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Tiivistelmä 

Kaartin maneesi sijaitsee Helsingin keskustassa, alueella jonne kaupunki levisi vasta 1800-luvun viimeisinä 
vuosikymmeninä. Se toimi valmistuttuaan 1877 hevosmaneesina ja 1900-luvulla messu, näyttely- ja urheiluareenana.  
Maneesi ei tuhoutunut toisessa maailmansodassa mutta heti sotien jälkeen 1947 sen ala- ja yläpohjat purettiin ja tilalle 
rakennettiin viisikerroksinen parkkihalli, johon sijoitettiin myöhemmin myös toimistotiloja.   

Kaartin maneesia ympäröi  sarja 1800-luvun lopulla rakennettuja julkisia rakennuksia. Toisin kuin ympärillä sijaitseva 
umpikorttelien tiivis kaupunki, nämä julkiset rakennukset sijaitsevat tonteillaan vapaasti. Kaartin maneesi on ainoana 
näistä vapaasti tonteillaan sijaitsevista rakennuksista menettänyt sen julkisen luonteen.  

Diplomityö jakautuu kahteen osaan. Kirjallisessa osassa käsittelen kaartin maneesin rakennushistoriaa ja ympäröiviä 
julkisia rakennuksia. Osana tätä rakennussarjaa palautan maneesille sen julkisen tilan ja sen aseman ympäröivässä 
kaupunkitilassa.  

Diplomityön toinen osa on maneesin muuttaminen kulttuurikeskukseksi. Olen pyrkinyt säilyttämään maneesissa 
mahdollisuuksien mukaan 1940-luvulla tehtyjä muutoksia. Näitä parkkihalliin liittyviä rakenteita ei ole suojeltu mutta 
mielestäni ne liittyvät elimellisenä osana maneesin historiaan. Tämä historia ei välttämättä ole rakennustaiteellisesti 
kovin kaunista mutta siitäkin huolimatta se kertoo oman tarinansa tästä jatkuvasti muuttuvasta kaupungista.  



Aluksi

Tanssin pienenä satubaletissa. En tark-
kaan muista, oliko se minun vai äitini 
idea. En kauheasti välittänyt harrastuk-
sesta, mutta muutamia eläviä muisto-
ja joka viikkoisesta harrastuksesta on 
minulle jäänyt. Kun kävelin iso reppu 
selässä mustikka-popcornin hajuista 
käytävää, muistan miten käytävälle kuu-
lui ympäröivistä saleista musiikkia. Pa-
rasta oli, jos ovi oli jäänyt auki ja pääsin 
seuraamaan kun vanhemmat tanssivat 
klassista balettia. Minusta oli ihmeel-
listä, miten kevyesti tanssija pystyi liik-
kumaan, niin kauniisti mutta kuitenkin 
niin voimakkaasti. Nämä hetket olivat 
ohimenevää herkkua, minulle itselleni 
luvassa oli kankeita hyppyjä kankaiset 
hirven sarvet päässä. 

Päätin kaksikymmentä vuotta sitten 
Wienissä, Schönbrunnin palatsin pihalla, 
että minusta tulee arkkitehti. Silloin ark-
kitehtuuri oli minulle patsaita, kipsiko-

risteita, rokokoota, barokkia, auringon-
paistetta ja suklaakakkuja. Haaveet eivät 
toki kestäneet Tampereelle saakka, mut-
ta vasta täällä oivalsin, että arkkitehtuuri 
on mitä suurimmissa määrin sosiaalista. 
Elämme jatkuvassa vuorovaikutukses-
sa ympäristömme kanssa - siitä paljon 
saaden ja sille paljon antaen. Rakenne-
tulla ympäristöllä on vaikutusta meihin 
ja siksi sillä on merkitystä meidän kaik-
kien hyvinvoinnin kannalta. Tästä oival-
luksesta haluan osoittaa suuret kiitokset 
tutkija Seppo Auralle. 

Kun etsin aihetta diplomityölleni, tiesin 
ainoastaan, että halusin tehdä jotain 
joka lisäisi kaupungin keskustan mo-
nimuotoisuutta ja toisi erilaisia ihmisiä 
yhteen. Minulle kaupunki on hyvin rakas 
aina muuttuvana ja jatkuvasti itseään 
uusivana rakenteena. Eräänä kesäpäivä-
nä poljin pyörällä Kasarminkatua pitkin 
Kaartin maneesin ohi ja tajusin löytänee-

ni etsimäni paikan. Siinä paikassa to-
teutui kaikki diplomityölleni asettamani 
tavoitteet ja kohde sijaitsee kaupungin 
ydinkeskustassa. Samalla sen ympärillä 
on julkisia rakennuksia, joita käyttävät 
eri-ikäiset ihmiset. 

Kun suunnittelin maneesin toimintoja, 
muistin nuo lapsuuden hetket Tapiolan 
tanssiopiston käytävillä. Päätin, ettei sen 
pienen satubalettiin portaita kiipeävän 
pojan tarvitse varastaa noita hetkiä näh-
däkseen muiden tanssivan, vaan jokai-
nen liike on osa avointa esitystä, joka on 
tarkoitettu vain hänelle.  
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1. Johdanto

Maneesi vapautuu lähivuosina puo-
lustushallinnon alaisuudesta. Diplo-
mityössäni olen suunnitellut maneesin 
kolmatta vaihetta, sitä mitä kaupungin 
keskustassa sijaitsevaan, nykyisin vii-
sikerroksiseen entiseen hevosmaneesiin 
voidaan sijoittaa. Olen pohtinut ennen 
kaikkea sitä, miten suhtautua alkuperäi-
sen maneesin tuhonneeseen toisen vai-
heen rakenteisiin. 

Työtä tehdessäni olen joutunut ottamaan 
kantaa mm. välipohjiin ja niitä kannat-
televiin pilareihin. Nykyinen rakennus 
on matalan kerroskorkeuden johdosta 
luonteeltaan selvässä ristiriidassa alku-
peräisen hevosmaneesin suuren avoimen 
tilan kanssa. Toisaalta aika parkkihallina 
on ollut merkittävä osa maneesin histo-
riaa, ja autoistuvan Suomen menneisyys 
korostuu juuri maneesin kohdalla.

Vuonna 1877 hevosmaneesiksi rakennet-
tu Kaartin maneesi on kohdannut monia 
muutoksia menneinä vuosikymmeninä. 
Sen jälkeen, kun sen alkuperäinen toi-
minta hevosmaneesina lakkasi, on se 
suuren vapaan tilansa ansiosta toiminut 
monien suurten kansallisten tapahtumi-
en näyttämönä. 

Vuosien 1940 ja 1970 välinen aika Suo-
messa oli voimakkaan kasvun aikaa. So-
dan jälkeen maa alkoi nousta jaloilleen ja 
tie agraariyhteiskunnasta kohti teollistu-
vaa ja kaupungistuvaa yhteiskuntaa oli 
alkanut. Tästä kehityksestä Kaartin ma-
neesikin sai osansa. Sodassa se selvisi 
vaurioitta, mutta vuonna 1947 alkaneet 
muutostyöt veivät maneesilta tammisen 
alakaton ja toivat mukanaan välipohjia. 
Maneesi oli muuttunut parkkihalliksi ja 
bensa-asemaksi. Nykyisin se toimii puo-
lustusvoimien ja Helsingin poliisin auto-
hallina ja siellä on myös toimistotiloja.
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Asemakaavallinen tilanne
Tontin, jolla maneesi sijaitsee, voimas-
sa oleva asemakaava on vuodelta 1956. 
Siinä se on merkitty yleisen rakennuksen 
tontiksi (Y). Kaartin maneesi on suojeltu 
asetuksella 18.9.1980. Sen lähtökohta-
na oli vuoden 1877 maneesi siten kuin 
se oli säilynyt. Rakennushallitus vuonna 
1976 vastusti Kaartin maneesin suojelua 
asetuksella sillä pe-
rusteella, että se oli liian kallista. Mu-
seovirasto totesi tähän, ettei sisätilojen 
ennallistaminen ole tarpeen.1

Kaupunkitila
Kaartin maneesi sijoittuu nykyisen Hel-
singin liikekeskustan ja eteläisen asunto-
valtaisen kaupunginosan välimaastoon. 
Alueella ei ole voimakasta omaa identi-
teettiä. Se si-
jaitsee vain muutaman korttelin päässä 
keskustasta. Mutta vaikka näiden muu-

tamien kortteleiden muodostama matka 
on maantieteellisesti lyhyt, on se ”psyko-
logisesti” paljon pidempi.

Kaartin maneesi on osa suurempaa 
julkisten rakennusten sarjaa, joka al-
kaa Johanneksen kirkolta, Punanotkon 
puistosta ja kulkee maneesin läpi aina 
Saksalaiselle kirkolle. Nämä julkiset 
rakennukset keräävät yhteen helsinki-
läisiä merkkirakennuksia 1800-luvulta 
lähtien. Tämä rakennusten sarja ja sitä 
ympäröivä puistomainen alue palveli jo 
1900-luvun messutapahtumia. Kaikki 
alueen julkiset rakennukset ovat myös 
sen ainoita vapaasti tontillaan seisovia 
rakennuksia. Muut korttelit alueella ovat 
tiiviitä umpikortteleita.

Maneesi itsessään on katutilasta eril-
lään. Sen alkuperäisestä etujulkisivusta 
on tullut sen takajulkisivu. Ja sen Kasar-

minkadulle suuntautuva pääjulkisivu on 
irti katutilasta. Siihen tehdyt voimakkaat 
muutokset ja lisäykset lisäävät sen eriy-
tymistä aktiivisesta katutilasta. 

Tasamaatyyppinä kaltevaan rinteeseen 
rakennettuna ei maneesi mitenkään voi 
nousta tasa-arvoiseen asemaan sitä reu-
nustavien rakennusten kanssa. Etelästä 
Kasarminkatua tultaessa maneesista 
näkyykin vain sen huopakatto.

Maneesin entinen pääjulkisivu Fabianin-
kadun puolella on painunut. Tästä joh-
tuen tori, jolle ihmiset näytösten jälkeen 
maneesista purkautuivat, on kadonnut. 
Nykyisin yhteyttä puistoon on heiken-
netty parkkihalliin johtavalla kallioluolan 
suuaukolla. Muutenkin koko alue on 
Tähtitornin ”pimeä nurkka”, jonka yhteys 
muuhun kaupunkiin on hyvin heikko.

Jos maneesin yhteys ympäröivään kau-
punkitilaan on kaupunkikuvallisesti 
heikko, nousee sen merkitys Punanotkon 
kadun päätteenä. Samalla sen sijainti 
kulttuuri-Helsingin keskuksessa nostaa 
huomattavasti sen mahdollisuuksia tulla 
aktiiviseksi toimijaksi ympäröivässä ka-
tutilassa. 

Maasto
Alue oli vuosisatoja vaikeakulkuista. Sitä 
tasoitettiin moneen kertaan. Mutta sil-
ti se toimii kaupungin reunana. Nämä 
kaupungin reuna-alueet kaavoitettiin 
viimeisimpänä ja maneesi Kirurgisen 
sairaalan ohella kuuluukin seitsemän-
teen eli viimeiseen esikaupunginosaan. 
Osittain tästä johtuen karttaa katsot-
taessa alueen rakennukset seisovat irti 
niitä ympäröivistä katutiloista. Vaikea 
maasto ei ole parantanut Kaartin manee-
sin mahdollisuuksia. Maneesin tasamaa-

2. Analyysi kaupunkitilasta
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tyyppi ei pääse oikeuksiinsa rinnetontilla 
ja räystäskorkeuden mataluus ei kestä 
suuria maastonvaihteluita sokkelilinjas-
sa. Maneesin tonttia leimaavatkin suuret 
korkeuserot. 

Etuna voidaan pitää, että maneesi sijoit-
tuu kaupallisen keskustan ja eteläisen 
asuinrakennuspainotteisen Helsingin 
välimaaston siten, ettei sen välittömässä 
läheisyydessä ole asuintaloja, jotka pitäi-
si suunnitelmassa ottaa huomioon.

Liikenne
Jo kauan kaupunki on ikään kuin päät-
tynyt Kasarmintorille ja jatkunut Täh-
titorninmäen eteläpuolelle, ja maneesin 
alue jää näiden molempien ”kaupunkien” 
väliin esikaupungiksi. Kuitenkin julkinen 
liikenne on sitonut alueen hyvin kiin-
ni ympäröivään kaupunkiin. Maneesin 
pohjoispuolella kulkeva kuja on ainoita 
reittejä itä–länsi suunnassa. Maneesia 
ympäröivien alueiden kävely-yhteyksien 
parantaminen on mielestäni ensiarvoisen 
tärkeää.
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Alueen kaavallinen historia
Ruotsin hävittyä sodan Venäjää vastaan 
vuonna 1809 Haminan rauhassa Suo-
mesta tuli Venäjän suuriruhtinaskunta. 
Keisarin määräyksestä pääkaupunki 
muutettiin Turusta Helsinkiin. 1808 
Helsingissä riehui tuhoisa tulipalo, joka 
tuhosi vanhaa rakennuskantaa. Johan 
Albrecht Ehrenström laati suurruhti-
naskunnan pääkaupungille 1812–1817 
uuden asemakaavan.2

Nykyisen Helsingin keskustan runkona 
on Ehrenströmin laatima asemakaava. 
Sen keskiakselina kulki Läntinen Kirk-
kokatu (nykyinen Unioninkatu). Katu 
kulkee pohjoisesta Siltasaaren rannoilta 
yli Tallimäen (nykyinen Suurkirkon kum-
pu) aina etelään Kasavuorelle (nykyinen 
Tähtitorninmäki) saakka. Toisena län-
si–itä-suuntaisena akselina kulki kaup-
patorilta kaksi puuistutuksin korostettua 
Esplanadia. Suunnitelmaa laatiessaan 
Ehrenström katsoi pidemmälle tulevai-

suuteen. Vanhoja keskustan kortteleita 
oikoessaan ja ajalle ominaista ruutukaa-
vaa luodessaan hän myös suunnitteli 
suuntia, joihin Helsinki tulevaisuudessa 
laajentuisi. Helsinkiä ympäröi idästä ja 
pohjoisesta meri, etelässä vaikeakulkui-
set kalliot (nykyinen Tähtitorninmäki). 
Ainoana vaihtoehtona hän näki Kampin 
suunnan lännessä. Tänne hän luonnos-
teli ”esikaupungin”, jonka korttelikoordi-
naatisto poikkesi keskustan koordinaa-
tistosta. Sommittelun akseliksi syntyi 
Bulevardi, joka nykyisin päättyy Hieta-
niemen torille ja jota reunustavat leveät 
puuistutukset. 

Kaavan etelälaita oli kallioista maastoa, 
jonne 1870-luvulla oli suunnitteilla esp-
lanadi, joka kulkisi aina merisatamasta 
Tähtitorninmäelle saakka ja näin yhdis-
täisi kaupungin myös etelässä kiinteäm-
min mereen. Suunnitelmasta kuitenkin 
luovuttiin sen kalleuden takia mutta 
rakentamatta jääneen esplanadin laidalle 

nousi muutamassa vuosikymmenessä 
merkittävä sarja julkisia rakennuksia: 
kouluja, kirkkoja sekä sairaalarakennuk-
sia.

Julkisten tilojen sarja
Helsinki levittäytyi etelään mäkien yli 
vasta 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. 
1870-luvulta vuosisadan loppuun kau-
pungin rajalle syntyi monia merkittäviä 
julkisia rakennuksia, aikana jolloin ra-
kentaminen kiihtyi Helsingissä. Klassis-
mi alkoi väistyä ja uusrenessanssi alkoi 
vallata alaa. 

Uusrenessanssin pyrkimyksenä oli luoda 
edustavia tiloja nousevalle ja kasvavalle 
kaupungin porvaristolle, joka taloudel-
lisesti osasi hyödyntää teollistumisen 
mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Ke-
hitys toi mukanaan rakentamiseen uusia 
teknisiä laitteita, joita oli helppo kätkeä 
uusrenessanssi runsaisiin koristeisiin ja 
ulokkeisiin.

Julkisivujen rikas ornamenttien käyttö 
oli tyylille ominaista. Fasadi voitiin jakaa 
pienempiin samanarvoisiin osiin ja näin 
julkisivua voitiin jakaa miltei loputto-
miin, niin vaaka- kuin pystysuunnassa. 
Suomessa, toisin kuin joissain Keski-
Euroopan metropoleissa, ornamenttien 
käyttö oli säästeliästä.3

Uusrenessanssin tyylikausi ei kestänyt 
kahtakymmentäkään vuotta. Kuitenkin 
näinä 1800-lopun viimeisinä vuosikym-
meninä silloisen Helsingin keskustan 
laidalle, uuden esikaupungin etelälaidal-
le, nykyiseen Kaartin kaupunkiin alkoi 
rakentamisen voimakkaan kasvun myötä 
nousta lukuisia uusrenessanssityylisiä 
rakennuksia julkista käyttöä varten. 
Monet rakennukset ovat vielä julkisessa 
käytössä; tosin kaikki eivät siinä, joihin 
ne alun perin oli suunniteltu.

3. Kaartin maneesin kolme aika-
kautta
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1. Läröverket för gossar och fl ickor
(nykyinen Design museo) – Keskieuroop-
palaista tiilirenessanssia jäljittelevän 
koulun suunnitteli Gustav Nyström. 
Koulu valmistu vuonna 1895. Design 
museo muutti tiloihin vuonna 1978. 

2. Tieteellisten seurojen talo (nykyi-
nen Rakennustaiteen museo) – Magnus 
Schjerfbeckiltä pyydettiin suunnitelmaa 
koko Kasarminkatu 24:ää rajaavasta ra-
kennuksesta. Pian huomattiin kuitenkin 
rakennuksen ylittävän tarvittavan tila-
tarpeen ja päädyttiin rakentamaan vain 
rakennuksen keskiosa. Tieteellisten seu-
rojen talo valmistui vuonna 1899. Raken-
nustaiteen museo siirtyi rakennukseen 
vuonna 1981. 

3. Ruotsalainen normaalilyseo – Vuon-
na 1864 valmistunut lyseo on ensimmäi-
nen rakennettu normaalilyseo. Tontilla 
oli koulua ennen sijainnut puinen Kaar-
tin harjoitusmaneesi. Koulun on suunni-
tellut Axel Hampus Dalström.

4. Suomalainen normaalilyseo – Vuon-
na 1867 ruotsalaiseen normaalilyseoon 
perustettiin suomenkielisiä luokkia. Sa-
maan aikaan käytiin voimakasta kielipo-
liittista keskustelua. Osittain tästä syys-
tä suomenkieliset luokat lakkautettiin 
1871 ja perustettiin oma suomenkielinen 
alkeisopisto korvaamaan lakkautettuja 
luokkia. Alkeisopiston ensimmäinen kou-
lurakennus valmistui 1878 F.A. Sjöströ-
min suunnitelmien mukaan. Normaa-
lilyseoksi muuttunut rakennus muutti 
viereiselle tontille valmistuneeseen Jacob 
Ahrenbergin suunnittelemaan rakennuk-
seen vuonna 1905. 

5. Saksalainen kirkko – Uusgotiikan 
katsottiin sopivan hyvin kirkkoarkki-
tehtuuriin 1800-luvun lopulla. 1864 
valmistunut Saksalainen kirkko edus-
taa uusgotiikkaa ja on Harald Bossen 
suunnittelema. Kirkko oli alun perin 
matalampi. Nykyisen asun se sai 1897, 

jolloin kelloja hankittaessa kirkko uusit-
tiin ulkoa. Sen tornia korotettiin ja seinät 
koristeltiin lasitetuin tiilin. 

6. Tähtitieteellinen observatorio
– Tähtitornin mäen tasoittaminen aloi-
tettiin köyhäinapuna 1860-luvulla. Vie-
lä vuosisadan alussa Tähtitieteellisellä 
observatoriolla oli merkittävä kaupunki-
kuvallinen rooli sen hallitessa kaupun-
kinäkymää puiden latvojen yläpuolella. 
Carl Ludvig Engel suunnitteli Helsingille 
observatorion sen muuttuessa pääkau-
pungiksi. Observatorion, joka valmistui 
vuonna 1819, esikuvina Engel käytti 
ulkomaisia, mm. Tarton ja Königsbergin, 
observatorioita. 

7. Johanneksen kirkko - A.E. Melande-
rin suunittelema uusgoottilainen kirkko 
valmistui 1891.

1. 2. 

3. 

4. 

5. 

7. 

7. 
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Dalströmin maneesi

Maneesin rakentaminen
Vanhat kartat Helsingistä kertovat, että 
nykyisen Kaartin maneesin läheisyydes-
sä oli jo 1800-luvun alussa maneesira-
kennuksia. 1800-luvun ensimmäisinä 
vuosikymmeninä rakennukset joutuivat 
huonoon kuntoon ja ne purettiin 1813.

Esikaupunkitorin (nykyisen Kasarminto-
rin) etelälaita oli jo Kaartin sotilaallisessa 
käytössä 1800-luvun alkupuoliskolla. 
Unionin-, Bernhardin- ja Fabianinka-
tujen väliselle alueelle oli rakennettu 
harjoitusmaneesi muutamaa vuotta 
aikaisemmin perustetun Suomen hen-
kivartiokaartin tarpeisiin. Muutoin alue 
palveli halkovarastona. 

1870-luvun alkupuolella heräsi keskus-
telu huonoon kuntoon joutuneen manee-
sin korjaamisesta tai sen korvaamisesta 

uudella kivisellä maneesilla. Paikkaa-
kaan ei pidetty soveliaana. Kenraaliku-
vernööri ja Senaatti kehottivat Maistraat-
tia tutkimaan sen mahdollista uudelleen 
sijoittamista Kampin nummelle paikalla 
sijainneen Turun kasarmin läheisyyteen. 
Vapautuvaa tonttia Maistraatti pyysi 
kruunulta tarpeettomana siirrettäväksi 
kaupungin haltuun. 

Samaan aikaan kun uudelle maneesille 
mietittiin uutta sijoituspaikkaa, pohdit-
tiin ensimmäisen normaalilyseon raken-
tamista. Keskustelu lyseon tarpeesta oli 
noussut jo vuosikymmen aikaisemmin. 
Lyseo päätettiin rakentaa 1864 valmis-
tunutta Saksalaista kirkkoa vastapäätä. 
Kun maneesia ei siirrettykään, näytti 
siltä että maneesi ja lyseo tultaisiin ra-
kentamaan samalla tontille.

Tulevan lyseon rehtori vastusti jyrkästi 
kyseistä ratkaisua ja korosti sen haittoja 

kirjelmässään 6.10.1874.4 Hän ehdotti, 
että maneesia ei rakennettaisi samalle 
vaan viereiselle tontille Kaartin kasarmin 
taakse. Paikalla sijaitsi muonamakasiini. 
31.1.1875 keisari määräsi käskykirjees-
sään, että rahat uuteen kiviseen ma-
neesiin oli maksettava Suomen sotilas-
varoista. Samassa kirjeessä keisari jätti 
kenraalikuvernöörin päätettäväksi raken-
nuksen lopullisen sijainnin.5  

5.4.1875 kenraalikuvernööri ilmoitti 
kirjelmässään, että tontti tullaan käyt-
tämään uuden normaalilyseon rakenta-
miseen. Samassa kirjeessä hän määräsi 
rakennettavaksi Katajanokalle uuden 
muonamakasiinin sotaväen tarpeisiin. 
Sen valmistuttua vanha maneesi oli 
määrä purkaa ja paikalle tuli rakentaa 
uusi kivinen maneesi harjoitustarpeisiin. 
Maneesi valmistui nykyiselle paikalleen 
1877.

Suunnittelijat
Päätöksen tultua suunnittelu kävi nope-
asti. Maneesin suunnittelijaksi on mer-
kitty intendentinkonttorin johtaja Aksel 
Hampus Dalström (1829–1882). Hän oli 
Tukholman Teknillisessä opistossa ja 
Kuninkaallisessa taideakatemiassa opis-
kellut arkkitehti. Hän vietti aikaa Parii-
sissa, ja siellä hän myös opiskeli jonkin 
verran mutta opinnot kuitenkin keskey-
tyivät. 

Dalström toimi vuodesta 1869 Intenden-
tin konttorin ylimpänä virkamiesark-
kitehtinä kuolemaansa saakka. Hänen 
suunnittelemien rakennusten määrä jäi 
melko pieneksi. Helsingistä mainitaan 
Dalströmin merkittäviksi töiksi vain Esp-
lanadin kappeli, Vanha ylioppilastalo ja 
Kaartin maneesi.6
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Kaartin maneesi mainitaan kuitenkin 
useassa lähteessä parhaaksi esimer-
kiksi rappaamattoman tiilen käytöstä 
1800-luvulla. Nils Wickberg kirjoitti 
arkkitehtilehdessä vuonna 1949 Kaartin 
maneesista: ”Näihin rappaamattomiin ”Näihin rappaamattomiin ”
tiilirakennuksiin kuuluvat niin huomatta-
vat luomukset kuin Engelin ja Lohrman-
nin varastorakennukset, Gylichin suuri, 
katedraalimainen Tyrvään uusi kirkko, 
Settebergin piirtämä uusi Vaasan hovioi-
keuden talo, kirkko ja satamamakasiini, 
Chiewitzin ja Heidekenin kirkkoja, ennen 
muita Porin suuri halli kirkko Rosenlewin 
sikäläisessä konepajassa valettuine, avoi-
mine torninhuippuineen. Tämän merkittä-
vän, jatkuvasti klassisistisia kuutiomaisia 
rakennusmassoja ja melko hillittyjä kes-
kiaikaisia muotoja käyttävän tiiliarkki-
tehtuurin loppupiste – ja samalla tohtinee 
ehkä sanoa huippupiste – on Kaartin 
maneesi Helsingissä.”7maneesi Helsingissä.”7maneesi Helsingissä.”   

1870-luvulla, kun Kaarin maneesia 
suunniteltiin, olivat arkkitehdin ja raken-
nusinsinöörin tehtävät jo erkaantuneet 
omiksi erikoisaloikseen. Dalström käyt-
ti Kaartin maneesin kattorakenteiden 
suunnittelussa Suomen ensimmäistä ja 
silloin vielä ainoaa rakennesuunnitte-
lijaa, norjalaissyntyistä Endre Levkeä. 
Hän muutti Hannoverista Suomeen 1860 
ja asui täällä aina kuolemaansa saakka, 
vuoteen 1882. Hänen erikoisosaamistaan 
käytettiin mm. vesijohtotöissä, rautatie-
rakennuksissa, kanava ja majakkatöissä. 
Näitä hän myös opetti myöhemmin Tek-
nillisessä opistossa.8

Rakenteet
Kuten edellä mainitsin, Kaartin manee-
si saavutti tyylillisesti erityishuomioita. 
Myös siinä käytetty kattorakenne on 
myös vertaansa vailla oleva taidonnäyte 
suomalaisessa puurakentamisessa. 

Maneesin kattotuolit olivat 32 metriä 
pitkiä ja 12 x 12 tuumaa paksuja tam-
miparruja. Esikuvansa, Moskovan ma-
neesin, kattotuolit olivat yli kymmenen 
metriä pidemmät, mutta tällaistenkin 
jännevälien hallittu rakentaminen oli 
todellinen insinöörityön taidonnäyttö. 
Niiden rakenteellinen esikuva oli melko 
perinteinen myöhäisantiikin kattotuoli-
tyyppi, jota käytettiin yleisesti Roomassa 
varhaiskristillisissä basilikoissa.9  
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Kaartin maneesi itsenäisessä Suomessa

Messuja ja näytöksiä
Suomi oli osallistunut kansainvälisille 
messuille ja maailmannäyttelyihin olles-
saan vielä Venäjän suurruhtinaskunta. 
Itsenäistymisen jälkeen 1918 Suomen 
oli aktiivisesti ruvettava etsimään uu-
sia kauppakumppaneita ulkomailta, 
kun Venäjä ei enää ollut itsestään selvä 
kauppakumppani. Tätä myyntityötä var-
ten alettiin järjestää erilaisia messuja ja 
näyttelyitä. 

Ensimmäiset messut päätettiin järjestää 
vuonna 1920 Johanneksen puistossa ja 
sitä ympäröivissä kouluissa. Pian kuiten-
kin huomattiin, ettei tilaa ollut riittävästi 
ja aluetta laajennettiin käsittämään mm. 
ympäröivien talojen pihat ja Kaartin ma-
neesi. 
Alue vakiintui messujen ja näyttelyiden 
pitopaikaksi. Messujen järjestämistä vai-
keutti kuitenkin tilojen luonne. Suurin 

osa tiloista oli koulujen käytössä tai ul-
kotilaa. Näin ollen suurien tapahtumien 
järjestäminen keskittyi vain kesäaikaan.

Vasta 1935 saatiin rakennettua Kisahal-
li, jonne pystyttiin järjestämään riittävän 
suuret messut yhden katon alle. Samaa 
rakennusta voitiin käyttää urheilutilai-
suuksiin. Tätä ennen Kaartin maneesi 
oli ehtinyt toimia lukuisten messujen ja 
näyttelyiden pitopaikkana. Kaartin ma-
neesissa järjestettiin mm. Suomen mes-
sut I–V 1920–1925, autonäyttely 1926, 
Helsingin ilmailunäyttely 1929, raken-
nustaiteen ja rakennusaineiden näyttely 
vuonna 1932. 

Samaan aikaan messujen kanssa Kaar-
tin maneesin avaraa sisätilaa käytettiin 
urheiluareenana. Siellä järjestettiin mm. 
yleisurheilun harjoituksia sekä paini- ja 
nyrkkeilykisoja aina toiseen maailmanso-
taan asti.

Autohalli
Helsinki sai isännöitäväkseen vuoden 
1940 olympiakisat. Ne kuitenkin jätet-
tiin järjestämättä maailmansodan takia 
ja isännyys siirtyi vuoden 1952 kisoihin. 
Olympiatoimikunta tarvitsi kisojen ajaksi 
autohallin ja se ehdotti puolustusminis-
teriölle, joka omisti Kaartin maneesin, 
sen muuttamista autohalliksi. Nils Erik 
Wickbergin vetoomukset ja maneesin 
historiallisen merkityksen selvittäminen 
vuoden 1949 Arkkitehti-lehdessä eivät 
ehdotuksen toteutusta estäneet. Tammi-
nen alakatto purettiin ja betoniset väli-
pohjat rakennettiin. Samalla Maneesin 
yhteyteen Kasarminkadun puolelle ra-
kennettiin lisärakennus huoltotiloiksi.10

  
Olympialaisten jälkeen Kasarminkadun 
puolelle tehtiin bensiinikioski, jolloin 
huoltotilojen viereen, Kasarminkadun 
varteen, rakennettiin suuri katos.

Nykyisin Kaartin maneesi on puolustus-
ministeriön ja Helsingin poliisin autohal-
lina.
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Analyysi Kaartin maneesin tulevaisuu-
desta

Maneesin suojelullinen tilanne

Kaartin maneesi on suojeltu Museovi-
raston toimesta asetuksella 18.9.1980. 
Päätös ei sisällä tarkempia määräyksiä 
suojelusta. Suojelun tarkoituksena on 
suojella maneesin kulttuurihistoriallista 
arvoa siten, ettei sen arvo vähene manee-
sin käytön muuttuessa.

Rakennushallitus vastusti maneesin 
suojelua vedoten kustannuksiin, joita 
syntyisi maneesin palauttamisesta alku-
peräiseen asuunsa. Museovirasto ilmoitti 
vastineessaan, ettei sisätilojen palautta-
minen ennalleen ollut tarpeellista.

Alueen voimassa olevassa asemakaavas-
sa, joka on vuodelta 1956, ei maneesia 
ole suojeltu. Koko 1900-luvun ensim-

mäisen puoliskon Kaartin maneesi on 
ollut suurten tapahtumien näyttämönä. 
Milloin se on ollut osa suuria messuja 
ja milloin sen suojissa on käyty paini-
otteluita. Vuonna 1952 valmistuneessa 
korjauksessa Kaartin maneesi suljettiin 
yleisöltä ja sen merkitys kaupunkilaisille 
heikkeni.

Julkisten rakennusten sarja

Kaartin maneesin rakentaminen sijoittuu 
ajallisesti voimakkaaseen rakennusvai-
heeseen 1800-luvun viimeisinä vuosi-
kymmeninä. Näinä vuosikymmeninä Hel-
singin silloisen kaupungin rajalle nousi 
useita uusrenessanssityylisiä rakennuk-
sia. Tämä rakennuskanta erottuu ym-
päröivistä kortteleista kahdella tavalla: 
Ensimmäinen ero ympäröiviin korttelei-
hin on rakennusten sijoittuminen tonteil-
leen. Toisin kuin ympäröivät umpikortte-
lit, uudet rakennukset seisovat vapaasti 

omilla tonteillaan. Ne muodostavat viillon 
muuten suljetussa kaupunkimaisessa 
rakennuskannassa. Toinen ero on niiden 
käyttötarkoitus. Rakennukset ovat jul-
kisia rakennuksia, kun taas ympäröivät 
korttelit ovat joko asuinkortteleita tai 
muuten poissa julkisesta käytöstä. Osa 
näistä uusrenessanssirakennuksista 
rakennettiin kouluiksi ja ovat nykyisin 
saaneet avoimemman käyttötarkoituksen 
museona tai kirjastona. 
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asuvien ja siellä vierailevien käyttöön. 
Kaartin maneesille pitäisi palauttaa sen 
asema tapahtumien areenana. Siellä on 
nyrkkeilty, järjestetty teatteri esityksiä. 
Sirkuskin on maneesissa vieraillut. 

Maneesi sijaitsee kahden koulun ja mu-
seoiden välittömässä läheisyydessä. 
Tämä sijainti mahdollistaa elävän kult-
tuurikeskuksen, joka kerää ympäröivän 
kaupungin eri-ikäiset ihmiset yhteen. 

Rakennustaiteelliset tavoitteet

Nykyisin vanhat teollisuuskiinteistöt 
kaupungin keskustoissa ja keskustojen 
laidoilla tyhjenevät. Tyhjeneviä teolli-
suuslaitoksia muutetaan yhä enenemäs-
sä määrin kulttuurin ja koulutuksen 
käyttöön.12

Rakennuksia suunniteltaessa ja raken-
nettaessa niillä on aina jokin käyttötar-

koitus. Ympäristö niiden ympärillä muut-
tuu ja tarkoitus, jota varten rakennus 
aikoinaan rakennettiin, saattaa kadota. 
On ensiarvoisen tärkeää rakennuksen 
säilymisen kannalta, että sillä on aidosti 
toimiva käyttötarkoitus. Rakennuksen 
pitää olla käytettävä. Toisaalta käyttö-
tarkoituksen muutos saattaa osaltaan 
johtaa vanhojen rakennusten kohdalla 
liialliseen purkamiseen ja vanhan katoa-
miseen.13  

Vanhasta Dalströmin maneesista ovat 
jäljellä seinät. Sisätilan purkaminen ja 
maneesin ennallistaminen eivät lisäisi 
maneesin todistusvoimaa nykyisestä. Au-
tohallirakenteet kuuluvat kiinteänä osa-
na rakennuksen historiaan. Samalla ne 
kertovat sodanjälkeisestä, autoistuvasta 
Suomesta. Jo nykyisin kadonneesta ben-
siinin myynnistä ovat kertomassa enää 
suuri katos Kasarminkadun varressa. 
Olen säilyttänyt kaikki autohallia varten 

rakennetut pilarit. Samoin olen säilyttä-
nyt olemassa olevia välipohjia kaikkial-
la, missä se on ollut mahdollista. Hallin 
kerroskorkeus on noin kolme metriä. Se 
on siis liian matala lähes millekään julki-
selle toiminnalle. Olen leikannut välipoh-
jiin aukkoja, jolloin toiminnalle tarvittava 
korkeus toteutuu. Kerroksiin on sijoi-
tettu keskuksen harrastetoiminta. Pidin 
tärkeänä tilojen ja toimintojen lomittu-
mista. Olen jakanut kerrokset toimin-
tojen mukaan. Lattiaa leikkaamalla on 
saavutettu näköyhteyksiä eri toimintojen 
välillä. Aukiolle päin olevat seinät ovat 
lasisia, jolloin sieltä voidaan katsella ylös 
kerroksiin. 

Harrastekerrosten seinät olen suunni-
tellut tehtävän lasista siellä missä se on 
ollut mahdollista. Tällä olen pyrkinyt 
tavoittamaan parkkihallille tyypilliseen 
vapaan vaakasuuntaisen tilan.

Käyttötarkoituksen valinta

Kaartin maneesi toimii välittäjänä Johan-
neksen kirkon ympäristön ja Tähtitornin-
mäen välillä. Maneesi on edellä mainit-
semieni julkisten rakennusten sarjassa 
ainoa, jolla ei ole julkista statusta. Mie-
lestäni on perusteltua palauttaa Kaar-
tin maneesi osaksi tätä julkisten tilojen 
sarjaa. 

Kaartin maneesia vastapäätä sijaitsevat 
Rakennustaiteen museo sekä entinen 
Käsi- ja taideteollisuusmuseo, nykyiseltä 
nimeltään Design museo. Näiden kahden 
museon väliin jäävälle avoimelle ton-
tinosalle on ollut suunnitelmia rakentaa 
museoita yhdistävä vaihtuvien näytte-
lyiden tila. Joissakin ehdotuksissa myös 
maneesiin on suunniteltu kaupallista 
yritystoimintaa.11  

Mielestäni tila pitäisi saada alueella 

4. Suunnitelmakuvaus
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Olen pyrkinyt yhdistämään hevosmanee-
sille tyypillisen suuren vapaan tilantun-
nun ja parkkihallin vaakasuuntaisuu-
den. Aukiotila on yhtä suurta vapaata 
tilaa, jonne voidaan järjestää erilaisia 
tilaisuuksia ja tapahtumia. Pidin tärkeä-
nä, että tilaan on joka suunnalta helppo 
päästä ja että se pysyisi mahdollisimman 
vapaana 

Kasarminkadun puolella oleva vanha 
lisärakennus puretaan, jolloin maneesi 
nousee voimakkaammin osaksi Kasar-
minkadun puoleista katutilaa. 
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5. Loppusanat

Kun Ehrenström piirsi Helsingille ase-
makaavan 1817, hän saattoi nähdä 
kaupungin pitkänä projektina, joka 
valmistuisi jonakin vuonna. Kun ihmisiä 
alkoi muuttaa kaupunkiin, he asettuivat 
kuka minnekin, köyhimmät asemakaa-
van ulkopuolelle. Pikkuhiljaa asukkaat 
ottivat kaupungin haltuunsa. Kaupunki 
on elänyt ja elää edelleenkin omaa elä-
määnsä meidän ihmisten kautta. Se on 
pysähtymätön virta, johon voimme vain 
vähän vaikuttaa. Kaupungin muuttues-
sa myös sen asujaimisto ja rakennukset 
muuttuvat. Ne saavat lisärakennuksia, 
kattoja uusitaan, ovia lisätään. Kysymyk-
seksi nouseekin, miten näitä muutoksia 
tehdään.

On sääli, että Kaartin maneesin hienot ja 
harvinaiset kattorakenteet tuhottiin. Nii-
den uudelleen rakentaminen ei ole niiden 
palauttamista vaan uudelleen rakenta-
mista. Samassa yhteydessä kun katto-

rakenteet purettiin vuonna 1947, sinne 
rakennettiin viisi kerrosta välipohjia. 
Aluksi suunnittelin, että kaikki välipoh-
jat purettaisiin. Sitten pysähdyin ajat-
telemaan. Kerrokset kertovat osaltaan 
yhden luvun maneesin historiassa. Ne 
kertovat kaupungistuvasta ja autoistu-
vasta Suomesta. Ne kuvaavat oivallisella 
tavalla sitä tulevaisuuden uskoa ja tek-
niikan ylivoimaisuutta, johon sodan run-
telema Suomi rakennemuutoksessaan 
nojasi. Joskus väkivaltaisetkin muutok-
set ovat kuin arpia kasvoissa. Arvet ovat 
tärkeä osa, kun pyritään ymmärtämän 
rakennetun ympäristön muutosta ja sen 
kehitystä. Ja sen kokonaisuuden kautta 
ympäristöä pystytään arvottamaan ja sitä 
kautta rakentamaan kestävällä pohjalla.

Kaikkien muutosten taustalla pitää mie-
lestäni muistaa ajatus siitä, että kau-
punki ei ole meidän vaan se on meillä 
lainassa. Me olemme tämän kaupungin 

tuleville asukkaille sen velkaa. On tur-
ha yrittää tehdä kaupungista aikamme 
monumenttia; monumentteihin ei aika 
kapseloidu vaan jatkaa vääjäämättömästi 
kohti uusia sukupolvia.
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