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TIIVISTELMÄ

Diplomityön aiheena on Arkkitehtuurikeskus – suunnitelma Kaartin maneesiin. 
Kasarmikadulla Helsingissä sijaitseva Kaartin maneesi valmistui vuonna 1877 
armeijan harjoitusrakennukseksi. Harjakattoisen tiilirakennuksen on suunnitellut 
Axel Hampus Dalström. Rakennus muutettiin 1950-luvulla autohalliksi jakamalla 
yhtenäinen hallitila betonisin välipohjin kerroksiin. Tällä hetkellä rakennus on 
lähes tyhjillään ja huonokuntoinen. Kaartin maneesi on suojeltu ja sen omistaa 
Senaatti-kiinteistöt, jonka suunnitelmissa on peruskorjata rakennus uuteen 
käyttöön. 

Tässä diplomityössä Kaartin maneesiin sijoittuu Arkkitehtuurikeskus. Työn 
lähtökohtana on tutkia olemassa olevan rakennuksen mahdollisuuksia muuntautua 
uuteen julkiseen käyttötarkoitukseen. Suunnitelmassa on tarkasteltu olemassa 
olevaa kaupunkirakennetta sekä uuden käyttötarkoituksen mahdollisuuksia alueen 
elävöittämiseksi.  Varsinaisen rakennuksen muutosta on tarkasteltu rakennuksen 
historian, rakennussuojelun ja rakenneteknisten seikkojen asettamissa rajoissa, 
kuitenkin niin, että pääpaino on julkisen rakennuksen suunnittelukysymyksissä.

Työn osana on muotoilla Arkkitehtuurikeskuksen konsepti ja tilaohjelma 
olemassa olevan rakennuksen ehdoilla. Arkkitehtuurikeskus keskittyy tiedotus-, 
näyttely- ja arkkitehtuurikasvatustoimintaan. Rakennus toimii kohtaamispaikkana 
rakennetun ympäristön asiantuntijoille sekä näyttely-, työ- ja opetustiloina useille 
eri kohderyhmille. Suunnitelmassa rakennuksen hyötyala on 7100 m2, johon 
sisältyy näyttely-, galleria- ja aulatilat aputiloineen, kahvila, auditorio, kirjakauppa, 
kirjasto, työ- ja toimistotiloja sekä varasto- ja huoltotiloja. Arkkitehtuurikeskuksen 
yhteydessä sijaitsee myös Lasten arkkitehtuurikeskus näyttely- ja pajatiloineen.
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Pienoismalli

Suunnitelmassa Arkkitehtuurikeskuksen pääsisäänkäynti on Kasarmikadulta. 
Rakennuksen ulkohahmo säilyy suurimmaksi osaksi ennallaan. Betonivälipohjista 
säilytetään noin puolet. Kerroksiin sijoittuvien matalahkojen tilojen vastapainoksi 
tehdään korkeampia tiloja, jotka toimivat muistumina alkuperäisestä yhtenäisestä 
hallitilasta. Korkea tila reunustaa kaarevaa lasiseinäistä suurta näyttely- ja juhlasalia, 
joka muodostaa alapuoleisten puupintaisten auditorion ja istuskeluportaiden 
kanssa rakennuksen uuden osan. Muusta rakennuksesta poikkeava muoto lisää 
uuden kerrostuman rakennukseen säilyttäen kuitenkin riittävän etäisyyden 
olemassa oleviin rakenteisiin. 

Kaartin maneesi on nykymuodossaan merkittävä osa Helsingin rakennettua 
historiaa ja alueensa kaupunkitilaa. Uutta käyttötarkoitusta valittaessa on 
suotavaa ottaa huomioon aluetta elävöittävät vaihtoehdot. Kaartin maneesi 
soveltuu sijaintinsa ja kokonsa puolesta moneen tarkoitukseen. Tässä työssä 
ehdotettu Arkkitehtuurikeskus sopii hyvin valmiiseen kehykseen. Arkkitehtuuri 
ja rakennettu ympäristö eivät ole pelkästään uusia suunnitelmia ja rakennuksia, 
vaan se on suurelta osin olemassa olevaa ympäristöä – sen ylläpitoa ja vaalimista. 
Näin ollen Arkkitehtuurikeskus löytää luontevan paikan olemassa olevasta 
arvorakennuksesta.

Avainsanat: arkkitehtuurikeskus, Kaartin maneesi, arkkitehtuuri, rakennussuunnittelu, julkiset 
rakennukset



ABSTRACT OF MASTER’S THESIS

The Kaartin Maneesi, an old riding hall located on Kasarmikatu in Helsinki, 
was built for the Russian Imperial Guard in 1877 as an equestrian arena for 
military training. This ridge-roofed brick building was designed by Axel Hampus 
Dalström. The building was converted into a parking garage in the 1950s by 
dividing the uniform interior space into five floors. Currently, the building remains 
almost empty and in poor condition. Kaartin maneesi is a protected heritage site 
despite its present state. The owner of  the property, Senaatti-kiinteistöt (Senate 
properties), plans to renovate the building for a new use.

This master’s thesis describes the plan to transform Kaartin maneesi into a Centre 
for Architecture. The thesis first examines the possibilities of  transforming the 
existing building into a new public purpose, studies the existing urban structure, 
as well as the potential effects of  this new use in revitalizing the area. Although 
the actual building alteration is considered in terms of  the historical significance 
of  the building, building protection and technical aspects, the focus is on the 
public building design issues. 

One of  the tasks undertaken in this thesis is to form the Centre for Architecture 
concept and the space program in the existing building frame. The Centre for 
Architecture will provide a space for information, exhibition and education, serve 
as a meeting place for built environment professionals, as well as exhibition and 
working space for a variety of  target groups. The building covers a total area of  
7100 m2, which includes exhibitions, gallery and lounge facilities with auxiliary 
spaces, a café, an auditorium, a bookstore, library, work and office space, as well 
as storage and maintenance facilities. In the extension part of  the building is 
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situated the Children’s Centre for Architecture, along with its exhibition space 
and workshops.

In the plan, the main entrance to the building opens to Kasarmikatu. The 
building remains largely unchanged in appearance preserving half  of  the 1950s’ 
concrete structure. As an offset to the low former garage spaces, the new elevated 
spaces resembles the original unitary space of  the riding hall. The elevated space 
borders the large, curved glass-walled exhibition and multipurpose hall, which, 
with the wooden auditorium and auditorium stairs below, form the new part of  
the building. The new shape adds a new layer to the building, while maintaining 
a sufficient distance to the existing structure.

Kaartin Maneesi in its current state forms a significant part of  the built history 
of  the city of  Helsinki and its surrounding urban space. When considering a new 
use for the building, it is desirable to take into account those options that can 
best revitalize the area. Kaartin Maneesi is suitable in size and location for many 
purposes. Proposed in this thesis, a Centre for Architecture is well suited to the 
existing frame. Architecture and the built environment consist not only of  new 
designs and buildings, but also to a large extent the existing environment – the 
maintenance and preservation of  this environment. Consequently, the Centre for 
Architecture will find a natural place in a historically valuable building.

Keywords: centre for architecture, architecture centre, Kaartin maneesi, building design, public 
building design
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1  JOHDANTO
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1.1 LÄHTÖKOHDAT

Diplomityön aiheena on Arkkitehtuurikeskus – suunnitelma Kaartin manee-
siin. Kasarmikadulla Helsingin keskustassa sijaitseva Kaartin maneesi valmistui 
1877 armeijan harjoitusrakennukseksi. Sittemmin rakennuksella on ollut useita 
eri käyttäjiä ja käyttötarkoituksia. Tällä hetkellä Senaatti-kiinteistöjen omistama 
rakennus on lähes tyhjillään ja varsin huonossa kunnossa. Rakennus on suojeltu 
valtioneuvoston asetuksella vuonna 1980 ja rakennukselle on viime aikoina etsitty 
uutta käyttötarkoitusta. Kasarmikadulla lähes vastapäätä Maneesia sijaitsee Ark-
kitehtuurimuseon ja Designmuseon kortteli. Kummatkin museot ovat pitkään 
kaivanneet lisätilaa ja suunnitelmia on esitelty rakennusten väliin sijoitetusta lisä-
rakennuksesta sekä kokonaan uudesta rakennuksesta. Myös maneesiin on suun-
niteltu monia uusia käyttötarkoituksia: kulttuuri- ja näyttelytiloja sekä toimistoja 
ja asuntoja.  

Diplomityön aihe on muotoiltu vt. professori Jussi Murolen kanssa, ilman viral-
lista tilaajaa. Senaatti-kiinteistöltä on saatu tarvittavia tietoja ja Arkkitehtuurikes-
kukselta (nyk. ArchInfo) ja Arkkitehtuurimuseolta ideaan liittyviä kommentteja. 
Työn valvojana toimi professori Pirjo Sanaksenaho. 
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1.3 TYÖN RAKENNE JA TYÖTAPA

Työ koostuu kirjallisesta osuudesta sekä suunnitelmasta piirustuksineen. Kirjalli-
nen osuus jakautuu kahteen osaan: ”Suunnittelun lähtökohdat” johdattaa aihee-
seen eri näkökulmista ja ”Konsepti ja suunnitelma” esittelee suunnitteluratkaisut 
työn takana. Piirustuksiin sisältyy pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset, asema-
piirros, detaljipiirustuksia, kaavioita sekä havainnekuvia.   

Diplomityö on aloitettu aiheen muotoilulla ja aineiston hankkimisella. Varsinainen 
suunnittelutyö on edennyt piirtäen käsin ja tietokoneella sekä pahvisten pienois-
mallien avulla. Työn aiheesta ja suunnitteluratkaisuista on keskusteltu valvojan 
kanssa työn eri vaiheissa. Työtä on kommentoinut arkkitehti Markku Komonen, 
arkkitehti Jussi Murole, arkkitehtuurin historian professori Aino Niskanen ja ra-
kennetekniikan vt. professori Hannu Hirsi. 

1.2 TARKOITUS JA TAVOITE

Diplomityön tarkoitus on laatia suunnitelma Kaartin maneesin muuttamiseksi 
Arkkitehtuurikeskukseksi. Työ on rakennussuunnittelun (julkiset rakennukset) 
diplomityö, joten painotus on ensisijaisesti julkisen rakennuksen suunnitteluky-
symyksissä. Olemassa oleva rakennus ja rakenteet on huomioitu suunnittelussa 
yleisellä tarkkuudella. Rakenteiden nykyistä kuntoa ei ole kartoitettu eikä raken-
nelaskelmia esitetä. Talotekniikalle on osoitettu tilavaraukset. Maneesi on suojeltu 
rakennus, joten työssä otetaan kantaa rakennussuojelukysymykseen. 

Arkkitehtuurikeskuksen konsepti ja tilaohjelma on muotoutunut pääosin olemas-
sa olevan kaupunkirakenteen sekä rakennuksen ja rakenteiden ehdoilla. Tiloja ja 
rakenteita on sen jälkeen suunnitelmassa muokattu käytettävyyden mukaan sekä 
tilallisin ja esteettisin perustein. Työllä ei ole virallista tilaaja, joten käyttäjäksi on 
muotoiltu ”arkkitehtuurikeskus”, joka voi tarkoittaa yhtä rakennusta hallinnoivaa 
toimijaa tai useampia erillisiä toimijoita. Näyttely- ja yleiset tilat ovat käytettävissä 
sellaisenaan moniin eri tarkoituksiin ja muita tiloja voidaan muokata käyttäjien ja 
tilantarpeiden muuttuessa. 

Työn tavoitteena on suunnitelma, joka kunnioittaa olemassa olevaa rakennusta ja 
sen historiaa. Uusi yleisölle avoin käyttötarkoitus pyrkii houkuttelemaan alueelle 
lisää ihmisvirtoja, ja näin ollen herättelemään hiljaista kaupunkia Kasarmikadun 
ja Eteläsataman välissä. Rakennus toimii kohtaamispaikkana rakennetun ympäris-
tön asiantuntijoille sekä näyttely-, työ- ja opetustiloina useille eri kohderyhmille. 
Uusi maneesi itse rakennuksena ilmentää myös rakennetun ympäristön kerrok-
sellisuutta ja sen historiallista sekä yhteiskunnallista ulottuvuutta. Uusi käyttötar-
koituskin on voimassa vain toistaiseksi.





2  SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
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Kuvat 2.1.a-d.
Alkuperäisiä leikkaus-, julkisivu- ja pohjapiirustuksia.
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2.1 KAARTIN MANEESI

Kaartin maneesi valmistui 1877 armeijan harjoitusrakennuksesi. Arkkitehtinä toi-
mi Axel Hampus Dalström. Punatiilisessä hallirakennuksessa oli maapohja ja sen 
ulkoreunaa kiersi ratsastusrata. Puinen kattorakenne oli aikansa merkittävimpiä 
puurakenteita.

Axel Hampus Dalström toimi Yleisten rakennusten ylihallituksen ylitirehtööri-
nä vuosina 1869-82. Hän oli ensimmäinen arkkitehti tässä virassa1. Muita Dal-
strömin töitä Helsingissä ovat Vanha ylioppilastalo ja Esplanadin kappeli, jotka 
edustavat uusrenessanssia. Maneesi on ulkohahmoltaan vahvasti uusklassinen, 
mutta sen rappaamattomat tiilijulkisivut on sommiteltu romaanisista muotoai-
heista. Nils Erik Wickberg kirjoittaa Arkkitehtilehdessä (1-2/1949) että Kaartin 
maneesiin huipentuu 1800-luvun keskivuosikymmenten rappaamaton punatiili-
arkkitehtuuri, joukossa muun muassa Vaasan hovioikeuden talo (Setterberg) ja 
ritarihuone Helsingissä (Chiewitz)2.

Aikakauteen sijoittuu myös arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan työn erkaantumi-
nen toisistaan. Maneesin puinen kattorakenne oli huomattava. 12x12 tuumainen 
tammipuinen ristikko oli jänneväliltään 32 metriä. Sen suunnittelua ohjasi oletet-
tavasti Endre Lekve, Suomen Polyteknillisen opiston insinööritieteiden opettaja. 
Hän oli Suomen ensimmäinen varsinainen rakennesuunnittelija, mutta hän toimi 
asiantuntijana lähes kaikilla teknisillä aloilla.

Suuri, yhtenäinen sisätila oli monikäyttöinen. 1900-luvulle tultaessa maneesissa 
järjestettiinkin lukuisia erilaisia yleisötapahtumia, muun muassa näyttelyitä3, ur-
heilutapahtumia ja jopa sirkus4. Kun Messuhalli (nykyinen Kisahalli) valmistui 
vuonna 1935, maneesin merkitys näyttelyhallina väheni. 

1   Suomen rakennushallinto 1811-1961, s. 349.
2   Wickberg, Arkkitehti-lehti 1-2/1949, s. 8
3   Röneholm
4   Ollila & Toppari, s. 301.

1940-luvulla lähestyvät olympialaiset herättivät kiinnostuksen muuttaa Manee-
si autohalliksi. Monien asiantuntijoiden vastustuksesta huolimatta muutostyöt 
aloitettiin 1949. Puinen katto purettiin ja yhtenäinen hallitila jaettiin betonisin 
välipohjin viiteen kerrokseen. Kasarmikadun puolelle tehtiin lisärakennus, suuri 
katos sekä uusi yhteys Kasarmikadulta. Muutostöissä usean vuoden ajan arkki-
tehtina toimi Dag Englund. Olympialaisten jälkeen Maneesissa oli vuokralaisena 
huoltamoyritys, ja myöhemmin rakennusta on käyttänyt autohallina ja varastona 
muun muassa poliisi ja puolustushallinto. Tällä hetkellä maneesissa on  joitakin 
tiloja vuokrattuna, mutta suurimmaksi osaksi rakennus on tyhjillään ja huonossa 
kunnossa. Rakennuksen omistaa Senaatti-kiinteistöt, jonka tavoitteena on perus-
korjata rakennus uuteen käyttöön.

Kuva 2.1.e.
Ote vuoden 1878 asemakaavakartasta.  
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Kuva 2.1.f. (ylh. vas.)
Jarmo Inkisen piirtämä aksonometria alkuperäisistä 
kattorakenteista Puu-lehdessä 2/1983.

Kuva 2.1.g. (ylh. oik.)
Sisäkuvassa alkuperäinen alakatto ennen sen purkua.

Kuva 2.1.h. (oik.)
Muutoksessa 1949-52 alkuperäinen kattorakenne purettiin ja 
yhtenäinen hallitila jaettiin betonivälipohjin viiteen kerrokseen.
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2.2 RAKENNUSSUOJELU

Kaartin maneesi on suojeltu valtioneuvoston päätöksellä 18.9.1980 asetuksen 
(278/1965) nojalla. Sittemmin maneesi sisältyi myös vuoden 1985 rakennus-
suojelulakia täydentävään asetukseen valtion omistamien rakennusten suojelusta 
(480/1985). Nykyään asetus on lakkautettu ja valtion rakennusten suojelusta pää-
tetään rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (2010) mukaisesti. Aiem-
min tehdyt suojelupäätökset pysyvät kuitenkin voimassa.5  

Vuonna 1980 tehty suojelupäätös ei sisällä tarkempia määräyksiä vaan sen tar-
koituksena on turvata rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon säilyminen py-
syvästi. Museoviraston kannan mukaan suojelukysymystä arvioitaessa käytetään 
lähtökohtana rakennuksen nykytilaa. Alkuperäiset säilyneet maneesirakenteet 
sekä myöhemmät autohallimuutokset muodostavat rakennuksena kokonaisuu-
den, joka kytkeytyy Helsingin erilaisiin historiallisiin rakennus- ja kehitysvaihei-
siin. ”[Rakenteelliset] muutokset ovat mahdollisia, mutta niiden suunnittelussa on 
pyrittävä huolehtimaan, että kulttuuri- ja arkkitehtuurihistoriallisesta merkitystä 
omaaviin ulottuvuuksiin viittaavat nykyrakennuksen vakiintuneet piirteet riittä-
västi säilyvät.”6

5   Museovirasto, nba.fi
6   Museovirasto, muistio

Kuva 2.2.a. (ylh.).
Pohjoismaiset rakennuspäivät Kaartin maneesissa 1932. 
Maneesin yhtenäinen sisätila oli monikäyttöinen ja 
siellä järjestettiin lukuisia erilaisia yleisötapahtumia.

Kuva 2.2.b.
Kaartin maneesi autotallina. Kuva julkaistu Hufvud-
stadsbladet-lehdessä 15.2.1951.
Maneesi muutettiin autohalliksi ja yhtenäinen hallitila 
jaettiin betonisin välipohjin mataliin kerroksiin.
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2.3 ARKKITEHTUURIKESKUS RAKENNUKSENA

Arkkitehtuurikeskuksen tehtävä on yleensä toimia julkisena paikkana yleisölle, 
esimerkiksi näyttelyiden ja tapahtumien muodossa, sekä toimia kohtaamispaik-
kana alan asiantuntijoille. Lisäksi se on yleensä työpaikkana kyseistä toimintaa 
järjestävälle organisaatiolle. Arkkitehtuurikeskus julkisena rakennuksena palvelee 
siten monia eri käyttäjäryhmiä ja tehtävät ja painotukset vaihtelevat eri kohteissa. 
Lähes aina arkkitehtuurikeskuksista löytyy ainakin näyttely- ja kokoontumistiloja. 
Arkkitehtuurikeskusta hallinnoi yleensä paikallinen arkkitehtiliitto, yhdistys, sää-
tiö tai järjestö. Myös keskusten kokoonpano, laajuus ja rahoitusmallit vaihtelevat. 
Monet keskukset yhdistelevät arkkitehtuuria, designia ja muita taiteen aloja.

Arkkitehtuurikeskuksen, kuten muidenkin vastaavien julkisten rakennusten, tär-
kein ominaisuus on sijainti ja saavutettavuus. Keskeinen sijainti ja monipuolinen 
lähialue houkuttelevat ihmisiä luonnostaan ja hyvät kulkuyhteydet mahdollistavat 
saavutettavuuden kauempaakin.

Arkkitehtuuriin liittyvä näyttelytoiminta on monipuolista, ja näyttelyt ovat yleensä 
vaihtuvia. Perinteinen planssi- ja pienoismallinäyttely vaihtelee erityisesti laajuu-
deltaan, johon olennaisesti vaikuttaa käytettävissä olevien näyttelytilojen koko. 
Näyttelyissä voidaan hyödyntää sähköisiä medioita: videokuvaa, tietokoneita ja 
tabletteja. 

Työ- ja kokoustilat, sekä esimerkiksi kahvila, tekevät arkkitehtuurikeskuksesta 
luontevan kohtaamispaikan alan asiantuntijoille. Riittävät kokoustilat ja auditori-
ot mahdollistavat erilaisten tilaisuuksien, luentojen ja seminaarien järjestämisen.  

Kuva 2.3.a. (ylh.).
Lopputyönäyttely, Kunstakademiets 
Arkitektskole, Kööpenhamina.

Kuva 2.3.b.
Yes is more -näyttely Tanskan 
arkkitehtuurikeskuksessa 2009.

Kuva 2.3.c.
Storefront for Art and Architecture, New York. 
Näyttelytila avautuu kadulle. 
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2.4 POHJOISMAISET REFERENSSIT

Useilla naapurimaillamme on arkkitehtuurikeskus. Kööpenhaminassa ja Oslossa 
arkkitehtuurikeskukset sijoittuvat vanhaan, uuteen käyttöön muokatussa raken-
nuksessa, ja niitä on hyödynnetty referensseinä tässä työssä erityisesti tilaohjel-
man osalta. 

Tanskan arkkitehtuurikeskus DAC 
Strandgade 27 B, Kööpenhamina

Arkkitehtisuunnittelu: Erik Møllers Tegnestue 
Valmistumisvuosi: 1986

Vanha varastorakennus vuodelta 1882 muutettiin 1980-luvulla Tanskan arkkiteh-
tuurikeskukseksi ja taiteilijoiden studio- ja pajatiloiksi. Arkkitehtuurikeskuksen 
sisääntuloaula ensimmäisessä kerroksessa on muita kerroksia korkeampi. Tässä 
kerroksessa on info ja kirjakauppa, näyttely- ja kokoustiloja. Suuri portaikko yh-
distää toisen kerroksen näyttelytilat sisääntulokerrokseen. Kellarikerroksessa on 
vaatesäilytys, wc:t ja varastotiloja. Näyttelytiloja on noin 1000 m2. Kolmannessa 
ja neljännessä kerroksessa on toimistotiloja.7 Rakennuksessa sijaitsee myös näkö-
alakahvila.

7   Arkitektur DK 

Kuva 2.4.a. 
Tanskan arkkitehtuurikeskus.

Kuva 2.4.b. 
Norjan Design- ja arkkitehtuurikeskus.

Norjan design- ja arkkitehtuurikeskus DogA 
Hausmannsgate 16, Oslo

Arkkitehtisuunnittelu: Jensen & Skodvin Arkitektkontor 
Valmistumisvuosi: 2005

Norjan Design- ja arkkitehtuurikeskus on osa isompaa korttelikokonaisuutta, 
jossa vanha teollisuuskortteli muutettiin toimistoiksi, asunnoiksi ja julkisiin käyt-
tötarkoituksiin 2000-luvulla. Keskuksessa on toimistotilat noin 40 työntekijälle, 
jonka lisäksi kokous- ja seminaaritiloja, suuri näyttelyhalli (550 m2), ravintola, 
”formlab”-monitoimitila lapsille sekä korkea,  monikäyttöinen atrium-tila aulan 
yhteydessä. Alkuperäisen rakennuksen kerrosten vapaa korkeus oli noin 5,75 m, 
jonka jakaminen kerroksiin vaati ohuet välipohjat sekä erityisvaatimuksia talotek-
niikalle.8

8   Byggekunst
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TANSKAN ARKKITEHTUURIKESKUS

NÄYTTELY

NÄYTTELY1. KRS

2. KRS

0. KRS VARASTOJA

WC

VAATE-
SÄILYTYS

INFO & 
KIRJAKAUPPA

Kuva  2.4. c.
Kaavio näyttely- ja aputilojen sijoittumisesta.
  

Kuva 2.4.d.
Näyttelytiloissa on näköyhteys eri kerrosten välillä. 

  

Kuva 2.4.e.
Luento käynnissä.
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NORJAN DESIGN- JA ARKKITEHTUURIKESKUS
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Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskus-
säätiö, Alvar Aalto -säätiö, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL sekä Rakennustie-
tosäätiö RTS perustivat vuonna 2012 Arkkitehtuurikeskus ry:n, joka ylläpitää 
Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfoa. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus on ark-
kitehtuurin alaa yhdistävä toimija, joka tuottaa ja välittää tietoa arkkitehtuurista 
ja rakennetun ympäristön laadun vaikutuksesta hyvinvointiin. Archinfo keskittyy 
toiminnassaan arkkitehtuurin tiedottamiseen ja alan kotimaisiin sekä kansainvä-
lisiin hankkeisiin, arkkitehtuurivaikuttamiseen ja -kasvatukseen. Tiedotuskeskuk-
sen toimisto sijaitsee Kasarmitorin vieressä, kävelymatkan päässä Arkkitehtuuri-
museosta. 

Helsingissä Kasarmikadulla toimiva Arkkitehtuurimuseo järjestää arkkitehtuuriin 
liittyvää näyttelytoimintaa. Museossa on myös yleisölle avoin arkkitehtuurikirjasto 
ja pieni kirjakauppa. Museo tallentaa ja arkistoi tietoa arkkitehtuurista, ja toimii 
yhteistyössä useiden koti- ja ulkomaisten arkkitehtuuritahojen kanssa eri projek-
teissa. 

Alvar Aalto –säätiö ylläpitää Alvar Aallon ateljeeta Munkkiniemessä, jossa järjes-
tetään pienimuotoisia näyttelyitä arkkitehtuurin ja Aaltoon liittyvissä teemoissa. 
Lisäksi Alvar Aalto –museo toimii Jyväskylässä. Alvar Aalto -akatemia järjestää 
symposiumeja, seminaareja ja arkkitehtuuritapaamisia sekä vierailuluentoja ja ark-
kitehtuurin täydennyskoulutusta.
 
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yh-
teisö sekä edunvalvoja. Arkkitehtiliitto ajaa arkkitehtuurin ja arkkitehtien asiaa 
yhteiskunnallisella tasolla, ylläpitää arkkitehtuurikilpailutoimintaa Suomessa, har-
joittaa julkaisutoimintaa (mm. Arkkitehti-lehti), seuraa arkkitehtuurikoulutuksen 
ja –kasvatuksen kehittämistä sekä järjestää erilaista toimintaa paikallisosastois-
saan. Vuosittain järjestettävä Arkkitehtipäivät on suurin tapahtuma. Arkkitehti-
liiton kanssa samassa rakennuksessa Kampissa sijaitsevat Arkkitehtitoimistojen 
liitto ATL ja Rakennustietosäätiön RTS kirjakauppa. 

Rakennustietosäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka edustaa suomen koko raken-
nus- ja kiinteistöalaa. Se harjoittaa tutkimus-, kehitys- ja julkaisutoimintaa sekä 
ylläpitää kattavaa suunnitteluohjetietopankkia. 

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka 
tarkoituksena on tukea ja kehittää lapsille ja nuorille suunnattua arkkitehtuuriin, 
rakennettuun ympäristöön, kulttuuriympäristöön, esineelliseen ympäristöön sekä 
rakentamisen ekologisiin perusteisiin liittyvää kasvatustyötä. Arkkitehtuurikoulu 
Arkki toimii pääkaupunkiseudulla.

Rakennustaiteen seura on yleishyödyllinen yhdistys joka tukee ja edistää raken-
nustaidetta ja siihen liittyvää ympäristökulttuuria.

Openhouse ry järjestää vuosittain OpenHouseHelsinki-tapahtuman, jossa tavalli-
sesti suljettuja tiloja tai mielenkiintoisia rakennuksia avataan yleisölle. 

Turussa sijaitsevan Bryggman-säätiön tarkoituksena on vaalia arkkitehti Erik 
Bryggmanin ja sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin humaania arkkitehtuuripe-
rintöä sekä edistää ja tukea arkkitehtuurin, rakennetun ympäristön ja rakentami-
sen monitieteellistä tutkimusta ja kehittämistyötä.

Lasipalatsissa sijaitsevassa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Laituri-tilassa 
järjestetään kaupungin suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä näyttelyitä ja ta-
pahtumia sekä erityisesti arkkitehtuurikilpailunäyttelyitä. Helsingin kaupungin 
arkkitehtuuriin liittyvät tahot ovat Kaupunkisuunnitteluvirasto, Rakennusvirasto, 
Rakennusvalvontavirasto ja Kiinteistövirasto.

Arkkitehtuurin alan opetus ja tutkimus on Suomessa keskittynyt kolmeen yliopis-
toon. Arkkitehdin tutkinnon voi opiskella Aalto-yliopistossa Espoossa, Tampe-
reen teknillisessä yliopistossa sekä Oulun yliopistossa. Lisäksi Aalto-yliopistossa 
voi opiskella maisema-arkkitehdin tutkinnon.9

9   Arkkitehtuurin alan toimijat.

2.5 ARKKITEHTUURIN ALAN TOIMIJAT HELSINGISSÄ JA SUOMESSA
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2.6 TILANTARPEET

Arkkitehtuurimuseo ja samassa korttelissa sijaitseva Designmuseo ovat pitkään 
kaivanneet lisätilaa ja suunnitelmia on esitetty rakennusten väliin sijoitetusta lisä-
rakennuksesta sekä kokonaan uudesta rakennuksesta. Suunnitelmat ovat sittem-
min kariutuneet. 

Vaihtuvien näyttelyiden keskuksen suunnittelukilpailussa10 vuonna 1987 haettiin 
ehdotuksia museoiden väliselle tontille sijoittuvalle lisärakennukselle. Kilpailun 
voitti arkkitehti Tuomo Siitonen työryhmineen. Hanke eteni asemakaavan (Liite 
1) tasolle, mutta lisärakennusta ei saatu. Museoiden tilanpuute kuitenkin säilyi. 
2000-luvulla museoiden laajennussuunnitelmissa11 Kaartinkujalta varattu huolto-
tunneli on muuttunut ”mahdolliseksi huoltotunneliksi”.

Vaihtuvien näyttelyiden yleinen suunnittelukilpailu
Tavoite bruttoala 5500 m2

Tilaohjelma (yht. 3610 m2)
1. Näyttelytilat   1500
2. Yleisö- ja palvelutilat  695
3. Työ- ja varastotilat  1220
4. Hallinto- ja suunnittelu 95
5. Muut tilat   100

10   Arkkitehtuurikilpailuja 4/1988
11   Blomstedt, 2006

Museoiden välisellä piha-alueella on mykyään kesäisin pienen mittakaavan toi-
mintaa. Vuonna 2012 World Design Capital –teemavuoden yhteydessä pihalle 
pystytettiin väliaikainen Paviljonki kahviloineen erilaisten tapahtumien näyttä-
möksi. Paviljonki oli yleisömenestys. Erityisesti se hyödytti Arkkitehtuurimuseo-
ta, paviljongin aukiolon aikana museon kävijämäärä nelinkertaistui ja koko vuo-
den kävijämäärä lähes kaksinkertaistui. Helposti lähestyttävä kohtaamispaikka ja 
tapahtumatila avasi museota laajemmalle yleisölle ja tällaisen tilan puuttuminen 
museorakennuksesta korostui aktiivisena vuonna12.   

Vuonna 2001 järjestettiin Arkkitehtuurin, rakentamisen ja muotoilun informaa-
tiokeskuksen (ARMI) yleinen arkkitehtuurikilpailu13. Kilpailussa haettiin ehdo-
tuksia, jossa samaan rakennukseen oli koottu kaikki arkkitehtuurin, rakentami-
sen ja muotoilun alalla toimivat kansalliset organisaatiot. Yhteisen rakennuksen 
toivottiin lisäävän edellytyksiä uudenlaiselle yhteistoiminnalle, vuorovaikutukselle 
ja toiminnan kehittämiselle. Keskukselle oli varattu näkyvä tontti Katajanokalta 
Kauppatorin vierestä. Kilpailun voitti Arkkitehtitoimisto JKMM Oy. Hanke ei 
kuitenkaan edennyt ja suunnitelmista vähitellen luovuttiin. 

ARMI-kilpailun tilaohjelma käyttäjäryhmittäin: 
yht. ohjelma-m2       8850
Suomen rakennustaiteen museo     1600
Suomen Taideteollisuusyhdistys / Design Forum Finland  1800
Rakennustietosäätiö       750
Helsingin kaupunki       700
Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA     500
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry    500
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry     340
Graafisen suunnittelun ammattilaisten järjestö Grafia ry  130
Vaihtuvien näyttelyiden tila      700
Yhteiskäyttöiset tilat       1830

12   WDC Helsinki 2012 Loppuraportti, s.58-59
13   Arkkitehtuurikilpailuja 5/2002
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Kuva 2.7.a. Ilmakuva Kaartin maneesin ympäristöstä.
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2.7 KAUPUNKIRAKENNE

Kaartin maneesi sijaitsee Kasarmikadulla Helsingin Kaartinkaupungissa. Kaar-
tinkaupunki rajautuu pohjoisessa Esplanadiin ja etelässä Ullanlinnaan ja Kaivo-
puistoon. Alueella on paljon virasto- liike- ja toimistotiloja sekä asuntoja. Alueen 
keskeiseen sijaintiin nähden se on varsinkin iltaisin rauhallinen. 

Merkittäviä julkisia rakennuksia Maneesin ympäristössä ovat Ruotsalainen          
normaalilyseo (1880), Arkkitehtuurimuseo (1899), Designmuseo (1895), Saksa-
lainen kirkko (1864), Johanneksen kirkko (1891), Kirurginen sairaala (1888) ja 
observatorio (1832). 1800-luvulla ympäröivät korttelit olivat pääasiassa kaksi-
kerroksisia puutalokortteleita, jolloin nämä vapaasti tonteillaan sijainneet julkiset 
rakennukset erottuivat ympäristöstään. Sittemmin korkeat kerrostalot ovat kor-
vanneet puutalot ja julkisten rakennusten monumentaalinen vaikutus väistyi14. 
Maneesin pohjoispuolella sijaitsee Kaartin kasarmi –kortteli, jossa on Engelin 
suunnitteleman päärakennuksen lisäksi virastorakennuksia ja vanhoja asuinraken-
nuksia. Kaartin maneesi kuuluu osana Kaartin kasarmia valtakunnallisesti merkit-
täviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.15

Etelä-Esplanadiin ja Etelärantaan rajautuvat umpikorttelit muodostavat visuaa-
lisen ja toiminnallisen rajapinnan Kauppatorilta luoteeseen. Samaten etelämpä-
nä Laivasillankatu ja jyrkkä Tähtitornin vuori rajaavat nekin yhteyksiä rannan 
ja läntisten kaupunginosien välillä (Kuva 2.7.d.). Eteläsatamaa on viime aikoina 
luonnosteltu mm. Kirjava Satama – ja Guggenheim Helsinki –arkkitehtuurikil-
pailuissa. 

Maneesin itä- ja kaakkoispuolella on Tähtitornin vuoren puistoalue, joka on 
Helsingin ensimmäinen julkiseksi puistoksi perustettu viheralue. Mäen laella on 
Engelin suunnittelema observatorio. Puiden kasvun myötä sen merkitys näköala-
puistona on vähentynyt, mutta se on kasvillisuutensa puolesta eteläisen Helsin-
gin monipuolisin. Sijaintiinsa ja kokoonsa nähden puisto on rauhallinen, mutta 
lähialueiden asukkaille tärkeä virkistysalue. Korkeuserot ja Kirurgisen sairaalan 
14   Viertiö, s.45.
15   RKY.

kortteli vähentävät läpikulkua, lisäksi Fabianinkadun sisäänkäynti on vaatimaton, 
erityisesti pysäköintilaitoksen ajorampin vuoksi.16 

Länsipuolella, maneesia vastapäätä Kasarmikadulla on Arkkitehtuurimuseon ja 
Designmuseon muodostama kortteli, joka tuo poikkeaman Korkeavuorenkadun 
ja Kasarmikadun väliin jääviin umpikortteleihin. Samoin maneesin pohjoispuo-
lella Kaartin kasarmin sekä eteläpuolella Kirurgisen sairaalan korttelit muodosta-
vat laajat umpinaiset korttelialueet, joiden välissä maneesin pohjoissivulla kulkeva 
Kaartinkuja on tarpeellinen yhteys Fabianinkadulle sekä Tähtitorninvuorelle. 

Julkiset liikenneyhteydet alueella ovat hyvät. Raitiovaunu 10 kulkee vierestä ja 
Designmuseon vieressä on bussipysäkki. Pysäköintihalli P-Tähtitorninvuori on 
lähellä. 

16   Rakennusvirasto.

Kuva 2.7.b. Sijaintikartta.

500 m
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Kuva 2.7.c. Kaupunkirakenne  1:10000 Kuva 2.7.d. Rajapinnat ja esteet.
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Kuva 2.7.f. Viheralueet.Kuva 2.7.e. Liikenneyhteydet, pysäköinti.



28

Kuva 2.8.c. Asunnon ikkuna.  Kuva 2.8.a. Autohalli 3. kerroksessa.   Kuva 2.8.b. Kellarikerros.  

Kuvat 2.8.d-e. Julkisivun yksityiskohtia. Kuva 2.8.f. Entisen huoltamon sisäänkäynti katoksen alla.  
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2.8 RAKENNUS NYKYTILASSA

Rakennuksessa on kolme varsinaista kerrosta sekä kellari- ja ullakkokerros. Tilat 
ovat pääasiassa yhtenäistä autohalli- ja varastotilaa sekä aiempaan toimintaan liit-
tyneitä tiloja: huoltamo-, sosiaali- ja teknisiä tiloja. Lisäksi ullakkokerroksessa on 
toimistotiloja ja Fabianinkadun päädyssä on kaksi pientä asuntoa. Rakennuksen 
kokonaispinta-ala on 11703 m2.

Kaartin maneesin  omistaa Senaatti-kiinteistöt. Tällä hetkellä joitakin tiloja on 
vuokrattuna, mutta suurimmaksi osaksi rakennus on tyhjillään. Rakennus ja sen 
ympäristö on vaatimattomassa kunnossa odottamassa peruskorjausta, ja sen  
hankesuunnittelu aloitettaneen vuonna 2015. Peruskorjauksen yhteydessä ra-
kennuksen käyttötarkoitus muuttuu, mutta suunnitelma ei ole tiedossa. [Tilanne  
tammikuu 2015]

Rakennuksen suojelu asettaa peruskorjaukselle rakenteellisia ja teknisiä haasteita. 
Joidenkin nykyisten rakenteiden kunto on oletettavasti huono, mutta niitä tulisi 
säilyttää mahdollisuuksien mukaan. Nykyaikaisella talotekniikalla on myös omat 
vaatimuksensa. Tuleva muutostyö on tasapainoilua arkkitehtonisten ja historial-
listen arvojen, kustannusten ja teknisten kysymysten välillä, minkä lisäksi muu-
tokselle tarvitaan Museoviraston puolto. 

Asemakaavan mukaan maneesi sijaitsee yleisten rakennusten korttelialueella   
(Liite 2). Voimassa oleva asemakaava on vanhentunut ja muutos uuteen käyttöön 
vaatii asemakaavanmuutoksen, mihin asti rakennus on rakennuskiellossa. 

Kuva 2.8.e. 
Fabianinkadun pääty. Vasemmalla pysäköintihallin ulosajo, oikealla Kaartinkuja.

Kuva 2.8.f. 
Kasarmikadun pääty ja katos.

Kuva 2.8.c. Asunnon ikkuna.  
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3  KONSEPTI JA SUUNNITELMA
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AUDITORIO JA ISO NÄYTTELYSALI
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3.2 ARKKITEHTUURIKESKUS

Uuden maneesin käyttäjäksi on muotoiltu ”arkkitehtuurikeskus”, joka voi tarkoit-
taa yhtä rakennusta hallinnoivaa toimijaa tai useampia erillisiä toimijoita. Suunni-
telmassa Arkkitehtuurikeskus keskittyy tiedotus-, näyttely- ja arkkitehtuurikasva-
tustoimintaan sekä erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen. 

Arkkitehtuurikeskus toimii kohtaamispaikkana rakennetun ympäristön asian-
tuntijoille sekä näyttely-, työ- ja opetustiloina useille eri kohderyhmille. Raken-
nukseen sijoittuu näyttely- ja aulatiloja, auditorio, kirjakauppa, kahvila, kirjasto ja 
työtiloja, toimistotiloja sekä Lasten arkkitehtuurikeskus näyttely- ja pajatiloineen. 
Arkkitehtuurikeskuksessa tapahtuva toiminta on vaihtelevaa, joten vaatimukse-
na on tilojen monikäyttöisyys. Toisaalta rakennus on luonteeltaan avoin, kynnys     
astua sisään tulisi olla matala. Avoimuutta korostavat läpikuljettavuus sekä avoi-
met näyttelyt, kirjakauppa ja kahvila aulatilojen yhteydessä. Kahvila ja aulatilat 
avautuvat kesäisin etelänpuoleiselle sisäpihalle, jossa on erilaista toimintaa. 

Näyttelytiloja on sekä avoimia, aulatiloihin yhteydessä olevia gallerioita, että kävi-
jäkontrolloituja tiloja. Näyttelytilat koostuvat erikorkuisista tiloista. Matalat osat 
saavat kerroskorkeutensa nykyisistä autohallin kerroksista ja uusi suuri näytte-
ly- ja juhlasali on kaksi kerrosta korkeaa tilaa. Rakennuksen ulkoreunaa kiertää 
alkuperäisen maneesin korkuinen galleriatila, joka liittyy 1. kerroksen aulatiloihin. 
Kävijäkontrolloidut näyttelytilat 2. kerroksessa ovat muokattavia erilaisille näyt-
telyille ja ne ovat myös jaettavissa osiin. Lisäksi näitä tiloja voidaan käyttää myös 
juhla- ja seminaaritilaisuuksiin.  

Auditorio ja istuskeluportaat sijoittuvat aulatilojen yhteyteen. Auditoriossa on 
noin 100 paikkaa ja se on käytettävissä myös muun rakennuksen ollessa kiinni. 
Istuskeluportaat voivat toimia katsomona vapaamuotoisemmille esityksille ja 
muulloin toimia vierailijoiden kiintopisteenä.  

Kirjasto ja työtilat sekä toimistotilat sijaitsevat 3. ja 4. kerroksessa. Arkkitehtuuri-
keskus on alan fyysinen tietopankki. Tieto on enenevissä määrin muuttunut säh-
köiseksi, mutta perinteisellä fyysisellä kirjastolla on edelleen paikkansa. Kirjaston 
ympärille on koottu työtiloja, niitä voi varata lyhemmäksi tai pidemmäksi ajaksi 
itsenäiseen työhön, ryhmätöihin tai tapaamisiin.  

Lasten arkkitehtuurikeskus sijoittuu varsinaisen keskuksen kylkeen lisärakennuk-
seen.  Lasten arkkitehtuurikeskuksen pääpaino on itse tekemisellä, ja se jakaantuu 
kahteen osaan: näyttely- ja monitoimitilaan sekä pajatiloihin. 
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D

3.3 TALO KAUPUNGISSA

Arkkitehtuurikeskuksen sijoittumiselle Kaartiin maneesiin esitetään tässä suunni-
telmassa neljä kaupunkimittakaavan perustelua.

#1 Ihmismäärällinen ja liikenteellinen peruste

Maneesi sijoittuu Helsingin keskustan ”15 minuutin ytimen” reunalle. Tätä aluet-
ta, jonka läpi kävelee 15 minuutissa, rajaavat Rautatieasema, Senaatintori, Kaup-
patori, Viiskulma, Hietalahdentori ja Kampin keskus. Helsingin ja koko Suomen 
mittakaavassa tämä alue on ylivoimainen niin ihmismäärällisesti kuin palveluiden 
saatavuudella ja liikenneyhteyksin mitattuna.

#2 Kaupunkirakenteellinen peruste ja alueen elävöittäminen

Kantakaupungin alueella on useita kaupunkipuistoja, jotka rytmittävät kaupun-
kitilaa ja toimivat asukkaiden virkistysalueina. Nämä vaihtelevan kokoiset puistot 
toimivat luontevina oleskelupaikkoina, ja niissä voidaan järjestää monenlaista toi-
mintaa. Suunnitelmaa varten on hahmoteltu luonnos ”Kaupunkipuistojen kehäs-
tä”, joka on kantakaupungin puistot yhdistävä jalankulku- ja pyöräilyreitti (Kuva 
3.3.a. viereinen sivu). Reitti esittelee merellisen ja urbaanin Helsingin kaupallisen 
keskustan ympärillä.  

”Kaupunkipuistojen kehällä” on yhteys Eteläsatamasta Tähtitorninvuoren puis-
ton kautta länteen Ullanlinnan ja Punavuoren suuntaan. Etelä-Esplanadia ja 
Etelärantaa reunustavat korttelit muodostavat visuaalisen ja toiminnallisen rajan 
lounaan suuntaan. Eteläsatamasta saadaan autoton yhteys kohti Tähtitornin-    
vuorta Etelärannan rakennusten edustaa pitkin Saksalaiselle kirkolle. Maneesin 
sekä  Arkkitehtuuri- ja Designmuseoiden kautta reitti jatkuu Punavuoren suun-
taan. 

#3 Toiminnallinen peruste

Maneesin sijainti Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon vieressä liittää toisiinsa 
liittyvät toiminnot yhdelle alueelle. 

#4 Valmis kehys ja rakennuskannan monipuolisuus

Alkuperäinen Kaartin maneesi on ympäristönsä vanhimpia rakennuksia ja nyky-
muodossaankin se on lunastanut paikkansa kaupunkikuvassa. Uudisrakentami-
seen verrattuna ympäristöön sovittamista ei siten tarvitse tehdä.  

Uusi käyttötarkoitus voi elävöittää aluetta toiminnallisesti, mutta kaupunkiraken-
teellista etua voi lisätä myös rakennuskannan monipuolisuus. Avoin ja julkinen 
käyttötarkoitus arkkitehtuurikeskuksena tuo vaihtelua esimerkiksi museoiden, 
kirjastojen ja kauppakeskusten muodostamaan julkisten rakennusten joukkoon.
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3.4 SUUNNITELMAN PÄÄPIIRTEET: RAKENNUS

Nykyinen rakennus käsittää autohalliosan, joka vastaa ulkohahmoltaan alkuperäis-
tä maneesirakennusta, sekä Kasarmikadun puoleisen lisärakennuksen ja katok-
sen. Näitä kutsutaan jäljempänä suunnitelmassa ”maneesiosaksi” ja ”huoltamo-
osaksi”. 

Maneesiosa jaetaan suunnitelmassa rakenteellisesti kahteen osaan: betoniset väli-
pohjarakenteet säilytetään suurelta osin Kasarmikadun puolella ja Fabianinka-
dun puolella ne puretaan. Katto rakennetaan koko rakennuksen osalta uudelleen. 
Fabianinkadun puolella kattorakenne tehdään alkuperäistä ristikkorakennetta 
mukaillen ja ristikot tuetaan julkisivuista. Kasarmikadun puolella hyödynnetään 
olemassa olevaa pilarirakennetta ristikon tukemiseen, jolloin tähän osaan saadaan 
käyttökelpoinen, vinokattoinen ullakkokerros (4. kerros). Huoltamo-osa säilyte-
tään kantavien rakenteiden ja julkisivujen osalta ennallaan. Julkisivupintojen pää-
materiaalit puhdistetaan ja korjataan. Muut materiaalit, ovet ja ikkunat uusitaan 
pääosin alkuperäisen mallin mukaan. 

Tärkeimmät säilytettävät piirteet
- Autohallin matalat kerrokset, betoniset välipohja-pilarirakenteet: 

avara matala tila (osittain)
- Yhteys ja sisäänkäynti Kasarmikadulta ja katos
- Rakennuksen ulkoinen hahmo: muoto ja materiaalit

Tärkeimmät palautettavat piirteet (maneesiosa)
- Muistuma alkuperäisestä yhtenäisestä maneesihallista: Kasarmi-

kadun päätyä lukuun ottamatta kerrokset ovat irti julkisivusta, 
ikkunat avautuvat kokonaisina korkeaan tilaan 

- Sisäänkäynti myös Fabianinkadun puolelta 

Tärkeimmät uudet piirteet
- Yleisölle avoin julkinen rakennus
- Toimivat ja muunneltavat näyttely- ja muut tilat

Pääsisäänkäynti on Kasarmikadulta. Suuren sisäänkäyntikatoksen alla on kahdet 
pääovet jotka vievät Arkkitehtuurikeskuksen sisääntuloaulaan, sekä sisäänkäynti 
huoltamo-osaan, jossa sijaitsee Lasten arkkitehtuurikeskus.

Sisääntuloaula (tasolla +20.050) on korkea tila, jossa orientoidutaan rakennuk-
seen. Matalahkot kerrokset betonisine välipohja-pilarirakenteineen avautuvat tä-
hän tilaan, ja eri kerrosten toiminnot ovat nähtävissä: 
 

 4. kerros ”Toimisto” (+26.150)
 3. kerros ”Tieto&työ” (+23.450)
 2. kerros ”Teema” (+20.650) 
 1. kerros ”Tori” (+17.550)
 
 

TOIMISTO

TIETO & TYÖ

TEEMA

TORI

Kerroksiin pääsee aulan portaikkoa pitkin. Sisääntuloaulasta pääsee esteetöntä 
luiskaa pitkin 2. kerroksen aulaan ja hissillä muihin kerroksiin.

1. kerros (Tori) on luonteeltaan avoin, siellä sijaitsevat kahvila, kirjakauppa, avoin-
ta näyttelytilaa, istuskeluportaat ja auditorio. Tämä kerros avautuu etelän puolei-
selle sisäpihalle, jossa on kesäisin oleskelualue ja terassi. Istuskeluportaat vievät 
alimpaan kerrokseen, josta on pääsy Fabianinkadulle.

2. kerros (Teema) on varsinainen näyttelykerros. Tässä kerroksessa sijaitsevat 
info- piste sekä näyttelytilat, joihin pääsy on suljettavissa. Näyttelytilat muokkaan-
tuvat myös juhla- ja seminaaritilaisuuksiin.

3. kerroksessa (Tieto&työ) sijaitsevat kirjasto sekä työtiloja. 

4. kerroksessa (Toimisto) sijaitsevat toimisto- ja aputilat.
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6
Kuva 3.4.a. 
Kaaviokuva muutoksesta.

0. kerroksessa (+14.150) on Fabianinkadun sisäänkäynti. Tässä kerroksessa on 
käynti auditorioon, lämpiö ja tilauskahvila, ja niitä voidaan käyttää myös muun 
rakennuksen ollessa suljettu. Lisäksi tässä kerroksessa on varastoja sekä teknisiä 
tiloja.

Huoltamo-osassa sijaitsee kaksikerroksinen Lasten arkkitehtuurikeskus sekä 
koko rakennuksen huolto- ja sosiaalitilat. Lasten arkkitehtuurikeskuksen sisään-
käynti on Kasarmikadulta katoksen alta. Sisääntulokerroksessa (2. kerros) on   
yhtenäinen näyttely- ja monitoimitila ja alakerrassa (1. kerros) pajatilat sekä aula-, 
toimisto- ja varastotilat. Pajatilat avautuvat kesäisin sisäpihalle, jolloin toiminnas-
sa voidaan hyödyntää myös ulkotiloja.  
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3.5 TILAOHJELMA

Tilaohjelma on laadittu itsenäisesti osana tätä diplomityötä, ja se on 
muokkaantunut suunnitelman edetessä ja nykyisten rakenteiden ehdoilla.

Rakennuksen bruttoala suunnitelmassa 11860 m2

Rakennuksen hyötyala yhteensä 6707 m2 

Tekniset tilat yhteensä 401 m2 (3,4% bruttoalasta)
Tekniset tilat 121 m2

Ilmanvaihtokonehuone 280 m2

 lisäksi matalaa 300 m2

Arkkitehtuurikeskus yhteensä    5996
Toimistotilat      430
 josta matalaa 102 m2
Kirjasto ja työtilat     582
Näyttelytilat      892
Avoimet näyttelytilat, galleriat    455
Kahvila      286
Kirjakauppa      224
Auditorio      183
Lämpiö      132
Tilauskahvila      124

Aulat ja kulkureitit     1405
Vaatesäilytys ja WC:t     261

Sosiaalitilat      74
Varastot ja verstas     736
Huolto- ja aputilat     212

Lasten arkkitehtuurikeskus yhteensä   705
Aulat ja kulkureitit     180
Näyttely- ja monitoimitila    226
Pajatilat      190
Toimisto      30
Vaatesäilytys ja WC:t     27 
Varastot      58 

HYÖTYALAT TOIMINNOITTAIN (m2)
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Havainnekuva sisääntuloaulasta.
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Näkymä ensimmäisen kerroksen galleriasta isoon näyttelysaliin ja auditorioon päin.
Julkisivuja kiertävä galleriatila muistuttaa alkuperäisestä maneesihallista.
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Havainnekuva sisäpihalta.
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NÄYTTELY

KIRJASTO

  LEIKKAUS C - C
  1:300

  LEIKKAUS D - D
  1:300



  JULKISIVU LÄNTEEN KASARMIKADULLE
  1:300

  JULKISIVU POHJOISEEN KAARTINKUJALLE
  1:300



Julkisivumateriaalit

1. Tiili
2. Rappaus
3. Peltikate
4. Lasi
5. Luonnonkivi
6. Kuparilevy
7. Betoni, maalattu

  JULKISIVU ITÄÄN FABIANINKADULLE
  1:300

  JULKISIVU ETELÄÄN SISÄPIHALLE
  1:300
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3.7 LUONNONVALO JA VALAISTUS

Alkuperäinen maneesirakennus oli yhtenäinen hallimainen tila, jonka vapaa kor-
keus oli noin 9 metriä. Massiivisissa tiilijulkisivuissa oli suuret luonnonvaloa tuo-
vat ikkunat. Lisäksi puukattoon oli ripustettu valaisimet sähkövalojen yleistyttyä. 
Vanhoista valokuvista välittyy viileä, jopa harras sotilaallinen tunnelma, toisaalta 
näyttelyistä otetuissa kuvissa on päiväsaikaan runsaasti luonnonvaloa. 

Suunnitelmassa suurimmat haasteet valoisuudelle tuovat syvä runkosyvyys, mata-
lat kerrokset ja suuri kattopinta-ala. Runkosyvyyden ja matalien kerrosten pimen-
täviä vaikutuksia on vähennetty tekemällä aukotuksia välipohjiin. Toinen ja kol-
mas kerros on pääosin irrotettu julkisivusta. Alkuperäiset kaari-ikkunat avautuvat 
näin tilaan kokonaisina. Kevyet väliseinät ovat usein lasiseiniä mahdollistaen nä-
köyhteyksiä rakennuksen eri osien läpi. Ullakkokerroksessa luonnonvaloa tuovat 
kattoikkunat, jotka sijaitsevat kerroksen matalissa osissa. Osan kattoikkunoiden 
yhteydessä on valokuiluja kolmannen kerroksen kirjasto- ja työtiloihin. (Ks. leik-
kauspiirustukset.) 

Näyttelytilojen lasiseinät varustetaan pimennysverhoilla. Julkisivun kaari-ikkunat 
ja kattoikkunat varustetaan sisäpuoleisilla auringonsuojarullaverhoilla. 

VALAISTUS
Korkean, julkisivua kiertävän galleriatilan yleisvalaistus on sijoitettu näkyvälle    
jätettyjen kattoristikoiden alapaarteiden väleihin. Isossa näyttelysalissa on ohjat-
tava valaistus. Matalissa kerroksissa, jossa kattomateriaalina on betoni, valaisimet 
ovat upotettuja. Ullakkokerroksessa vino kattopinta on valaistu alapuolelta ja työ-
pisteillä on oma säädettävä yleisvalaistus. 

Kasarmikadun sisääntulokatoksen vaalea alapinta valaistaan alapuolelta. Vanha 
tiilijulkisivu valaistaan. Lisäksi kivetyt ulkoalueet rakennuksen ympärillä valaistaan 
pollarivalaisimilla Kaartinkujalla ja näyttävin pylväsvalaisimin reitillä, joka johtaa 
Fabianinkadun sisäänkäynniltä etelänpuoleiselle sisäpihalle. 

Rakenneleikkaus 1:75

+17,550

palkin alapinta
(puu)

alakatto
(palkkien välissä)

valaistus
ripustus

pimennys-
rullaverho

betonilattia

auringonsuojaverho

betonilaatta

lasikaide

parketti

puuverhous

puuverhous

puuverhous

lasitus (dB)

lasitusrakenne,
laminoitu turvalasi

valaisin

RAKENNELEIKKAUS  1:50

NÄYTTELYT
(ISO SALI)

AUDITORIO
GALLERIA

LÄMPIÖ

+14,150

+20,650
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3.8 SUUNNITELMAN TEKNISET RATKAISUT

Olemassa oleva rakennus ja rakenteet on huomioitu suunnittelussa yleisellä tark-
kuudella. Rakenteiden nykyistä kuntoa ei ole kartoitettu eikä rakennelaskelmia 
esitetä. Talotekniikalle on osoitettu tilavaraukset.

Kerroksien kantavat rakenteet muodostuvat säilytettävältä osalta olemassa ole-
vasta betonipilari-laattarakenteesta. Lisäksi on kantavia betonirakenteisia porras-, 
hissi- ja teknisiä kuiluja. Tältä osin katto on tuettu pilareille. Rakennuksen Fabia-
ninkadun puolella kattoristikot tehdään alkuperäistä ristikkorakennetta mukail-
len ja ne tuetaan julkisivuihin. Ison näyttely- ja juhlasalin lattia tehdään massiivi-     
betonilaattana, joka tuetaan alapuolelta pilarein. Ensimmäisen kerroksen lattia 
tällä alueella tuetaan kellarin ulkoseiniin sekä uusiin kantaviin seiniin ja pilareihin. 

Rakennus liitetään kaukolämpöverkkoon ja varustetaan koneellisella ilmanvaih-
dolla. Ilmanvaihtokonehuone sijaitsee rakennuksen ullakolla ja sen pinta-ala on 
280 m2 (vapaa korkeus 3,8 m), jonka lisäksi on noin 300 m2 matalaa vinokattoista 
tilaa. Rakennuksessa on noin 120 m2 muita teknisiä tiloja. 

Rakennuksen paloluokka on P1. Rakennuksessa on kaksi osastoitua poistumis-
tieporrasta. 

Maneesin tontille ei ole järjestetty pysäköintiä, sillä vieressä on suuri maanalainen 
pysäköintilaitos (P-Tähtitorninvuori).  

TULOILMA 
POHJOISESTA

IV-KONEHUONE

POISTOILMA

Kuva 3.8.b. 
Ilmanvaihdon periaatekaavio kerroksissa, leikkaus.

Kuva 3.8.a. 
Rakennuksen ilmanvaihdon periaatekaavio.





4 YHTEENVETO
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4.1 LOPUKSI

Kaartin maneesi on kiistaton arvorakennus Helsingin keskustassa. Vaikka alku- 
peräisestä maneesirakennuksesta on jäljellä vain ulkohahmo ja julkisivut, on       
rakennus nykymuodossaankin merkittävä osa Helsingin rakennettua historiaa ja 
alueensa kaupunkitilaa. Maneesin peruskorjausta suunnitellessa on suotavaa ottaa 
huomioon aluetta elävöittävä uusi käyttötarkoitus. 

Rakennuksen suojelu voidaan nähdä voimavarana. Rakennus on jo lunastanut   
esteettisen ja tilallisen paikkansa kaupungissa. Sisätiloissa olemassa olevat raken-
teet luovat kerroksellisuutta korostaen näin rakennuksen omaa identiteettiä.     
Rakennukseen valittava uusi käyttötarkoituskin on voimassa vain toistaiseksi. 

Arkkitehtuurilla on merkittävä rooli yhteiskunnassa ja se koskettaa tavalla tai    
toisella meitä kaikkia. Arkkitehtuurikeskus rakennuksena  toimii kohtaamispaik-
kana rakennetun ympäristön asiantuntijoille sekä näyttely-, työ- ja opetustiloina 
useille eri kohderyhmille. Rakennettu ympäristö tarvitsee suunnittelijoita, tietoa, 
käyttäjiä, teollisuutta, päättäjiä, referenssejä, tutkimusta, rahoitusta, opetusta ja 
rakentajia. Laadukas rakennettu ympäristö palvelee tietysti käyttäjiään, mutta on 
myös hyvää markkinointia. Avoin ja houkutteleva Arkkitehtuurikeskus voi toimia 
eri tahot yhdistävänä ja hyvää rakennettua ympäristöä edistävänä keskuksena. 

Kaartin maneesi soveltuu sijaintinsa ja kokonsa puolesta moneen tarkoitukseen. 
Tässä diplomityössä uudeksi käyttötarkoitukseksi valittiin Arkkitehtuurikeskus, 
joka sopii hyvin valmiiseen kehykseen. Suunnitelmassa ei ole nähty tarpeelliseksi 
museoida vanhaa rakennusta, vaan muokata sitä osana uutta käyttötarkoitusta 
säilyttäen tärkeimmät historialliset piirteet. Arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö 
eivät ole pelkästään uusia suunnitelmia ja rakennuksia, vaan se on suurelta osin 
olemassa olevaa ympäristöä – sen ylläpitoa ja vaalimista. Näin ollen Arkkitehtuu-
rikeskus löytää luontevan paikan olemassa olevasta arvorakennuksesta. 
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