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LAUSUNTO 
 
Kaartin lasaretin puurakennusten kunto 
ja käyttökelpoisuus siirtorakennuksina 
 
 

 
 

Arkkitehtitoimisto Livady on tutkinut Kaartin lasaretin korttelin puurakennusten kunnon. 
Roihuvuori-seura on toimeksiantajana pyytänyt selvittämään onko niiden siirtäminen 
Roihuvuoreen kaupunginosan kylätaloksi mahdollista ja kuinka siirtäminen voisi tapahtua. 
 
 
 

Tutkimuksen tulos rakennusten käyttökelpoisuudesta 

 
 
Eristyspaviljonki 
 
Noin kahdensadan neliömetrin laajuinen sairaalarakennus on hirsirakenteinen.  
Rakennuksen siirtäminen purun uhatessa Helsingissä toiseen paikkaan on 
kulttuurihistorialliselta kannalta hyvin perusteltua ja taloudellisesti järkevää. Tässä 
yhteydessä lämmitys, sähköistys ja painovoiminen ilmanvaihto on järjestettävä käytön 
vaatimusten mukaan.  Talossa ei ole toimivia sähkö-,  lämpö- ja vesiasennuksia.  Ala-  ja 
yläpohjat kannattaa energiataloudellisista syistä huolellisesti tiivistää ilmavuodoilta ja 
täyttää uusilla hyvin eristävillä lämmöneristeillä.  Seinien varsinainen lisäeristäminen ei 
tule kysymykseen, mutta seinien lämpöä eristävän massiivirakenteen paksuus voidaan 
nostaa hieman yli kahteenkymmeneen senttiin uudella sisäpintakerroksilla.  Toisin kuin 
käytettävissä olleet aiempien tutkijoiden raportit esittävät, rakennus olisi kohtuullisen 
laajuisilla ja melko yksinkertaisilla korjauksilla saatettavissa käyttökuntoon myös nykyisellä 
paikallaan.   
 
 
Kuormastovaja 
 
Kuormastovaja on eristämätön parrurakenteinen, kadunpuolen julkisivuiltaan ikkuna-aihein 
koristeltu rakennus.  Se soveltuu erinomaisesti siirrettäväksi säilyttäen kaikki vanhat 
puuosat. Ulkovuoraus on vankkaa ja ehjää vaakapaneelia,  jonka puuaines on laadultaan 
hyvää. Kattotuolit ovat saksikattotuoleja joiden jotkin vauriot tai huonot paikkaukset 
saadaan korjattua puukorjauksilla ja mahdollisesti lisäraudoitteilla.  Kattotuolit kannattaa 
siirtää kokonaisina. Julkisivulaudoitus ja parrurunko saadaan helposti purettua osiksi 
naulat katkaisemalla  ja pystytettyä uudelleen.  Parrurungon alaosia täytyy jonkin verran 
jatkaa ja korjata ja näiden osien korkeusasema on dokumentoitava.  Lattia on siirron 
yhteydessä purettava betonilaatta.  Osa luonnonkivisokkelista on säilynyt ja on 
ehdottomasti siirron arvoinen.  Puuosat ovat terveet. 
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Kaartin Lasaretin hirsirakennuksen kunto ja siirtäminen 

 
 
Eristyspaviljongin tarkastuksessa kävi ilmi, ettei hirsirakennuksen seinä-  ja yläpohja- 
rakenteissa ole lainkaan käyttöönottamiseen vaikuttavia tai vaikeasti korjattavia vaurioita.  
Rakennuksen alapohja on kiviaineinen, tutkimuskohdassa täytteenä on hiekkaa ja hiekan 
päällä oleva noin kymmensenttinen kerros sisältää haitallisia aineita.  Yläpohja on olki- ja 
hiekkatäytteinen.  Kaikki rakenteet olivat sisältä kuivia ja terveitä.  Rapistuneisuus leimaa 
sisätilojen ilmettä. 
 
 
Tutkimusten suoritustapa sairasosastorakennuksessa 
 
Tutkimuksessa seinien ikkunoiden, yläpohja - ja alapohjarakenteiden tyypeille ominaiset 
ongelmakohdat tutkittiin avaamalla tarkastusaukkoja,  joiden kohdalla kaikki rakenteen 
sisäosat paljastettiin. Tämä tehtiin otannalla, jossa avattiin ja tutkittiin rakennukselle 
ominaisten vaurioriskien perusteella valitut kohdat.  Ala-  ja yläpohjia ja hirsirakennetta 
tutkittiin yli kymmenestä kohdasta.  Ulkovuoriin tehtiin tutkimusta varten kuppiporalla 
aukkoja, joiden kautta hirsirungon arimmista ja julkisivun laudoituksen kuluneimmista 
kohdista voitiin todeta rakenteen mahdolliset lahovauriot.   
 
Rakennusten tarkastus tehtiin kahtena päivänä 12.10. ja 14.10. 2011. Tarkastuksen teki  
Lauri Saarinen ja Roihuvuori-seuran työmiehet avustivat rakenteiden avaamisessa ja 
täytteiden poistossa. 

 
 

Runkorakenteiden ja pintojen kunto ja niiden korjaaminen siirron yhteydessä 
 
Tarkastuksessa ei rakennuksen rungosta löytynyt lainkaan lahonneita puuosia.  Yläpohja- 
ja alapohjarakenteen liittymäkohdissa ei seinärakenteessa esiintynyt lahoa tai jälkiä 
rakenteiden kostumisesta tai likaantumisesta haitallisilla pölyillä ja organismeilla, vaikka 
tämän ikäisissä puurakennuksissa melkein aina näillä alueilla esiintyy jonkin verran 
lahovaurioita.  Hirsiseinien ja yläpohjan sisäosat ja ulkovuoraus ovat puutalojen ikään 
nähden hyvässä kunnossa.  Rakennuksen perustukset ovat hyvät ja hirsiseinissä tai muita 
rakenteissa haittaavia muodonmuutoksia ei ole.  Rakennuksen lounaisnurkkaan on 
syntynyt nurkkalistojen väliin rako, johon aiemmat tarkastajat ovat kiinnittäneet huomiota. 
Asialla ei ole merkitystä korjaamisen kannalta koska hirsirunko on tässä kohdassa ehjä. 
Hirsirunkoon kiinnitetyssä listoituksessa ei ole ollut riittävää painumavaraa.  
 
Kauttaaltaan kalkkirapatut huoneiden sisäpinnat ja todennäköisesti kreosoottipikeä 
sisältävä massalattia ovat aikanaan olleet moderneja ja siistejä tartuntatautiosastolle 
hygieenisiksi suunniteltuja pintoja. Lattian pintamateriaalin alla oleva valumassakerros 
sisältää haitallisia ja myrkyllisiä poistettavia aineita, jotka on käsiteltävä ongelmajätteenä.  
Kalkkirappauksen päällä on tapettikerroksia, jotka olisi syytä dokumentoida.  
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Rakennuksen sisällä nykytilassa pistää silmään huoneiden sisäpintojen kauhtuneisuus. 
Pinnoitukset ovat iäkkäitä ja kuluneet käytössä.  Ovien ja ikkunoiden maalin ja 
tikkurappauksen rapistuminen on nopeutunut kun rakennus on jäänyt kylmilleen.  Tämä ei 
kuitenkaan ole haitannut rakennuksen tyypeiltään terveitä ja massiivisia runkorakenteita.  
Sisäpintojen kunnostuksen voisi suorittaa pelkkänä pintaremonttina, ellei olisi kyse 
rakennuksen siirtämisestä.   
 
Rakennuksen huoneiden sisäpinnat ovat käytännössä kauttaaltaan rapatut.  Seiniä on 
maalattu ja tapisoitu.  Useiden huoneiden kulmien pyöristys noin kolmen- 
neljänkymmenen sentin viistein on omintakeinen ja kiinnostava piirre, joka olisi mukava 
säilyttää uusissa rakenteissa.  Sisätiloihin voisi toteuttaa tikkurappauksia fragmenttina - 
muistumana vanhasta rakennuksesta. Mielenkiintoisinta ja kätevintä voisi olla siirtää jokin 
kevyistä sanomalehtisilpulla täytetyissä ja pinnoiltaan rapatuista lautaseinistä kokonaisena 
elementtinä ja rapata seinä uudestaan paikoillaan. Tällaisen fragmentin tekeminen ei olisi 
vaikeaa.  Rappausten teko siirtorakennuksen hirsipinnalle ei onnistuisi ennen kuin usean 
vuoden kestävän rungon asettumisen jälkeen.   
 
Siirto ja purkutöiden alkuvaiheessa kaikki huoneiden seinäpintojen rappaus on 
pudotettava seinistä ja katosta, tähteet on tämän jälkeen kärrättävä ja imuroitava 
huolellisesti pois haittaamasta purkuosien käsittelyä. Ulkoseinien uusi pintakerros on 
todennäköisimmin toteutettava niin, että hirsiopinnalle kiinnitetään kuohkeana  tuuman 
vahva pellavarivematto ja sen päälle painetaan ja naulataan esimerkiksi 25mm paksuinen 
huokoinen puukuitulevy.  Levyn päälle pintakerrokset voidaan muodostaa esimerkiksi 
paperoimalla tai pahvittamalla ja tapisoimalla tai maalaamalla.  Sisäpinnan levy ja 
tiivistyskerrokset parantavat rakennuksen  seinien lämpötaloutta - mutta eivät liikaa.  
Hirsirakenne ei saa jäädä käyttöön otettavassa talossa liian hyvin lämpöeristetyn seinän 
ulkopuolella kylmäksi, jolloin hirsirakenteen  olosuhteet muodostuisivat käytössä olevasta 
rakennuksesta tulevaa kosteutta kondensoivaksi ja huonosti kuivuvaksi. 
 
Ylä- ja alapohjarakenteiden ilmantiivistys ja lämmön eristys tulee uudessa käytössä 
muodostaa nykyistä paljon paremmaksi paksuntamalla eristekerroksia ja parantamalla 
ilman tiiviys näissä rakenteissa huipputasoon.  Näillä rakennuksen ulkonäköön 
vaikuttamattomilla rakennemuutoksilla saavutetaan rakennuksen energiatalouteen hyvin 
merkittävä parannus.  
 
 
Lämpö, vesi ja muu tekniikka 
 
Vanhat sähköjärjestelmät ja putkistot eivät sisällä käyttökelpoisia osia - ehkä joitakin 
valaisinten osia lukuun ottamatta.  Ainoana asennettuna lämmitysjärjestelmänä ovat olleet 
puu-uunit, jotka ovat eri osissa rakennusta joko rikkoontuneet tai korjattavassa kunnossa.   
 
Rakennusfysiologisista syistä vanhaa hirsirakenteista arvorakennusta ei voi korjata 
ollenkaan oikealla tavalla soveltaen koneellista ilmanvaihtoa poisto- ja tuloilmakoneella.  
Kylätaloksi korjattaessa ainoastaan  keittiö ja WC-tilat on tarpeen tai järkevää varustaa 
painovoimaista ilmanvaihtoa välillä tehostavilla poistotuulettimilla.  Kun nämä laitteet 
suunnitellaan oikein ja asetetaan toimimaan vain vähäisen osan ajasta, nämä ratkaisut 
soveltuvat hyvin tarkoitukseen ja rakennusfysiologisiin näkökohtiin.    
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Suuria vesieristettäviä märkätiloja ei rakennukseen ole syytä sijoittaa. Näiden tilojen 
suunnittelussa hankalat vesieristettävät alueet on hyvä minimoida suunnitteluratkaisuilla.   
 
Seinissä on oltava tavanomaiset tuloilmaventtiilit,  joita voidaan säätää.  Lisäksi 
juhlahuoneen ilman vaihtuvuuteen tilaisuuksien aikana on kiinnitettävä huomiota ja 
tehtävä mahdolliseksi talviaikaan lisätä ilman vaihtuvuutta sopivasti sijoitetuilla 
tuloilmaluukuilla tai pienillä tuuletusikkunoilla.  Tällöin on painovoimaisen ilmanvaihdon 
suunnittelussa poistohormin poikkipinnan oltava suuri,  hormin yläosassa vintissä voi olla 
tulihormin pelti sulku- ja säätöpeltinä.  Tämä on tarpeellista, ettei hormi jäähdy silloin kun 
virtaus on pieni tuloilmaluukkujen ollessa suljettuna.  Säätöpelti voidaan varustaa 
käyttövarrella, jota voi helposti käyttää salista käsin.  Lämpiminä vuodenaikoina  
tilaisuuksien aikana tulee salia tuulettaa isoja ikkunoita avaamalla.   
 
Lämmönjakojärjestelmäksi suositellaan suunnittelemaan ja asentamaan vesikiertoinen 
lattialämmitys.  Rakennukseen ei tarvita lämpöpattereita paitsi mahdollisesti juhlatilan 
tuloilmalähteiden yhteyteen, johon lämmitykseen soveltuvat hiljaiset puhallinkonvektorit.  
Lattialämmitys osaltaan minimoi tuloilmaratkaisuista mahdollisesti aiheutuvan lattiavedon.  
Matalalla kiertoveden lämpötilalla toimiva lattialämmitys mahdollistaa myöhemmin 
uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisen lämmitykseen parhaalla hyötysuhteella ja 
monipuolisimmin vaihtoehdoin.  Tällaista tekniikkaa voidaan soveltaa lämmitykseen joko 
heti rakennusajankohtana (kuten lämpöpumput) tai mahdollisesti myöhemmin 
toteutettavissa lämmitysjärjestelmän lämmöntuottolaitteissa (kuten vaikkapa 
aurinkolämpökeräimet).  
 
 
Ikkunat  ja ovet sekä listoitukset 

 
Ikkunoiden, ulko- ja sisäovien  ja sisätilojen listoitusten kunnostustoimista aiheutuu 
huomattavan suuri työmäärä.  Jotkin ikkunoiden kehysten alasarjat tarvitsevat 
puukorjauksia.  Muuten ikkunat ovat puuosiltaan ehjät.  Kaikki ikkunat ja ovet ovat 
järkevästi kunnostettavissa ja työ kannattaa tehdä tyypillisenä maalauskorjaus- ja 
restaurointityönä.  Korjaustyössä on käytettävä perinteisiä maaliaineita - puhdasta 
pellavaöljymaalia ja muita tarvikkeita. Korjaukset voi ohjelmoida usealle vuodelle, osin 
rakennuksen käyttöönoton jälkeen. 
 
 
Alapohja 
 
Alapohjarakenne on lähes kauttaaltaan kiviaineinen.  Sen alimpana kerroksena  on 
punatiilellä kappaholvattu kantava ratakiskopalkisto.  Holvin palkit on tuettu huolellisesti 
muotoon hakatun graniittisokkelin ja perustuksen keskiosan kylmämuurauksen varaan.  
Ulkoseinien luona sokkelin sisällä on rakenteita tukevia tiilimuurauksella tehtyjä 
pilastereita.  Kylmämuurit on tehty huolella ja helposti kun niihin on ollut käytettävissä 
hyviä louhittuja kivipaasia.  Tällaisia kylmämuureja on ryömintätilan sisällä väliseinien ja 
uunien perustuksina.  Alapohjassa ei ole lahovaurioita eivätkä rakennuksen alaosan  
rakenteet ole siirtoon vaikuttavalla tavalla biologisten organismien pilaamat. Pahin 
ongelma rakenteissa on alapohjan sisältämät haitalliset aineet.  Lattiasta otettiin bnäistä 
näytteitä laboratorioanalyysiin. Löydösten perusteella voi sanoa lähes varmasti, että 
ainakin yhden huoneen - todennäköisesti useamman - lattiassa on asbestia ja lähes 
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kaikkien huoneiden lattiapinnan alla oleva massavalun sisältää kreosoottipikeä.  Nämä 
ovat ongelmajätteenä purettavia aineita.  Pikivalumassan purkujätteen määräksi voisi 
arvioida 15-30 tonnia ongelmajätettä, mikä muodostaa luultavasti huomattavat 
jätteenkäsittelyn kustannukset.  Huoneiden lattiapinnan valukerrokset on järkevintä 
rakennuksen siirron yhteydessä purkaa vasta kun kaikki puuosat on purettu.  Näin 
suoritettuna ja taitaen suunniteltuna ongelmajätteen purkutyön työkustannus muodostuu 
varsin kohtuulliseksi.  Raskas työ voitaneen tehdä pääosin kaivinkoneen kahmarilla 
purkaen valulevyt isohkoina kappaleina suoraan kuormasäiliöön.   
 
Muiden alapohjamateriaalien käytöstä ja purkamisesta on tarpeen päättää niin, että 
huomioidaan antikvaarisessa mielessä kiinnostava nykyinen rakenne, sen mahdollinen 
säilyttäminen esimerkiksi pienessä osassa rakennusta  ja arvokkaiden materiaalien, kuten 
ratakiskopalkkien ja vanhojen muodoltaan vaihtelevien tiilien jatkokäyttö.   
 
 
Julkisivut 
 
Julkisivulaudoitus on laadultaan ja puuaineksen ominaisuuksilta hyvä.  Ainoastaan jotkin 
julkisivun laudanpätkät on tarpeen uusia. Laudoitus on paksua paneelia ja täysin 
käytettävissä uudelleen kun se puretaan naulat katkaisemalla.  Ikkunoiden monimutkaiset  
listat kannattaa irrottaa kokonaisuuksina ja pakata esimerkiksi havuvanerista tehtäville 
reunallisille avolaatikoille kuljetusta ja varastointia varten.  Siirron yhteydessä tarvittava 
ulkovuorin kunnostusmaalaus voidaan luultavasti tehdä ilman varsinaista maalinpoistoa 
ohuella pellavaöljymaalikerroksella.   
 
 
Yläpohja ja kattorakenteet 
 
Yläpohjan eristystäyte on olkea ja sen päällä on hienoa hietaa paksu kerros. Tämä 
rakenne on tehnyt yläpohjasta luultavasti ilmantiiviydeltään hyvän, tutkimuskohtien tiivistys 
oli hyvä. Lämmöneristys on kuitenkin ollut huonohko. Tästä syystä nykyiset täytteet 
joutavat pois kuljetettavaksi.  
 
Jätehuolto kannattaa minimoida ympäristönäkökohtien vuoksi ja kustannusten 
säästämiseksi.  Sopivalla käsittelyllä on hiekka imuroitavissa kolmeen eri kuormatyyppiin: 
linnunjätteitä sisältävä aivan ohut pintakerros, puhdas hieta ja oljensekainen hieta.  
Puhtaat oljet voidaan ottaa erikseen.  Purettavien aineiden määrät tutkimuskohtien 
rakenteesta karkeasti laskettuna ovat seuraavat:  Hieta 60t  ja olki pakattuna 30 m³, 
laudoitus 200m² , linnunjätökset arviolta 60 säkillistä kevyttä ainetta.   Muitakin aineita voi 
löytyä jos lämmöneristeet on tehty jossakin kohdassa toisista aineksista. 
 
Yläpohjan tutkitut ainekset voitaneen esimerkiksi rakennusviraston puisto-osaston tai 
esimerkiksi Viikin koetilan tai jonkun muun maatilan avustuksella sijoittaa maa- pelto ja 
kompostiaineksina.   
 
Linnun jätteet on siivottava huolella ennen vintin lattian purkamista.  Ehdotamme, että 
vintin lattialaudat puretaan numeroituna käytettäväksi käyttötarkoituksessaan uudelleen. 
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Lattialankkujen kuivaus ja varastointikäsittely olisi tämän jälkeen seuraava:  Painepesu 
lasaretin pihamaalla, kuljetus ja kuivaaminen auringonpaisteessa leviteltynä ja pinoaminen 
rimoin ja tuuletusvälein.    
 
Kantavina vesikattorakenteina on konttikattotuolin sovellus.  Kattotuolit on purettava 
talteen ja siirrettävä puolikkaina tuoleina.  Ne merkitään oluttölkistä saatavilla 
alumiinilapuilla kahdelle sivulle ja yhteen päätypuuhun.  Tällaisia lappuja käyttäessä osat 
pysyvät siisteinä.  Kattorakenteiden koodauksesta laaditaan kartta vintin pohjapiirrokseen.  
Kattotuolin loviliitokset saattavat vaatia väliaikaisia tukia siirron aikana - vaneripaloja tai 
ruuvaamista. Kattopellin purku romupelliksi on mahdollista suorittaa kätevästi ja 
turvallisesti esimerkiksi käsin arkittaen nakertajalla, jolloin leikkaamisesta ei synny 
kipinöitä.  Vanha peltikaton aluslaudoitus voitaisiin näin purkaen käyttää uudelleen.  
Uudelleen käyttö olisi suotavaa, koska näin avovintti säilyisi pinnoiltaan vanhana, mikä 
olisi arvokasta.  Huokeita ja hyviä nakertajia on saatavissa pellin purkuun akkuporan 
lisävarusteena,  joten tällaiset työkalut on mahdollista hankkia isollekin talkooporukalle.  
Katon ja kattorakenteiden purussa tarvitaan työn tekijöille suojavaljaat.  Räystäiden 
purkuun tarvitaan henkilönostinta.   
 
 
Vintin mahdolliset lämpimät huoneet 
 
Emme suosittele rakentamaan vintti huoneita läheskään koko vintin alalle.  Yläkerran 
lämpimien huoneiden rakentamista tulee tarkastella huolella siitä näkökulmasta, että avoin 
vintti on talolle teknisesti ja vaurioiden välttämiseksi hyvä ratkaisu.  Pieniä työhuoneita 
voisi ajatella rakennettavaksi 2 kpl erilleen päätyjen poikkipäädyissä olevien ikkunoiden 
yhteyteen.  Tällöin välipohjaa voisi näissä kohdissa madaltaa tai sijoittaa alemmaksi 
riittävän huonekorkeuden ja kattorakenteiden ilmavuuden aikaansaamiseksi.  Huoneisiin 
kuljettaisiin avovintin kautta. 
 
 
Hirsirakenteiden purku, kuljetus 
 
Ennen vesikaton purkua kannattaa tehdä kaikki mahdollinen purkutyö.  Kun vain 
hirsirunko ja vesikatto on pystyssä rakennuksen puuosista, mitataan tarkalla vaaituksella 
hirsikehikon korkeusasemat ja perustuksen korkeudet eri kohdissa. Kaikki hirsien päät 
varustetaan piirretyllä numeroinnilla, koodit kirjoitetaan myös hirsien ulkosivuun. 
Hirsirungosta tehdään aksonometrisiä kaavioita ainakin 2 kpl.  Kussakin näkyy kaksi 
ulkoseinien sivua joihin merkitään myös väliseinien hirsien sekä karapuiden koodaus.  
Ikkunat ja ovet on tässä vaiheessa purettu karmeineen pois ja merkitty kaavioihin jo 
aiemmin. 
 
Hirret on pakattava kuljetusta varten systemaattisesti niin, että pakkauksissa on 
päällimmäisenä ensimmäiseksi pystytyksessä tarvittavat osat. Tällä organisoinnilla 
mahdollisimman huolellisesti tehtynä säästetään erittäin merkittävä määrä työtä. Jotta 
hirsipinot pysyvät järjestyksessä ja kasassa ne kasataan esimerkiksi kuormalavojen 
päälle, välirimoitetaan muottilaudalla ja sidotaan pakkausvantein.   
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Perustukset ja alapohja 
 
Perustuksissa ja alapohjassa on useita arvokkaita materiaalilajeja.  Kivityö on sokkelissa 
korkealuokkaista.  Rakennuskivet ovat erittäin hyviä myös uunien perustuksissa.  Ne on 
ladottu kylmämuureina kiilakiviä käyttäen. Kaikki kivet ja myös kiilakivet otetaan talteen.  
Sokkelin kiviosat on numeroitava ja niiden korkeusasemat on merkittävä tussilla piirretyllä 
vaakalinjalla koko rakennuksessa yhteneväisesti jokaiseen kivikerrokseen.  Tämä käy 
helposti tasolaserin linjaa käyttäen.  Tavoitteena tulee olla saada sokkeli ladottua 
täsmälleen niihin korkeussuhteisiin, jotka vallitsivat rakennuksen nykyisellä paikalla.  Tämä 
on hirsirungon onnistuneen uudelleenpystytyksen edellytys. 
 
Alapohjan ongelmajätteet puretaan niin, ettei haitta-aineita sekoitu hiekkatäytteeseen.  
Kreosoottipitoisten laattojen poistamisen jälkeen hiekkapinta siivotaan esimerkiksi 
imuautolla. Tämän jälkeen hiekka voidaan kuljettaa siirtolavalle.  Kun kappaholvin tiilet 
kopistellaan puhtaaksi kalkkilaastista purun yhteydessä, voidaan tiilet käyttää uudelleen. 
Tätä varten ne pakataan puisille tiililavoille kapeiksi ja korkeiksi kuljetuspakkauksiksi, jotka 
voidaan helposti kuormata autonostureilla.  Ratakiskot otetaan talteen.  Jos niitä ei tarvita, 
kannattaa niitä tarjota esimerkiksi vanhojen talojen osia välittäviin varaosapankkeihin.   
 
Uusiin perustusten yläosiin käytetään luontevasti kaikki rakennuksen alkuperäiset 
sokkelikivet. Jos rakennuspaikan korkeuserot ovat suuremmat kuin entisessä sijainnissa, 
on varauduttava hankkimaan lisää sokkelikiviä tai käyttämään kylmämuurien osia jonkin 
verran työstettyinä alkuperäisten perustusten osien jatkamiseen. 
 
 

Rakennusten sijoittaminen   

 
 
On pidettävä melkoisena kaupunkikuvallisena menetyksenä Kaartin lasaretin 
puurakennusten poistumista Hietalahdesta.  Sieltä katoaa yksi harvoista jäljellä olevista 
paloista rakennusten ajan historiallista kaupunkia ja samalla nykyistä helsinkiläisille 
merkittävää mielen maisemaa siirtyy hiipuvien muistojen pariin. 
 
Rakennusten sijoittelun Roihuvuoressa soisi suovan niille mahdollisimman korkean arvon.  
Puistoon sijoitetun rakennuspaikan puistosuunnittelu ja rakennuksia varten mielellään 
tehtävä pienimuotoinen maisemasuunnitelma olisi hyvä käynnistää  pikaisesti, jotta 
prosessissa selvitettäväksi tulevat asiat voidaan huomioida rakennusten sijoittamisen 
yhteydessä.  Rakennuksille tulee järjestää riittävästi avointa tilaa sijoituspaikassaan ja 
näkyvyyttä alueen näkymissä, koska rakennukset ovat arvokkaita myös tältä kannalta.  
 
Rakennuspaikka kannattaa valita mahdollisuuksien mukaan myös niin, että perustusten 
alaosat voidaan suunnitella kalliolle perinteisen pyrkimyksen ja hyvän käytännön mukaan. 
 

 
Helsingin Hakaniemessä  20.10. 2011  
 
Lauri Saarinen 

 


