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KAARTIN KASARMIKORTTELI KEVÄÄLLÄ 2016. 

KAARTIN KASARMIKORTTELI

KORTTELIHISTORIASELVITYS
Kaartin kasarmikortteli Helsingissä on valtakunnan vanhimpia 
edustustiloja ja tärkeää helsinkiläistä kaupunkitilaa. Kaartin kort-
teli on rakennuksineen Suomen valtion omistuksessa ja sitä hal-
linnoi Senaatti- kiinteistöt. Kortteli on Suomen puolustusvoimien 
ja puolustusministeriön käytössä.

Arkkitehdit Mustonen Oy on laatinut vuosina 2016–2017 Kaar-
tin kasarmikorttelista ensin korttelihistoriaselvityksen sekä tä-
män jälkeen suppeat rakennushistoriaselvitykset 1960-luvun vi-
rastosiivestä, 1800-luvun lopun punatiilirakennuksista sekä 
1960-luvulla rakennetusta keskuspaviljonkirakennuksesta. Tie-
toaineiston käsittelyssä on noudatettu turvavaatimuksia ja henki-
löstöstämme on tehty turvallisuusselvitys.

Korttelihistoriaselvitys kattaa korttelin rakennusten ja ra-
kennelmien rajaaman piha-alueen ja sen rakennushistorian vai-
heet. Kaartin kortteli rakennettiin sotilaskasarmiksi, jonka ensim-
mäiset rakennukset valmistuivat 1820-luvulla . Nykyinen raken-
nuskanta muodostuu kahdesta osittain säilyneestä kasarmira-
kennuksesta (C.L.Engel, E. B. Lohrmann), kahdesta 1890-luvun 
punatiiilisesta kasarmirakennuksesta (Ernst Theodor Granstedt, 
1889 ja 1890) sekä 1960-luvun toimistorakennuksista ja keskus-
paviljongista (Viljo Revell ja Heikki Castrén, 1961, 1965 ja 1968). 

Kortteliselvityksessä kartoitetaan korttelin sekä sen rakennuk-
sien ja pihatilojen rakentumisen vaiheet ja taustoja 1800-luvun 
alusta 2000-luvulle. Korttelin ja sen rakennusten pitkä elinkaari 
on edellyttänyt laaja-alaista selvitystä. Korttelin historia on samal-
la olennainen osa Helsingin kaupunkisuunnittelun historiaa. 

Selvitys jakaantuu kahteen osaan, jotka muodostavat parin. 
Ensimmäisessä osassa on käyty läpi korttelin vaiheiden ja sen 
historiaassa merkittäviksi katsottujen tapahtumien taustaa lyhy-
esti. Toisessa osassa korttelin rakentumisen eri vaiheet on esitet-
ty kaaviokuvina. Lopuksi on koottu luettelo korttelin rakennuksis-
ta ja rakennelmista vuosina 1820-2016.
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1980-90-l.

2000-10-l.

Merkittävä muutos / korjaus

1968

vanha pienijakoinen 

nupukiveys

nupukiveys

kulkualueiden sileämpi 

kiveys

betonilaatoitus

uusi kulmikas 
graniittikiveys

noppakiveys

RASTEREIDEN JA MERKKIEN 
SELITYKSET

sisäänkäynti kortteliin

yleisöltä suljettu 
sisäänkäynti kortteliin

KAAVIOTARKASTELU ON OLLUT TÄRKEÄ OSA SELVI-
TYKSIÄ. KAAVIOIDEN AVULLA SEKÄ TEHDÄÄN TUT-
KIMUSTA ETTÄ ON MAHDOLLISTA ESITTÄÄ TIETOA 
KOMPAKTISTI VISUAALISESSA MUODOSSA.


