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1. LÄHTÖKOHTIA
Taustaa ja ohjeen tarkoitus
Suomen kasarmien alue on ollut sotilaskäytössä 1880-luvulta lähtien. Sotilastoiminta alueella päättyy, ja alueelle
on tarkoitus sovittaa uudisrakentamista. Tämän lähiympäristön suunnittelu- ja rakentamistapaohjeen tarkoitus
on ohjata suunnittelua; tavoitteena on eheä, arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisuus, jonka olemassa
oleviin osiin suhtaudutaan kunnioittavasti ja säilyttävästi. Tämä ohje liittyy asemakaavaan 2503. Ohje koskee siis 7.
kaupunginosan korttelin 64 tontteja 4–24.
Nykyinen rakennuskanta
Suomen kasarmien alueen nykyinen rakennuskanta käsittää kaksi ikäkerrosta: Tarkk’ampujapataljoonan vaiheesta
1884–1901 on säilynyt ehjä puurakennusten kokonaisuus Eureninkadun varrella, alueen itäosassa. Tiilimuuratut
rakennukset puolestaan ovat pääosin peräisin venäläiseltä kaudelta, 1910-luvulta. Aikakausilleen tyypilliset
rakennukset, kentät ja puurivistöt muodostavat ehjän kokonaisuuden. Alueen rakennus- ja kulttuurihistoriallinen
arvo pitää ottaa huomioon lisärakentamista suunniteltaessa. Suljetun kasarmialueen avaaminen rikastaa
Hämeenlinnan kaupunkikuvaa.
Asemakaavatilanne ja aikataulu
28.10.1992 vahvistetun asemakaavan ak 2087 mukaan korttelialue on merkinnällä EP osoitettu puolustusvoimien
korttelialueeksi. Maa-alueen pinta-ala on 38 686 m². Olemassa olevien rakennusten bruttoala on 14 033 m².
Joukko-osastot on siirretty kasarmialueelta, ja loput Puolustushallinnon alaisesta toiminnasta poistuu 1.1.2015
mennessä. Rakennukset jäävät pääosin tyhjilleen lukuun ottamatta äskettäin kunnostettua toimistorakennusta
(numero 10), jossa toimii valtion talous- ja henkilöstöhallinto Palkeet. Kiinteistöä hallinnoi Senaatti-kiinteistöt.
Asemakaavan muutoksella tähdätään siihen, että rakennuksia voidaan käyttää joustavasti. Uusi asemakaava
mahdollistaa jonkin verran uudisrakentamista, joka sovitetaan olemassa olevaan rakennuskantaan.
Alueen sijainti kaupunkirakenteessa
Myllymäen kaupunginosassa sijaitseva alue sijoittuu keskeisesti kaupunkirakenteeseen. Valtatie 3 ja sen päälle
nouseva kauppakeskus Goodman asuinkerrostaloineen sijaitsevat Eureninkadun koillispuolella. Lisäksi korttelia
rajaa kaakossa Selkäsuonkatu, lounaassa Vuorikatu ja koillisessa Turuntie. Suomen kasarmien alue muodostaa
omaleimaisen kokonaisuuden keskellä pientalovaltaista kaupunginosaa. Kunnalliset ja kaupalliset palvelut on
helppo saavuttaa. Lähistöllä sijaitsevat Ahveniston ja Kaurialan koulut. Alueen lähellä on valtatieliittymä, ja lisäksi
osa Hämeenlinnan pääväylistä sivuaa aluetta. Julkisten liikennevälineiden sekä kevyen liikenteen verkosto on hyvä.
Ahveniston urheilukeskukseen on noin kolmen kilometrin matka.

Olemassa olevaa rakennuskantaa.
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2. UUDISRAKENNUSTEN ARKKITEHTUURI

Havainnekuva

Uudisrakennukset pitää sijoittaa ryhdikkäästi olemassa oleviin rakennuksiin nähden. Havainnekuvassa on esitetty
yksi selkeä esimerkki.
Uudisrakennusten arkkitehtuuri on detaljeja myöten laadukasta. Materiaalivalikoiman pitää olla pelkistetty, jotta
uudisosat eivät kilpaile kasarmirakennusten kanssa eivätkä tee kokonaisuudesta sekavaa. Uudisrakennusten pitää
muodostaa eheä kokonaisuus yhdessä olemassa olevan, suojellun rakennuskannan kanssa.
Uudisrakennuksissa voidaan jäljitellä myös vanhaa tai käyttää jossain asiassa uusvanhaa tyyliä, jos se tehdään
hallitusti, tietoisesti ja tilanteeseen sopivasti.
Julkisivujen aukotus on linjakasta ja hallittua.
Parvekkeiden pitää olla sisään vedettyjä, ei ulkonevia. Parvekkeissa voi olla esimerkiksi pinna- tai lasikaiteet. Tontin
24 mahdollisten parvekkeiden pitää olla liikennemelun takia lasitettuja, ja ääneneristysvaatimus on vähintään
12 dB. Rakennusten pitää olla harjakattoisia. Uudisrakennuksen molempien lappeiden harjat ovat samalla
korkeudella (ei pykälää / pystypintaa harjalla). Kattokulma poimitaan alueen vanhoista rakennuksista. Kaikkien
uudisrakennusten vesikatemateriaali on konesaumattu, musta pelti.
Julkisivusommittelulla luodaan ulkoalueille miellyttävää ihmisen mittakaavaa ja turvallisuuden tuntua. Etenkin
kävelykadun alueen maantasokerrokset suunnitellaan siten, että niiden julkisivuissa on laajoja lasipintoja.
Julkisivumateriaalivaihtoehdot ovat muurattu tiili, rappaus ja puu. Mikäli päädytään tiilijulkisivuihin, ne pitää
muurata paikalla. Tiilet ovat joko sileitä nk. ruukintiiliä tai käsin lyötyjä tiiliä; sileäpintaiset tiilet eivät käy. Tiililaattoja
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Tiilimuurausesimerkkejä.

tai tiilijulkisivuelementtejä ei sallita. Puun käytön pitää edustaa ajatonta
ja kestävää arkkitehtuuria. Innovatiivisia ratkaisuja saa soveltaa
erilaisten julkisivumateriaalien käytössä, kunhan uusi arkkitehtuuri
muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa hallitun ja miellyttävän
kokonaisuuden.
Ohjeellisilla tonteilla 16, 17 ja 18 uudisrakennusten julkisivujen tulee
olla pääosin punatiiltä ja/tai rappauspintaa. Ohjeellisella tontilla 24
uudisrakennuksen julkisivujen tulee olla pääosin peittomaalattua
puuta.
Rakennusten sokkelit/kivijalat voidaan tehdä luonnonvärisestä betonista,
luonnonkivestä tai muusta alueen henkeen sopivasta materiaalista.
Sadevesijärjestelmät ovat tyylikkäitä ja rakennusten arkkitehtuuriin
sovitettuja.
Katokset ovien yllä on suositeltavaa tehdä kevyinä peltikatoksina.
Harkinnan mukaan voidaan päätyä myös sivulla 8 esitetyn mallin tapaisiin
sisäänkäyntikatosratkaisuihin (valkoinen, seinämällinen, ulkoneva katos),
mikäli ne tukevat sopivasti arkkitehtonista ideaa.
Alapohjien tuuletus tulee järjestää muuten kuin tuuletusputkilla,
mielellään tarpeeksi korkealla kivijalkaosalla. Nykyaikaiset tuuletusputket
eivät sovi historialliseen ympäristöön edes uudisrakennuksissa.
IV-konehuoneet sijoitetaan rakennusmassoihin siten, että rakennusten
ulkohahmo ei anna viitteitä niiden olemassaolosta. Konehuoneet eivät siis
ole esimerkiksi koppeja rakennusten varsinaisten vesikattojen yläpuolella,
vaan ne asettuvat yhtenäisiksi jätettävien vesikattojen alle. Massojen
on oltava selkeitä ja ehjiä. Vesikatolle tulevat huippuimurit ym. laitteet
ryhmitellään selkeästi ja maalataan vesikaton värisiksi.

Ylinnä: vähäeleinen syöksytorviratkaisu.
Yllä: uusi katos, Linnan kasarmit.
Vasemmalla: upotettuja parvekkeita
ja selkeä syöksytorviratkaisu Helsingin
Arabianrannassa.
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3. AIDAT JA MUURIT
Asemakaava mahdollistaa noin 1,5 metrin korkuisen, tiiviin meluaidan rakentamisen alueen itäosaan. Mahdollisen
aidan sijainti on esitetty havainnekuvassa. Mahdollisen meluaidan rakenteeseen ja väritykseen on saatava
Museoviraston hyväksyntä. Aita pitää sovittaa alueen vanhaan arkkitehtuuriin. Mikäli aita rakennetaan, sen pitää
olla koko matkalta tyylillisesti yhtenäinen, eli aidan tyyppi ei saa vaihtua kesken.
Pihamuureja ei saa rakentaa. Tontteja tai piha-alueita ei saa rajata aidoin. Tonttien välillä on aitaamiskielto. Nykyiset
metalliaidat voidaan säilyttää halutussa laajuudessa. Päävartion molemmin puolin olevilla kentillä on yleisen
jalankulun oltava sallittua.

4. PINTARAKENTEET, ISTUTUKSET, PIHAKALUSTEET JA LEIKKIVÄLINEET
Alueella ei sallita uusia materiaaleja, vaan käytetään soraa, hiekkaa tai muuta alueen alkuperäistä pinnoitetta.
Nykyisen asfaltin poisto on toivottavaa. Pintamateriaalien on oltava Museoviraston hyväksymiä.
Eureninkadulta ajo tapahtuu mukulakivipintaista pihatietä pitkin. Mukulakivetys on säilytettävä.

Selkeälinjaisia ja tyylikkäitä kalusteita, varusteita, opasteita sekä valaisimia.
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Kasvillisuus suunnitellaan vanhaa kunnioittavasti; otetaan mallia olemassa olevista istutuksista. Nurmikoiden ja
istutusten laajuus pyritään säilyttämään nykyisellään. Puita ei saa kaataa ilman Museoviraston lupaa.
Pihakalusteet ja -varusteet sekä leikkivälineet muodostavat ehjän kokonaisuuden. Värimaailman pitää olla hallittu
ja selkeä. Valitaan nykyaikaisia tai ajattomia malleja. Uusvanhaa vältetään. Kadunkalusteet ovat tyylikkäitä sekä
metallisia ja/tai puisia. Vaikutelman pitää olla pysyvä ja arvokas, ei väliaikainen. Musta ja tummanharmaa ovat
sopivia värejä, mutta myös muut perustellut sävyvalinnat ovat sallittuja.
Mahdollisten upotettavien jätesäiliöiden (Molokit) on oltava pintarakenteiltaan puisia ja maalattuja
tummanharmaiksi, esim RAL 7021, tai mustiksi.

5. LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI
Asemakaavassa on varattu pysäköinnille maantasolta oma alueensa. Alueen pintamateriaalit ovat kaavan mukaisia
(sora, hiekka). Mahdolliset lämmitystolpat rasioineen ovat tummanharmaita, esim RAL 7021, tai mustia.
Korttelin poikki kulkeva jalankulkuväylä pyritään järjestämään houkuttelevaksi ja sellaiseksi, että se on helppo
tunnistaa Turuntien ja Selkäsuontien suunnasta.

6. VALAISTUS
LPA-alueen ja kevyen liikenteen väylien valaistus muodostaa ehjän kokonaisuuden: Valaisinten väri on
tummanharmaa, esimerkiksi RAL 7021. Valaisinten pitää olla pelkistettyjä ja tyylikkäitä.
Pihojen valaistus pyritään toteuttamaan tolppavalaisimilla. Pollarivalaisimet ovat mahdollisia. Valaisinten väri

Esimerkkejä tyylikkäistä valaistusratkaisuista.
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on esimerkiksi RAL 7021. Mikäli valaisimia joudutaan kiinnittämään seiniin, niiden pitää olla yksinkertaisia ja
pienikokoisia. Katuvalaisintyyppiset, suuret ratkaisut tai uusvanhat mallit eivät käy.

7. ESTEETTÖMYYS
Uudisrakennusten ja pihapiirien pitää täyttää voimassa olevat esteettömyysmääräykset.

8. MAINOKSET
Pylonimainokset eivät ole sallittuja. Mainokset/kyltit kiinnitetään rakennusten seiniin ja ryhmitellään selkeiksi
kokonaisuuksiksi. Mainokset on toteutettava irrallisin kirjaimin, jotka voivat olla neonvaloputkin valaistuja.

9. VANHAT RAKENNUKSET
Alueen olemassa olevien rakennusten korjaukset toteutetaan vaalivalla otteella, ja korjauksista on neuvoteltava
Museoviraston kanssa. Asemakaavassa on esitetty rakennussuojelualueet, joilla sijaitsevia rakennuksia ei saa purkaa
tai muuttaa niin, että alueen historiallinen tai rakennustaiteellinen arvo heikkenee. Alueen historiallisia osia, kuten
puomia, vartiokatosta ja latriinia, on mahdollisuuksien mukaan vaalittava ja pidettävä kunnossa.

Yllä: puomi, vartiokatos ja latriini.
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10. VÄRIMAAILMA
Alueella ei ole sitovia värimäärityksiä. Värityksen tulee olla vanhoihin rakennuksiin sopiva; kontrastien käyttö on
mahdollista.

