee alkuperäistä 
sivukäytävää pitkin ohittaen kaksi entistä 
laboratoriotilaa, joihin on jätetty joitakin teknisiä osia 
muistuttamaan rakennuksen alkuperäisestä 
käyttötarkoituksesta. Rakennuksen alkuperäiset 
materiaalit on jätetty myös näkyviin. Sivukäytävän 
varrella sijaitsevat peruskallioseinämät ja paikalla- 

 

 

 

 

valetut maavallit on säilytetty näkyvillä. Rakennuksen 
ainoa visuaalinen yhteys maan päälle on entinen 
huoltokuilu. Kuilu on muutettu valoaukoksi, joka tuo 
luonnonvaloa maanalaisiin tiloihin. 

Mittanormaalilaboratorion tilat toimivat 
näyttely ja tapahtumatiloina. Ne liittyvät 
näyttelykierron muihin tiloihin uuden 
galleriarakennuksen hissi- ja porrasyhteyden, VTT:n 
hissiyhteyden sekä lasaretin itäpäädyn sisäänkäynnin 
porrasyhteyden kautta.  

3.5. Mittanormaalilaboratorio
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  Mittanormaalilaboratorion maanalaiset tilat nivovat 
näyttelykierron yhtenäiseksi kierroksi. Tiloille 
tehtävät muutoksen referoivat ja mukailevat 
rakennuksen alkuperäistä logiikkaa ja 
ominaispiirteitä. Kierto kulkee alkuperäistä 
sivukäytävää pitkin ohittaen kaksi entistä 
laboratoriotilaa, joihin on jätetty joitakin teknisiä osia 
muistuttamaan rakennuksen alkuperäisestä 
käyttötarkoituksesta. Rakennuksen alkuperäiset 
materiaalit on jätetty myös näkyviin. Sivukäytävän 
varrella sijaitsevat peruskallioseinämät ja paikalla- 

 

 

 

 

valetut maavallit on säilytetty näkyvillä. Rakennuksen 
ainoa visuaalinen yhteys maan päälle on entinen 
huoltokuilu. Kuilu on muutettu valoaukoksi, joka tuo 
luonnonvaloa maanalaisiin tiloihin. 

Mittanormaalilaboratorion tilat toimivat 
näyttely ja tapahtumatiloina. Ne liittyvät 
näyttelykierron muihin tiloihin uuden 
galleriarakennuksen hissi- ja porrasyhteyden, VTT:n 
hissiyhteyden sekä lasaretin itäpäädyn sisäänkäynnin 
porrasyhteyden kautta.  
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Suunnitelma Kaartin lasaretin korttelin 
muuttamisesta kulttuuritoimintojen kortteliksi 
tarjoaa vision siitä, kuinka korttelin monimuotoista ja 
ajallisilta kerroksiltaan rikasta kokonaisuutta 
voitaisiin käsitellä. Suunnitelma ei anna täsmällisiä 
ratkaisuja korttelin kehittämiseen vaan 
kokonaisvaltaisen ajatuksen, joka tuo esiin korttelin 
rakennuskannan potentiaalin. Korttelin merkitys on 
Hietalahden alueen identiteetin kannalta merkittävä, 
sillä se ilmentää viimeisen kahdensadan vuoden 
aikaisia muutoksia alueella. Luomalla uusi julkisten 
kulttuuritoimintojen kortteli korttelin merkittävä 
rakennuskanta voidaan säilyttää, jonka lisäksi voidaan 
vahvistaa alueen identiteettiä sekä edesauttaa 
Hietalahdentorin ympäristön kaupallisten ja 
kulttuuristen toimintojen kehittymistä. 

Korttelisuunnitelman viitteellinen esitys eri 
toimintojen jäsentymisestä olemassa oleviin 
rakennuksiin sekä korttelin rakennuskannan 
täydentäminen uusilla galleriatiloilla luo pohjan 
korttelin kehittämiseksi. Suunnitelman ratkaisut 
kunnioittavat olemassa olevan rakennuskannan 
yksilöllisiä luonteenpiirteitä sekä tarjoavat ratkaisun 
korttelin avaamiseksi julkiseen käyttöön siten, ettei 
korttelin suojaisa ja sulkeutunut luonne vahingoitu. 
Tämän ohella konseptuaalinen suunnitelma 
yksittäisten rakennusten käsittelystä esittää, kuinka 
olemassa olevien rakennusten ominaispiirteitä voisi 
kehittää ja tuoda ilmi uudella tavalla uusiokäytön 
yhteydessä. Korttelin rakennuskantaan jäsennelty 

näyttelykierto luo kokemuksellisen aikamatkan eri 
aikakausia edustavien tilojen läpi korostaen kunkin 
aikakauden tyypillisiä arkkitehtonisia ratkaisuja. 
Uusiokäyttösuunnitelman ohella uudisrakennus 
monipuolistaa korttelin tilantarjontaa ja aktivoi 
ympäröivää kaupunkitilaa kunnioittaen korttelin 
ominaisia luonteenpiirteitä luoden uuden 
kerrostuman sen monipuoliseen historiaan.  

Kokonaisuudessaan suunnitelmaosuus on 
kokeilu teoriaosuudessa läpikäytyjä uusiokäytön 
pääperiaatteita ja konsepteja. Kortteli on toiminut 
eräänlaisena alustana näiden konseptien ja 
periaatteiden kokeiluille. Diplomityön teoria-, 
analyysi- ja suunnitelmaosuuksien lopputuloksena 
syntyi kokonaisuus, joka tutkii ja kokeilee erilaisia 
uusiokäytön periaatteita ja konsepteja, joiden pohjalta 
Kaartin lasaretin korttelin rakennuskantaa voidaan 
lähteä kehittämään. 

Korttelin kohtalon kannalta sen 
tulevaisuuden visiointi ja erinäisten kokeilujen 
tekeminen on ensimmäinen askel korttelin 
aktivoimiseksi, jotta se voisi jälleen toimia osana 
ympäröivää kaupunkitilaa ja näin ollen myös sen 
rakennuskannalle voitaisiin taata tulevaisuus. 
Olennaisinta korttelin rakennuskannan säilymiselle 
on se, että rakennukset saataisiin mahdollisimman 
pian takaisin aktiiviseen käyttöön, jotteivat ne jää 
luonnon voimien armoille ja rapaudu hiljalleen 
kehityksen tieltä pois. 
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