
1Korjaustapaohje keskeisille  kaupunkikuvaan vaikuttaville korjaustöilleHennalan kasarmialue

hennalan kasarmialue
Korjaustapaohje keskeisille kaupunkikuvaan 

vaikuttaville korjaustöille

1.3.2016



2 Hennalan kasarmialueHennalan kasarmialue

Ohjeen laadinta:      Arkkitehtitoimisto Livady / Mikko Mälkki ja Lauri Saarinen.

Laadinnan ohjausryhmä: Lahden kaupunki / Maankäyttö, Rakennusvalvonta ja Kaupunginmuseo;    
                      Museovirasto;  
                      Senaatti-kiinteistöt.

Valokuvat:                Livady Oy, ellei toisin mainittu.

Korjaustapaohjeen piiriin kuuluvat rakennukset on merkitty kartassa numerosymbolein ja korostettu värein (ruskea,  
violetti, sininen ja turkoosi). Värit viittaavat rakennusten valmistumisaikaan, ks. Hennalan kasarmialueen 
kulttuuriympäristöselvitys (2015). Rakennuksista numero 26 ja 40 tämän ohjeen kuuluvat piiriin 1910-luvulla toteutetut 
osat (kartassa symbolein V26 ja V40). Näiden rakennusten myöhemmin toteutetut laajennukset, joita ei tarkastella tässä 
ohjeessa, on merkitty karttaan harmaalla värillä. Ortokuva: Lahden kaupunki.

Hennalan kasarmialue –  
Korjaustapaohje keskeisille kaupunkikuvaan vaikuttaville korjaustöille
1.3.2016



Hennalan kasarmialue 3Korjaustapaohje keskeisille  kaupunkikuvaan vaikuttaville korjaustöilleHennalan kasarmialue

SISÄLLYS:

1      Johdanto
        1.1    Korjaustapaohjeen taustaa
        1.2    Hennalan kasarmialueen rakentumisesta ja aluekokonaisuudesta
        1.3    Miten lukea ohjetta

2      Vaalimisen ja korjaamisen yleisiä periaatteita

3      Ohjeita alueen kaupunkikuvaan vaikuttavia  korjaustöitä varten    
           (ulkoseinät, katot ja räystäät, julkisivujen aukotus, ikkunat ja ulko-ovet, varusteet,  
           laitteet ja uudet elementit) 

         3.1    1910–1920-luvuilla toteutettuja rakennuksia koskevia ohjeita
    Puhtaaksi muuratut ulkoseinät

   Sotilaskotirakennuksen rapatut julkisivut (Rakennus 59) 
   Katot ja räystäät 
   Julkisivujen aukotus, ikkunat ja ulko-ovet 
   Varusteet, laitteet ja uusien elementtien lisääminen rakennuksiin

         3.2    Alueen pohjoisosan 1950–1960-lukujen asuinkerrostaloja koskevia
   ohjeita
   Ulkoseinät 
   Katot ja räystäät 
   Julkisivujen aukotus, ikkunat ja ulko-ovet 
   Parvekkeet 
   Varusteet, laitteet ja uusien elementtien lisääminen rakennuksiin

          3.3    Rakennusten ulkopuolisten energiateknisten laitteiden sijoittelusta

      
4      Korjaus- ja muutosprosesseista lyhyesti

hennalan kasarmialue
Korjaustapaohje keskeisille kaupunkikuvaan vaikuttaville korjaustöille



4 Hennalan kasarmialueHennalan kasarmialue

1
Johdanto

1.1.

Korjaustapaohjeen taustaa

Hennalan kasarmialue on merkittävä rakennus- ja kulttuuri-
historiallinen aluekokonaisuus. Kasarmialueen keskeiset osat 
sisältyvät valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kult-
tuuriympäristöjen listaukseen RKY 2009. Kohde on tärkeä sekä 
paikallisesti, maakunnallisesti että valtakunnallisesti.  

Arkkitehtitoimisto Livady laati talvella 2014–2015 Senaatti-
kiinteistöjen ja Lahden kaupungin tilauksesta Hennalan 
varuskunta-alueen kulttuuriympäristöselvityksen. Selvityksessä 
on perehdytty alueen rakentumisen historiaan ja ympäristön 
historiallisiin ominaispiirteisiin sekä esitetty suosituksia kaa-
vasuunnittelun pohjaksi. Kulttuuriympäristöselvitys täydensi 
alueesta sitä ennen laadittuja dokumentteja ja arvioita, joihin 
sisältyvät muun muassa Selvitys Hennalan kasarmin raken-
nuskulttuurista (2012) ja Hennalan varuskunta-alueen maise-
maselvitys (2014). Selvitysten laatiminen liittyi tapahtumassa 
oleviin alueen käytön muutoksiin. Puolustusvoimat lähti 
alueelta vuoden 2014 lopussa, ja entisen kasarmialueen uusiin 
käyttöihin liittyvä kaavasuunnittelu sekä uusien toimijoiden 
ja asukkaiden asettuminen alueelle ovat käynnissä tätä ohjeta 
laadittaessa. 

Kaava- ja lupaprosesseja tukemaan ja selkeyttämään 
on vuoden 2015 aikana laadittu Lahden kaupungin toimesta 
Hennalan varuskunta-alueen lähiympäristöohje ja kortteleiden 
27030–27034 rakentamistapaohje. Käsillä oleva korjaustapaoh-
je täydentää edellä mainittuja ohjeita keskittyen kasarmialueen 
arvokkaan vanhan rakennuskannan korjaustöiden ohjaukseen 
siltä osin kuin tässä dokumentissa on tarkemmin määritelty.  

Laadituilla ohjeilla pyritään turvaamaan entisen kasarmi-
alueen rakennuskannan ja miljöön olennaisten piirteisen vaa-
liminen, jotta kokonaisuuden historiallinen arvo säilyy myös 
alueen käytön muuttuessa.
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1.2

Hennalan kasarmialueen 
rakentumisesta ja 
aluekokonaisuudesta

Edellä mainitut selvitykset ja ohjeet sisältävät 
tietoa alueen rakentumisesta ja kulttuurihistori-
allisista arvoista sekä antavat suuntaviivat alueen 
hoitamiselle ja kehittämiselle siten, että histori-
alliset arvot otetaan huomioon. Selvityksistä ja 
ohjeista löytyvä tieto on olennaista materiaalia 
kaikille korjauksia suunnitteleville. 

Alueen rakennukset ja miljöö tulee ymmärtää 
suhteessa niiden aikakausien rakennuskulttuuriin, 
joiden aikana rakennuksia on toteutettu ja käytet-
ty. Sekä rakennustapa, -tekniikka että -menetelmät 
ovat kasarmin olemassaolon aikana muuttuneet. 
Tämä puolestaan on heijastunut siinä miten aluet-
ta on rakennettu ja näkyy alueen arkkitehtuurissa.

Tässä ohjeessa ei kerrata aiemmin laadittujen 
dokumenttien sisältöä. Tiivistetysti voi kuitenkin 
todeta, että kasarmin rakennetussa ympäristössä 
on viisi rakentumisen ja käytön vaiheisiin liittyvää 
ajallista kerrostumaa. Kasarmialueen ensimmäi-
nen rakentamisvaihe, jolloin rakentaminen perus-
tui venäläisen sotilasarkkitehtuurin periaatteisiin, 
ulottuu vuodesta 1911 aina syksyyn 1917 saakka. 
Toinen rakentamisvaihe sijoittuu 1920-luvulle. 
Tällöin saatettiin valmiiksi joitakin venäläisaika-
na kesken jääneitä rakennuksia. Kasarmialueen 
kolmas aktiivinen rakennusvaihe sijoittuu 1950-lu-
vulle, jolloin kasarmin asuinalueen pohjoisosaan 

toteutettiin neljä uutta asuinkerrostaloa. 1950-lu-
vulla myös uudistettiin vanhojen rakennusten 
sisätiloja ja ikkunoita. Neljäs rakentamisen vaihe 
sijoittuu 1960- ja 1970-luvulle, jolloin toteutettiin 
kaksi asuinkerrostaloa lisää pohjoisosan asuinalu-
eelle sekä tehtiin suurimittakaavaista täydennysra-
kentamista kasarmin ydinalueella. Viidentenä ra-
kentamisvaiheena voi nähdä  1980- ja 1990-luvun, 
jolloin rakennettiin uusia tiloja alueen eteläosiin 
sekä saneerattiin rakennusten sisätiloja.

Tämä korjaustapaohje sisältää yleispiirtei-
set ohjeet kaupunkikuvan kulttuurihistoriallisiin 
arvoihin vaikuttaville korjaustöille, joita tehdään  
1910–1920-luvuilla toteutetulle rakennuskan-
nalle (ks. kartta sivulla 2, ruskealla ja violetilla 
korostetut rakennukset) sekä kasarmialueen 
pohjoisosassa olevalle asuinalueelle toisen 
maailmansodan jälkeen rakennetuille  asuinker-
rostaloille (rakennukset 87–92; ks. kartta sivulla 2, 
sinisellä ja turkoosilla korostetut rakennukset). 

Ohjeen rajaaminen edellä mainittuihin 
rakennuksiin on liittynyt muun muassa laadinnan 
aikataulukysymyksiin. On kuitenkin huomattava, 
että aluekokonaisuuden arvon säilymisen kannal-
ta on merkityksellistä, että myös tämän ohjeen 
tarkastelun ulkopuolelle jäänyttä rakennuskantaa 
vaalitaan ja ylläpidetään asianmukaisesti, tu-
keutuen muihin määräyksiin sekä mahdollisesti 
myöhemmin laadittaviin toisiin ohjeisiin. Näin 
voidaan turvata se, että kasarmialueen kokonai-
suuden piirteet säilyvät alueen kulttuurihistorialli-
sen arvon edellyttämällä tavalla.
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1.3

Miten lukea ohjetta

Korjaustapaohje tukee tavoitetta säilyttää 
Hennalan kasarmialueen kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaat piirteet, kun rakennuksiin tehdään 
korjauksia. Ohje on laadittu täydentämään mui-
ta tämän tavoitteen saavuttamiseksi laadittuja 
ohjeita ja määräyksiä.

Yleisesti ottaen Hennalan rakennusten 
korjaussuunnittelu ja korjaustyöt tulee tehdä 
maltillisesti, alueen kulttuurihistorialliset ja 
rakennustaiteelliset arvot huomioon ottaen. 
Harkitsevuus ja maltillisuus ovat rakennusten 
kunnossapidon lähtökohtia. 

Tässä ohjeessa keskitytään tyypillisimpiin 
julkisivuihin ja vesikattoihin, niiden rakennus-
osiin ja yksityiskohtiin sekä tiettyihin raken-
nusten välittömään lähiympäristöön liittyviin 
kysymyksiin . Lahden kaupungin ja Senaatti-
kiinteistöjen kanssa laaditun työohjelman mu-
kaisesti tässä ohjeessa ei käsitellä rakennusten 
sisätilojen vaalimiseen liittyviä kysymyksiä muu-
toin kuin kertaamalla yleisluontoisesti säilyttä-
vää korjaustapaa koskevia periaatteita (luku 2).  
Sisätilojen vaalimisen kysymyksiä on aiemmin 
käsitelty lyhyesti muun muassa alueen kulttuu-
riympäristöselvityksessä. Siinä todettiin talvella 
2014–2015 saatavilla olleen tiedon pohjalta, 
että merkittävässä osassa 1910-luvun punatiili-
rakennuksia sisätilat edustavat tehtyjen korja-

us- ja muutostöiden seurauksena 1950-luvun tai 
sitä myöhempää uudisrakentamista. 1910-luvun 
rakennuskannasta ovat sekä ulkoiselta ilmeeltään 
että interiööriltään suhteellisen autenttisina säi-
lyneet erityisesti rakennukset 22 (päävartio) ja 39 
(varastorakennus). Ajantasainen tieto sekä näitä 
että muita alueen rakennuksia koskevista sisätilo-
jen vaalimistarpeista on selvitettävissä museo- ja 
muilta viranomaisilta. 

Tätä korjaustapaohjetta ei tule ymmärtää 
minkään yksittäisen kohteen korjaussuunnitel-
mana tai suunnitelman osana. Ohje on laadit-
tu määrittelemään kaupukuvaan vaikuttavien 
korjaustöiden yleisiä reunaehtoja ja tavoitteita. 
Täsmälliset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi 
eri korjaushankkeissa ratkaistaan hankekohtai-
sen suunnittelun kautta. Korjaustapaohje ei voi 
korvata asiantuntevaa kohde- ja hankekohtaista 
suunnittelua, joka käsittää riittävän perehtymisen 
kunkin rakennuksen erityispiirteisiin. Ohjeistuk-
sen lähtökohtana on, että alueen korjaustöiden 
toteutussuunnittelu perustuu aina tarkempiin 
rakenne-, kunto ym. tutkimuksiin sekä kunkin 
yksittäisen kohteen riittävän yksityiskohtaiseen 
tuntemukseen. Suunnitelmat teetetään säilyttävän 
korjaamisen asiantuntijoilla. 

Ohje on laadittu lähtötietomateriaaliksi 
korjaus- ja muutossuunnitelmien laatimista var-
ten sekä tukemaan viranomaisia suunnitelmien 
arvioimisessa.
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Hennalan kasarmialueen merkittävyys perustuu 
sen kulttuurihistoriallisesti erityiseen raken-
nuskantaan ja miljööseen sekä alueen pitkään 
historiaan varuskunta-alueena. Varuskuntakäytön 
mukanaan tuomat eriaikaiset ympäristön ker-
rostumat ja piirteet ovat sellaisinaan vaalittavia, 
alueen historiasta kertovia ominaisuuksia.

Vastaisuudessa ei vaalittavilla osa-alueilla 
tule enää tehdä yhtä radikaaleja uudistuksia ja 
muutoksia kuin varuskunta-aikana on tehty.

Vaalimisen kohteena ovat yhtäältä suuren 
mittakaavan kokonaisuuden hahmottumiseen 
liittyvät alueelliset piirteet, toisaalta sellaiset 
pienetkin yksityiskohdat, jotka kertovat alueen 
historiasta sekä sen käytön ja rakentamisen vähit-
täisistä muutoksista. Rakennuskohtaisesti tämä 
merkitsee Hennalassa esimerkiksi rakennustyy-
peille ominaisten rakennusmassojen volyymien 
säilyttämistä (rakennusten koko ja muoto), 
julkisivujen luonteen säilyttämistä (aukotus, 
mittasuhteet, julkisivumateriaalit, yksityiskohdat), 
kattojen ja räystäiden vaalimista sekä alueelle 
luonteenomaisten rakennusosien kunnossapitoa 
ja hyödyntämistä.

Erilaisille historiallisille ajanjaksolle omi-
naiset arkkitehtuurin piirteet, kuten ikkuna- ja 
oviratkaisut, ovat voimavara. Kerrostuneesti ra-
kentuneella Hennalan kasarmialueella säilytetään 
erityyppisiä materiaalisia esimerkkejä siitä, mitä 
rakennuskulttuuri on eri aikakausina tuottanut. 
Vanhat säilyneet ikkunat ja ovet ovat keskeinen 
osa rakennuskannan rakennushistoriallista arvoja. 

2
Vaalimisen ja 
korjaamisen yleisiä 
periaatteita

Kyse ei ole  ei pelkästään niiden muotojen säilyt-
tämisestä tai jäljittelystä, vaan vanhan säilyneen 
materian kautta rakentuvasta aidosta jatkumosta 
menneisyyden ja nykypäivän välillä. Historiallisten 
rakennusten ja rakennusosien arvo kytkeytyy mo-
nenlaisiin rakennetun ympäristön ulottuvuuksiin. 
Myös esimerkiksi rakennusten vanhat, edelleen 
käytössä olevat tekniset laitteet ja varusteet, kuten 
valaisimet, vanhat talotikkaat ja vastaavat, ra-
kentavat osaltaan alueen arvoa ja elävää yhteyttä 
menneeseen aikaan.

Arvokas ympäristö ansaitsee kaupungin ja 
kiinteistöjen omistajien toteuttamaa jatkuvaa yllä-
pitoa ja hoitoa. Kun vaalitaan kokonaista aluetta, 
on huolehdittava sekä yksityiskohtien että suu-
rempia linjojen  säilymisestä. Rakennuksilla on 
niille ominainen suhde lähiympäristöön, pitkiin 
näkymiin, kulkureitteihin, aukeisiin tiloihin ja niin 
edelleen. Rakennusten näitäkin arvoja on mahdol-
lista ja tulee vaalia.  Ympäristö tietysti muuttuu 
aina vähitellen käyttäjiensä mukana, ja monet 
rakennuksissa ja ympäristössä tehdyt perustellut 
muutokset asettuvat ajan myötä luontevaksi osak-
si alueen historiaa. Erilaisia muutostavoitteita ar-
vioitaessa on kuitenkin syytä pitää mielessä, että 
arvokasta ympäristöä ei tule turmella, varsinkaan 
sellaisten tarpeiden takia, jotka lopulta jäävät lyhy-
tikäisiksi  suhteessa kohteen pitkään historiaan.

Ylläpito ja kunnostaminen edellyttävät 
tekijöiltä sekä asiantuntemusta että halua oppia 
uutta. Tarvitaan suunnittelijoita ja töiden toteut-
tajia, joilla on näitä molempia sekä motiivi toimia 
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ympäristön arvoisella tavalla. Kunnostamisen ja 
muutosten suunnittelussa täytyy pystyä riittävän 
asiantuntevasti määrittelemään alueelle ja raken-
nuksiin sopivat menetelmät ja tekotavat. Säilyt-
tävä korjaaminen edellyttää erityisosaamista ja 
tietoa perinteisistä rakennustavoista ja -tekniikois-
ta. On tärkeää ottaa huomioon rakennustekniset 
ominaisuudet ja alkuperäiset rakenneperiaatteet. 
Rakennuksia on korjattava siten, että tehdyt toi-
met kestävät aikaa samalla tavalla kuin itse kohde 
ja myös vanhenevat samaan tapaan arvokkaasti.

Korjattaessa rakennuksia otetaan huomioon 
sekä niiden ilmeisimmät  ominaispiirteet, mutta 
myös hieman monimutkaisemmin hahmottuva 
historiallinen kerrostuneisuus. Hennalassa on kul-
lakin kasarmialueeseen vaikuttaneella aikakaudel-
la ollut sille ominaisia rakennustapoja, -tekniikoita 
ja -materiaaleja. Säilyttävä korjaaminen edellyttää 
näiden tuntemista ja ymmärtämistä. Huomiota 
tulee kiinnittää myös korjausten pitkäaikaisiin 
vaikutuksiin.

Vanhojen rakennusosien kuten ikkunoiden 
vaaliminen ja tarvittaessa korjaaminen liittyy edel-
lä mainittuihin  tavoitteisiin. Rakennusosien ja 
-materiaalien alkuperäisyys ovat rakennus- ja kult-
tuurihistoriallisesta näkökulmasta tärkeitä arvoja. 
Materiaaleissa ja rakennusosissa saa näkyä niille 
arvokkuutta tuova ikä. Pintojen patinan hävittämi-
nen  tai rakenteiden purkaminen – poikkeavuuk-
sien poistaminen – aiheuttaa usein merkittävää 
kokonaisuuden köyhtymistä. Materiaalien patina 
tekee paikan historiallisuudesta konkreettisesta ja 
aistittavaa. 

Tarpeetonta korjaamista ja uusimista on 
yleensäkin aiheellista välttää. Silloin, kun merki-
tykseltään erityisen arvokas rakennusosa todetaan 
peruuttamattomasti korjauskelvottomaksi, on 
edelleen hyvä kysyä, kuinka vähäisiin toimenpi-
teisiin uusiminen voidaan rajoittaa. Vähemmän 
merkittäviä osia voidaan muuttaa vapaammin. 

Hennalan kasarmeja 1930-luvulla.  
Kuva: Lahden kaupunginmuseon kuva-arkisto.

Kasarmin puhtaaksimuurattu sotilasarkkitehtuuria 
1910-luvulta

Eri vuosikymmenten tuottamaa rakennuskantaa 
kasarmin asuinalueella. Ilmakuva: Lahden kaupunki.

Seinäpinta on elävä koristeaiheiden ja tiilien yksilöllisten 
piirteiden ansiosta. Tiilikoristelun yksityiskohdissa on 
käytetty myös erikoismuotoon löytyjä tiiliä. 
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mutta silloinkin korostuvat kysymykset siitä, mitkä 
työtavat, materiaalit ja tyyliseikat ovat rakennukseen 
ja alueelle sopivia.

Säilyttävä korjaaminen on yleensä mahdollista 
sovittaa yhteen sen kanssa, että tavoitellaan teknis-
ten tai toiminnallisten ominaisuuksia parantamista. 
Tällöin on hyvä miettiä ja punnita asioita tarpeeksi 
pitkällä perspektiivillä. Tarpeettomien, kovakourais-
ten muutosten välttäminen voi toimia myös sen 
hyväksi, että löydetään taloudellisesti järkeviä ratkai-
suja. Esimerkiksi vanhoihin puuikkunoihin voidaan 
yleensä asentaa lisälasi, ikkunoita voidaan tiivistää 
ja lahonneita osia voidaan vaihtaa. Tällaiset  toimet 
osoittautuvat usein hintaansa nähden järkeviksi, 
vaikka urakka aluksi näyttäisi suurelta. Päällisin 
puolin kauhtuneet osat voivat osoittautua tarkem-
min tutkittaessa laadukkaiksi tuotteiksi, jotka juuri 
kestävyytensä vuoksi ovat säilyneet näihin päiviin 
asti. Tällaiset osat ovat yleensä myös rakennushisto-
riallisesti arvokkaita.

Kun korjaustöissä päästään alkuun, varmis-
tetaan koe- ja mallitöillä korjaustapojen sopivuus 
kohteeseen sekä urakkaan valittujen tekijöiden 
taito. Mallityöt arvioidaan ennen koko toimenpi-
teen tekemistä. Tehdyt huolto- ja korjaustyöt tulee 
lisäksi dokumentoida rakennusten tulevaa ylläpitoa 
silmälläpitäen.

Energiatehokkuudesta ja -määräyksistä  
suhteessa rakennetun  ympäristön vaalimisen 
tavoitteisiin

Energiatehokkuuden näkökulmasta rakennusta 
on syytä tarkastella monien toisiinsa kytkeytyvien 
asioiden kokonaisuutena. Tärkeää on ennakoiva ja 
pitkäjänteinen kiinteistönpito.

Käyttötottumusten vaikutus rakennuksen 
energiankulutukseen on suuri, ja niiden muutok-

silla voidaan monissa tapauksissa saavuttaa 
merkittävämpiä säästöjä kuin rakenteiden 
muutoksilla. Esimerkiksi lämmityksen energi-
ankulutuksesta sanotaan nyrkkisääntönä, että 
sisälämpötilan säätäminen yhden asteen verran 
alemmas merkitsee  5 prosentin säästöä energi-
ankulutuksessa.

Taloudellisuuden tavoittelu viisaalla tavalla 
siten, että samalla tunnistetaan rakennusten 
arvokkaat ominaispiirteet, on monen asian 
summa. Talo tulee pitää rakennusfysikaalisesti 
toimivana. Tulee myös välttää kallista ylikorjaa-
mista, jota saatetaan esittää tehtäväksi esimer-
kiksi energiatehokkuuden tavoittelun nimissä. 
Tarvitaan tietoa ratkaisujen ja materiaalien ym-
päristövaikutuksista ja on syytä miettiä millaisia 
energian lähteitä käytetään. Rakennusosien 
oikeanlaisen ilmanpitävyyden tarkistamisella on 
usein suurempi merkitys lämpötaloudelle kuin 
eristyskerrosten nimellisen paksuuden kasvat-
tamisella. Jotkut talotekniset järjestelmät voivat 
olla erityisen paljon energiaa kuluttavia ja myös 
kalliita toteuttaa suhteessa niiden odotettuihin 
tai todellisiin hyötyihin.

Uusiutuvan energian tehokkaampaa hyö-
dyntämistä edistävien laitteiden, kuten aurinko-
keräimien ja energian parempaa hyödyntämistä 
edistävien  ilmalämpöpumppujen, asentami-
nen on hyvä ja kannatettava yleisluontoinen 
tavoite. Laitteille tulee kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaalla alueella kuitenkin löytää  sellaiset 
sijoituspaikat ja -tavat, että ne eivät vahingoita 
rakennuksia eivätkä rumenna alueen kaupun-
kikuvaa ja ympäristöä kokonaisuutena. Siksi 
on tulee tutkia, mihin osa-alueisiin painottuen 
tällaisia laitteita kannattaa sijoittaa ja millainen 
potentiaali keskitetymmillä ratkaisuilla voisi olla 
Hennalan kasarmialueella.
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3
Ohjeita alueen kaupunkikuvaan 
vaikuttavia korjaustöitä varten    

ulkoseinät; katot ja räystäät; 
julkisivujen aukotus, ikkunat ja ulko-ovet; 
varusteet, laitteet ja uudet elementit

3.1

1910–20-luvuilla toteutettuja rakennuksia  
koskevia ohjeita

Puhtaaksi muuratut ulkoseinät

Yleistavoitteena on säilyttää kasarmin rakennushistoriallisen arvon kannalta mer-
kittävät 1910–1920-lukujen rakennukset sellaisessa asussa, että Hennalan pitkä 
varuskuntahistoria on luettavissa ja koettavissa myös tulevaisuudessa, alueen uusi-
en kehitysvaiheidenkin aikana. 

Hennalan kasarmialueen tiilestä puhtaaksimuuratun sotilasarkkitehtuurin raken-
ne- ja materiaalimaailma on rationaalista ja kestävää. Rakennuskantaa voidaan hyvin  
hyödyntää erilaiset arvot ja tarpeet huomioon ottaen.  

Kasarmialueen 1910–1920-lukujen rakennuskannassa vallitsevana piirteenä ovat 
rakennusten massiiviset täystiilimuurit, jotka ovat sekä kantavia että lämpöä varaavia ja 
eristäviä rakenteita, vaikka eristävyys ei olekaan lähellä nollaenergialuokkaa. Olennaise-
na osana tällaista seinärakennetta ovat myös luonnonkivisokkelit. Julkisivun vaalittaviin 
piirteisiin kuuluvat seinien yksityiskohdat ja koristeaiheet. Kuten eri selvityksissä on 
todettu, koristeaiheita toteutettiin tiilestä muuraten. Monimuotoisin ja rikkain tiiliko-
ristelu on niissä rakennuksissa, jotka luokiteltiin rakennusaikana hierarkkisesti tär-
keimmiksi. Julkisivuihin muurattiin kasarmien rakentamisessa käytetyistä perustiilistä 
muun muassa ulkonevia listoja, konsoleita ja holvien kiilakiviaiheita. Myös perustiilistä 
poikkeavaan muotoon lyödyt erikoistiilet kuuluvat monien tiilikoristeluiden yksityiskoh-
tiin. Tiilien koristeellista ryhmittelyä on myös julkisivupinnan tasossa. Punatiilimuurit 
koristeaiheineen ovat kaiken kaikkiaan erittäin olennainen osa Hennalan alueen kult-
tuuriperintöä ja arkkitehtuuria. 

Korjaustöiden lähtökohtana on, että säilyneet alkuperäiset materiaalit, pin-
tastruktuurit, rakennusosat ja yksityiskohdat säästetään. Vanhojen tiilien mitat ja 
yksilöllisyys, saumojen paksuus, luonne ja yksityiskohdat ovat julkisivujen tärkeitä 
yksityiskohtia ja niiden säilymiseen tulee kiinnittää huomiota jo silloin, kun korjaustöitä 
suunnitellaan.  Kauniisti patinoitunut pinta on sekin vaalittava piirre. Patinan häviämis-
tä esimerkiksi liian voimakkaalla pesulla tulee varoa.
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Kaikissa ylläpito- ja korjaustöissä tulee varmistaa, 
että julkisivujen tärkeitä yksityiskohtia varjellaan vau-
rioitumiselta.  Kun muureja joudutaan korjaamaan tai 
mahdollisesti jopa täydentämään uusilla osilla, huomiota 
tulee kiinnittää sopivien tiilien määrittelyyn ja hankkimi-
seen sekä koostumukseltaan oikeanlaisen  laastin valin-
taan. Vääränlainen laasti voi vaurioittaa seinärakennetta. 
Esimerkiksi liian sementtipitoinen laasti muodostaa 
niin kovan sauman, että  se aiheuttaa tiilien vähittäistä 
halkeilua ja muuratun seinän rikkoutumista. Perinteinen 
kalkkilaasti muodostaa siinä määrin joustavan sauman, 
että rakenne pystyy rikkoutumatta mukautumaan tiilien 
lämpölaajenemiseen vuodenaikojen ja säiden vaihteluis-
sa.

Sotilaskotirakennuksen rapatut julkisivut 
(rakennus 59)

Hennalan kasarmialueen varhaisten rakennusvaiheiden 
rakennusten joukossa sotilaskotina palvellut rakennus  
numero 59 on julkisivukäsittelynsä osalta poikkeusta-
paus. Rakennusta ryhdyttiin alun perin toteuttamaan 
varuskunnan kirkoksi, mutta se saatettiin valmiiksi vasta 
suomalaisena aikana 1920-luvulla, uudistetuin suunni-
telmin. Rakennus palveli varuskunnan sotilaskotina aina 
2010-luvulle asti. Massiiviset tiilimuurit ovat olennainen 
osa tätäkin rakennusta, mutta tässä tapauksessa ne on 
rapattu. 

Samoin kuin kasarmin puhtaaksi muuratuissa pu-
natiilirakennuksissa, myös rakennuksessa 59 tulee vaalia 
sekä seinätyyppiä itsessään että siihen liittyviä, alkupe-
räisestä rakentamisajankohdasta muistuttavia työtapoja, 
-ratkaisuja ja yksityiskohtia.Yksityiskohtien korjaus edel-
lyttää osaavia tekijöitä. Esimerkiksi ulkonevia vaakalistoja 
suojaavien pellityksien, tikkaiden ja muiden julkisivuva-
rusteiden kunnosta ja kiinnityksistä tulee pitää huolta. 

Korjauslaastin valinnan tulee pohjautua tietoon van-
han rappauksen ja sen paikkauslaastien koostumuksista 
ja rakenteesta. Tarpeettomia korjauksia ja ylikorjaamista 
on syytä välttää. Toisaalta on turvattava tarpeellinen 
jatkuva ylläpito, joka perustuu  julkisivun kunnon seuraa-
miseen ja tutkimuksiin.  Käytettävien maalien sopivuus 
julkisivurappausten käsittelyyn on selvitettävä. Värityksen 
lähtökohtana ovat rakennuksen historialliset värit.

Tiiliseinän jäsennystä koristeaihein alueen eteläosassa 
Sotilasmusiikkimuseon julkisivussa.

Sotilaskotirakennuksen rapattua julkisivua. 

Rapattua seinää jäsentäviä koristeaiheita.
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Katot ja räystäät

Hennalan kasarmialueen kattomaisema muo-
dostuu varsinaisten vesikattojen lisäksi paitsi 
savupiipuista  ja muista hormeista myös pienistä 
tärkeistä yksityiskohdista, kuten jalkaränneistä. 
Osana kattomaisemaa ovat lisäksi jo alun perin 
olleet siroilla lunetti-ikkunoilla varustetut, mata-
lat kattolyhdyt sekä ullakoiden sisäänkäynteinä 
toimineet harjakattoiset, kapeat, umpinaiset 
luukkulyhdyt. 

Alueen käytön, vaalimisen ja ylläpidon yh-
tenä lähtökohtana on rakennusten vesikattojen 
muodon, pintamateriaalien, värien ja yksityis-
kohtien säilyttäminen. 

Kasarmialueen 1910–1920-lukujen rakennus-
ten vesikatteet ovat mustaksi maalattuja saumat-
tuja peltikattoja. Katteen tärkeitä ominaispiirteitä 
ovat esimerkiksi saumajako, piiput, jalkakourut ja 
kulkurakenteet sekä pintakäsittely. Erityispiirteitä, 
jotka vaikuttavat myös julkisivun ilmeeseen, ovat 
räystäsdetaljit, räystäiden listoituskourut ja rännit.

Lunetti-ikkunoita ja umpinaisia luukkulyhtyjä 
on vanhojen ilmakuvien perusteella ollut monissa 
sellaisissakin rakennuksissa, joissa niitä ei enää 
ole. Tällaiset elementit kuuluvat historialliseen 
kattomaisemaan. Jos rakennuksessa on vanhojen 
valokuvien perusteella aiemmin ollut kattolyhdyt, 
niitä voidaan palauttaa vanhan mallin mukaisina.

Pääosin kasarmialueen rakennukset ovat säi-
lyttäneet luonteensa ja muotonsa. Kattomaisema 
on jossain määrin muuttunut, esimerkiksi silloin, 
kun rakennuksissa on siirrytty painovoimaises-
ta ilmanvaihdosta koneelliseen ilmanvaihtoon 
tai tehty vesikattoremontteja, joiden yhteydessä 
kattovarustusta on muutettu. Pitkien kasarmira-
kennusten 23 ja 24 kattomuotoa on muuttanut 
merkittävästi uusien tilojen rakentaminen ullak-
kokerroksiin 1950-luvulla, samalla kun kasarmin 
sisätiloja ja sisätilojen rakenteita on radikaalisti 

muutettu. Kattojen länsilappeille on avattu ikku-
noita tuomaan päivänvaloa tuolloin rakennettuihin 
huonetiloihin.  Rakennusten yläpohja on uusien 
ullakkotilojen kohdalla täydellisesti muutettu. 

1900-luvun alun tiilirakennusten tuulettuva 
avovintti on olennainen osa hyvää ja toimivaa 
kattorakennetta. Vintit ovat saattaneet palvella 
myös säilytystilana, mutta niiden tärkein tehtävä ja 
tekninen merkitys on varmistaa tällaisen kattora-
kenteen toimivuus. 

Vesikatolla yksityiskohtineen on huomattava 
rooli osana rakennusten arkkitehtuuria;  yksi-
tyiskohtia ovat esimerkiksi kattolyhdyt, piiput, 
räystäät ja varusteet. Nämäkin ovat arvokkaita ja 
varjeltavia arkkitehtuurin piirteitä. Ne ovat myös 
esimerkkejä hyvin toimivasta ja koetellusta tavasta 
rakentaa. 

Rakenteiden toimivuutta tukevista vanhoista 
periaatteista ei tule poiketa rakennusten tulevas-
sakaan käytössä. Ullakoille ei tule rakentaa uutta 
lämmitettyä huonetilaa. Tällaiseen ei ole syytä ryh-
tyä myöskään kasarmirakennusten 23 ja 24 ullakko-
kerrosten niissä osissa, joihin ei 1950-luvulla tehty 
muutoksia. 

Alueen ullakoilta voi ottaa käyttöön pieniä apu-
tiloja irrallisin seinärakentein. Tällöin uudet tilayksi-
köt on rakennettava siinä määrin irrallisiksi vesi-
katosta, että ne eivät vaikeuta vesikaton kunnon 
ja toiminnan seuraamista. Tilojen valonlähteinä 
voidaan hyödyntää olemassa olevia lunetti-ikkunoi-
ta. Voidaan myös tutkia, onko katolle mahdollista 
rakentaa historiallisin perustein uusia lunetti-ikku-
noita aputiloja varten. Lunetti-ikkunoiden pienen 
koon vuoksi tilat eivät kuitenkaan sovellu asuin-
huoneiksi tai työtiloiksi.  Katoilla olevia umpinaisia 
ns. luukkulyhtyjä ei tule muuttaa ikkunoiksi.  

Jos kate tai muita katon rakennusosia jou-
dutaan uusimaan, toimenpiteet tehdään vaalien 
1900-luvun alkupuolen kattotyön ominaispiirteitä 
ja huolella suunniteltuja räystäsratkaisuja, joista 
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alueella on hyviä esimerkkejä. Ennen korjaus-
ta selvitetään vaurion syy ja laajuus. Kattojen 
korjauksissa, kuten alueen muissakin korjaus-
töissä, on lähtökohtana, että korjataan vain ne 
osuudet, jotka ovat korjaamisen tarpeessa. 

Korjauksissa käytetään sinkittyä kattopeltiä 
konesaumattuna. Katot maalataan mattamus-
talla. Valmiiksi muovipinnoitetut pellit eivät 
sovi Hennalan kasarmialueen vanhaan raken-
nuskantaan, koska pinnoitteen käyttöikä on 
lyhyt eikä huoltomaalaus onnistu.

Rakennusten kulttuurihistoriallisen arvon 
vaalimisen kannalta on tärkeää, että esimer-
kiksi räystäiden yksityiskohdissa vaalitaan 
niiden alkuperäistä ilmettä ja materiaalimaa-
ilmaa yksityiskohtineen. Korjaukset edellyttä-
vät ammattitaitoista, suunnitelmiin perustu-
vaa peltisepäntyötä.

Uudet  kattovarusteet suunnitellaan siten, 
että ne soveltuvat Hennalan arvokkaaseen ym-
päristöön. Vanhoja tikkaita ja muita erityisesti 
alueelle ominaisia varustetyyppejä varjellaan 
kunnostaen ja ylläpitäen.

Vesikattojen jatkuvaan huoltoon ja 
ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota puhdis-
tamalla ja tarkastamalla katon ja sen varus-
teiden kunto sekä alustan rakenteet riittävän 
usein. Myös yläpohjan ja kattorakenteiden 
riittävästä tuuletuksesta tulee huolehtia. 
Rakenneratkaisut on tarkistettava perusteelli-
sesti kunnostusten suunnittelun yhteydessä ja 
turhia julkisivu- ja kattomuutoksia tulee välttää. 
Ullakkotiloja tai niiden käyttöä ei tule suunnitel-
la sellaiseksi, että yläpohjan ja kattorakenteiden 
kunnon tarkkailu ja huolto kävisi vaikeaksi.  
Myöhempien huoltotoimien yhteydessä on tark-
kailtava vinttien tuulettumista, ullakolla nähtä-
vien eristeiden toimintaa ja jälkiä mahdollisesta 
kondenssista ja kattovuodoista. 

Kaksi lunetti-ikkunaa sekä umpinainen luukkulyhty  
rakennuksen 45 katon pohjoislappeella

Lunetti-ikkuna, hormeja ja jalkarännit osana kattomaisema sekä 
räystääseen liittyviä seinän koristeaiheita. Kuva: Armi Patrikainen.

Asuinkerrostalon päädyn koristeaiheita. Kuva: Armi Patrikainen.
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Julkisivujen aukotus, ikkunat ja  
ulko-ovet

Ovia ja ikkunoita varten tehdystä  
aukotuksesta

Yleisenä tavoitteena on, että 1910–20-lukujen 
rakennusten julkisivujen jäsennykseen tai auko-
tukseen ei tehdä merkittäviä muutoksia. 

Erityisesti alueen tilahierarkian kannalta 
merkittävissä rakennuksissa julkisivujäsennys 
koristeluineen sekä ovi- ja ikkuna-aukkoineen on 
olennainen osa niiden arkkitehtuuria.  

Sommitteluun liittyvien tavoitteiden vuoksi 
rakennuksiin on saatettu tehdä myös valeikku-
noita, jotta symmetrian tai muiden esteettisten 
tavoitteiden vaatimukset on pystytty täyttämään. 
Umpeen muurattujen ikkuna-aukkojen avaamis-
ta on mahdollista harkita tapauskohtaisesti. On 
kuitenkin huomattava, että umpeen muuratut 
ikkunat ovat myös yksi kerrostuma alueen raken-
nushistoriaa, joten muutokset edellyttävät hyviä 
perusteluja, huolellista suunnittelua ja toteutusta-
van tutkimista sekä  huoliteltua ja alueelle sopivaa 
käsityötä.  

Erityisesti rakennuksissa, joissa on jo en-
tuudestaan suuri määrä ikkunoita, mahdolliset 
muutosintressit koskevat todennäköisesti enem-
män joidenkin yksittäisten ikkunoiden laajenta-
mista oviaukoiksi kuin kokonaan uusien aukkojen 
avaamista. Asiasta on kirjoitettu lisää jäljempänä 
tässä alaluvussa sekä otsikon ”Varusteet, tekniset 
laitteet sekä uusien elementtien lisääminen raken-
nuksiin” alla. 

Kasarmialueen huolto-, paja- ja varastora-
kennuksissa on ikkuna- ja oviaukkoja muokattu 
alueen historian aikana jonkin verran vapaammin 
ja monenkirjavammin kuin toimisto-, asuin- ja 
majoitusrakennuksissa. Alueen historiallisen 

arvon säilymisen näkökulmasta mahdollisten 
muutosten tulee kuitenkin jatkossa olla vähittäi-
siä, huolellisesti harkittuja sekä mittakaavaltaan ja 
määrältään rajoitettuja kaikissa tämän ohjeistuk-
sen piiriin kuuluvissa rakennuksissa. 

Joissain varastorakennuksissa saattaa 
käyttötarkoitus muuttua siten, että luonnonvalon 
saamiseksi niissä tarvitaan nykyistä enemmän 
ikkunoita. Tällöin toisarvoisilla, keskeisiltä kulku-
reiteiltä poispäin suunnatuilla julkisivuilla voidaan 
suurentaa muutamaa harkittua ikkunaa rakennuk-
seen sopivalla, arvokkaalla tavalla. Mallia otetaan 
kasarmialueen historiallisista aukko- ja ikkunatyy-
peistä sekä niiden ikkunoiden tai ovien perintei-
sestä tekotavasta. (Vrt. Hennalasta löydettävissä 
olevien, varhaisen vaiheen rakennusosien puuse-
päntyö. Ikkunoista on säilynyt esimerkkejä hyvin.) 
Kaupunkikuvallisesti toisarvoisillakin julkisivulla 
muutokset tulee rajoittaa vain joihinkin julkisivus-
sa nykyisin oleviin ikkuna-aukkoihin.

Rakennuksissa on myös suuria oviaukkoja, 
joita ei mahdollisesti tulevaisuudessa enää tarvi-
ta. Näiden oviaukkojen tukevat, puurakenteiset 
umpiovet ovat julkisivujen vahvasti leimallinen 
ominaispiirre. Eräänlainen ääritapaus lienee 
rakennus numero 36, jonka eteläjulkisivussa on 
vierekkäin kolme suurta umpiovea muttei lain-
kaan muita aukkoja. Suuret, puiset umpiovet ovat 
siinä määrin olennainen osa kasarmin varasto-, 
paja, ja huoltorakennuksia, että osa alkuperäisis-
tä ovista tulee säilyttää vaalien niitä julkisivuihin 
olennaisesti kuuluvina rakennusosina. Suuri um-
piovi on alueelle kuuluva ovityyppi. Vaikka alueen 
käyttötarkoituksen muuttuessa tullaankin teke-
mään muutoksia, kasarmin paja- ja varastoalueen 
historiallista luonnetta alueen varuskuntahistorian 
osana tulee vaalia myös tulevaisuudessa.

Uusien oviaukkojen tekemistä tulee lähtökoh-
taisesti välttää. Painavien toiminnallisten perus-
teiden vuoksi  voidaan yksittäisiä oviaukkoihin 
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liittyviä muutoksia tehdä. Mahdolliset uudet 
oviaukot tulee sijoittaa harmoniseksi osaksi 
rakennusten arkkitehtuuria esimerkiksi auko-
tuksen rytmin ja rakennustavan osalta. Ensi-
sijaisesti on tällaisissa tapauksissa tutkittava, 
voidaanko jostain nykyisestä ikkuna-aukosta 
tehdä vähäisin muutoksin oviaukko.

Erityistapauksen ikkuna-aukkoja koske-
vien muutosten ohjeistuksesta muodosta-
vat kasarmirakennukset 23, 24 ja 25 seuraa-
vassa esitetyllä tavalla: 

Rakennusten 23 ja 24 pitkien pohjois-
etelä-suuntaisten siipien länsijulkisivuille 
voidaan rakentaa pienikokoisia ulokeparvek-
keita ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen 
tietyin edellytyksin, joita on niin ikään kuvat-
tu jäljempänä otsikon ”Varusteet, laitteet ja 
uusien elementtien lisääminen rakennuksiin” 
alla. Tällaiseen mahdolliseen muutostyöhön 
liittyen voidaan parvekkeiden kohdalla olevia  
nykyisiä ikkuna-aukkoja laajentaa sen verran, 
että parvekeovien toteuttaminen niihin tulee 
mahdolliseksi. Parvekeovien malli, materiaali 
ja väritys tulee toteuttaa yhteensopivaksi ra-
kennuksen ikkunoiden ja muun arkkitehtuurin 
kanssa. 

Rakennuksessa 25 puolestaan voidaan 
länsijulkisivussa laajentaa joitakin ikkuna-
aukkoja poikkipäätyihin liittyvien ulkonevien 
osuuksien välisellä suoralla seinäosuudella 
siten, että niistä voidaan tehdä  ns. ranskalai-
sia parvekkeita, eli avattavin ovin varustettuja 
aukkoja ilman julkisivusta ulkonevaa par-
veketta. Ovien malli, materiaali ja väritys ja 
muut näihin liittyvät rakenteet tulee toteuttaa 
yhteensopiviksi rakennuksen ikkunoiden ja 
muun arkkitehtuurin kanssa. 

Umpeen muurattuja ikkuna-aukkoja.

Eri aikoina toteutettuja sisäänkäyntejä rakennuksen 38 
julkisivussa.

Varastorakennuksen 39 pieniä ikkunoita ja vanhoja puisia 
umpiovia.

Rakennuksen 36 puisia umpiovia.
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Ikkunat

Osassa kasarmin rakennuksista on jäljellä 
1900-luvun alkupuolen ikkunoita, joista lähes 
kaikki ovat mitä todennäköisimmin rakennusten 
alkuperäisiä 1910-luvun ikkunoita. Näitä ikkunoita 
on ansiokkaasti huollettu ja kunnostettu ainakin 
asuinkerrostaloissa 1, 3 ja 5. Esimerkiksi päävar-
tiossa (rakennus 22) ja sotilaslääketieteen muse-
ossa (rakennus 54) on suuri määrä alkuperäisiltä 
vaikuttavia ikkunoita, joiden asiantunteva kunnos-
taminen on merkityksellistä rakennusten ja alueen 
arvon kannalta. Siksi kaikkia kasarmialueella 
jäljellä olevia vanhoja laadukkaita puuikkunoita 
vaalitaan ja huolletaan sekä tarpeen mukaan 
kunnostetaan. Tämä on myös elinkaarikus-
tannuksiltaan edullisin ratkaisu, koska vanhat 
puuikkunat ovat yleensä oikeastaan ikuisia, kun 
niitä huolletaan oikea-aikaisesti ja oikeilla materi-
aaleilla ja työtavoilla.

Alueen vanhaan rakennuskantaan on useiden 
muutosvaiheiden aikana myös vaihdettu uusia 
ikkunoita. Esimerkiksi pitkiin kasarmirakennuk-
siin (rakennukset 23 ja 24) on vaihdettu uudet, 
puitejaoltaan ja väriltään alkuperäisistä poikkeavat 
ikkunat 1950-luvulla tehtyjen, suurten muutostöi-
den yhteydessä. Rakennuksen 23 pohjoispäässä 
on nykyään 2000-luvulla tehdyt, alkuperäistä 
puitejakoa mukailevat uudet ikkunat. Suurin osa 
pitkien kasarmien ikkunoista on ulkoasun pe-
rusteella kuitenkin 1950-luvulta. Myös entisessä 
upseerikerhossa (rakennus 7) ja toimiupseeri-
kerhossa (rakennus 46) ikkunat ovat todennä-
köisesti 1950-luvulta tai 1960-luvun alkupuolelta. 
Upseerikerhon nykyiset ikkunat istuvat raken-
nukseen jonkin verran huonommin kuin pitkien 
kasarmirakennusten 1950-luvun ikkunat. Tähän 
vaikuttavat osaltaan julkisivupinnan ja aukotuk-
sen suhteet sekä ikkunapuitteiden paksuudet. 
Myös sairaalan vanhaan osaan (rakennus V26) on 
edellä mainittujen rakennusten tapaan vaihdettu 
ikkunat 1950–1960-luvuilla, todennäköisesti aivan 
1960-luvun alussa, kun sairaalaa laajennettiin ja 
siihen tehtiin muita muutoksia. 

1970- ja 1980-luvulla alueen vanhan puna-
tiilisen rakennuskannan korjaus- ja muutostöitä 
on jatkettu, ja esimerkiksi rakennusten 25 ja V40 

Alueen kunnostettuja vanhoja ikkunoita 

Kunnostettu ikkuna sisältä, eri avausmahdollisuuksineen. 
Hyvän puumateriaalin ansiosta ikkunapuitteet on voitu 
tehdä varsin hoikiksi.

Vanhoja puuikkunoita, jotka odottavat kunnostusta.
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ikkunat ovat kaikesta päätellen 1970- tai 1980-lu-
vulta. Näissä ikkunoissa on omanlaisensa puite-
jako, ja niiden puuosat on tuonaikaiseen tapaan 
käsitelty tummiksi.

Jatkoa ajatellen ikkunoiden kunnossapidolle ja 
korjaustöille asetetaan seuraavia tavoitteita:

- Jos rakennuksessa on kasarmin perustami-
sen ajalta olevia tai muuten ennen toista 
maailmansotaa tehtyjä ikkunoita, tavoit-
teena on aina nykyisten ikkunoiden pitkälle 
tähtäävä säilyttäminen ja korjaaminen.

- Jos rakennukseen on vaihdettu (1940-,) 
1950- tai 1960-luvulla uudet puuikkunat, 
tavoitteena on niiden käyttöiän pidentämi-
nen tarpeellisin huoltotöin ja kunnostuksin. 
Jos ikkunoiden uusiminen käy välttämättö-
mäksi, voidaan tehdä valintaa museoviran-
omaisten kanssa neuvotellen siitä, otetaan-
ko uusien ikkunoiden malliksi alkuperäisen 
rakentamisajankohdan mukainen malli 
(jolloin tutkitaan mm. vanhat valokuvat ja 
alueen muissa rakennuksissa mahdollises-
ti säilyneet 1910–20-lukujen ikkunat) vai 
pysyttäydytäänkö siinä toisen maailmanso-
dan jälkeisessä ikkunamallissa, joka niissä 
on nyt käytössä. Ikkunoiden toteutustavan, 
puusepäntyön, viimeistelyn sekä käsittely-
jen malliksi otetaan suoraan ja sellaisenaan 
alueelta löytyvät vanhat puuikkunat. Huo-
miota on kiinnitettävä myös puumateriaalin 
valintaan. Vanhat ikkunat ovat on kittilasi-
tettuja puuikkunoita.

- Jos rakennukseen on vaihdettu uudet 
ikkunat 1970–80-luvuilla tai myöhemmin, 
tavoitteena on olevien ikkunoiden käyttöiän 
pidentäminen, mutta jos uusiminen tulee 
teknisestä syystä eteen, uudet ikkunat teh-
dään alkuperäisen rakentamisajankohdan 
(eli 1910–1920-lukujen) mallin mukaan. 
Ikkunamuotojen ennallistamisella on kau-
punkikuvallisia perusteita.

Kasarmirakennuksen 24 ikkunoita, jotka ovat 1950-luvulta.

1970–80-lukujen ikkunoita kasarmirakennuksessa 25.

Kasarmirakennuksen 23 ikkuna 2000-luvulta.
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Ulko-ovet 

Alueen hierarkkisesti tärkeimmissä 
1910–1920-lukujen rakennuksissa ei näyttäisi 
olevan jäljellä kasarmin perustamisvaiheessa 
tehtyjä ulko-ovia. Hennalassa 1910–1920-luvuil-
la käytetyistä ovista on olemassa fragmentaa-
rista tietoa, lähinnä vanhoissa valokuvissa. 

Kuvien perusteella pitkissä kasarmira-
kennuksissa sekä ainakin muonituskeskuksen 
tieltä 1960-luvulla puretussa rakennuksessa on 
ollut ovityyppi, jossa oven ylempi puolisko on 
ikkunallinen ja oven ikkunapinta useampaan 
ruutuun jaettu. Oven alaosa on umpinainen, 
joko pystypaneloitu tai peilirakenne. Oven 
ikkunaosuuden korkeus näyttää vanhojen 
valokuvien perusteella vaihdelleen jonkin 
verran. Ikkunan alareuna ei ole kuitenkaan 
ulottunut rakennuksen ulkoseinien ikkuna-
aukkojen alareunaa alemmas. Merkittävimmät 
sisäänkäynnit on myös tehty symmetrisiksi; 
kaksi samanlevyistä ovea on muodostanut 
symmetrisen kokonaisuuden. (Ks. tämän sivun 
valokuvat 1930-luvulta.) Sotilaskodissa, joka 
poikkeaa arkkitehtuuriltaan kasarmin muista 
rakennuksista, on valokuvien perusteella ollut 
kokonaan umpinaiset peiliovet. (Ks. valokuva 
sivulla 20.) Vanhojen valokuvien perusteella 
alueen varasto- ja pajarakennuksissa näyttäisi 
olleen umpiovia.

Nykytilanne on ulko-ovien osalta kirja-
vampi kuin ikkunoiden. Ulko-ovia on uusittu 
useammassa vaiheessa, ja monessa rakennuk-
sessa ulko-ovet vaikuttavat uudemmilta kuin 

Kasarmirakennuksen 24 eteläpää 1930-luvulla.  
Huomaa ulko-oven malli. 
Kuva: Lahden kaupunginmuseon kuva-arkisto.

Kasarmirakennuksen 24 eteläpään nykyinen ulko-ovi.

Osasuurennos ylläolevasta kuvasta.  
Kuva: Lahden kaupunginmuseon kuva-arkisto.
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ikkunat (vrt. esim. rakennukset 22, 24, 53 ja 54.) Raken-
nusten pääsisäänkäynneissä on mm. ikkunallisia puuovia, 
suuri-ikkunaisia metalli-lasiovia sekä metallirakenteisia 
osittain puupaneloituja ovia pienemmin ikkunoin. On myös 
puurakenteisia ja metallirakenteisia umpiovia. Tärkeimmis-
sä rakennuksissa umpiovia on pääsääntöisesti vain toissi-
jaisissa sisäänkäynneissä. Myös alueella olevat metalli- sekä 
metalli–lasiovet ovat osa alueen varuskuntahistoriaa.

Ovien käyttöikää on perusteltua pidentää asianmu-
kaisin huolto- ja ylläpitotöin.  Mikäli ovia tulevaisuudessa 
uusitaan, palataan lähemmäksi kasarmin perustamisai-
kaista ovityyppiä.  Ovien suunnittelu edellyttää tarkem-
paa perehtymistä aiheeseen esimerkiksi historiallisten 
valokuvien avulla. Mallia voi myös ottaa alueen oletetta-
vasti vanhimmista jäljellä olevista ovista.

Huolto-, paja- ja varastotiloiksi toteutettujen rakennus-
ten ovia vaalitaan ja ylläpidetään vastaavin periaattein, eli 
rakennusten alkuperäisiä piirteitä kunnioittaen ja vanhoja 
rakenhusosia säästäen. Mikäli ovia joudutaan uusimaan, 
lähtökohdaksi tulee ottaa varasto- ja paja-alueella käytössä 
olleet puuovet. Tavallinen ratkaisu on ollut umpiovi, jonka 
yläpuolella oviaukossa on karmiin asennettu kiinteä ikkuna.
Paneeleissa otetaan mallia 1900-luvun alkupuoliskon tyypil-
lisesti ovissa käytetyistä paneelimalleista.

Isoja tallinovia vaalitaan ja säilytetään osana rakennus-
ten julkisivuja siellä, missä niitä on säilynyt. 

Vanhojen ovien sisäpuolelle on mahdollista tehdä 
niitä täydentäviä sisäovia esimerkiksi lasista. Näin voidaan 
parantaa ovien lämpö- tai äänieristystä samalla, kun vanha 
ovi säilytetään. 

Sotilaslääketieteen museon ulko-ovi 
todennäköisesti 1930- tai 40-luvulta. 

Varastorakennuksen umpiovi, jossa 
karmiin liittyy yläikkuna.

Päävartion metallirakentainen 
ikkunallinen ovi, jossa puupanelointi.

Varastorakennuksen 44 eri kokoisia 
umpiovia.



20 Hennalan kasarmialueHennalan kasarmialue

Ovikatoksista

Valokuvien ja rakennusten julkisivujen perusteella Hen-
nalan 1910–1920-lukujen rakennusten sisäänkäynneis-
sä ei ole ollut ovikatoksia. Ne eivät kuulu kasarmien 
arkkitehtuuriin myöskään muilla vastaavilla venäläis-
ajan kasarmeilla Suomessa.

Vuoteen 2016 mennessä on kasarmin 
1910–1920-lukujen rakennuksista ainakin kasarmi-
rakennukseen numero 23, sotilakotirakennukseen 
(rakennus 59) sekä upseerikerhoon (rakennus 7) lisätty 
katokset ulko-ovien päälle.

Isojen, ilmeeltään raskaiden ovikatosten lisäämi-
nen rakennuksiin muuttaa ja peittää näkyviltä sisään-
käyntien jäsentelyn, joka on olennainen rakennusten 
julkisivuarkkitehtuurin kannalta. 

Raskaiden katoksien toteuttamisesta on jatkossa 
syytä pidättäytyä. Mikäli ovikatosten tekemiselle on 
vahvoja syitä, katokset tulee toteuttaa ilmeeltään 
keveinä ja kooltaan pieninä.

Katosten suunnittelun kannalta on merkille-
pantavaa, että kasarmin puhtaaksimuuratuissa 
1910–1920-lukujen punatiilirakennuksissa on ulko-ovi-
en oviaukoissa yhtäältä säännönmukaisuuksia, toisaal-
ta kuitenkin vaihtelevia piirteitä.

– Tiilestä muuratut oviaukot on katettu holvein. 
Normaalisti holvaukseen on tehty ulkoneva kii-
lakiviaihe ja muuta koristelua. Vaatimattomam-
pien rakennusten oviaukoissa ei välttämättä ole 
kiilakiviaihetta eikä koristelua. 

– Leveitä oviaukkoja on usein muurattu myös 
siten, että oviaukon yläpuolinen muuraus on 
kannatettu muuraukseen upotetuin I-palkein, 
jotka on tuettu luonnonkivisillä tukikivillä. Näin 
on tehty esimerkiksi kasarmirakennusten 23 ja 
24 päädyissä, useissa varastorakennuksissa sekä 
asuinalueen rakennusten joissain sisäänkäyn-
neissä. Palkit tukikivineen näkyvät muuraukses-
sa. 

– Suuri osa oviaukoista on niin korkeita, että oven 
yläpuolelle on voitu tehdä oven karmiin liittyvä 

Sotilaskodin sisäänkäynti 1930-luvulla.  
Kuva: Lahden kaupunginmuseon kuva-arkisto.

Varastorakennuksen 39 oviaukkoja: vasemmalla 
aukon päällä muuraukseen upotettu I-palkki, 
oikealla holvattu oviaukko ilman koristeita.

Rakennuksen 22 ikkunarivistöä, jonka osana on 
oviaukko holvatuin koristein ja kiilakiviaihein.
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yläikkuna. Jos ovissa on yläikkuna, se on kiin-
nitetty karmiin erillisessä puitteessa eikä siis 
ole osa aukeavaa ovipintaa. 

– Oven levyiset yläikkunat ovat yleensä mel-
ko matalia. Joissain 1910–1920-lukujen 
rakennusten leveämmissä oviaukoissa on 
ulko-ovien yllä kohtalaisen laajojakin kaari-
ikkunoita (esim. sotilaslääketieteen museon 
sisäänkäynti). On myös oviaukkoja ilman 
yläikkunaa.

Huolimatta siitä, että alueen rakennuskanta on 
ilmeeltään periaatteessa varsin yhtenäistä, alueen 
rakennusten oviaukot sekä julkisivut, joihin ne 
kuuluvat, ovat vaihtelevia. Yksi ja sama katostyyppi 
ei välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin.  Katoksen 
asentaminen edellyttää hyvin perusteltua ja riittä-
vän yksityiskohtaista suunnitelmaa.

Yleisohjeena kevyen katoksen suunnittelua var-
ten esitetään tässä seuraavat periaatteet:

-  Katos tehdään samanlevyiseksi kuin tiili-
muurissa oleva oviaukko.

- Katos sijoitetaan mahdollisimman alas 
siten, että se ei peitä julkisivussa olevaa 
koristeaihetta, tai peittää sitä mahdollisim-
man vähän.

- Edestä katsottuna ovikatos  on muodol-
taan oviaukon yläreunaa mukaileva. Jos 
oviaukko on ylhäältä kaareva, katos seuraa 
tätä muotoa. Oviaukon yläreunan ollessa 
suora myös katos on edestä katsottuna 
suora.

-  Katos ulkonee ulkoseinästä vain noin  
60 cm suojaten ulko-ovea sateelta ym. 

-  Katos tehdään teräslevystä taivuttaen ja 
reunoilta särmäten sekä maalataan mus-
taksi. Muovipinnoitettua teräslevyä ei saa 
katoksessa käyttää.

-  Katoslevyn seinänpuoleinen reuna eli 
takareuna jätetään noin 8 cm:n etäisyy-
delle seinästä (= irti seinästä). Takareuna 
taivutetaan ylös n. 15 cm.

-  Katos kannatetaan seinästä tai oven 
yläikkunan karmirakenteesta ilmeeltään 
yksinkertaisilla metallirakenteilla, jotka 
maalataan mustaksi. Katosta kannatta-
van rakenteen materiaaleina käytetään 
kasarmien rakennusaikana 1900-luvun 
alussa käytettävissä olleita teräsprofiileja. 
Nykyisin saatavilla olevat tehdasvalmis-
teiset kuumavalssatut teräsprofiilit olivat 
käytössä jo tuolloin. Materiaaleiksi näistä 
soveltuvat tässä yhteydessä lattateräs, 
umpiaineinen neliöterästanko sekä kuuma-
valssattu L-terästanko. Kaikkien osien tulee 
olla maalaamalla viimeisteltyjä. 

Holvikaaren 
muotoa seuraava 

kevyt katosmalli 
(periaatepiirros, ks. 
viereinen yleisohje).



22 Hennalan kasarmialueHennalan kasarmialue

Varusteet, laitteet ja uusien elementtien 
lisääminen rakennuksiin

Hennalan kasarmialueella erityisesti toimisto-, 
majoitus- ja asuinrakennusten julkisivut on tehty 
tyyppisuunnitelmien pohjalta. Suunnitelmien 
laatimisessa on suuri merkitys esteettisillä arvoilla 
Kokonaisuuden harmonisuus tulee säilyttää. 
Toisaalta  vanhoihin rakennuksiin liittyy aina 
tiettyä vähittäistä, pienimuotoista muutosta, jota 
tuottavat esimerkiksi julkisivun varusteiden, kuten 
tikkaiden, valaisinten ja kylttien, asennukset ja 
muutokset. Myös näillä on kulttuurihistoriallista 
arvoa. Hennalan kasarmialueen kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaassa ympäristössä tulee 
säilyttää rakennusten toteutusten ja käytön 
eri vaiheista kertovia yksityiskohtia. Näin tulee 
toimia erityisesti silloin, kun ne kertovat rakenta-
misajankohdasta tai käytön varhaisista vaiheista. 
Rakennusten julkisivuissa on puolustusvoimien 
ajalta erilaista varustelua, esimerkiksi poistu-
mistie- ja huoltovarusteita kuten kattotikkaita, 
huoltoluukkuja jne. 

Myös merkittävistä historiallisista tapahtu-
mista kertovia jälkiä, esimerkiksi luodiniskemiä 
julkisivuissa, on vaalittava. Mikäli jäljet aiheut-
tavat teknisiä ongelmia, säilyttävän korjaamisen 
eri vaihtoehdot on tutkittava. Luodiniskemiä on 
esimerkiksi rakennuksissa 4, 6 ja 8. 

Kun suunnitellaan uusien varusteiden lisää-
mistä rakennuksiin, on mietittävä, miten ne saa-
daan sopimaan arvokkaiden rakennusten ilmee-
seen. On myös harkittava huolellisesti, voidaanko 
vanhoja osia vielä hyödyntää ja säästää. Vanhoja 
varusteita ei tule vaihtaa uusiin ilman, että on 
tutkittu, onko vanhat varusteet vielä mahdollista 
säilyttää ja kunnostaa täyttämään tehtäväänsä. 
Historiallisesti arvokkaita ovat kasarmialueella 
yleisesti ottaen myös jäänteet käytöstä aiemmin 
poistuneista osista, rakennelmista ja varusteista. 

Rakennuksissa säilytetään esimerkiksi, sähkö- ja 
puhelinjohtojen eristimet, lipputankojen kiin-
nikkeet, kyltit ja muut vastaavat, silloinkin, kun 
jäljellä on enää yksittäisiä osia niistä. Vanhojen yk-
sityiskohtien säilymistä julkisivuissa tulee edistää.

Rakennusten julkisivuihin tai katolle ei tule 
ilman huolellista ja asiankuuluvaa suunnittelua 
lisätä varsinkaan isoja ja näkyviä uusia varus-
teita, kuten sähkökaappeja, antenneja, telineitä ja 
teknisiä laitteita. Näitä, kuten mahdollisia muita 
lyhytikäisiä, suurikokoisia, rakennusten arkkiteh-
tuuriin vaikuttavia varusteita koskevat kysymykset 
on syytä käydä läpi yhdessä viranomaisten kanssa.

Rakennuksen ulkoasua muuttavien uusien 
varusteiden lisäämisestä tulee tehdä riittävän 
tarkat suunnitelmat rakennuslupapiirustuksiin 
ja muihin hyväksyttäväksi esitettäviin doku-
mentteihin, jotta niiden sopivuus rakennukseen 
voidaan etukäteen arvioida. Kattovarusteiden 
materiaali on mustaksi maalattu sinkitty teräs.

Energiateknisten laitteiden, kuten aurinko-
energian keräimien ja ilmalämpöpumppujen 
sijoittamisesta alueelle on esitetty periaatteet 
luvussa 3.3.

Ovikatoksista on kirjoitettu edellä alaluvussa 
”Julkisivujen aukotus, ikkunat ja ulko-ovet”. Kuten 
ovikatokset, myös muut suurikokoiset katokset 
ja vastaavat rakennelmat ovat vieraita elementte-
jä rakennusten alkuperäiselle arkkitehtuurille ja 
niiden liittämistä rakennusten julkisivuihin tulee 
välttää.

Ohjeen laadinnan ohjausryhmä yhdessä 
laatijoiden kanssa on arvioinut, että rakennusten 
23 ja 24 pitkien pohjois-etelä-suuntaisten siipi-
en länsijulkisivuun voidaan toteuttaa yksittäisiä 
ulkonevia parvekkeita. Edellytyksenä tälle on, että 
ne pystytään toteuttamaan riittävän pienikokoisi-
na, luonteelta itsenäisinä ja keveinä ja että niitä 
sijoitetaan vain sellainen määrä, että julkisivun 
nykyisen luonteen ja jäsennyksen pystyy hahmot-
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tamaan myös parvekkeiden toteuttamisen 
jälkeen. Parvekkeiden harkitusta, huolellisesti 
toteutetusta lisäämisestä muun muassa  entis-
ten teollisuusrakennusten julkisivuihin niiden 
muuttuessa asuinrakennuksiksi on kokemuk-
sia, ja on mahdollista löytää myös onnistunei-
ta esimerkkejä. Hennalan kasarmeja muis-
tuttavaan kasarmirakennukseen on Korian 
entisellä varuskunta-alueella toteutettu parvek-
keet rakennuksen käytön muuttuessa. Tämän 
toteutuksen tiettyjä onnistuneita piirteitä on 
perusteltua ottaa lähtökohdiksi suunnittelussa. 
Onnistuneina piirteinä Korian parvekkeissa voi 
pitää muun muassa sitä, että parvekelaatta on 
pystytty pitämään eleettömänä, kevyen oloise-
na ja rakenteidensa osalta vähäeleisenä sekä 
sitä, että parvekekaiteet on toteutettu metalli-
rakenteisina siten, että ne eivät estä julkisivun 
näkymistä eri suunnista kauttaaltaan. 

Parvekkeiden ovia koskevista periaatteista 
on kirjoitettu edellä otsikon ”Ovia ja ikkunoita 
varten tehdystä aukotuksesta” alla.

Rakennuksen 25 länsijulkisivussa voi laa-
jentaa joitakin ikkuna-aukkoja poikkipäätyihin 
liittyvien ulkonevien osuuksien välisellä suoral-
la osalla ns. ranskalaisia ikkunoiksi, kuten on 
edellä todettu otsikon ”Ovia ja ikkunoita varten 
tehdystä aukotuksesta” alla.  Myös näissä tulee 
kaiteet ja mahdolliset muut vähäiset uudet ra-
kenteet tehdä luonteeltaan keveiksi ja sovittaa 
kasarmin arkkitehtuuriin ja sen materiaalimaa-
ilmaan.

Vanhat vaalimisen arvoiset talotikkaat.

Sisällissodan aikaisia luodiniskemiä rakennuksen 6 
eteläseinässä.

Kasarmirakennuksen 23 länsijulkisivua.

Korialla entiseen kasarmirakennukseen toeutettuja 
parvekkeita.
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3.2

Alueen pohjoisosan 1950–1960-lukujen 
asuinkerrostaloja koskevia ohjeita

Myös toisen maailmansodan jälkeen toteutetut rakennukset muodostavat oman 
merkittävän kerrostumansa Hennalan varuskuntahistoriassa. Toisen maailman-
sodan jälkeisten rakennusten arkkitehtuuri ja tekniset ratkaisut poikkeavat kasar-
min 1910–1920-luvuilla valmistuneista, tiilirunkoisista rakennuksista. Siksi myös 
vaalimisen lähtökohdat ovat jossain määrin toisenlaisia. Tässä ohjeessa käsitellään 
uudemmasta rakennuskannasta kasarmin asuinalueen rakennukset 87–92. 

Ulkoseinät

Rakennusten 87–90 rapatut julkisivut

Lähteiden perusteella rakennukset 87–90 perustuvat puolustushallinnon tyyppi-
piirustuksiin ja rakennuksia voi luonnehtia aikakaudelleen tyypillisiksi. 1950-luvun 
pistetaloille ominaisesti niissä on satulakatto, ulkonevat parvekkeet ja kaikilla julki-
sivuilla säännöllisen kokoisia ikkunoita. 

Ohjeen laatijoiden käytettävissä ei ole ollut alkuperäisiä 1950-luvun suunnitel-
mapiirustuksia ja dokumentteja eikä myöskään vanhoja valokuvia asuinalueelta. 
1980-luvun lopussa laadittujen  pohjapiirustusten perusteella rakennuksissa on be-
tonipilarirunko ja puolentoista kiven paksuinen, muurattu ulkoseinä. Rakennusten 
ulkopintaan on lisätty eristekerros 1990-luvun alussa. Myös betonisokkelin päälle 
on tehty lisäeristys.

Julkisivujen alkuperäisen pintakäsittelyn täsmällisestä luonteesta ei ole tätä 
ohjetta laadittaessa ollut käytettävissä tarkkoja dokumentteja. Aiemmat käsittelyt 
ja väritys lienevät edelleen löydettävissä nykyisten pintakerrosten alla. Ne on syytä 
tutkia, kun rakennuksiin seuraavan kerran suunnitellaan ulkopintojen käsittely-
jen muutoksia tai korjauksia. Myös ulkoseinien nykyasusta voidaan, vastaavien 
esimerkkien pohjalta, tehdä päätelmiä siitä, mikä oli niiden todennäköinen ilme 
talojen valmistuessa. 1950-luvulle tyypillisiä ovat olleet erilaiset taitetun valkoisen, 
keltaisen, beigen, ruskean ja vihreän sävyt. Ulkoseinät ovat usein olleet roiske-
rapattuja, ja sileää rappausta sekä terastirappausta on voitu käyttää korosteina 
julkisivuissa. Oletettavasti ulkoseinien nykyinen käsittely jäljittelee varhaisempaa 
ratkaisua ja rakennuksissa on alun perin ollut sävyltään vaalea roiskerappaus, jota 
on mahdollisesti jäsennelty sileillä tai terastirappauspinnoilla; on esimerkiksi voitu 
tehdä vaakajäsennyksiä ja ikkunoiden ympärille sileitä pintoja. 

Rakennuksiin on tehty lisäeristys myös betonisokkelin päälle. Sen verhouksena 
on pesubetonipinnan näköinen, etäisemmin myös terastirappausta muistuttava 
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käsittely tai levy. Päätellen sokkelin siitä osuudes-
ta, jota on jäänyt näkyviin kellarin sisäänkäynnin 
yhteyteen, betonisokkeli on alun perin ollut ainakin 
osittain sileäksi valettu ja pintakäsittelemätön. 

Lämmöneristyksen lisääminen on kasvatta-
nut julkisivua kauttaaltaan ulospäin ja ikkunoiden 
asema  suhteessa julkisivupintaan on muuttunut 
ikkunoiden jäätyä syvemmälle aukkoihin. Raken-
nuksen puuikkunat on vaihdettu 2000-luvulla 
puu–alumiini-ikkunoihin. Ikkunoita vaihdettaessa 
olisi ollut mahdollista palauttaa ikkunoiden ja julki-
sivupinnan alkuperäinen suhde ja asentaa ikkunat 
lähemmäs ulkoseinän ulkopintaa. Uudet ikkunat 
on nähtävästi kuitenkin asennettu vanhoille pai-
koilleen, eli entiseen asemaansa alkuperäisessä 
rakenteessa, mikä tuottaa vaikutelman kuopissa 
olevista ikkunoista.  

Lisäeristetyt rapatut julkisivut ovat yleensä 
alttiita kolhuille ja naarmuille sekä valuntavesien 
aiheuttamalle likaantumiselle. Kasarmialueen 
rakennuksissa 87–90 pinnat näyttävät kuitenkin 
ainakin toistaiseksi olevan suhteellisen hyvässä 
kunnossa. 

Yleisenä tavoitteena rakennusten 87–90 
ulkoseinien suhteen on, että julkisivujen nykyi-

nen jäsentely, pintamateriaalit ja pintaraken-
ne sekä yksityiskohdat säilytetään tai niiden 
ilmettä mahdollisesti palautetaan tulevien 
korjausten yhteydessä lähemmäksi alkupe-
räistä. 

Huolimatta siitä, että lähemmin tarkastel-
tuina rakennusten ulkoseinien pintakäsittely ja 
yksityiskohdat ovat muuttuneet voimakkaasti, 
on rakennusten yleishahmo alueen rakennus-
historian ja kehittymisen kannalta edelleen 
kiinnostava ja yleispiirteisen vaalimisen arvoi-
nen. Siksi rakennusten ulkoasuun ei tule tehdä 
merkittäviä muutoksia muutoin kuin sen osalta, 
mitä tässä luvussa on todettu (vrt. esim. ikku-
nat, ulko-ovet).

Rakennusten 91 ja 92 puhtaaksi muuratut 
julkisivut

Käytettävissä olleiden piirustuskopioiden perus-
teella 1960-luvulla toteutetuissa asuinrakennuk-
sissa 91 ja 92 on betoniseinärunko. Betonimuu-
rin ulkopuolelle sijoittuvat lämpöeristekerros 
sekä paikalla puhtaaksimuurattu, puolen kiven 
paksuinen kuorimuuri.

Rakennusten ulkoseinien puhtaaksi muura-
tut tiilipinnat melko monimuotoisine jäsennyk-
sineen ovat olennainen vaalittava osa rakennus-
ten 91 ja 92 ilmettä. Tiilijulkisivujen ansiosta 
vanhoista ja uudemmista asuinkerrostaloista 
puukujanteen varressa muodostuu yhtenäinen 
rivistö. Yleisenä tavoitteena on näiden julki-
sivuiltaan sangen huolellisesti toteutettujen 
rakennusten ulkoasun vaaliminen. 

Rakennusten alkuperäiset ikkunat on 
vaihdettu, mikä on vaikuttanut lähempää tar-
kasteltuna rakennusten ilmeeseen. Ikkunoiden 
yhteyteen on asennettu myös puupanelointia 
jäljittelevää peltiä. Huolimatta näistä muu-
toksista rakennukset ovat säilyttäneet tärkeitä 
ominaispiirteitään hyvin osana kasarmialueen 

Rakennus 88
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kokonaisuutta. Jos rakennuksia halutaan jotenkin 
muuttaa julkisivuiltaan, sen tulee tapahtua alku-
peräisiä ratkaisuja palauttavaan suuntaan. 

Puolen kiven paksuiset kuorimuurit ovat alt-
tiimpia rakenteellisille vaurioille kuin vanhemman 
rakennuskannan massiivitiilimuurit. Syyt kuori-
muurien vaurioitumiseen voivat liittyä esimerkiksi 
saumateräksiin ja kannakkeisiin, rakenteiden kyl-
mäsiltoihin, vesivuotoihin tai pakkasrasitukseen, 
jolle kuorimuuri altistuu.

Korjauksissa tulee säilyttää julkisivun nykyi-
set pintamateriaalit (tiilimuuraus, betonisokkeli) 
sekä julkisivun osien väliset suhteet ja käsittely-
tavat.  Jos havaitaan korjausta edellyttäviä vaurioi-
ta, korjauksen yhteydessä tulee pyrkiä poistamaan 
myös vaurioitumisen syyt. Julkisivukorjauksen 
suunnittelussa tulee käyttää aikakauden raken-
nustekniikkaan perehtynyttä asiantuntijaa. Ne 
rakenteiden piirteet, jotka nykykäsityksen mukaan 
mahdollisesti ovat teknisesti ongelmallisia, pyri-
tään korjaamaan siten, että rakennusten ulkoasun 
olennaiset ominaispiirteet säilyvät yksityiskohtia 
myöten.

Korjausten yhteydessä huolehditaan esi-
merkiksi siitä, että ikkunoiden, sokkeleiden, 
räystäiden ja parvekkeiden asemat suhteessa 
julkisivupintoihin säilyvät eikä julkisivuihin tule 
niihin kuulumattomia peitelistoja tms. Sokkelin 
betonipinnat säilytetään aidosti betonisen näköi-
sinä ja tarvittaessa korjataan tämän tavoitteen 
mukaisesti.

Katot ja räystäät

Rakennuksissa 87–90 on loiva harjakatto ja lyhyet 
räystäät. Seinäpinnassa on räystäiden yhteydessä 
pieni, ulkoneva porrastus. Tätä ohjetta laadit-
taessa käytössä olleen materiaalin perusteella 
ei ole ollut mahdollista selvittää, missä määrin 
porrastus perustuu alkuperäiseen arkkitehtuuriin 

tai millainen alkuperäinen räystäs on ollut. Porras-
tuksella on ehkä pyritty toisintamaan alkuperäisen 
rappauksen julkisivujäsennystä.

Katolla olevat hormit ja varusteet ovat doku-
menttien perusteella muuttuneet. Hormeja on 
ilmeisesti myös poistettu ilmanvaihtojärjestelmän 
muutoksen ja katteen uusimisten yhteydessä. 

Rakennusten vesikattoon ja räystäisiin 
liittyvien korjaus- ja muutostöiden päätavoit-
teena on, että rakennusten yleisilme moneen 
suuntaan avautuvina, hahmoltaan selkeinä 
1950-luvun pistetaloina säilyy. Rakennukset 
ovat edelleen luonteva osa kasarmin historiallista 
asuinaluetta huolimatta niistä muutoksista, joita 

Rakennuksen 92 kaakkoisjulkisivu.

Rakennuksen 92 pihajulksivu luoteen puolella.
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ulkoseinän paksuntaminen lisäeristyksellä sekä 
materiaalien ja varusteiden osittainen uudistami-
nen on tuottanut.

Vesikaton varusteiden ja asennusten vähit-
täisille muutoksille ei ole varsinaisia tiukkoja an-
tikvaarisia esteitä, mutta kattomuoto on pyrittävä 
säilyttämään. Vesikaton mahdollisten korjaustöi-
den yhteydessä tulee selvittää alkuperäinen räys-
täsrakennetyyppi, ja mahdollisuuksien mukaan 
ottaa se lähtökohdaksi tuleviin muutostöihin.

Rakennukset 91 ja 92 on mittakaavansa ja julki-
sivumateriaaliensa osalta tietoisesti sopeutettu 
osaksi vanhaa punatiilisten asuinkerrostalojen 

rivistöä. Toisaalta ne eivät muotokielensä osalta 
jäljittele vanhempaa arkkitehtuuria vaan nou-
dattavat oman aikansa ihanteita. Tasakattoisina 
ne ovat ilmeeltään vahvasti 1960-lukulaisia. 
Tätä piirrettä vaalitaan osana rakennusten al-
kuperäistä arkkitehtuuria. Jos tasakatot osoit-
tautuvat jatkossa teknisesti ongelmallisiksi, 
tutkitaan yhteistyössä viranomaisten kanssa 
mahdollisuutta muuttaa kattomuotoa vähäi-
sessä määrin. Muutosten ei tule näkyä maanta-
soon.

Tätä ohjetta laadittaessa ei ole ollut 
mahdollisuutta päästä kattavasti tutustumaan 
rakennusten alkuperäisiin piirustuksiin, mutta 
katon vedenpoisto näyttäisi olevan hoidettu 
rakennusrungon sisäpuolisen sadevesivie-
märöinnin kautta. Dokumenttien perusteella 
vesikatteet on uusittu 1990-luvulla. Nykyinen 
räystäspelti lienee tältä ajalta tai sitä uudempi. 

Vesikatteen uusiminen on edessä, kun 
katehuopa tulee käyttöikänsä päähän. Vesikat-
toa uusittaessa vedenpoistoa voidaan parantaa 
lisäämällä katon kaltevuutta kohti kattokaivoja. 
Rakennushistoriallisen ja arkkitehtonisen arvon 
säilyttämiseksi julkisivujen räystäslinja tulee 
pitää nykyisellä korkeudella ja  räystäspellitys 
nykyisen korkuisena. Mahdollisiin vedenpois-
ton ongelmiin etsitään nämä ehdot täyttäviä 
ratkaisuja. Jos julkisivuja joudutaan kaikesta 
huolimatta korottamaan, korottaminen tulee 
tehdä julkisivutiilillä eikä lisäpellityksellä.

Tasakaton ansiosta rakennusrungon 
keskelle on mahdollista asentaa esimerkiksi 
aurinkoenergian keräimiä, mikäli ne eivät nouse 
nykyisiä laitteita korkeammalle eivätkä siten 
kovin merkittävästi muuta rakennuksen profiilia 
kaupunkimaisemassa. Samasta syystä aivan 
räystään lähelle ei pidä sijoittaa kattopinnasta 
korkealle kohoavia rakennelmia. Mahdollisista 
asennuksista on jäljempänä huomioita myös 
luvussa 3.3.

Rakennusten 87–90 harjakatto on 1950-luvun pistetaloille 
ominainen

Eri tyylisistä mutta materiaaliltaan ja korkeudeltaan 
yhtenäisistä asuinkerrostaloista puukujanteen varressa 
muodostuu yhtenäinen rivistö. 
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Julkisivujen aukotus, ikkunat ja  
ulko-ovet

Aukotuksesta
 
Lähtökohtana on, että rakennusten 87–92 julki-
sivuissa säilytetään niiden nykyinen ikkunajako 
sekä ikkunoiden ja ovien aukotus.

Ikkunat

Rakennusten 87–90 ikkunat on 2000-luvulla 
vaihdettu uusiin puu–alumiini-ikkunoihin lukuun 
ottamatta kellareiden ja (todennäköisesti) 
ullakoiden ikkunoita. Uudet ikkunat koostuvat 
1950-luvun rakennuksille ominaisesti suuresta 
puitteesta ja kapeasta tuuletuspuitteesta. Niiden 
valkoinen väri vaikuttaa kokonaisuuteen sopi-
valta. Rakennusten ilmeessä on näin säilynyt 
suurpiirteisesti 1950-luvulle ominainen puitejako 
ja värimaailma. Tämä on perusteltu ja realisti-
nen tavoite jatkossakin. Ikkunankarmin sovitus 
aukkoon on peitetty leveillä pellityksillä melko 
kömpelösti. Varsinaista antikvaarista arvoa ny-
kyisillä ikkunoilla ei ole, mutta niiden kunnossa-
pito ja käyttöiän jatkaminen on tässä vaiheessa 
järkevää.

Kun ikkunoita joudutaan rakennuksissa 
87–90 uusimaan, tavoitteena tulee olla se, että 
rakennuksissa on tyypiltään yhtenäiset ikkunat. 
Suuremman remontin yhteydessä on perustel-
tua harkita ikkunoiden siirtämistä lähemmäs 
ulkoseinän ulkopintaa, samoin kuin palaamista 
puuikkunoihin. Nämä toimenpiteet veisivät 
julkisivuja rakennusten alkuperäisen ilmeen 
suuntaan. Olennaista on, ettei ikkunapuittei-
den paksuus kasva enää nykyisestä. Kellarien ja 

ullakoiden vanhat ikkunat tulee säilyttää 
korjaten, jotta taloissa säilyy tietoa niissä 
olleiden vanhojen puuikkunoiden tyypistä 
ja yksityiskohdista.

Rakennusten 91 ja 92 ikkunat on vaihdettu 
2000-luvulla uusiin puu–alumiini-ikkunoi-
hin. Alumiinin tummanruskea väri jäljitte-
lee tummaksi käsiteltyjen puuikkunoiden 
väriä. Ikkunoiden yhteydessä olevat ritilät 
on uusittu metallisiksi. Paikoitellen ikku-
noiden välisissä kentissä on jäljellä myös 

Rakennuksissa 
87–90 ikkunat 
ovat lisäeristyksen 
asentamisen 
yhteydessä jääneet 
syvälle aukkoihin. 
Vasemmalla kellarin 
säilynyt puuikkuna.
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puuverhoilua, joka erottuu alumiinipinnoista sitä 
elävämpänä.

Nykyisten ikkunoiden kunnossapito ja 
käyttöiän jatkaminen mahdollisuuksien mukaan 
on järkevää. Ikkunoiden puitejako säilytetään 
jatkossakin rakennusten ilmeen osana. Nykyisten 
ikkunoiden tultua tiensä päähän on aiheellista tut-
kia, onko ne mahdollista korvata ikkunoilla, jotka 
muistuttavat enemmän rakennuksen alkuperäisiä 
ikkunoita. Tämä edellyttää aiempien ikkunoiden 
piirteiden tarkempaa jäljittämistä. 

Ulko-ovet

Rakennusten  87–90 porrashuoneiden alku-
peräisistä ulko-ovista tai parvekkeiden ovis-
ta ei ole löytynyt vanhoja dokumentteja tätä 
ohjetta tehtäessä. Rakennusajankohdan 
perusteella on todennäköistä, että porras-
huoneiden ovet ovat olleet puurakenteiset. 
Ainakin yksi vanha lakattu kellarinovi antaa 
viitteitä ulko-ovien puumateriaaliin alun 
perin mahdollisesti tehdystä käsittelystä. 

Yllä: Säilynyt kellarin ulko-ovi antaa vihjeen 
rakennusten 87–90 aiempien ulko-ovien 
pintakäsittelystä.

Vasemmalla: Rakennuksiin 91 ja 92 on vaihdetty 
puu-alumiini-ikkunat. Porrashuoneen lasitiili-
ikkunat ovat vaalittava piirre.
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Parvekkeet

Huoneistoparvekkeet yleistyivät Suomen kerrostalora-
kentamisessa 1940–1950-luvuilta eteenpäin. Henna-
lassakin on tehty 1950- ja 1960-luvulla rakennettuihin 
asuinkerrostaloihin asuntokohtaiset parvekkeet. 

Rakennuksissa 87–90 parvekkeet tehtiin aikakaudelle 
tyypillisesti julkisivusta ulkonevina ulokeparvekkeina, 
joissa on kevytrakenteiset kaiteet. Rakennusten keske-
nään kutakuinkin identtiset parvekkeet näyttävät mo-
nelta osin olevan lähellä alkuperäistä asuaan, vaikka 

Porrashuoneiden ulko-ovet on uusittu me-
tallisiksi todennäköisesti vasta vuoden 1990 
jälkeen. Asuntojen parvekkeiden ovet on do-
kumenttien perusteella puolestaan vaihdettu 
puu–alumiini-oviin ikkunoiden uusimisen 
yhteydessä vuoden 2010 paikkeilla. 

Porrashuoneiden nykyiset ovikatokset 
ovat ilmeeltään asialliset ja rationaaliset ja 
sellaisina täyttävät niille asetetun teknisen ja 
toiminnallisen tehtävän, vaikka eivät tavoit-
tele 1950-luvun ilmettä. Talossa mahdolli-
sesti alun perin olleista ovikatoksista ei ole 
löytynyt tietoa. Porrashuoneiden ulko-ovien 
ovikatokset on mahdollisesti toteutettu 
vuosina 1990–1992 tehtyjen julkisivutöiden 
yhteydessä. 

Rakennusten 87–90 ulko-ovien tulevi-
en kunnostusten ja muutosten  yhteydessä 
tulee tutkia, onko rakennusten alkuperäisten 
ulko-ovien malli mahdollista jäljittää ja ottaa 
uudelleen käyttöön. 

Parvekkeiden ovia koskee pääsääntöi-
sesti se, mitä edellä on todettu rakennusten 
ikkunoista.

Rakennuksissa 91 ja 92 on säilynyt por-
rashuoneiden puurakenteisia, ikkunallisia 
ulko-ovia. Ne ovat vaalittavia ja säilytettäviä 
rakennusosia. Sisäänkäyntisyvennysten vaa-
littavien kattopanelointien kanssa ne kertovat 
rakennusten historiasta ja alkuperäisestä 
materiaalivalikoimasta. Talojen pohjakerros-
ten sekä kellarien puurakenteisten ulko-ovien 
tulevissa kunnostus- ja korjaustöissä tulee 
vaalia niiden alkuperäistä materiaalia ja omi-
naispiirteitä, myös vetimiä ja heloja. 

Asuntojen parvekkeiden ovet on vaihdet-
tu puu–alumiini-oviin. Niitä koskee pääosin 
se, mitä edellä on todettu rakennusten 91 ja 
92 ikkunoista.

Rakennuksen 88 porrashuoneen oletettavasti 1990-luvulla 
asennettu metallinen ulko-ovi ja ovikatos.

Rakennusten 91 ja 92 porrashuoneiden ulko-ovet ovat 
vaalittavia rakennusosia.
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kaiteiden profiilipellit on vaihdettu muovipinnoi-
tettuihin ilmeisesti 1990-luvun alussa. Nykyiset 
pellitykset asettuvat edelleen kauempaa tarkastel-
tuna osaksi 1950-luvun arkkitehtuuria ja kokonai-
suutta. Paljolti alkuperäisen kaltaisina säilyneillä 
parvekkeilla on tärkeä rooli siinä, että alueella voi 
edelleen aistia 1950-luvun rakennushistoriaa. Tätä 
piirrettä on aiheellista vaalia jatkossakin.

Rakennusten 87–90 parvekkeiden tulevissa 
korjauksissa on huomioitava kosteusteknisen 
toimivuuden varmistaminen sekä hallittu ja 
riittävä vedenpoisto. Sen lisäksi tulee huolehtia 

parvekkeiden yksinkertaisen ilmeen ja säilyneiden 
1950-luvun yksityiskohtien vaalimisesta. Mikäli 
parvekkeita joudutaan uusimaan, ne tulee tehdä 
niin materiaaleiltaan kuin yksityiskohdiltaan van-
han parvekkeen mallin mukaisina.

Parvekelasitukset eivät kuulu Hennalan 
kasarmialueelle. Kevyinä ja ilmavina julkisivusta 
ulkonevien parvekkeiden lasittaminen muuttaisi 
liian paljon rakennusten 87–90 ilmettä.

Rakennusten 91 ja 92 asuntokohtaiset parvekkeet 
on sijoiteltu eloisasti rytmitellen rakennusten 
luoteissivuille, ilta-auringon puolelle. Parvekkeet 
ovat osin rakennusrungosta ulkonevia ja samalla 
kuitenkin osittain sisäänvedettyjä. Parvekkeiden 
luonteva asettuminen osaksi polveilevaa julki-
sivua on muun muassa sen ansiota, että julki-
sivun tiiliverhous jatkuu parvekekaiteina ilman 
katkoa myös rungosta ulkonevien parvekkeiden 
kohdalla.

Alkuperäiset julkisivupiirustukset eivät ole 
olleet ohjeen laatijoiden käytettävissä, mutta 
ylimmän kerroksen parvekkeet näyttäisivät olleen 
alun perin ilman katoksia. Ylimmän kerroksen ny-
kyiset katokset eivät tyylillisesti asetu täysin osaksi 
rakennusten 1960-lukulaista arkkitehtuuria, mutta 
ne ovat  silti yksinkertaisuudessaan suhteellisen 
luonteva osa rakennuksen polveilevaa rakennus-
massaa ja julkisivua. 

Rakennusten 91 ja 92 parvekkeita ei tule lasit-
taa, sillä myös näissä rakennuksissa lasittaminen 
muuttaisi arkkitehtuuria liian paljon.

Parvekkeiden korjauksissa tulee teknisten 
kysymysten lisäksi kiinnittää riittävästi huomiota 
parvekkeiden rooliin osana rakennusten julkisivu-
ja. Jos parvekkeiden tekninen kunto edellyttää laa-
jempia korjaustöitä, niiden yhteydessä tulee turva-
ta julkisivujen kokonaisilmeen, yksityiskohtien ja 
massoittelun säilyminen. Mikäli joitain osuuksia 
joudutaan toteuttamaan uudelleen, ne tulee tehdä 
materiaalien, työtapojen ja yksityiskohtien osalta 
vanhojen parvekkeiden mallin mukaisina. 

Rakennuksen 87 parvekkeita.

Rakennuksen 91 parvekkeita.
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Varusteet, laitteet ja uusien 
elementtien lisääminen rakennuksiin

Kuten kasarmialueen vanhimpiin rakennuksiin, 
liittyy myös toisen maailmansodan jälkeen 
tuotettuihin rakennuksiin aina tiettyä vähit-
täistä, pienimuotoista muutosta. Sitä tuotta-
vat esimerkiksi julkisivun varusteiden, kuten 
tikkaiden, valaisinten ja kylttien, asennukset 
ja muutokset.  Yksityiskohdilla, jotka kertovat 
rakennusten toteutusajankohdasta sekä käytön 
eri vaiheista ja merkittävistä tapahtumista, on 
historiallista merkitystä myös uudemmassa 
rakennuskannassa. Varusteiden uusimisessa 
tulee käyttää harkintaa. Esimerkiksi rakennus-
ajankohdan alkuperäiset valaisintyypit ovat 
tärkeä osa rakennusten arkkitehtuuria. Lähtö-
kohtana on, että hyödynnetään vanhoja osia 
niin pitkään kuin se on mahdollista. 

Rakennusten 87–92 julkisivuihin tai katolle 
ei tule ilman huolellista ja asiankuuluvaa suun-
nittelua lisätä varsinkaan isoja ja näkyviä varus-
teita, kuten sähkökaappeja, antenneja, telineitä 
ja teknisiä laitteita. 

Rakennuksen ulkoasua muuttavien uusien 
varusteiden lisäämisestä tulee tehdä riittävän 
tarkat suunnitelmat rakennuslupapiirustuksiin 
ja muihin hyväksyttäväksi esitettäviin doku-
mentteihin, jotta voidaan etukäteen arvioida  
niiden sopivuus rakennukseen. Kysymykset 
tulee käydä tarvittavalla tavalla läpi yhdessä 
viranomaisten kanssa.

Energiateknisten laitteiden, kuten aurinko-
energian keräimien ja ilmalämpöpumppujen 
sijoittamisesta alueelle on esitetty periaatteet 
luvussa 3.3.

Kasarmin asuinalueen uudemman rakennuskannan 
luonteenomaisia yksityiskohtia.
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3.3

Rakennusten ulkopuolisten energiateknisten 
laitteiden sijoittelusta

Aurinkolämpökeräimet ja aurinkosähköpaneelit

Aurinkolämpökeräimet ja aurinkosähköpaneelit ovat vaihtelevia ulkonä-
öltään ja ominaisuuksiltaan. Keräinten istuttaminen mustaksi maalatun 
peltikatteen ilmeeseen voi olla helppoakin, jos keräintyyppi on litteänä ja 
yhtenäisenä pintana  asennettavissa selkeän muotoisille katon osille niin, 
että keräintyyppi on samanvärinen kuin katto ja muodoltaan hyvin kattopin-
taa myötäilevä (matalahko musta keräin).

Uusiutuvan energian hyödyntämiseen soveltuvia laitteita kussakin 
rakennuksessa on aiheellista vertailla keskenään kaupunkikuvallisten vaiku-
tusten näkökulmasta. On myös syytä selvittää, onko jokin hyödyntämistapa 
ja sijoituspaikka muita edullisempi ja luontevampi vaihtoehto. Asennukset 
eivät saa turmella kattomaisemaa ja kaupunkikuvaa. 

Saatavilla olevat tuotteet ja keräintyypit eroavat toisistaan esimerkiksi 
väriltään, asennustavaltaan, muodoltaan ja ulottuvuuksiltaan. Täsmällisten 
reunaehtojen määrittely tässä yleisluontoisessa ohjeessa on vaikeaa; suun-
nittelijat ja viranomaiset joutuvat tutkimaan asennusten kaupunkikuvalliset 
vaikutukset tapauskohtaisesti. Aurinkoenergian keräinten asentamisen kau-
punkikuvalliseen sopivuuteen vaikuttavat esimerkiksi rakennuksen korkeus 
ja kattomuoto, kattomaiseman näkyvyys kulkureiteille sekä rakennuksen 
historiallinen merkittävyys. Tämän lisäksi sopivuuteen vaikuttavat keräintyy-
pin omat ominaisuudet.

Aurinkoenergian keräimille on löydettävissä kasarmialueelta hyviä 
sijoituspaikkoja myös alueen antikvaariset arvot ja kaupunkikuva huomioon 
ottaen. Varasto- ja huoltorakennusten alueella on suotuisiin suuntiin avau-
tuvia kattopintoja, jotka eivät näy suoraan kasarmialueen eteläosan kujalle, 
joka on osa kasarmialueen keskeistä reitistöä. Aurinkoenergian hyödyntä-
mispotentiaalia on eteläisempien alueiden lisäksi esimerkiksi asuialueella. 
Myös kasarmirakennusten 23 ja 24 poikittaisten siipiosien etelälappeilla 
olosuhteet ovat muita paikkoja otollisemmat.

Hennalan entisellä kasarmialueella ovat asentamisen kannalta ongel-
mallisimpia matalat, moneen suuntaan näkyvät, pienikokoiset ja keskei-
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sesti sijaitsevat rakennukset. Alueella on myös 
pitkälle näkyviä kattokokonaisuuksia, joiden 
kattopinnoille ei ole helppoa istuttaa keräimiä 
huomaamattomasti.  Tällaisille katoille ei voi 
sijoittaa kattopinnasta selvästi irti olevia, siitä 
väriltään poikkeavia tai korkeammalle nousevia 
rakenteita ilman, että ne muuttaisivat kaupun-
kikuvaa merkittävästi. Siksi keräimiä ei saa 
asentaa tällaisiin kohteisiin. Erittäin herkkinä 
rakennuksina lisäasennusten kannalta voi pitää 
esimerkiksi rakennuksia 1, 3, 4, 5, 6, 8, 22 ja 59 
sekä rakennuksen 7 länsipuolta. Muutoksille 
herkkiä ovat myös kasarmirakennusten 23 ja 24 
pitkien, pohjois-eteläsuuntaisten osien lappeet 
sekä kasarmialueen eteläosaa kiertävän kujan 
varasto- ja huoltorakennusten kattojen ne lap-
peet, jotka näkyvät kujan suuntaan.

Lämpöpumppujen ja 
jäähdytyskoneiden sijoittelu

Ilmalämpöpumpuilla tarkoitetaan tässä ilman 
lämpöä lämmitykseen hyödyntäviä laitteita 
Niiden ulkoyksikköön on nykyään myytävissä 
edullisissa laitteistoissa sijoitettu lämmön tal-
teenottopatteri puhaltimineen ja kompressori. 
Näiden mitoitus määrää laiteyksikön koon.

Jäähdytyskoneet: Ilmalämpöpumput voivat 
toimia kesällä myös jäähdytyskoneina. Jäähdy-
tyskoneiksi sanotaan tässä sellaisia kompres-
sori- ja/tai lauhdutinlaitteita, joilla ainoastaan 
haihdutetaan sisätilojen lämpöä ulkoilmaan. 
Nämä erilaiset koneet näyttävät ulkoisesti mel-
ko samanlaisilta.

Koneiden sijoitus Hennalan  
kasarmialueella
Uusiutuvan energian hyödyntäminen on 
sinällään suositeltavaa. Ilmalämpöpumppujen 
ja muiden samanmuotoisten laitteiden sijoit-
teluun ja asennusten ulkonäköön on kuitenkin 

kiinnitettävä huomiota, mistä aiheutuu jonkin 
verran kustannuksia. Lähtökohtana on, etteivät 
lämpöpumppu ja kylmäkoneyksiköt sovellu asen-
nettaviksi alueelle ilman suojarakennetta. Niitä ei 
myöskään saa asentaa rakennuksen ulkoseinälle tai 
katolle, vaan ne on sijoitettava pienen etäisyyden 
päähän rakennuksesta, siitä irralleen.

Laitteet eivät aiheuta juurikaan häiriötä, kun 
ne sijoitetaan tässä esitettyjen periaatteiden mu-
kaan.  Lähtökohdat pienehköille, enintään runsaan 
10kW:n tehoisille ulkoyksiköiden sijoittamiselle 
erillisiin telineisiin ovat seuraavat: 

- Teline sijoitetaan irralleen rakennuksista, 
mikä on myös runkoäänen välttämisen kan-
nalta edullista

-  Etäisyyttä ulkoseinästä 2 metriä tai enem-
män

-  Laite sijoitetaan telineeseen, jossa on periaa-
tepiirroksen mukainen ulkoverhoilu

-  Putket ja sähköjohto johdetaan maan alla 
telineen kohdalle, jossa ne tuodaan ylös 
laitteeseen kiinnitettyinä telineen päätysei-
nän sisäpintaan. Putkien ja johtojen väri on 
musta kulkiessaan telineen sisäpinnalla

-  Teline mitoitetaan laitteen mukaan, mutta 
koko on kuitenkin korkeintaan viereisen si-
vun piirroksessa esitettyjen mittojen mukai-
nen

-  Telineitä voidaan sijoittaa tarvittaessa  
useampi lähekkäin

- Tässä ohjeessa yleisenä ratkaisuna esitettyä 
mallia tyylikkäämmänkin telineen saa suun-
nitella, kunhan hyväksyttää suunnitelman 
rakennusvalvonnassa.

Isommat ilmanvaihdon lauhdutustarpeet on suun-
niteltava toisella tavalla. Lähtökohtana on esimer-
kiksi lauhdutuslämmön talteenotto kiinteistöjen 
hyötykäyttöön, jolloin laitteiden konetila voi olla 
rakennuksissa esimerkiksi kellarissa.
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Suunnitteluohje 

Tämän sivun periaatepiirustuk-
sessa ja materiaaliluettelossa on 
pyritty esittämään käytännönlähei-
sesti ulkoyksiköiden sijoittamis-
ratkaisu, jolla pienehköt laitteet 
voidaan istuttaa ympäristöön.

Materiaalit:

-  Jalusta: betoni

-  Telineen runko: kuumavalssatut yhteen hitsatut  
kulmateräkset 60x60, 70x70 tai 80x80  
(seinämävahvuus 5mm tai enemmän)

-  Katto: alusta lankkua (50 x 150), kate sinkittyä  
ja maalattua peltiä

-  Ilmasäleiköt lattarautaa

-  Päädyt ja putkien näkösuojat: puulankkua 50 x 150

Väritys:

-  Katto maalataan mustaksi

-  L-teräksistä koottu kehikko maalataan okran  
väriseksi (esim. RAL 290-4)

-  Ilmasäleiköt maalataan mustaksi

-  Puuosat maalataan mustaksi

1,00

0,90

0,80

1,40



36 Hennalan kasarmialueHennalan kasarmialue

Hennalan kasarmialueella on tavoitteena alkuperäisiä ratkaisuja, raken-
nusmateriaaleja ja yksityiskohtia säästävä ja vaaliva korjaaminen. Alueella 
olevien rakennusten korjaussuunnittelu tehdään maltillisesti ja harkiten, 
jotta alueen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot voidaan 
ottaa huomioon. 

Säilyttävä korjaaminen vaatii erityisosaamista. Siksi alueen korjaustöi-
den suunnittelussa ja toteuttamisessa tarvitaan asiantuntijoita, joilla on 
kokemusta arvorakennusten korjaustöistä.

Toimijoiden tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä viranomaisiin saadak-
seen tietoa eri toimenpiteiden luvanvaraisuudesta ja korjaamisen reuna-
ehdoista. Rakennusvalvonnasta saa myös tietoa siitä, minkä verran on 
varattava aikaa lupaprosessia varten.

Korjauspäätösten tulee perustua ajanmukaisiin ja riittäviin selvityk-
siin. Rakennuksen historian tarkempi selvittäminen auttaa hyvien säilyt-
tävien tai palauttavien toimenpiteiden valinnassa. Rakennuksen historiaa 
koskevan tiedon kokoaminen esimerkiksi rakennushistoriaselvityksen 
muotoon hyödyttää suunnittelijoita myös tulevissa korjaushankkeissa. 
Selvitys on suunnittelijan tärkeä työväline. Vanhoja valokuvia Hennalan 
kasarmialueelta löytyy puolestaan esimerkiksi kaupunginmuseon kuva-
arkistosta ja Sotamuseon arkistosta.

Laadittavien korjaussuunnitelmien tulee olla riittävän yksityiskohtai-
sia, jotta myös niiden pohjalta saatavia urakkatarjouksia voidaan arvioida 
keskenään vertailukelpoisina. Urakoitsijoiden ja muiden tekijöiden valin-
nassa on tärkeää painottaa riittävästi tekijöiden ammattitaitoa, yhteistyö-
kykyä ja luotettavuutta. Rakennushankkeelle tarvitaan myös ammattitaitoi-
nen valvoja, joka osaltaan varmistaa työnjäljen laadukkuuden.

Alueella on tavoitteena on rakennusten ylläpidon ja korjaamisen 
suunnitelmallisuus myös pitkällä tähtäimellä. Korjaussuunnitelmat, joihin 
on kirjattu tulevien vuosien tarvittavia huoltotöitä ja korjauksia, ovat tässä 
hyödyllisiä.

Tehdyt korjaustyöt tulee dokumentoida huolellisesti, lähtötiedoksi 
tulevien huoltotöiden ja korjauksien suunnittelua varten.

4 
Korjaus- ja  
muutosprosesseista  
lyhyesti
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Korjaus- ja  
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