KASARMIKATU 21
– MODERNI ARVORAKENNUS HELSINGIN
KESKUSTASSA
TEKSTI: HELI MÄKIRANTA
KUVAT: TOM APPELROTH

Helsingin Kaartinkaupungissa Kasarmitorin laidalla sijaitseva 1960-luvun virastorakennus sai
purkutuomion ja tilalle rakennettiin laadukas ja moderni luonnonkivinen toimistotalo Kasarmikatu
21. Rakennuksen seitsemän kerrosta ja 16 000 kerrosneliömetriä tarjoaa inspiroivan ja joustavan
työympäristön sekä kohtaamispaikan noin tuhannelle työntekijälle.

KASARMIKATU 21:SEN keskeinen sijainti vastaa erinomaisesti
rakennuksen vuokralaisten tarpeita. Kiinteistö on vuokrattu
korkealuokkaisille vuokralaisille kuten Asianajotoimisto Roschier,
Danske Bank, Taaleri, Sentica Partners ja Nomart, joka on avannut
kohteeseen laadukkaan myymälän ja näyttelytilan. Kiinteistön katutasossa
ravintolapalveluista vastaa Juuri-ravintoloitsijoiden kaksi ravintolaa,
lounasravintola ja bistro, jotka ovat avoinna myös yleisölle.
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Arkkitehtitoimisto SARC Oy:n pääsuunnittelijan AnttiMatti Siikalan mukaan on harvinaista, että arkkitehti saa piirtää
uudisrakennuksen Helsingin ydinkeskustaan näin merkittävälle
paikalle. ”Rakennuksen sijainti toi oman haasteensa ja vastuunsa
arkkitehtuurille. Rakennus on aina konteksti ympäristöönsä ja sen
tulee kestää Helsingin kaupungin kuvassa positiivisena lisänä ainakin
sata vuotta.”

Ikkunat LK90eco, made of Purso Building Systems.

Kasarminkatu 21:sen ulko- ja sisätilojen Jura
Travertino luonnonkiveykset toteutti Kivipaasi Oy.
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Kasarmikatu 21 on suunniteltu nykyaikaiseksi, mutta kestämään
myös aikaa. Rakennus lunastaakin hienosti paikkansa kaupungin muiden
arvotalojen joukossa.
Ekologisuus suunnittelun lähtökohtana
Rakennuksen yleisilme on moderni, mutta ajattoman tyylikäs.
Päämateriaalina on käytetty saksalaista vaaleaa luonnonkiveä, puuta ja
lasia. Ympäristöajattelu on iso osa Kasarmikatu 21:stä. Materiaalit ja
tekniset ratkaisut on valittu korkealaatuisimpien vaihtoehtojen joukosta
sekä talo on rakennettu platinatason LEED-ympäristösertifikaatin
vaatimusten mukaisesti.
”Arkkitehtisuunnittelun lähtökohtana on korkeatasoinen ja
aikaa kestävän arkkitehtuurin luominen. Rakennukseen haluttiin
arkkitehtonisesti ajattomia ja laadukkaita materiaaleja, jotka kestävät
42 prointerior 2 / 18

aikaa niin visuaalisesti kuin teknisestikin. Sitä kautta luonnonkivi oli
rakennukselle hyvä ja ekologinen valinta”, kertoo Antti-Matti Siikala.
Toimistotalon isot ikkunat keventävät rakennuksen julkisivua
ja luovat sopivaa kontrastia luonnonkivipinnalle. Välttääkseen
liiallisen auringon valon/lämpösäteilyn pääsyn sisätiloihin, on
ikkunoihin asennettu osittaisesti mattapintainen silkkipainokuvioitu
auringonsuojalasi. Silkkipainetun lasin lisäksi ikkunoihin on integroitu
isot verhot, mitkä myös osaltaan auttaa liikalämmön ja valon torjuntaan.
Modernit ja laadukkaat materiaalit sekä
joustavasti kasvua tukevat toimitilat
Kasarmikatu 21:sen ajattoman tyylikäs julkisivu yhdistyy tyylillisesti
avaraan ja valoisiin sisätiloihin täydellisesti. Sisätilojen materiaalit
jatkavat samaa periaatetta, kun talo on rakennettu: laatu edellä.
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”

B.E.G. – valaistuksen
ohjauksen ammattilainen
B.E.G. Luxomatin valaistuksen ohjauksella saat kiinteistöösi
turvallisuutta, toimintavarmuutta, energiansäästöä ja viihtyisyyttä.
Meiltä löytyvät sopivat automatisoinnin ratkaisut kaikkiin
valaistustarpeisiin.
B.E.G. ja Nylund juhlistavat tänä vuonna 35-vuotista yhteistyötään
Suomessa. Juhlavuoden kunniaksi myönnämme laajennetun viiden
vuoden takuun B.E.G. Luxomatin tunnistimille. Rekisteröi projektisi
sivuillamme ja tule mukaan juhlimaan kanssamme!

Rakennukseen
haluttiin

arkkitehtonisesti
ajattomia ja laadukkaita
materiaaleja.

Oy Nylund-Group Ab
Puh. 010 217 0300
asiakaspalvelu@nylund.fi, www.nylund.fi
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Puuta ja vaaleaa kiveä yhdistävä sisustus kuvastaa luonnollisuutta ja
skandinaavisuutta.
Talon keskellä oleva Atrium-sisäpiha on tiloja yhdistävä sydän. Rakennuksen korkuinen valopiha tuo avaruutta ja päästää luonnonvaloa niin
aulaan kuin toimistotiloihin ympäri vuoden. Sisäpihasta löytyy myös maisemahissit ja lounasravintola, joka toimii niin viraston työntekijöiden kuin
ohikulkijoidenkin kohtaamispaikkana.
Kun ikkunat ovat isot ja tehokkaat niin miksi tyytyä vähempään keinovalossakaan. ”Rakennuksen yleisistä tiloista, kuten Atriumista löytyy uniikkeja valaisinratkaisuja sekä työhuoneiden keinovaloja testattiin etukäteen
mallihuoneessa, jonka jälkeen tietoa käytettiin hyväksi toimitilojen suunnittelussa ja rakentamisessa”, Antti-Matti Siikala kertoo.
Toimitilojen muunneltavuuteen ja joustavuuteen on kiinteistössä kiinnitetty erityisen paljon huomiota. Tiloja voidaan jakaa ja muunnella hyvin
vapaasti sekä huolellisen pohjasuunnittelun ansiosta väliseinien ja sisätilaelemettien sijoittelut tuovat tiloihin joustavuutta toteuttaa erilaisia toimitiloja vuokralaisen tarpeen mukaan. Tilat voivat myös olla täysin
avokäytössä, vaikka koko kerroksen laajuudelta. Tilat poikkeavat monimuotoisuudellaan ja tehokkuudeltaan valtaosasta Helsingin keskustan
toimisto- ja liiketiloista.
Viihtyvyyden takaamiseksi tiloihin on lisätty mahdollisimman paljon akustoivia pintoja, kuten hyvin laadukas tekniikkakatto, joka jäähdyttää ja toimii samalla akustoivana elemettinä, Atriumin alakatot on mikro
rei`itettyjä ja yleisissä tiloissa on rimakatto.
Myös Kasarmikatu 21:sen kellari- ja sosiaalitiloissa käytetään samoja
materiaaleja kuin yleisissä tiloissa. Pimeät, ahtaat ja sokkeloiset käytävät
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nnus- ja ympäristökivet
nus

Julkisivu-, rakennus- ja ympäristökivet
Myynti ja asennus
Ari Mikkola 050 3898 008
ari.mikkola@kivipaasi.fi
Jarkko Kumpumäki 040 7340 637
jarkko.kumpumaki@kivipaasi.fi
Kari Parviainen 050 4414 100
kivipaasi@elisanet.fi
www.kivipaasi.fi

Ari Mikkola 050 3898 008
ari.mikkola@kivipaasi.fi
Jarkko Kumpumäki
040 7340 637
Vastasimme
Kasarmikadun
aikataulullisesti ja laadullisesti
jarkko.kumpumaki@kivipaasi.fi
betonielementtitoimituksesta.
Toimitimme
Karivaativasta
Parviainen 050
4414 100
kivipaasi@elisanet.fi
kohteeseen yli 5000m2 seinäelementtejä.
www.kivipaasi.fi

Mikkelin Tikkalaan valmistuneen uuden tehtaan myötä
tarjoamme

Suurten kohteiden toimitukset luotettavasti
Käytössäsi on Suomen suurimman seinäelementtitehtaan
tuotantokapasiteetti ja osaava henkilökunta. Mäntyharjun
seinäelementtitehtaan myötä toimituskapasiteettia voidaan
tarvittaessa lisätä.

Laadukkaat julkisivut
Euroopan modernein väribetonitehdas takaa laadukkaat
väri- ja graafiset betonit Suomessa ennennäkemättömän
laajassa valikoimassa. Kaupallisen värikiviaineksen lisäksi
saatavilla omia laadukkaita värejä!
Katkeamaton kuivaketju
Varastoimme sekä kaikki tarvikkeet että myös kaikki
tuotteet sisätiloissa molemmilla tehtailla!
www.suutarinen.fi
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Ulko- ja sisätilojen Jura Travertino luonnonkiveykset kohteessa toteutti
Kivipaasi Oy.

ja sosiaalitilat halutaan vaihtaa samanlaiseen käyttäjäkokemukseen kuin
muuallakin rakennuksessa.
Poikkeuksellinen rakennusprojekti
Kasarmikatu 21:sen rakennustöistä vastanneen YIT Rakennus Oy:n vastaava työnjohtaja Tero Ahonen kertoo hankkeen olleen poikkeuksellinen rakennusprojekti. ”Helsingin ydinkeskustassa Kasarmitorin laidalla
sijaitseva rakennuspaikka on ainutlaatuinen ja haastava. Vastaavanlaista
rakennustyötä näin keskeisellä sijainnilla ei ole tehty vuosikymmeniin.”
Rakentamista edelsikin mittava purkutyö. Kasarmikatu 21:n ja Pohjoisen Makasiinikatu 9:n kaksoistontilta purettiin entinen 1960-luvulla
rakennettu Helsingin rakennusvirasto. Purku-urakka valmistui viidessä
kuukaudessa.
”Vilkkaassa kaupunkikeskustassa rakentaminen on erittäin vaativaa.
Logistiikan järjestäminen ja organisointi oli ohjaavana tekijänä niin vanhan rakennuksen purkutöissä kuin uuden rakentamisessa. Rakennustöitä
helpotti kuitenkin se, että Pohjoinen Makasiinikatu oli suljettu liikenteeltä
rakennustöiden ajan, joten saatiin lisää tilaa rakennustyön logistiikkaa varten”, Tero Ahonen kertoo.
Kasarmikatu 21:sen hanke toteutettiin kaiken kaikkiaan tiukassa
aikataulussa, mutta työ pystyttiin viemään tehokkaasti läpi. Hyvin edenneessä projektissa ja onnistuneeseen lopputulokseen päästiin sujuvalla
yhteistoiminnalla. n
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