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M i k a e l  S u n d m a n

P ä ä t o i m i t t a j a n  p a l s t a

Tämä lehti keskittyy kokonaan turkulai-
seen klassismiin. Engel-klassismia, jota 
meillä kutsutaan empireksi on tutkittu laa-
jasti. Samaan aikaan turkulainen klassismi 
on jotenkin jäänyt huomiotta. Silti pääky-
symys kiinnostaa. Onko meillä olemassa 
eroa ja jännitettä viileämmän, askeettisem-
man, pidättyväisemmän läntisen klassis-
min ja Engelin lanseeraaman lämpimäm-
män, runsaamman ja maalauksellisemman 
itäisen klassismin välillä ?
 Seuran tieteellinen seminaari viime ke-
väänä Turussa oli suosittu ja se jotenkin 
antoi kielteisen vastauksen kysymykseen.
Arkkitehtonisen aloitteen siirtyminen Hel-
sinkiin 1816 muutti turkulaisenkin arkki-
tehtuurin ilmeen. Arkkitehtuuri muuntui 
siihen aikaan yhteiskunnallisen muutok-
sen muovaamana. Pietarilaisvaikutteinen 
empire tuli muotiin myös Turussa. Semi-
naari vahvisti Gjörwellin asemaa ja vaiku-
tusta niin ikään pitkän italianmatkan teh-
neeseen akatemiatoveri Bassiin.
 Tässä julkaistaan nyt uudestaan Carl 
Jacob Gardbergin vuonna 1952 julkaistu 
artikkeli, joka sisältyy sarjaan ”Skrifter ut-

givna av Historiska Samfundet i Åbo”, sen 
kolmanteen julkaisuun vuodelta 1952. Ar-
tikkeli, jonka nimi on Den nyantika 
stadsbyggnadskonsten i Åbo 1800-1880, on 
lyhennetty siltä osin kuin se käsittelee En-
gelin toimintaa ja asemakaavaa, josta on 
tarjolla runsaasti uutta tutkimustietoa. 
Gardbergin artikkeli on klassikko ja edel-
leen ajankohtainen. Sen löytäminen on 
vain aika vaivalloista. Siksi se sopii mieles-
täni hyvin tähän yhteyteen.
 Lähiajan toiminnasta haluan mainita ja 
vähän mainostaa teollisuusympäristöjen 
muuttumisen välitilinpitoa. 9.4 järjeste-
tään ilmainen seminaari ”Teollisuus teolli-
suuden jälkeen”, katso ilmoitusta. Kevät-
kokous on Katajanokan entisessä vankilas-
sa 24.4. Kevätekskursio on 24.5. klo 9 – 
17 ja lähtö Kansallisteatterin edestä: Seu-
dun uusinta arkkitehtuuria ja vähän van-
hempaakin. Syysretki  tehdään Dresdeniin. 
Tilaa lippu jo nyt, se säästää euroja. Siitä-
kin on ilmoitus tässä lehdessä

Tervetuloa.
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F L  R a i n e r  K n a p a s

T u r u n  u u s k l a s s i s m i  T u r u n 
A k a t e m i a n  p ä ä r a k e n n u k s e n 
n ä k ö k u l m a s t a

Arkkitehtuurin historian vanhemman tut-
kimusperinteen mukaan tarkastellaan en-
nakkoon määriteltyjä tyylejä usein tietyn 
kehityskulun alaisina historiallis-maantie-
teellisinä ilmiöinä. ”Uusklassismin synty ja 
kehitys Suomessa” tai ”uusklassismin tulo 
Turkuun” ovat perinteisiä tutkimusaiheita, 
ja molemmissa Turun vanha akatemiatalo 
on kauan ollut keskeisenä muistomerkkinä 
julkisen siviiliarkkitehtuurin alalla. Sen 
suunnittelu- ja rakennusprosessi oli poik-
keuksellisen pitkä. Kuningas Kustaa III:n 
vierailusta 1775 – jolloin ajatus ensi kerran 
esitettiin hallitsijalle – vihkiäisiin 1818 ku-
lui 42 vuotta. Sillä välin yliopisto, Turku ja 
koko Suomi olivat siirtyneet 1809 Ruotsin 
alaisuudesta Venäjän keisarikunnan yhtey-
teen; arkkitehtuurin alalla kustavilainen 
klassismi vaihtui vastaavasti venäläissävyi-
seen empire-tyyliin.

Akatemiatalon suunnitteluvaiheet
Kustaa III:n aikana yliopiston uudisraken-
nustoiveet – mm. observatorio, kirjasto ja 
ratsastusmaneesi – eivät valtion rahavaro-
jen niukkuuden vuoksi johtaneet tulok-
siin. Hallitsijavaihdoksen jälkeen konsisto-
ri kääntyi 1783 uudisrakennus- ja korjaus-
asioissaan uudelleen kanslerinsa C.A. 
Wachtmeisterin puoleen. Ensimmäisen 
luonnospiirustuksen oli laatinut turkulai-
nen ”tirehtööri” H.A. Busch, ja tässä ehdo-
tettiin ensimmäisen kerran laajan, koko 
uudisrakennustarpeen tyydyttävän akate-
miatalon rakentamista. Niin ikään maini-

taan ensimmäisen kerran, että rakennuk-
sen tuli olemukseltaan vastata ”aikakauden 
makua ja Hallituksen suopeutta” – tidevar-
vets smak och Regeringens frikostighet. Vuonna 
1798 saatiin kuninkaan suostumus uudis-
rakennusrahaston perustamiselle ja heinä-
kuussa nimitettiin ensimmäinen uudisra-
kennuskomitea, jonka puheenjohtajana oli 
silloinen rehtori Henrik Gabriel Porthan. 
Varojen keräys aloitettiin ja vuoden 1799 
aikana syntyivät ratkaisevat päätökset ra-
kentamisasiassa. Alkuun professorit riiteli-
vät Turussa, vastakkain olivat vanhoillinen 
ja säästäväinen ryhmittymä, joka olisi tyy-
tynyt vanhojen akatemiarakennusten kor-
jauksiin ja laajennuksiin, ja suurta uudisra-
kennusta ajanut ryhmä, jonka johtajia oli-
vat kirjailija ja teologi Jacob Tengström, 
juristi Matthias Calonius sekä Porthan.
 Suunnittelijaksi oli ensin ehdolla oman 
yliopiston tunnettu amatööriarkkitehti, 
professori Gabriel Bonsdorff, mutta Teng-
ström kannatti arkkitehdin kutsumista 
Tukholmasta. Bonsdorff itse ehdotti tehtä-
vään hovi-intendentti Carl Fredrik Sund-
vallia, ankaraa klassistia. Loppukesällä ja 
syksyllä 1799 asiat ratkaistiin Tukholmas-
sa, jossa olivat samaan aikaan koolla Teng-
ström, Porthan ja Calonius; lisäksi heitä oli 
avustamassa taideasioiden erityistuntija ja 
entinen turkulainen, yli-intendentti C.F. 
Fredenheim. Kansleri Wachtmeister hy-
väksyi kokonaissuunnitelman ja huoneti-
laohjelman päälinjat sekä valitsi arkkiteh-
diksi Carl Christoffer Gjörwellin. Arkki-
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Turun vanha ylioopistorakennus, kirkonpuoleinen julkisivu Carl Christoffer Gjörwellin 
suunnittelema rakennus toteutettiin 1802-1815 Charles Bassin johdolla.

tehdiksi oli ollut ehdolla edelleen Sundvall 
sekä myös Olof Tempelman. 
 Syyskuussa 1800 Gjörwell itse kävi Tu-
russa neuvottelemassa konsistorin kanssa 
rakennussuunnitelmista. Heti sen jälkeen 
hän esitti uudisrakennustoimikunnalle 
hoitavansa suunnittelutehtävänsä kirjeitse 
Tukholmasta käsin, ilmoittaen kuitenkin 
lähettävänsä työn valvojaksi ”erään koke-
neen miehen, Bassi nimeltään, kansalli-
suudeltaan italialainen”. Kuningas Kustaa 
IV Adolf hyväksyi uuden akatemia talon 
pääpiirustukset 19. helmikuuta 1801, 
lopul lisesti piirustukset vahvistettiin 
4.6.1801. Jo talven aikana oli Turussa aloi-
tettu laajat perustamistyöt. Juhlallinen pe-
ruskiven muuraus järjestettiin Kustaa IV 
Adolfin Suomen matkan yhteydessä, 24. 
heinäkuuta 1802, jolloin myös kuninkaal-
le esiteltiin Gjörwellin tarkistetut piirus-
tukset, joissa ilmeisesti Hämeenkadun 
puoleinen julkisivu oli järjestetty uudel-
leen entisiin pääpiirustuksiin verrattuna. 

Akatemiatalon suunnitteluprosessin kaikki 
piirustukset näyttävät tuhoutuneen Turun 
palossa, muutamia säilyneitä detaljipiirus-
tuksia lukuun ottamatta. Yliopiston säily-
neiden asiakirja- ja pöytäkirjalähteiden 
avulla voidaan kuitenkin rekonstruoida 
uudisrakennuksen eri vaiheita ja esillä ol-
leita vaihtoehtoja.
 Rakennustyöt jatkuivat tiiviinä seuraa-
vina vuosina, ja akatemiatalo saatiin vesi-
katon alle jo 1806. Huomiota herättävin 
yksityiskohta olivat basilikan muotoiseen 
juhlasaliin tulevat hiotut graniittipylväät, 
jotka valmistettiin erityislaittein lippu-
konstaapeli Nils Stenstamin johdolla.
 Turkulaiset professorit eivät missään 
kirjallisissa yhteyksissä ole kommentoineet 
Gjörwellin suunnitelman arkkitehtonisia 
erityispiirteitä – sulkeutunutta, ankaran 
yksinkertaista julkisivujen sommittelua tai 
juhlasalin ja sen eteisen klassillisia muoto-
ja. Yksityiskohdat, koristelu, taideteokset, 
kalusteet ja julkisivujen inskriptiot olivat 
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sen sijaan jatkuvan huomion kohteena ra-
kentamisajan pöytäkirjoissa. Akatemiata-
lon esikuvina Porthan mainitsee Ruotsin 
silloiset uusimmat kymnaasit Härnösan-
dissa ja Linköpingissä: ”Ne ovat erinomai-
sen kauniita, erityisesti jälkimmäinen ja 
olen nähnyt kummankin piirustukset.” 
Linköpingin kymnaasin piirustukset oli 
vahvistettu 1799, mutta ne jäivät toteutta-
matta. Härnösandin pyöreällä ulkoisella 
pylväshallilla varustettu kymnaasirakennus 
oli valmistunut 1791.

 Ruotsissa oli 1700-luvulla neljä yliopis-
toa: Upsalassa, Turussa, Lundissa ja Greifs-
waldissa. Uudenaikaisin, lähinnä myöhäis-
barokkityylinen päärakennus oli Greifs-
waldissa. Lundissa ja Upsalassa oli lähinnä 
paranneltu luonnontieteiden laboratorio- 
ja laitosrakennuksia, mutta Linnén muka-
na suureen maineeseen kohonnut kasvitie-
de aiheutti uusien kasvitieteellisten puu-
tarhojen rakentamisen kaikkiin yliopistoi-
hin 1700-luvun jälkipuoliskolla, myös 
Turkuun. Upsalaan rakennettiin Louis 

Ankaran linnamainen hahmo jäsentyy kolmen neliön muotoisen tilan ympäri.
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Vaikka julkisuvusta puuttuu Engelin plastisuus ja kepeys, on loppuun saakka punnitussa 
sisätilassa selviä yhteyksiä Helsingin empiren parhaimpiin sisätiloihin.
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Jean Desprezin suunnitelmien mukaan 
vielä 1790-luvulla valtava doorilainen Bo-
tanicum kasvitieteellisen puutarhan keski-
pisteeksi. Uusia ylipistojen päärakennuksia 
ei tehty, Upsalaan kaavailtiin tosin C.F. 
Adelcranzin piirtämää yhdistettyä kirjasto- 
ja juhlasalirakennusta jo 1780-luvulla. Up-
salassa ja Lundissa yliopistojen rakennuk-
set ryhmittyivät perinteisesti tuomiokirk-
kojen tuntumaan, kuten Turussakin 
1600-luvulta lähtien. Valtakunnan ko-
mein yliopistorakennus oli ennen Turun 
akatemiataloa Upsalan 1620-luvulla ra-
kennettu ja 1660-luvulla korotettu Gusta-
vianum.

Yliopistojen rakentaminen, hengellinen ja 
maallinen regimentti
Turun akatemiatalon rakennushanke si-
joittuu oman aikansa yliopistorakentami-
sen kenttään, jossa vaikuttivat monenlaiset 
jännitteet ja perinteet toteuttamattomien 
ja totetutettujen suunnitelmien risteys-
kohdassa. Vanhakantainen luterilainen 
yliopisto Ruotsissa oli ollut ensi sijassa op-
pisäädyn, ts. kirkon, papiston ja koulun-
opettajien sekä muun tarvittavan pienen 
virkamieseliitin (juristit ja lääkärit) koulu-
tukseen tarkoitettu, lähinnä kirkollinen 
laitos. Lutherin tarkoittama ”hengellinen 
regimentti” hallitsi teologisten tiedekun-
tien kautta yliopistomaailmaa, opetusta, 
arkea ja juhlaa. Ruotsin kasvava keskus- ja 
paikallishallinto sekä oikeuslaitos tarvitsi-
vat kuitenkin jo 1600-luvulta alkaen kas-
vavassa määrin ”maallisen regimentin” 
virkamiehiä, valtio-opin ja oikeustieteen 
opintoja suorittaneita.
 1700-luvun kuluessa tähän Ruotsin yli-
opistomaailman kahtiajakoon tuli uusi, 
valistuksen aikakauteen liittyvä lisä: maal-
lisen oppineisuuden ja tieteellisyyden vaa-
timus. Filosofiasta,  kirjallisuudesta ja tai-
teesta tuli tärkeitä tieteenaloja. Göttinge-
nin uudesta yliopistosta tuli uushumanisti-
sen yliopistoihanteen tärkeä keskus, jonka 
vaikutus ulottui Turkuun saakka. Uushu-
manismin tärkeitä osa-alueita olivat Krei-

kan ja Rooman kirjallisuus, klassillinen fi-
lologia ja historia sekä antiikin maailma 
koko laajudessaan, mukaan luettuina Krei-
kan ja Rooman ”antikviteetit”, taideteok-
set, rauniot ja arkeologiset jäänteet. Este-
tiikka erkani omaksi tieteenalakseen 
1750-luvun jälkipuoliskolla ja filosofit ku-
ten Burke ja Kant pohtivat ”kauneuden” ja 
”taidemaun” ominaisuuksia. 
 Uushumanismi ja uusklassismin taide, 
sellaisena kuin se J.J. Winckelmannin 
kreikkalais-ihanteellisessa muodossaan 
tuotiin julki 1750-luvulta alkaen (edle Ein-
falt und stille Grösse) edusti yksinkertaisuu-
dessaan ja hiljaisessa suuruudessaan uni-
versaalista, yleismaailmallista ja ajatonta 
kauneutta. Samalla kuitenkin kärjistyi 
vanha kiistakysymys, oliko vanhan ajan 
klassinen taide tai kirjallisuus edelleen pa-
rempaa tai korkeammalla tasolla kuin aika-
laisten ”modernit” saavutukset. Unversaa-
lin klassismin rinnalle nousi 1700-luvulla, 
Pohjois-Euroopassa ennen kaikkea Herde-
rin vaikutuksesta, myös nationalismi. Kan-
sa ja kansakunta, sen historia, kieli ja runo-
us tulivat nekin akateemisen tutkimuksen 
kohteiksi. Raamatun ja Homeroksen lisäk-
si tuotiin akateemiseen maailmaan ja suu-
ren yleisön luettaviksi Ossianin laulut, 
Skandinaaviset saagat ja Suomessa sittem-
min Kalevalainen runous.
 Historia ei päättynytkään Raamattuun 
ja Rooman valtakuntaan, se jatkui kansal-
lisvaltioiden ja kansojen historiana, edis-
tysaskeleina nykyaikaan saakka. Ranskan 
vallankumousvaihe 1790-luvulla toi dra-
maattisella tavalla poliittisen ja yhteiskun-
nallisen historian, ”kansalaisen”, hänen 
oikeutensa ja velvollisuutensa. ”Kolmas 
sääty”, porvaristo kehitti uudistuneita kan-
salaisihanteitaan ”sivistyksen” (Bildung) ja 
”kasvatuksen” varaan, ei enää vanhakantai-
sena rikkiviisaana latinaa suoltavana oppi-
neisuutena.
 Turun yliopistomiehet seurasivat tar-
koin uusia tuulia. Porthan ja Tengström 
olivat nimenomaisia uushumanisteja, 
mutta samalla suomalais-ruotsalais-kansal-
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lisia. Heistä seuraava sukupolvi, kuten 
nuori Franzén, olivat jo romantikkoja, 
Kantin ja Schellingin ihailijoita. Turun uu-
den akatemiatalon arkkitehtuuri oli Ruot-
sin silloisten, ankaraa yksinkertaisuutta 
korostavien ihanteiden mukaista uusklas-
sismia – suljetun korttelin keskelle järjes-
tettiin kuitenkin loistokas roomalainen 
basilika-juhlasali. Yliopiston aatemaailma 
oli rakentamisen aikoihin hakemassa 
suuntaansa yleismaailmallisen klassismin 
ja kansallisesti värittyneen uushumanismin 
välillä. Yliopiston oma ”suomalaisuus”, to-
sin Ruotsin valtakunnan puitteissa, tuli 
uudisrakennushankkeen yhteydessä esille 
monin tavoin. Taideteosten ja inskriptioi-
den kautta tasapainotettiin viittauksia 
kumpaankin suuntaan.

Ruotsin, Suomen ja Venäjän välissä
Julkisivun tuomiokirkon puoleiseen pääty-
kolmioon 1807 suunnitellussa inskriptios-
sa turkulaiset ”Auran muusat” omistivat 
rakennuksen ”Kustaa IV:n suopeudelle”: 
Auraicis musis Gustavi IV munificentia. Juhla-
salin kiintopisteeksi suunniteltu kunin-
kaan kolossaalirintakuva kateederin takana 
oli tarkoitus varustaa tekstillä Apollini suo 
camenae Aboenses, ”Turun muusat omalle 
Apollonilleen”.
 Konsistorin istuntosaliin suunniteltiin 
akateemisten ornamenttien ja tunnusten 
lisäksi yhdeksän grisaillemaalausten sarjaa, 
lopulta piispa Jacob Tengströmin ohjel-
man mukaan klassillisen kreikkalaisen my-
tologian mukaisina valittuina kohtauksina, 
kuvaamaan tieteitä ja taiteita. Maalaukset 
toteutti Tukholman taideakatemian pro-
fessori Emanuel Limnell. Kansallisen ja 
universaalisen välinen ristiriita kuvastui 
virallisessa kiistassa, joka syntyi professori 
F.M. Franzénin laatimasta juhlasalin re-
liefien kuvaohjelmasta. Hän oli 1807 eh-
dottanut kuuden reliefin sarjaa aiheesta 
”Valistuksen ja tieteiden edistäminen Suo-
messa”: pakanallista kulttuuria, kristinus-
kon tuloa Suomeen, reformaatiota, akate-
mian perustamista 1640, Kustaa III:n ai-

kaa ja uuden yliopistorakennuksen perus-
tamista. Konsistori hyväksyi ohjelman, 
mutta julkisia muistomerkkejä ja taidete-
oksia ennakkoon tarkastava Kuninkaalli-
nen kirjallisuuden, historian ja muinaistie-
teiden akatemia (Vitterhetsakademien) 
Tukholmassa hylkäsi suunnitelmat suoma-
lais-provinsiaalisina. Historiallisten kohta-
usten ja tapahtumien tilalle ehdotettiin 
yleispäteviä akateemisia allegorioita.
 Maallisen esivallan vaihtuminen Hami-
nan rauhan myötä syyskuussa 1809 – ve-
näläiset joukot olivat tosin saapuneet Tur-
kuun jo maaliskuussa 1808 – antoi aiheen 
muuttaa akatemiatalon suunnitellut poliit-
tiset tunnuskuvat ja inskriptiot venäläisen 
keisarivallan mukaisiksi. Julkisivun kirjoi-
tuksessa mainittiin nyt turkulaisuuden si-
jasta Suomi ja suomalaisuus: Fennicis musis 
munificentia augustorum – ”Suomalaisille 
muusille hallitsijoiden anteliasuudesta” ja 
juhlasalin rintakuva vaihtui Aleksanteri 
I:ksi. Akatemian nimi muutettiin ”Keisa-
rilliseksi Turun akatemiaksi” ja ensimmäi-
seksi kansleriksi vuoden 1809 jälkeen ni-
mitettiin keisarin luottomies Mihail Spe-
ranski. Hänen seuraajakseen saatiin vuo-
siksi 1811–1814 Gustaf Mauritz Armfelt, 
Aleksanteri I:n suosikki Suomea koskevissa 
asioissa. Armfelt järjesteli omakohtaisesti 
akatemiatalon ympäristön viimeistelyn, 
istutukset ja aidan Hämeenkadun puolella 
ja saneli yksityiskohtaisesti määräyksiään 
sisustuksesta ja hankinnoista. Arkkitehti 
Bassi haki jo 1809 lupaa matkustaa Pieta-
riin opintomatkalle ja Pietarista saatiin 
myös juhlasalin stukkotöihin tarvittava 
tunnettu mestari Jakov Shelesnov työkun-
tineen. Shelesnov oli sitä ennen viimeistel-
lyt mm. Pietarin juuri valmistuneen Ami-
raliteetin sisätilat. Akatemiatalon Pietari-
suuntausta vahvistivat Venäjän tunnetun 
tiedemesenaatin, kansleri Nikolai Rum-
jantsevin lahjoittamat kuningatar Kristi-
naa ja keisari Aleksanteri I:ä esittävät mar-
moriset rintakuvat konsistorin salissa. 
 Armfelt tilasi myös 1814 juhlasaliin si-
joitettavan Aleksanteri I:n suuren rintaku-



11

J Ä S E N T I E D O T E  1 : 2 0 0 8

van Venäjän johtavalta kuvanveistäjältä, 
Ivan Martokselta sekä järjesteli jalustan or-
namenttejä ja kirjoitusta muotoon: Alexan-
der I, patriae et academiae pater. MDCCCXV. 
Effigiem musae servant. It fama per orbem – 
”Isänmaan ja akatemian isä. 1815. Taiteen 
säilyvä on kuva. Maine käy yli maailman.”
 Hallitsija ja maallinen valta kohosivat 
keisarin hahmossa juhlasalissa rehtorin ka-
tederin yläpuolelle – tosin itse mahonki-
nen katederikin oli ennennäkemättömän 
komea kullattuine griippeineen, valmistet-
tu Tukholmassa Gjörwellin piirustusten 
mukaan. Yliopistolliset tunnuskuvat, kate-
deri Minervan pöllöineen ja sen eteen juh-
latilaisuuksissa omalle alttarimaiselle jalus-
talleen asetettu perustamiskirja vuodelta 
1640, kävivät vuoropuheluaan poliittisten 
tunnuskuvien kanssa. Saman juhlasalin 
seiniä reunustivat kuvanveistäjä Erik Cain-
bergin reliefien muodossa Väinämöinen, 
piispa Henrik, Mikael Agricola, kuninga-
tar Kristina, Kustaa IV Adolf seurueineen 
1802 sekä Aleksanteri I 1809. Korkokuvi-
en historiallisia kuvaelmia täydennettiin 
allegorisilla hahmoilla siten, että saatiin 
aikaan jatkuva dialogi Suomen ja Suomen 
kansan edistyksen tiestä, maallisen ja hen-
gellisen hallinnon suojissa.
 Väinömöinen oli ”suomalaisten Apol-
lon” ja akatemiatalon roomalaisesta juhla-
salista alkaa sittemmin yliopiston mukana 
siirtynyt laajempikin kansallisen ja kan-
sainvälisen, kreikkalais-roomalaisen ja suo-
malaisen aatemaailman vuoropuhelu. Tu-
russa juhlasali oli – vastoin yleisiä akatee-
misiä kreikkalaisia assosiaatioita – arkki-
tehtuuriltaan puhtaan roomalainen, hol-
vattu ja stukkokoristeinen.
 Turun uusi akatemiatalo oli pelkän ko-
konsa puolesta Ruotsin kaikkien yliopisto-
jen merkittävin uudisrakennus 1700-lu-
vulla. Turussa se merkitsi kansainvälisen, 
puhtaan uusklassismin ”saapumista” mut-
ta samalla yliopiston piirissä jo parin vuo-
sikymmenen ajan pohjustetun uushuma-
nismin näkyvää huipentumaa: tyyliltään 
klassillinen, mutta aatteelliselta sisällöltään 

Kreikan, Rooman, ruotsalaisuuden ja alka-
van proto-suomalaiskansallisuuden yhdis-
telmää. Lopputulosta muutti vielä esival-
lan vaihtuminen ruotsalaisesta venäläisek-
si, jolloin arkkitehtuurin poliittisia tun-
nuskuvia ja lisiä jouduttiin muokkaamaan 
uuteen tilanteeseen sopiviksi. Yliopiston 
toimintaperusteet – statuutit, hallintotapa, 
tiedekunnat, osakunnat, professorit, yliop-
pilaat ja osakunnat jne. – säilyivät. Vuoden 
1811 uudistetulla ja laajennetulla meno-
säännöllä alkoi jo Turussa kaupungin pa-
lon ja yliopiston vuoden 1828 Helsinkiin 
muuton jälkeen huipentuva kehitys, jonka 
kautta yliopistosta tuli Suomen suuriruhti-
naskunnan virkamieskoulutuksen ja tie-
teellisen elämän keskuspaikka. Yliopiston 
Helsingin alkukauden Engelin piirtämien 
rakennusten arkkitehtuurissa välittyi Tu-
russa vielä tuntuvan, tyylillisen Ruotsi-si-
donnaisuuden tilalla puhdas poliittinen 
sanoma Pietarista. Yliopiston nimi vaihtui 
vuoden 1828 statuuteissa Suomen Keisa-
rilliseksi Aleksanterin Yliopistoksi, arkki-
tehtuurissa rakennettiin tyylillisiä yhteyk-
siä Pietariin. Turusta siirrettiin Helsinkiin 
vain vanhan akatemiatalon tärkeimmät, 
palossa säilyneet irrotettavat esineet: katee-
deri, Aleksanteri I:n rintakuva jalustoineen 
sekä juhlasalin mahonkiovet.
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P r o f .  E e v a  M a i j a  V i l j o

B A S S I  U U T T A 
S U U R I R U H T I N A S K U N T A A 
R A K E N T A M A S S A

Charles (Carlo Francesco) Bassi (1771/2 – 1840) 1 oli Suomen intendentinkonttorin 

(seuraavassa IK) ensimmäinen päällikkö. 
Jo konttoria perustettaessa hän oli suun-
nittelussa mukana ainakin konsulttina, ja 
hänelle oli annettu rakennusvalvonnan 
tehtäviä heti, kun olot sodan jälkeen alkoi-
vat normalisoitua ja pysähdyksissä olleita 
rakennushankkeita lähdettiin jatkamaan ja 
uusiakin  pantiin alulle. Turussa Akatemia-
talon työmaata valvomassa ollut Bassi oli 
melkeinpä itseoikeutettu intendentiksi. 
Ainakaan Suomessa ei tuolloin ollut toista 
muodollisesti yhtä pätevää arkkitehtia. 
Hänellä oli akateeminen arkkitehtikoulu-
tus, käytännön kokemusta  Louis-Jean 
Desprez’n apulaisena ja kuninkaallisen sti-
pendin turvin suoritettu opintomatka 
Roomaan. IK:n varsin rajatut resurssit ja 
rakennuttajien köyhyys vaikuttivat kuiten-
kin siihen, että intendentin profiili arkki-
tehtina jäi matalaksi. Merkittäviä saavu-
tuksia olivat kuitenkin rakennusvalvonnan 
vakiinnuttaminen ja kehittäminen sekä 
perustava työ kaupunkien yleistä raken-
nusjärjestystä varten.  

Historiografinen katsaus
Uusia piirteitä Bassin työstä intendenttinä 
esittävät Maija Suhonen kaupunkien ra-
kennusjärjestyksiä koskevassa Suomen his-
torian pro gradu -tutkimuksessaan ja Tarja 
Kydén väitöskirjatutkimuksessaan IK:n 
Bassin ajan kirkoista.2 Molemmat arvioi-
vat arkkitehdin toimintaa historiallisessa  
kontekstissa lakien ja asetusten ja hallin-
nollisten käytäntöjen valossa. Niissä pai-

nottuu maan uuden valtiollisen tilanteen 
vaatima keskushallinnon järjestämistyö, ja 
siinä yhteydessä arkkitehdista muotoutuu 
myös asiallisempi ja myönteisempi kuva, 
kuin mitä joissakin aikaisemmissa kirjoi-
tuksissa on tuotu esiin.  
 Bassia ja hänen arkkitehtuuriaan on itse 
asiassa tutkittu paljonkin. Häntä ja hänen 
parhaiten tunnettuja rakennuksiaan on 
vuosikymmenien ajan toistuvasti käsitelty 
eri kirjoittajien teksteissä, mutta kokonais-
kuvaa Bassista arkkitehtina on silti vaikea 
niiden pohjalta hahmottaa. Kuitenkaan 
Suomen arkkitehtuurihistoriaa ei selvästi-
kään ilman Bassia voida kirjoittaa. Hän 
toimi keskellä aikansa rakentamisen yh-
teiskunnallis-hallinnollista uudelleen orga-
nisoimista ja loi itse asiassa pohjan maan 
arkkitehtuuri-instituution kehitykselle. 
 Perustavan tutkimuksen Bassin vaiheis-
ta ja ammatillisesta toiminnasta on tehnyt 
Kasimir Lönnbohm-Leino artikkelissa, 
joka julkaistiin 1907 ja johon myöhemmät 
tutkijat useasti viittaavat. Lönnbohm-Lei-
no käytti mm. Bassin perhearkistoa ja tä-
män ystävän ja virkaveljen Carl Christoffer 
Gjörwellin kirjeitä vanhemmilleen, jotka 
valaisevat arkkitehtien samanaikaisesti Ita-
liassa 1790-luvulla vietettyjä opintovuosia 
ja ammatillista yhteistyötä Ruotsissa sa-
man vuosikymmenen loppuvuosista lähti-
en. Tietolähteinä Bassin rakennushank-
keista ja piirustuksista Suomessa Lönn-
bohm-Leino mainitsee ainakin Helsingin 
yliopiston (Turun Akatemia), Turun tuo-
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miokapitulin ja Rakennushallituksen ar-
kistot, ja kaikesta päätellen hän on myös 
tutkinut Turun kaupungin ja Senaatin 
asiakirjoja, vaikka ei niitä erikseen mainit-
se.3 Rakennushallituksen arkisto ei Lönn-
bohm-Leinon tutkimuksen aikoihin näh-
tävästi ollut kovin käyttökelpoisessa järjes-
tyksessä. Hänen luettelonsa IK:n Bassin 
aikaisista kirkoista on, paitsi puutteellinen, 
poimittu muista lähteistä. 4
 Akatemiatalon rakentamisen selostus 
vie Lönnbohm-Leinon artikkelista suu-
rimman osan. Hän herättelee mm. kysy-
mystä siitä, oliko rakennus Gjörwellin ja 
Bassin yhteistyö vai ei, mutta ei löydä ai-
neistoa, joka todistaisi Bassin osallistuneen 
suunnittelutyöhön. Myös Svante Magnus 
Schjerfbeckin yleisten rakennusten ylihal-
lituksen historiikissa viitataan perimätie-
toon, jonka mukaan talo oli Bassin suun-
nittelema.5 Ursula Sjöberg on sittemmin 
osoittanut, että Akatemiatalo koristeellisia 
yksityiskohtia myöten on kokonaan Gjör-
wellin suunnittelema.6 Bassin tehtävä oli 
valvoa ja ohjata paikan päällä rakennustyö-
maata Tukholmassa työskentelevän Gjör-
wellin sijaisena. Mitä näiden kahden arkki-
tehdin kompetenssista ajateltiin valottaa 
Henrik Gabriel Porthanin akatemian reh-
tori J. Tengströmille lähettämä raportti, 
joka koski arkkitehdin valintaa. Akatemi-
an kanslerin, kreivi Wachtmeisterin suosit-
telema Gjörwell ei ennättäisi matkustaa 
Suomeen, mutta hän lähettäisi kumppa-
ninsa tai apulaisensa (medhjälpare) Bassin, 
jonka piti olla ”practicus”. Yli-intendentti 
Fredenheimin mielestä piirustukset ja kus-
tannusarvion voivat tehdä Sundwall, Tem-
pelman tai Gjörwell, joka viimeksi mainit-
tu oli myös hyvä ”practicus”.7 Bassi oli siis 
käytännön mies, joka ei Tukholman arkki-
tehtikunnassa ainakaan kaikkien mielestä  
profiloitunut suurten julkisten rakennus-
ten mahdollisena suunnittelijana. 
 Em. Magnus Schjerfbeckin historiikki 
mainitsee Bassin olleen Ruotsin Yli-inten-
dentinviraston (YIV) konduktööri, mille 
muut tutkijat eivät näytä löytäneen todis-

teita. Poimintoina ylihallituksen arkistosta 
hän viittaa lyhyesti Bassin aikaisen IK:n 
tehtäviin, kuten sodan aikana hävitettyjen 
maantiesiltojen rakentamisen, majakoiden 
korjaukset, parin sairaalan rakennukset, 
maaherranresidenssit ja sotilasvirkatalot. 
Schjerfbeck on mm. kokonaisuudessaan 
jäljentänyt kirjelmän vuodelta 1818, jossa 
selvitetään Keisarilliselle Majesteetille IK:n 
resurssipulaa ja toiminnallisia vaikeuksia 
verraten niitä Ruotsin YIV:n tehokkaam-
piin järjestelyihin. Bassia Schjerfbeck tuo 
esiin  tämän yksityisesti tekemillä töillä, 
jotka olivat ”kauniita näytteitä Palladion 
hengen mukaisesta” arkkitehtuurista.8  
 Heikki Klemetti on poiminut arkistois-
ta näytteitä IK:n toiminnan puutteelli-
suuksista Bassin aikana ja saanut tuloksek-
si niin negatiivisen kuvan Bassista, että voi 
vain ihmetellä, miten hänen sallittiin toi-
mia intendenttinä peräti 14 vuotta. Kle-
metiltä näyttää olevan peräisin käsitys, että 
konttorin konduktööri Anton Wilhelm 
Arppe (1789 – 1862) oli varsinaisesti kaik-
kien tai ainakin lähes kaikkien IK:n suun-
nitelmien ja muiden toimitusten tekijä. Ne 
ovat nimittäin laaditut tämän käsialalla.9 
Klemetti ohittaa kuitenkin kokonaan sen 
tosiasian merkityksen, että asiakirjojen säi-
lyneet kopiot ovat syntyneet Arppen toi-
miessa konttorin ohjesäännön mukaisesti 
sen sihteerinä. Käsiala ei siis välttämättä 
ole todistus tekijyydestä. Todennäköisesti 
Klemetti on mielellään lukenut asiakirjat 
merkeiksi siitä, että klassisisti Bassi ei ollut 
tehtäviensä tasalla. Hän nimittäin arvosti 
kansanmestareiden arkkitehtuurin luo-
vuutta, ja tuomitsi akateemisen virastoark-
kitehtuurin siitä, että se tukahdutti kan-
sanomaiset kauneusarvot klassisistiseen 
kuivakkuuteensa.
 Arkkitehdin persoonaa korostava tapa 
kirjoittaa arkkitehtuurin historiaa on mm. 
aiheuttanut, että Bassi ja  Carl Ludvig En-
gel (1778 – 1840) vertautuvat implisiitti-
sesti toisiinsa, joskus myös aivan eksplisiit-
tisesti, kuten Onni Okkosen lausumassa, 
jota Aimo Halila selostaessaan IK:n muut-
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toa Helsinkiin 1821 lainaa. Konttori oli 
tähän vaiheeseen päästyään noussut ar-
voon, joka vaati sen johtoon ”aloitekykyi-
sempää ja ehkä myös edustavampaa per-
soonallisuutta kuin mitä esimerkiksi Bassi 
oli”. Arvion IK:n tilasta intendentin vaih-
tuessa Halila esittää Engelin väheksyvällä 
ilmaisulla: ”kirjoitustupa” (Schreibstu-
be).10 
 Okkonen etsii Bassista arkkitehtina 
myös ”hyveitä”, kuten ”suhdakkuuden 
taju ja yksinkertainen asiallisuus”.11 Tähän 
suuntaan ovat nimenomaan Bassin arkki-
tehtuuria arvioineet sen ankaraa, geomet-
risiin suhteisiin perustuvaa vaikuttavuutta 
arvostaneet kirjoittajat, kuten Esko Järven-
taus ja C. J. Gardberg. Edellisen mielestä 
”antiikin henki” toteutetaan Bassin raken-
nuksissa ”rakennusmassojen ja rakennus-
osien yksinkertaisella, jopa ankaran jäykäl-
lä muotoilulla”.12 Gardberg analysoi Bas-
sin tapaa käyttää koristeetonta seinäpintaa 
”itsenäisenä ilmaisukeinona” – piirre jonka 
hän jakaa ystävänsä Gjörwellin kanssa, ku-
ten Aktemia-talo osoittaa. Se poikkeaa 
suositummasta ja konventionaalisemmasta 
tavasta nähdä seinä klassillisen koristeap-
paraatin taustana. Senkin jälkeen kun Bas-
si 1820-luvulta lähtien alkoi omaksua piir-
teitä Engelin tyylistä, hän sovelsi niitä 
Gardbergin mukaan omaperäisesti.13

Bassi ja Engel       
Bassin ja Engelin asettumista Suomeen voi 
pitää Napoleonin sotien seurauksena. Suo-
men sodan lopputulos siirsi täällä vallan 
painopisteen Tukholmasta Pietariin ja loi 
uuden arkkitehtuurin toimintakentän, sil-
lä Suomen uusi autonominen asema edel-
lytti paljon uutta rakennuskantaa. Julkisen 
ja yksityisen rakentamisen kehitys tarjosi 
työtä akateemisesti koulutetuille arkkiteh-
deille, mikä oli suuri ero Ruotsin vallan 
aikaiselle tilanteelle, jolloin Tukholmassa 
tapahtuva rakennussuunnittelu oli riittä-
nyt tyydyttämään Suomessa ilmenneen 
tarpeen. Sekä Bassi että Engel, jotka  tus-
kin olivat alunperin ajatelleet, että Suo-

mesta tulisi heille pysyvä asuinmaa, jäivät 
tänne.  Muutto tänne oli siis siirtymä koh-
ti uutta valtakeskusta ja sen tarjoamia 
mahdollisuuksia, sillä molemmat arkkiteh-
dit olivat kumpikin tahollaan kotimaissaan 
kokeneet työtilaisuuksien drastisen hupe-
nemisen Ranskan vallankumouksen jäl-
keisten  yhteiskunnallisten rauhattomuuk-
sien, sotien ja valtasuhteiden muutosten 
takia. 
 Arkkitehtien toimintaa Suomessa lei-
masi heidän suhteensa täällä käytyyn po-
liittiseen valtapeliin, ja Bassista voidaan 
todeta Svante Dahlströmin sanoin, että 
”han synes framför allt icke varit det råda-
nde systemets man”.14 Hän tuli Euroopan 
häviäjiin kuuluvasta Ruotsista, ja paradok-
saaliselta saattaa vaikuttaa, että juuri Ruot-
silta vallatun Suomen rakennushallinto 
piti järjestää entisen emämaan mallin mu-
kaan. Virallinen linja Suomen asioiden 
järjestelyissä, jonka keisari oli hyväksynyt, 
oli kuitenkin, että Ruotsin aikaiset lait ja 
hallinnolliset käytännöt pidettiin muutet-
tavat muuttaen voimassa. Vallan keskipiste 
oli silti itsevaltias keisari, jolla näyttää ol-
leen suuriruhtinaskunnan suhteen muita-
kin tavoitteita kuin ruotsalaisen tradition 
vaaliminen. Uusi pääkaupunkihanke oli 
ajankohtainen samanaikaisesti rakennus-
hallinnon järjestämisen kanssa, ja sen ark-
kitehtuurisuunnitteluun kiinnitettiin En-
gel. Tässä tehtävässä, joka oli selvästi kiin-
nostavampi projekti, keisari ja ylin suoma-
lainen virkakunta tekivät saumatonta yh-
teistyötä. 
 Rakentamisen jättihankkeita, jollainen 
Helsingin ns. jälleenrakentaminen oli, ei 
useinkaan hallinnoida rutiineja hoitavassa 
byrokratiassa, vaan niitä varten luodaan 
oma organisaatio. Näinhän oli tehty aikai-
semminkin 1700-luvulla, kun Suomen ja 
Skoonen linnoitusrakennustyöt oli irrotet-
tu Ruotsin linnoitusjoukkojen hallinnon 
alaisuudesta omiksi organisaatioikseen. 
Suomen uusi ruotsalaisia hallintonormeja 
noudattava rakennusvalvonta ei voimava-
roiltaan, eikä poliittisestikaan ollut kelvol-
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linen ohjaamaan uuden pääkaupungin ra-
kentamista. Sitä varten perustettiin erityi-
nen jälleenrakennuskomitea, eikä Bassi 
näytä missään vaiheessa olleen ehdolla ko-
mitean arkkitehdiksi. Irma Lounatvuoren 
tutkimusten mukaan hallituskonseljin ja 
Pietarin Suomen asiain komitean jäsenet, 
siis keisarinvallan ympärille ryhmittynyt 
suomalainen valtaeliitti, olivat taho, joka 
viime kädessä suositteli suurta aktiivisuut-
ta osoittanutta Engeliä keisarille. Vaihto-
ehto olisi ollut ”joku Pietarin taideakate-
mian kasvatti”.15  
 Uuden suuriruhtinaskunnan poliitti-
nen tilanne ei siis ollut yksiselitteinen. Kei-
sarin valta oli ehdotonta ja edellytti hallit-
sevalta suomalaiselta eliitiltä keisarin kan-
tojen seurailua ellei peräti ennakointia. 
Lounatvuori osoittaa, miten Engelin nous-
tua jälleenrakennuskomitean arkkitehdiksi 
ja saavutettua keisarin suosion, valtaeliitin 
jäsenet kiiruhtivat tilaamaan häneltä pii-
rustuksia kartanoitaan – tai edes jotain 
huvimajaa – varten.16 Ruotsalaisen hallin-
tomallin mukainen alempi virkakoneisto 
oli kansaa varten, sen viranhaltijat olivat 
sivussa keskeisestä vallankäytöstä, paitsi 
tietysti että olivat sen kohteita.
 Konkreettinen rakennusprojekti, missä 
Bassi joutui vastakkain Engelin kanssa, oli 
Turun akatemian tähtitieteellinen observa-
torio, joka 1816 piti rakennettaman inten-
dentti Bassin piirustusten mukaan, mutta 
jota varten Engelkin oli yllättäen tehnyt 
ehdotuksen, vieläpä aivan ilmeisesti saman 
tilaohjelman mukaan kuin Bassi. Kerto-
mansa mukaan hän oli luvannut professori 
Gabriel af Hällströmille piirustukset tähti-
tornia varten jo ensimmäisen Turun-vie-
railunsa aikana 1814. Turun Akatemian 
kansleri, suuriruhtinas Nikolai Pavlovits 
antoi myös Carlo Rossin tehdä ehdotuk-
sen, jolloin tilanne alkoi muistuttaa arkki-
tehtikilpailua. Sellaiseksi Engel ainakin sen 
tulkitsee, kun hän keisari Aleksanterin va-
littua hänen ehdotuksensa ilmoittaa päi-
hittäneensä muut kilpailijat. Bassi oli sel-
västi järjestetty pois projektin arkkitehdin 

paikalta, ja sekä hän että hänen apulaisen-
sa, IK:n konduktööri Anton Wilhelm Arp-
pe, jotka vielä näihin aikoihin toimivat 
Turussa, kieltäytyivät valvomasta Engelin 
observatorion rakennustöitä. Rakennus-
aikana sattui yhteentörmäyksiä rakennut-
tajan edustajien ja arkkitehdin kanssa, 
mutta vielä suunnitteluvaiheessa professo-
rit ylistivät Engelin piirustuksia ja lahjoivat 
niiden tekijää tavalla, jota tämä itsekin piti 
mairittelevana.17 
 
Bassin tulo intendentiksi 
Aluksi Suomen hallinnon järjestäjät eivät 
ymmärtäneet, että keskusvirasto, joka vas-
taisi Ruotsin yli-intendentinvirastoa, oli 
lainkaan tarpeen. Rakentaminen Suomessa 
oli heidän mielestään niin mitätöntä, että 
hallituskonseljin (senaatin edeltäjä) kans-
liatoimituskunta voisi kaikkien muiden 
hallinnoimistensa ohella myös tarkastaa 
rakennuspiirustukset, jotka piti lähettää 
hallitsijan, käytännössä hallituskonseljin 
vahvistettaviksi. Kansliatoimituskunnan 
päällikkö, Carl Mannerheim piti kuiten-
kin mahdottomana noudattaa rakentamis-
ta koskevaa lainsäädäntöä ilman asiantun-
tevaa lausunnonantajaa, jollaisena YIV oli 
Ruotsin vallan aikana Suomenkin osalta 
toiminut. Hyvin pian hallituskonseljikin 
joutui käytännössä huomaamaan Manner-
heimin olevan oikeassa. IK:n perustami-
sesta tehtiin nopeasti myönteinen päätös, 
mutta jo ennen kuin virasto oli saatu ai-
kaan jouduttiin rakennusasioissa turvautu-
maan Suomen ainoan päteväksi katsotun 
arkkitehdin, Bassin asiantuntemukseen.18 
Hän toimi, kuten hallituskonseljikin, Tu-
russa, jossa silloin valvoi Akatemiatalon 
rakennustyömaata.
 Ehdotuksen perustettavaa IK:ia varten 
Mannerheim kirjoitti Bassin avustuksella. 
Se perustui YIV:a koskevaan asetukseen 
vuodelta 1776, mutta oli sovellettu vaati-
mattomampiin oloihin ja huomattavasti 
suppeampaan organisaatioon. Perustamis-
asia eteni virkatietä ilmeisen mutkattomas-
ti, vaikkei kovin nopeasti. Intendentti Bas-
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sin ja konduktööri Anton Wilhelm Arp-
pen nimitykset olivat selvät vuoden 1810 
loppuun mennessä, mutta virallinen julis-
tus IK:n perustamisesta viipyi seuraavan 
vuoden syyskuuhun.19

 Maija Suhosen arvio IK:n perustamis-
prosessista ja sen suunnitelmasta on, että  
Mannerheim kiinnitti ennen kaikkea huo-
miota rakennusvalvonnan hallinnolliseen 
käytäntöön ja sen lainmukaisuuteen. Hä-
nen perusteluihinsa IK:n tarpeellisuudesta 
tulee huomioita arkkitehtuurin esteettisis-
tä vaatimuksista ja arkkitehdin työn eri-
koislaadusta, myös Suomen rakennuskan-
nan surkeasta tilasta, vasta sen jälkeen, kun 
hallintosuunnittelussa oli otettu yhteyttä 
Bassiin. Tämä olisi siis kiinnittänyt Man-
nerheimin huomion myös IK:n tehtäviin 
kuuluvan arkkitehtuurin luonnetta koske-
vaan sisältöön ja sen virkakunnan erityisiin 
ammatillisiin taitoihin. Suhonen toteaa 
Bassin yhtä hyvin kuin Mannerheimin 
edustaneen kustavilaista perinnettä. He 
eivät pyrkineet radikaaleihin uudistuksiin 
eikä uusiin muotoihin, ei oman kulttuuri-
piirin ulkopuolelta tulevien vaikutteiden 
omaksumiseen. Tavoitteena oli mahdolli-
simman pikaisesti vakiinnuttaa maan van-
ha tuttu rakennushallinto ja rakentamista-
pa niitä millään tavalla mullistamatta.20  

Bassin tehtävät intendenttinä
IK:n vastuualue käsitti kirkot, kellotapulit, 
virkatalot, oikeusistuinten rakennukset, 
sairaalat, sillat ja yleensä kaikki kruunun 
tai julkisin varoin pystytettävät rakennuk-
set. Rakentaa ei saanut eikä huomattavia 
korjauksia tehdä, ennen kuin piirustukset 
ja kustannusarvio olivat läpäisseet IK:n 
tarkastuksen ja saaneet hyväksynnän halli-
tuskonseljin/senaatin talousosastossa. IK:n 
virkamiehet olivat myös velvollisia teke-
mään rakennuspiirustuksia, paitsi tietysti 
valtion rakennuksia varten, julkisyhteisöil-
le ja yksityisillekin, jos näillä ei ollut käy-
tettävissä riittävän piirustustaitoista suun-
nittelijaa. Puusta ei ilman hallituskonsel-
jin/senaatin lupaa saanut rakentaa – vanha 

säädös, jota edelleen yritettiin pitää voi-
massa. Erityisten taiteellisten yksityiskoh-
tien, kuten alttarilaitteiden, saarnatuolien, 
urkufasadien, hautamuistomerkkien jne. 
piirustukset oli tarkastutettava samassa jär-
jestyksessä kuin em. rakennusten. IK:n 
opetus- ja asiantuntijatehtäviä ei sen ohje-
säännössä mainita, mutta niilläkin oli kei-
sarille perusteltu viraston tarpeellisuutta.21 
 Intendentin tehtävänä oli suunnitelmi-
en ja kustannusarvioiden laatiminen sekä 
osallistuminen rakennuskatselmuksiin. 
Helsingin jällenrakennustyö oli hänen toi-
mintavaltuuksiensa ulkopuolella, mutta 
kruunun edustajana hän joutui mm. osal-
listumaan senaatin talon vastaanottami-
seen jälleenrakennuskomitealta. Konttorin 
toiminnan johtaminen, töiden organisoi-
minen, muistioiden, suunnitelmien ja lau-
suntojen laatiminen kuuluivat hänen työ-
hönsä. Konduktööri tarkasti eri paikka-
kunnilla sijaitsevia kruunun rakennus- ja 
korjaustöitä, joita sodan tuhojen takia riit-
ti. Konduktöörin tehtävänä oli myös kopi-
oiden tekeminen virastosta lähetetystä ma-
teriaalista, mm. kaikista piirustuksista.22

 Yksittäisten rakennusten attribuoimi-
nen joko Bassille tai Arppelle on ilmeisen 
mahdotonta. Ruotsin YIV:sta tiedetään, 
että esim. maaseudun kirkkojen suunnitte-
lutehtävät annettiin eri konduktööreille, 
mistä on myös merkinnät viraston lähes 
viikoittaisten kokousten pöytäkirjoissa.23 
Suunnittelussa sovellettiin kuitenkin pal-
jolti tyyppiajattelua, jolloin konduktöörin 
tehtäväksi jäi lähinnä tyypin mukauttami-
nen rakennuttajaseurakunnan toivomuk-
sia vastaavaksi suunnitelmaksi. Tällaista 
löyhästi tyyppiperustaista suunnittelua 
noudatettiin myös Suomen IK:ssa. Henki-
lökunnan vähäisyys merkitsi todennäköi-
sesti, että intendentti osallistui suunnitel-
mien tekoon. Ainoastaan intendentin vir-
kavapauksien aikana syntyneet suunnitel-
mat ovat todennäköisesti hänen viransijai-
sensa Arppen itsenäisesti laatimia. Kysy-
mys tekijästä on kuitenkin yleisesti ottaen 
nähtävä virasto- ei arkkitehtikohtaisena.
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 IK:n palkkausjärjestelmä osoittaa, että 
korkeat hallintovirkamiehet pitivät raken-
nustointa vähäarvoisempana kuin muita 
hallinnonaloja. Kydén huomauttaa, että 
Engelin em. arvio Bassin IK:sta on sen re-
surssit huomioon ottaen epäoikeudenmu-
kainen ja että niihin nähden viraston toi-
minta oli jopa tehokasta. Sitä pyrittiin 
myös kehittämään.24  Intendentin vuosi-
palkka oli 1000 hopearuplaa, ja vaikka se 
oli 2/3 vastaavien muiden virastojen pääl-
liköiden palkasta hänen oli sillä hoidettava 
myös virastonsa toimintakulut. Toisin 
kuin muilla keskusvirastoilla, IK:lla ei ni-
mittäin aluksi ollut niihin erillistä määrä-
rahaa. Konduktöörin vuosipalkka oli 400 
hopearuplaa. Vahtimestariakaan, jollaisen 
läsnäolo olisi antanut yleisön silmissä auk-
toriteettia, ei ollut konttorin palkkasään-
nössä.  IK toimi usean vuoden ajan Bassin 
omassa talossa sijaitsevassa kahden huo-
neen huoneistossa. Kun konttorin tilat ja 
hoito oli järjestetty näin kotoisasti, tuhat 
ruplaa riitti paremmin.25 Vuonna 1820 
vihdoin IK:n palkkausta korjattiin. Se sai 
myös toisen konduktöörin ja vahtimesta-
rin virat. Konttori muutti heti väljempiin 
vuokratiloihin.26

 Mannerheim olisi halunnut ulottaa ra-
kennusvalvonnan myös kaikkeen yksityi-
seen rakentamiseen, mikä olisi ollut ilmei-
sen mahdotonta. Tähän suuntaan viittasi 
kuitenkin hänen pyrkimyksensä saada ai-
kaan kaupunkeja koskeva yhtenäinen ra-
kennusjärjestys, joka tähtäsi myös kaupun-
kikuvan ja rakennuskannan decorumiin 
(prydlighet). Hallituskonselji halusi, että 
asiassa kuultaisiin myös kaupunkeja, joissa 
käytäntö rakennusjärjestyksen suhteen oli 
kirjava. Kaupungit ja jotkut maaherratkin 
reagoivat hitaasti selvityspyyntöihin, joten 
asia pysyi periaatteessa ajankohtaisena  
koko Bassin intendentinkauden ajan. 
Kansliatoimituskunta ajoi sitä kuitenkin 
vaihtelevalla intensiteetillä. Käytännössä 
Bassi oli muodostanut kantansa ja laatinut 
ehdotuksensa kaupunkien rakennusjärjes-
tystä varten jo 1814, johon mennessä 

useimmat tärkeimmistä kaupungeista oli-
vat lähettäneet vastauksensa. Perustaksi 
Bassi otti Vaasan läänin kaupungeissa voi-
massa olleen kustavilaisen rakennusjärjes-
tyksen, joka maaherran mielestä kelpaisi 
sellaisenaan, sekä Turusta tulleet ehdotuk-
set. Hän päätyi siihen, että kaupungit oli-
vat siinä määrin samankaltaisia, että niille 
riitti sama yleinen  rakennusjärjestys, joka 
takaisi mm. ”tyylinmukaisen” ja entistä 
kestävämmän rakennustavan. Turulle mui-
ta isompana oli syytä laatia oma säännöstö, 
joka seuraisi yksityiskohtaisesti kaupungin 
ominaispiirteitä. Sama koski erityisasemas-
sa olevaa Helsinkiä.27

 Mietinnössään rakennusjärjestyksistä 
Bassi antaa hallituskonseljin ymmärtää, 
että kaikenlaiset säädökset olivat hyödyttö-
miä niin kauan, kun ei ollut niiden nou-
dattamista valvovaa henkilökuntaa. Julkis-
ten rakennusten piirustuksia noudatettiin 
vain harvoin jos koskaan. Omapäiset ra-
kennusmestarit viittasivat kintaalla IK:n 
vahvistettuihin piirustuksiin tietäen hyvin 
kuinka mahdotonta viraston oli heidän 
toimenpiteitään valvoa. Bassi ehdottaa ky-
kenevien rakennusmestareiden kutsumista 
ulkomailta.28 

IK:n kirkkosuunnitelmat
IK:n tehtäväkentässä Bassin aikana kirkot 
muodostivat laajimman ja lähes ainoan 
monumentaalirakennusten kategorian. 
Kydénin mukaan IK:ssa tehtiin tuolloin eli 
1810 – 1824 piirustukset yli 40 kirkkoon 
ja noin 30 tapuliin.29 Luku on huomatta-
van suuri ja osoittaa rakentamisen aktiivi-
suutta maassa. Monet suunnitelmat jäivät 
kuitenkin toteuttamatta, ja Engelin tulles-
sa IK:n päälliköksi kesken olevia rakennus-
projekteja varten tehtiin usein uudet pii-
rustukset. Kirkkosuunnittelussa jatkui 
kustavilainen perinne. Suomessa uusklassi-
sismin tyylilliset uudistukset olivat jo 
YIV:n aikana sovitettu seurakunnilta tul-
leisiin vanhahtaviin ehdotuksiin, viraston 
piti nimittäin perustaa vastaehdotuksensa 
rakennuttajan omaan suunnitelmaan. 
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Vaikka periaatteessa kirkkoja ei olisi saanut 
rakentaa puusta, viranomaiset suosittivat 
yleensä köyhyyteensä vetoaville seurakun-
nille poikkeuslupia. Poikkeuksesta tuli si-
ten sääntö, sillä lähes kaikki maalaisseura-
kuntien uudisrakennuksina pystytetyt kir-
kot kustavilaisella ajalla olivat puusta. 
Sama tilanne jatkui autonomian aikana. 
Bassin kaudella IK teki piirustukset seitse-
mää kivikirkkoa varten, joista kolme to-
teutettiin, mutta vasta Engelin kaudella ja 
tuolloin uudistettujen piirustusten mu-
kaan.30

 YIV:n – ja myöhemmin IK:n – piirus-
tukset olivat teknillisessä mielessä ylimal-
kaisia ja perustuivat oletukseen, että raken-
nusmestarit hallitsivat rakenteellisten yksi-
tyiskohtien toteutuksen.31 Heidän sidehir-
sijärjestelmänsä, joilla lamasalvosrakenne 
jäykistettiin, tosin häiritsivät näkyvyyttä ja 
lautaholveilla ja -kupoleilla tavoiteltua in-
teriöörin yhtenäisyyden vaikutelmaa sisäti-
lan ollessa näissä saarnahuoneissa funktio-
naalisesti tärkeämpi kuin eksteriöörin, 
kuten Ville Lukkarinen arvioi.32 Korkeat 
itäsuomalaiset kahtamoiset eivät tyylillises-
ti lainkaan sopineet siihen uusklassilliseen 
horisontaalisuuden ihanteeseen, jota YIV 
oli ajanut ja jota Bassi myös noudatti. Eri-
laiset ristikirkon muodot olivat kuitenkin 
Suomessa jatkuvasti suosittuja. Lukkari-
nen on mm. viitannut hirsimittoihin 
osoittaessaan mallin soveltuvuutta lamasal-
vostekniikkaan.33

 Lars Pettersson on selvittänyt, miten 
Limingan kirkossa 1830-luvun alussa to-
teutettiin kupolirakenne ilman sidehir-
siä.34 Rakenteelliset kokeilut eivät kuiten-
kaan aina päättyneet onnekkaasti. Korpi-
lahden kappeliseurakunnan kirkon rakensi 
Huerman Nyberg Hauholta Bassin ja Arp-
pen allekirjoittamien IK:n piirustusten 
mukaan, jotka on päivätty 5.2.1823. Kysy-
myksessä on sisäkulmaviisteinen ristikirk-
ko, jonka perusmalli palautuu YIV:n päi-
viin.35 Piirustuksissa sisäviisteiden katon-
lappeet nousevat ristivarsien harjoihin 
saakka. Tältä tasolta alkaa leveä oktogoni, 

jota laakea kupoli kattaa. Leikkauspiirus-
tus osoittaa, että ristivarsiin oli välikatoksi 
todennäköisesti ajateltu lautaholveja. Ris-
tivarsista ja sisäviisteistä nousi keskelle 
kirkkoa laakea holvimuodostelma, jolle ei 
piirustuksessa ole oikeastaan osoitettu 
muuta tukirakennetta kuin hirsiset ulko-
seinät. Enää ei voida tietää tarkalleen, mi-
ten rakennusmestari ristikeskuksen konst-
ruoi, katsastuksessa 1826 kirkon todettiin 
olevan rakennetun piirustusten mukaan. 
Jo kymmenen vuotta myöhemmin kirkko 
kuitenkin oli romahtamassa. Seinät olivat 
pullistuneet ulospäin ilmeisesti riittämät-
tömästi tuettujen kattorakenteiden pai-
nosta. Korjauksessa 1839 kirkon keski-
osaan asennettiin neljä tukevaa mastoa ja 
sidehirsikehikko.36 Alavetelin kirkon laa-
jennussuunnitelmassa 1812 IK:n suunnit-
telijat olivat sisäisen keskuskupolin kanna-
tukseksi sijoittaneet melkein ympyrämuo-
dostelmana kahdeksan pylvästä. Pettersson 
huomauttaa, että on ehkä tavoiteltu sa-
manlaista vaikutelmaa kuin Konstantinuk-
sen baptisteriossa Roomassa.37 
 Kustavilaisella aikakaudella yleisiksi 
puisten ristikirkkojen pohjakaavoiksi va-
kiintuivat Suomessa yksinkertainen risti, 
sisäkulmaviisteinen risti ja kahtamoinen 
jonkinlaisena YIV:n ja seurakuntien käyt-
tämien kansanmestareiden yhteistyön tu-
loksena. Niitä sovellettiin myös IK:ssa, sa-
moin kuin YIV:n aikaisia ympyrää tai soi-
kiota tavoittelevia monikulmaisia pohja-
kaavoja tai pitkäkirkon muunnoksia. Vali-
koima tarjosi siis jo kustavilaisella ajalla 
periaatteellista vaihtelua, jota kuitenkin 
kavensivat seurakuntien vähäiset resurssit 
ja kansanrakentajien erikoistuminen jo-
honkin tiettyyn tyyppiin. 
 Mitä YIV:n tyylillisiin ihanteisiin vuo-
den 1800 molemmin puolin tulee, niin 
Pettersson viittaa 1780-luvulta lähtien 
Ruotsiinkin levinneeseen yksinkertaiseen 
uusklassisismiin ja Palladion arkkitehtuu-
riin kohdistuneeseen kiinnostukseen.38 
Petterssonia seuraten Kydén on selvittänyt 
Bassin tyylillisiä lähtökohtia etupäässä Lo-
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IK:n ehdotus Korpilahden kappelikirkkoa 
varten 1823. Julkisivu ja pohjakaava. 
Rakennushallituksen piirustukset, Iaa 110. 
Yksityiskohta.

IK:n ehdotus Korpilahden kappelikirkkoa varten 1823. Leikkaus. Rakennushallituksen 
piirustukset, Iaa 110. Yksityiskohta.
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uis-Jean Desprez’n mutta myös YIV:n yh-
denaikaisen päällikön ja Kuninkaallisen 
taideakatemian arkkitehtuurin professo-
rin, Olof Tempelmanin arkkitehtuurissa. 
Bassihan oli molempien kouluttama olles-
saan edellisen apulaisena ja jälkimmäisen 
akatemiaoppilaana.39 Hänen omat koke-
muksensa ja opintonsa Italiassa 1790-lu-
vulla antoivat hänelle oletettavasti erin-
omaiset mahdollisuudet ymmärtää rooma-
laisvaikutteiden lähteitä ja tuolloin ajan-
kohtaista merkitystä. Palladio oli hänelle-
kin ilmeisen tärkeä antiikin rakennustai-
teen tulkkina. 
IK:n alkuaikana sen kirkkopiirustuksia lei-
masivat yksikerroksisuus, matalat katon-
lappeet ja selkeästi toisistaan erottuvat ris-
tivarsien ja kulmaulokkeiden volyymit. 
Ristikeskusta osoittaa yli katonharjojen 
nouseva matala pyramidi, jossa yksinker-
taisimmillaan ei ole edes ristiä korostukse-
na. Kydén on julkaissut mm. yhdet 
Desprez’n piirustukset tuntematonta puu-
kirkkoa varten, joka voi myös olla jonkin-
lainen malliharjoitelma. Sen ”geometriset” 
volyymit, sileät seinäpinnat ja koristelema-
ton pyörökaarinen aukotus tavoittelevat 
myöhäisantiikin roomalaista vaikutelmaa, 
josta eivät ole kaukana Bassin 1810 piirtä-

mä Kangasniemen kirkko tai seuraavana 
vuonna piirretty Mikkelin maaseurakun-
nan kirkko. Molemmat kirkot toteutti 
Matti Salonen, jonka käsittelyssä ne kas-
voivat korkeutta niin, että seinäpintoihin 
mahtuvat lehterikerroksen ikkunarivit ja 
että jyrkät lappeet tehostavat pyramidi-
maista katonnousua, joka visuaalisesti pi-
tää erilliset volyymit tiukasti koossa.40

 Kangasniemeä varten Bassi teki piirus-
tukset 1810 ennen kuin IK:n perustami-
sesta oli lopullista päätöstä ja siis voidaan 
olettaa, ilman Arppen myötävaikutusta. Se 
olikin ensimmäinen kerta, kun hän joutui 
”muodistamaan” seurakunnasta lähetetyn 
kahtamoissuunnitelman. Sitä seurasivat 
Mikkelin maaseurakunnan, Ylitornion, 
Parikkalan ja Enon kirkkojen piirustukset 
vuosina 1811 – 1813.41 Mikkeli ja Parik-
kala olivat itäsuomalaisen kahtamoisperin-
teen vaikutuspiirissä. Enoa ja Ylitorniota 
varten IK joutui tekemään ehdotuksen, 
sillä edellisestä ei ollut lähetetty omaa pii-
rustusta,42 ja jälkimmäinen kuului uuteen 
Länsi-Lapin kirkkoryhmään, jossa suun-
nittelua ja toteutusta alusta loppuun val-
vottiin IK:sta käsin. 
 Valtakunnan länsirajaksi oli 1809 mää-
rätty Tornion- ja Muonionjoet, jotka eivät 

IK:n ehdotus Mikkelin maaseurakunnan kirkkoa varten 1811. Julkisivu. Rakennushallituksen 
piirustukset, Iaa 163. Yksityiskohta.
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aikaisemmin olleet muodostaneet hallin-
nollista rajaa, ne halkoivat pitäjiä jakaen 
rauhanteon jälkeen niiden alueet kahden 
valtakunnan välillä. Aikaisempi käytäntö, 
jota vastaavassa tilanteessa oli sovellettu 
Ruotsi-Suomen itärajalla, oli ollut, että 
seurakuntia ei jaettu, jolloin toiselta puo-
lelta pitäjää käytiin kirkossa sillä puolella, 
jonne kirkko oli rajanvedossa jäänyt. Tämä 
ei enää suuriruhtinaskunnassa tullut kysy-
mykseen, Länsi-Lappiin rakennettaisiin 
uudet kirkot niihin pitäjiin, joiden hengel-
linen keskus oli jäänyt Ruotsin puolelle. 
Kysymyksessä oli köyhä, perifeerinen alue, 
jolle uusien kirkkojen rakentaminen olisi 
merkinnyt kohtuutonta taloudellista taak-
kaa, joten varat niiden rakentamiseen oli 
annettava suuriruhtinaskunnan keskushal-
linnosta, joka myös huolehti kirkkoprojek-
tin toteutuksesta kokonaisuudessaan.43 
Rakennettaviksi tulivat uuden pitäjän, Yli-
tornion ja Muonion emäseurakuntien kir-
kot, Karungin ja Turtolan kappelikirkot ja 
vielä Kolarin rukoushuone. Niiden piirus-
tukset olivat kaikki valmiina 1811. Kuten 
edellä on mainittu, Ylitornioon suunnitel-
tiin ja rakennettiin kahtamoispohjakaa-
vaan perustuva ja pyramidikattoisella kes-

kustornilla varustettu kirkko, samantapai-
nen kuin Mikkelin maaseurakuntaan. Yli-
tornion kirkko myös rakennettiin suurin 
piirtein piirustusten mukaisesti. Muonion 
kirkko oli periaatteessa  yksinkertainen ris-
tikirkko, mutta neljännen ristivarren kor-
vasi sakariston muodostama sakaraa pie-
nempi volyymi. Karungin ja Turtolan 
kappelit rakennettiin saman yksinkertaisen 
ristikirkon kaavan mukaan. Kolarin ruko-
ushuone oli neliö, johon oli liitetty sakasti 
erillisenä volyymina.44 Periaatteena näyt-
tää siis olleen, että emäseurakuntien kir-
koissa, ainakin jos ne sijaitsivat samalla 
alueella, piti olla tietty määrä yksilöllistä 
variaatiota, kun taas kappeliseurakuntien 
kirkot olivat lähempänä ”tyyppinsä” perus-
lukemaa ja saivat vain niukasti koristeelli-
sia tehosteita. Huomion arvoista on, että 
IK näyttää omaksuneen ”kansanomaisen” 
kahtamoiskaavan omaan typologiaansa. 
Ylitornion kaksikerroksinen tapuli seurasi 
löyhästi neliöpohjaisen pohjalaisen tapuli-
tyypin muotoa. Muonioon suunniteltiin 
erikoisempi tapuli, jonka toisen kerroksen 
kellohuone oli katkaistun, jyrkkäsivuisen 
pyramidin muotoinen. Sen ääniaukkojen 
malli oli roomalaisen ns. termi-ikkunan. 

IK:n ehdotus Ylitornion kirkkoa varten 1811. Julkisivu. Rakennushallituksen piirustukset, 
Iaa 165:1. Yksityiskohta.
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Karungin ja Turtolan neliskulmaisissa ta-
puleissa, joiden katto oli laakea pyramidi, 
kerrosjakoa oli ulospäin vain markeerat-
tu.45 Bassi seurasi siis tapuleissa toisinaan 
paikallista perinnettä, mutta jättäen pois 
lanterniinin ja yksinkertaistaen kattomuo-
dot suoralappeisiksi. Samalla periaatteella 
uudistettiin Mikkelin maaseurakuntaa var-
ten kahdeksankulmainen itäsuomalainen 
tapuli säilyttäen kuitenkin karniisiprofi-
loidun kattomuodon pohjakerroksessa .46

 Carolus Lindberg attribuoi ilman eri-
tyisiä perusteluja IK:n varhaisista kirkko-
suunnitelmista suurimman osan Arppelle. 
Jostain syystä hän on arvioinut Bassin 
osuuden huomattavasti lisääntyneen vuo-
desta 1813 eteenpäin.47 Tuntuisi kuiten-
kin todennäköiseltä, että IK:n varhaiskau-
den piirustuksissa  johdonmukaisesti esi-
tetty ankaran klassisistinen ilme heijastaa 
nimenomaan viraston päällikön auktori-
teettia. Kydén arvioi, että  geometrisiin 
suhteisiin perustuva tyyli yhdistettynä 
enemmän tai vähemmän perinteellisiin 

IK:n ehdotus Ylitornion kellotapulia varten 1811. Julkisivu. Rakennushallituksen piirustukset, 
Iaa 165:2. Yksityiskohta.

IK:n ehdotus Mikkeli maaseurakunnan kello-
tapulia varten 1816. Julkisivu. Rakennushal-
lituksen piirustukset, Iaa 162. Yksityiskohta.
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pohjakaavoihin oli juuri Bassista lähtöi-
sin.48 Periaate on kuitenkin aivan sama 
kuin se, jota oli noudatettu YIV:ssa, ja siel-
tä olivat lähtöisin monet tyylilliset yksityis-
kohdatkin.   
 Yleisesti on todettu 1820-luvun tyylil-
lisen muutoksen IK:n piirustuksissa – ja 
jopa Bassin yksityisesti tekemissä suunni-
telmissa – olleen Engelin empiren vaiku-
tusta ja on arveltu sen välittyneen Helsin-
gin jälleenrakennuskomiteassa Engelin 
apulaisena toimineen Anders Fredrik 
Granstedtin kautta, josta 1822 tuli IK:n 
toinen konduktööri. Uuden tyylin mukai-
sille IK:n  kirkkoehdotuksille on ominaista 
ristikeskuksen korostaminen suhteellisen 
korkealla ja kapealla keskustornilla, kuten 
oli Helsinkiin rakennettavassa Nikolain-
kirkossa49, sekä seinäpintojen ja aukotus-
ten jäsentely listoituksin, pilasterein, har-
kotuksin jne. Kydén huomauttaa, että an-
karan kustavilainen klassisismi ilmensi 
korkeita moraalisia arvoja – itse asiassa val-
lankumousajan ihannoimia tasavaltalaisia 
roomalaisia hyveitä ja askeettista elämänta-
paa. Uusi ideologia korosti yksinvaltiutta 
maallisella loistolla, jota oli sopivaa arkki-
tehtuurissa laajemminkin myötäillä.50 
Bassin suosima ankaran klassisismin as-
keettinen moodi oli kuitenkin ollut sopiva 
ja varmaan ainoa mahdollinenkin sodan 
tuhosta ja puutteesta nousevan kansakun-
nan rakennustyyliksi.
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1  Syntymävuosi perustuu Bassin itsensä laatimaan 
ansioluetteloon, jonka hän on liittänyt hakemukseensa 
intendentin virkaa varten. Joidenkin kirjoittajien mu-
kaan hän olisi syntynyt 1771, ja lisäksi on esitetty eri-
laisia käsityksiä siitä, minkä ikäisenä hän saapui Ruot-
siin. Uskottavimmalta vaikuttaa oletus, että hän olisi 
tullut sisarensa, Tukholman Kuninkaallisen Oopperan 
primaballerina Giovanna Bassin seurassa 1783. Koulu-
tuksensa Ruotsissa hän sai kuninkaan kamaripaasina ja 
Kuninkaallisen taideakatemian arkkitehtuuriopiskeli-
jana. V. 1791 hän matkusti opintomatkalle Italiaan 
kuninkaan stipendiaattina ja palasi Tukholmaan 1798, 
jossa avusti Carl Christoffer Gjörwelliä ja sai myös 
omia suunnittelutehtäviä. Suomeen hän tuli 1802 to-
teuttamaan Gjörwellin suunnitelmaa Turun Akatemia-
taloa varten. Andrenius s.a., Åbo Akademin kirjasto. 
(Marja-Liisa Pohjanvirta on ystävällisesti antanut mi-
nulle kopion Andreniuksen samanaiheisesta pitemmäs-
tä esitelmästä, jossa on mm. yksityiskohtaisemmin kä-
sitelty Bassin Italian-oleskelun vaiheita.) Kuninkaan 
murhan jälkeiset Kustaa IV Aadolfin holhoojahallituk-
sen järjestämät Kustaa III:n suosikkien poliittiset vai-
not eivät koskeneet Bassia henkilökohtaisesti, mutta 
vaikuttivat välillisesti hänen elämäänsä, mahdollisesti 
mm. siihen, että opintomatkasta tuli niin pitkä. Ehkä 
Bassilla ei ollut tarkoitusta palata Ruotsiin, mutta rans-
kalaisten sotaretki Italiaan teki olot siellä turvattomik-
si. Yli-intendentti, arkkitehtuurin professori Olof Tem-
pelman oli Bassin opettaja taideakatemiassa. Arkkiteh-
tina häneen lienee eniten vaikuttanut Louis-Jean 
Desprez, jonka oppilaana ja apulaisena hän toimi aka-

temia-aikanaan ennen Italian-matkaa. Kasimir Lönn-
bohm-Leinon artikkeliin (Aika, 1907) viittaavat Hali-
la, 24 ja Järventaus, 203 – 205.
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osasto. Myös Jac. Ahrenberg sivuaa kysymystä, mutta 
puhuu vain Gjörwellin ja Bassin yhteistyöstä yleisellä 
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7  Brev från Henrik Gabriel Porthan, 65: J. Tengströ-
mille, Tukholma 23.8.1799.
8  Schjerfbeck, 6 – 19, 24, Museoviraston rakennus-
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10  Halila, 27 – 28; Okkonen, 287.
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12  Järventaus, 222.
13  Gardberg 1952, 62ff.
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Bassin korkea observatoriotorni näyttäisi seuraavan 
akatemian professoreiden ohjelmassaan käyttämän 
mallin, Tukholman Kuninkaallisen tiedeakatemian ob-
servatorion esikuvaa paremmin kuin Engelin, jolla oli 
tarkoituksenmukaisuuden kannalta toisarvoisia tavoit-
teita, mm. kaupunkikuvallisia. Kysymys on akateemi-
nen, sillä itse  tilaohjelma oli Tapio Markkasen mukaan 
tähtitieteen käynnissä olleen kehityksen kannalta täy-
sin vanhentunut. Järventaus, 218; Stavenow, s. 198, k. 
98; Carl Ludvig Engel, 32 – 33, 157. Yliopiston muut-
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västi, ja Bassi anoi erillistä määrärahaa käyttökuluihin. 
Asian käsittely kesti nelisen vuotta, ja lopullinen päätös 
oli, että Bassille myönnettiin 100 hopearuplan lisäys 
vuosipalkkaan ja virastolle määräraha vuokraan ja (tila-
päisen?) vahtimestarin palkkaamiseen. IK:n toiminnas-
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P r o f .  E e v a  M a i j a  V i l j o

C H A R L E S  B A S S I N 
M Ä N T Y H A R J U N  K I R K K O

Rakennuspäätös ja rakennuslupa-anomus
Mäntyharju kuuluu niihin Kaakkois-Suo-
men seurakuntiin, jotka Turun rauhan raja 
oli jakanut Venäjän puoleen ja Ruotsin 
puoleen kirkonkylän jäädessä Venäjälle. 
Ruotsinpuolelaisten piti siis kirkkomat-
koilla ylittää valtakunnan raja, joka sotien 
aikana oli suljettu, eikä rajanylitys rauhan-
aikanakaan aina ollut helppo. Ruotsin 
puolella asuvat pitäjäläiset olivat jo alka-
neet puuhata uutta seurakuntaa ja olivat 
siksi olleet haluttomia investoimaan vie-
raassa valtakunnassa sijaitsevan kirkon hoi-
toon. Kun Viipurin lääni  liitettiin suuri-
ruhtinaskuntaan, palattiin entisiin kirkol-
lisiin oloihin, mutta syntyi myös  ajatus 
uudesta kirkosta yhdistyneelle pitäjälle. 
Vanhan kirkon sanottiin olevan jo 150 
vuotta vanhan ja rapistuneen, liian ahtaan-
kin.1 
 Kesällä 1815 jouduttiin päättämään 
uudesta kellotapulista, kun entinen oli 
käynyt käyttökelvottomaksi. Tuolloin esi-
tettiin ajatus rakentaa saman tien uusi 
kirkkokin. Uudenvuodenpäivänä 1816 pi-
detyssä pitäjänkokouksessa valmisteltiin 
tapulin rakennushanketta yhdessä paikalla 
olleen kirkonrakentaja Matti Salosen kans-
sa, joka sai kokouksen suuren enemmistön 
houkuteltua myös huomattavasti suurem-
paan kirkonrakennushankkeeseen, vaikka 
sitä pidettiinkin aluksi liian kalliina. Salo-
nen lupasi kahdessa kuukaudessa pystyttää 
sekä kirkon että tapulin. Työt määrättiin 
suoritettaviksi kesällä 1817, johon men-

nessä olisi saatu kasaan tarvittavat raken-
nusaineet. Päätöksenteossa ei osattu varau-
tua lupa-anomuksen pitkään virkatiehen. 
Vaikka asia oli käytännössä mutkaton, ra-
kennuslupa ja hyväksytyt piirustukset saa-
puivat seurakuntaan vasta keväällä 1818, 
joten töiden alkaminen siirtyi peräti kah-
della vuodella. Puusta rakentamista näy-
tään pidetyn selviönä, vaikka sitä olikin 
erityisesti anottava. Ilmeisesti tiedettiin 
varsin hyvin, että vetoamalla seurakunnan 
pienuuteen ja köyhyyteen lupa heltiäisi 
kuta kuinkin automaattisesti. Tässäkin ta-
pauksessa Porvoon tuomiokapituli puolsi 
seurakunnan anomusta.2

 Mäntyharjulaiset hakivat rakennuslu-
paa Matti Salosen laatimilla kirkon ja ta-
pulin piirustuksilla. Suunnitelma oli sa-
manlainen kuin se, jonka hän oli juuri 
saanut valmiiksi Kirvussa. Kysymyksessä 
oli kaksikerroksinen kahtamoinen, jonka 
katonnousut olivat jyrkät ja jossa ristikes-
kuksen ylle nousi kaksinivelisellä tornilla 
kruunattu kupu. Kaksikerroksisuuden ja 
jyrkät katonlappeet hän oli myös aikaisem-
min toteuttanut IK:n piirustusten vastai-
sesti lähellä sijaitsevassa Mikkelin maaseu-
rakunnassa.3  
 Kirkkosuunnitelma piti suhteuttaa pi-
täjän väkilukuun.4 Kirkkoherra ilmoitti 
asukasluvuksi 7512, joista 4702 oli 15 ja 
60 vuoden välillä. Ehkä ajateltiin myös vä-
estön kasvavan, sillä seurakunnan mielestä 
kirkon piti olla 7000 – 8000 hengelle. Kir-
kon paikkalukua supistettiin sitten jossain 
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virastossa, mahdollisesti hallituskonseljissa 
4000 – 5000:een.5 Silti oli edelleen kysy-
mys sangen suuresta temppelistä. Että jo-
kaisen pitäjäläisen piti saada siinä paikka 
perustui mahdollisesti siihen, että jokaista 
pitäjäläistä velvoitettiin osallistumaan ta-
valla tai toisella rakentamiskustannuksiin. 
Ei olisi ollut oikeudenmukaista vaatia jäl-
kimmäistä, jos ei voitu taata edellistä, ja 
periaatteessahan kaikki olivat velvollisia 
osallistumaan kirkonmenoihin.

IK:n suunnitelma
Jo Porvoon tuomiokapitulissa, jonne ra-
kennuslupa-anomus ensimmäiseksi lähe-
tettiin, torjuttiin Salosen piirustuksen tor-
ni. Se ei ollut kirkossa tarpeen, koska kel-
lotapuli rakennettaisiin sopivalle etäisyy-
delle.6 IK puolestaan hylkäsi loputkin Sa-
losen kahtamoisehdotuksesta. Konttorin 
piirustukset on päivätty syyskuussa 1817, 
ja parin kuukauden päästä suunnitelmaa 
täydennettiin eksteriöörin ja interiöörin 
korniisien, päätyjulkisivun arkadiaiheen 
listoituksen, pylväiden kapiteelien ja baa-

sisten sekä alttarilaitteen ja alttarikaiteen 
balustereiden profiilipiirustuksilla.7 
 IK:n tuotannossa Mäntyharjun kirkko 
on poikkeuksellinen. Carolus Lindberg, 
joka rakenteli Suomen kirkkojen typologi-
aa, ei voinut sijoittaa sitä mihinkään ”tyyp-
piin”. Kirkkoa voidaankin helpommin 
rinnastaa huomattavasti yleisempään, Suo-
messa suosittua ristikirkkoa paljon van-
hempaan länsimaiseen kirkkotraditioon. 
Sukulaisuus näkyy nimenomaan IK:n pii-
rustuksissa, joissa on esitetty vaihtoehtoi-
set pitkäkirkko 4000 hengelle ja yksinker-
tainen ristikirkko 5950 hengelle. Kolmilai-
vaisessa pitkäkirkossa, joka todennäköises-
ti on IK:n suosittelema vaihtoehto, on 
toscanalaisten pilarien kehystämä, kirkko-
tilasta muutamalla askelmalla korotettu 
absidi alttaria varten. Absidin erottaa kirk-
kotilasta matala aita, ja sen puolipyöreään 
holviin on piirretty kasettikuviointi, joka 
on ehkä ajateltu maalauksena. Keskilai-
vaan on ehdotettu tynnyriholvia. Laivoja 
jakavat pilaririvistöt oli tarkoitettu kannat-
telemaan sivulaivojen ylle rakennettavia 

Mäntyharjun kirkon läntinen julkisivu. Kuva Eeva Maija Viljo 1995.



28

R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A

IK:n ehdotus Mäntyharjun kirkkoa varten 1817. Julkisivu. Piirustus esittää sekä pitkäkirkko- 
että ristikirkkovaihtoehdon. Rakennushallituksen piirustukset, Iaa 170:1. Yksityiskohta.

IK:n ehdotus Mäntyharjun kirkkoa varten 1817. Pohjakaava. Rakennushallituksen piirus-
tukset, Iaa 170:1. Yksityiskohta.
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lehtereitä. Lehterikerros on oikeastaan 
puolikerros, jota julkisivuissa merkitsevät 
puolipyöreät ”ullakonikkunat”. Kysymyk-
sessä on innovatiivinen yhdistelmä, jossa 
on käytetty roomalaiseen basilikaan perus-
tuvaa kirkkotyyppiä ratkaisemaan protes-
tanttiset liturgiset ja saarnahuonevaati-
mukset niin, että suurikin seurakunta pys-
tyy mahdollisimman hyvin seuraamaan 
toimituksia. 
 Ristikirkkoehdotuksessa tasavartiset sa-
karat oli niinikään ehdotettu kolmilaivai-
siksi samalla periaatteella kuin pitkäkirk-
kosuunnitelmassa. Alttari on ristikirkossa-
kin sijoitettu aidalla erotettuun komeroon 
kirkkotilan lattiaa korkeammalle, mutta 
tämä on hirsirakennukseen sopivampi suo-
rakaide. Sakaristo on molemmissa ehdo-
tuksissa alttariseinän takana. Ristikirkko-
vaihtoehdossa sinne johtaa kaksi ovea, 
jotka sijoittuvat alttarin molemmin puo-
lin. Pitkäkirkkosuunnitelmassa on vain 
yksi ovi keskellä absidia. Alttari on sen täh-
den siinä sijoitettu vapaasti keskelle kome-
roa. 
 Julkisivuissa on käytetty Palladion 

1570-luvulla kehittämää kaksoispäätyä, 
joka ulospäin osoittaa sisäisen kolmilaivai-
suuden. Iso ns. termi-ikkuna korostaa pää-
dyn ”venetsialaista” luonnetta. Kolmiauk-
koinen portiikki avautuu keskeltä kirkon 
pohjakerrokseen ja molemmilta sivuilta 
ylös lehtereille. Ristikirkkosuunnitelman 
päädyissä, itäistä alttaripäätyä lukuun otta-
matta, toistuvat samat yksityiskohdat. 
 Tiedossa ei ole onko näitä portiikkeja 
koskaan toteutettu piirustusten mukaan. 
Lohrmannin piirustukset 1860-luvulla 
tehtyä korjausta varten, jolloin mm. raken-
nettiin  ristikeskuksen lanterniini, näyttä-
vät kirkon suunnilleen sellaisena kuin se 
toteutettiin. Piirustussarjan julkisivupii-
rustuksesta tosin puuttuvat aukotuksen 
yksityiskohdat, mutta  kolmiosainen arka-
di voi hyvin esittää avonaista portiikkia, 
jollaisia esiintyi muissakin IK:n kirkko-
suunnitelmissa.8  

Rakennusvaiheet
IK:n piirustuksissa on kirjallinen ohje: 
”endast med tvänne arcader på alla fyra 
sidor”, mikä tarkoittaa, että ristikirkko-

IK:n ehdotus Mäntyharjun kirkkoa varten 1817. Leikkaus, joka näyttää kirkkotilan alttarille 
päin. Oikealla pitkäkirkkovaihtoehto, vasemmalla ristikirkko. Rakennushallituksen piirustukset, 
Iaa 170:1. Yksityiskohta.
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Profiileja IK:n ehdotuksesta Mäntyhar-
jun kirkkoa varten 1817. Vasemmalla 
eksteriöörin listoja, oikealla sisustuk-
seen kuuluvia detaljeja. Rakennus-
hallituksen piirustukset, Iaa 170:2. 
Yksityiskohta.

Länsipäässä sijaitsevan sisäkulman palkistoa sidehirsineen ja pilarin yläosa. Kuva Eeva 
Maija Viljo 2000.
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suunnitelmaa, jonka seurakunta vaihtoeh-
doista valitsi, oli mahdollista myös muut-
taa siten, että jokaiseen ristivarteen tulisi 
itse asiassa vain yksi travee toisen sijoittu-
essa ristikeskuksen sisäkulmaan, missä vie-
rekkäisten ristivarsien sivulaivat leikkaisi-
vat toisensa muodostaen molempiin suun-
tiin yhden traveen. Sisänurkissa lehteriker-
ros työntyisi ristikeskuksen tilaan. Risti-
varsissa olisi eksteriöörissä kuitenkin kaksi 
ikkuna-akselia, joista ulompi kuuluisi leh-
terien porrashuoneisiin. Sisältä kirkkotila 
olisi keskitetympi kuin miltä se ulkoapäin 
näytti.  
 Poikittaisten ristivarsien itäpuolelle on 
lisätty poikkilaivojen korkuiset ja ristivar-
sien mittaiset ”kulmaulokkeet”, jotka laa-
jentavat sisätilaa itään päin. Poikkeama 
piirustuksista lienee syntynyt jo Matti Sa-
losen toteutuksessa, eikä syy ole voinut olla 
muu, kuin että pelättiin ristivarsien lyhen-
tämisen jättävän kirkon liian pieneksi. Sa-
lonen ei olisi voinut tätä muutosta tehdä 
omin päin, siitä on varmaan sovittu raken-
nustoimikunnan ja urakoitsijan kanssa. 
Kuoriosaa, alttarikomeroa ja sakaristoa on 
kuitenkin myöhemmissä korjauksissa ko-
vasti muuteltu.9

 Suunnitteluvaiheessa pitäjänkokouksis-
sa tähdennettiin lakien ja asetusten sekä 
Hänen Keisarillisen Majesteettinsa hyväk-
symien piirustusten seuraamista. On kui-
tenkin ilmeistä, että monet olisivat mie-
luummin ottaneet Matti Salosen ehdotuk-
sen kuin IK:n suunnitelman. Tapulista, 
jonka IK oli yksinkertaistanut kaksiniveli-
seksi, tuotiin julki, että Salosen versio sopi-
si sijoituspaikaksi valitulle pyöreälle kum-
mulle paremmin.10

 Kirkko saatiin pystytettyä vesikattoon 
asti kesällä 1819, mutta sitten loppuivat 
urakoitsijan rahat, eikä hänen onnistunut 
saamaan pitäjäläisiä suostumaan siihen, 
että hänelle maksettaisiin etukäteismaksua 
työn loppuun saattamista varten kolman-
nesta urakkapalkkioerästä, joka sopimuk-
sen mukaan olisi ollut nostettavissa vasta 
sitten kun kirkko oli valmis. Närkästys yri-

tyksestä luistaa urakkasopimuksesta oli 
suuri, eikä osa pitäjäläisistä halunnut 
kuunnella sovinnollisempia ehdotuksia, 
joilla toiset halusivat ratkaista asian, jotta 
se mitä jo oli pystytetty ja kaikki paikalle 
tuotu rakennusmateriaali eivät menisi pi-
loille. Urakoitsija nimittäin ilmoitti joutu-
vansa jättämään koko työn, ellei saisi lisää 
rahaa työmiesten palkkaukseen. Käy ilmi, 
että työmiehet olivat joutuneet hakemaan 
urakoitsijalta saataviaan oikeusteitse, ja 
Matti Salonen ilmoitti, että hän ei vielä 
ollut saanut korvausta kesän aikana teke-
mistään töistä. Mikäli pitäjäläiset maksaisi-
vat rästin, hän ottaisi suorittaakseen kirk-
korakennuksen loppuun – oletettavasti 
erillistä korvausta vastaan – mutta jos ura-
koitsija jatkaa, hän ei enää olisi käytettävis-
sä työmaan johtajana. Vaatimus, että ura-
koitsijan oli pakko rakentaa kirkko val-
miiksi, ennen kuin hän saisi käsiinsä yh-
tään enempää rahaa, esitettiin ”med 
mycken häftighet”, yhteisymmärrykseen ei 
päästy, joten kirkkoherra ei nähnyt muuta 
vaihtoehtoa kuin alistaa asia maaherran 
päätettäväksi. Tapuli rakennettiin kuiten-
kin valmiiksi syksyn 1819 aikana, mutta 
kirkkoherra oli seurakunnan rahoista mak-
sanut sen loppuun urakoineiden työmies-
ten palkat.11

 Tässä kertomuksen vaiheessa nousee 
kysymys siitä, kenen tekemä Mäntyharjun 
kirkon tyylipuhdas ja IK:n piirustusten 
toscanalaisen järjestelmän mukainen inter-
iööri on. Pilarit ja niihin liittyvät sidehirret 
ovat todennäköisesti olleet paikoillaan ra-
kennustöiden pysähtyessä. Rakenteellinen 
puoli on epäilemättä Matti Salosen ohjel-
moima, mutta hän on tuskin itse tehnyt 
profiloituja korniiseja ja kapiteeleja. Käy 
ilmi, että urakoitsija oli maksanut 300 
ruplaa puusepille, joiden nimet olivat Sve-
din ja Ahlberg.12 Voi ajatella, että puusepät 
ovat tässä vaiheessa, kirkon ollessa vielä 
vailla kattoa, lähinnä höylänneet listoituk-
set valmiiksi odottamaan sisustamista. 
 Rakennustöihin päästiin uudestaan kä-
siksi jo vuoden 1820 aikana maaherran 
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määräyksestä ja entisen urakoitsijan jatka-
essa. Kirkkoneuvosto otti vastuulleen, että 
työt vietäisiin päätökseen ja teki hänen 
kanssaan uuden sopimuksen. Urakoitsija 
joutui kuitenkin etsimään uutta rakennus-
mestaria Salosen tilalle ja teki siinä tarkoi-
tuksessa kaksikin matkaa Hämeenlinnaan, 
josta hän lienee pestannut rakennusmesta-
ri tai puuseppä D. Lindströmin. Vesikatto 
saatiin paikoilleen jo syksyllä 1820, ja si-
sustustyöt aloitettiin Lindströmin toimesta 
keväällä 1821. Ikkunoista ja ovista vastasi-
vat puusepät Gustaf ja Samuel Nygren, 
nauloista ja muista taoksista nimestä pää-
tellen paikallinen seppä Matts Ahvenai-
nen. Ensimmäistä jumalanpalvelusta pääs-
tiin pitämään 27.1.1822.13

Uusi kirkkotyyppi?
Vaikka Mäntyharjun kirkko on syntynyt 
kuten lukemattomat muut aikakauden 
maalaiskirkot virastosuunnittelun tulokse-
na, se poikkeaa tyyppigalleriasta, jota IK 
YIV:n peruina sovelsi. Koska Mäntyharjun 
kaltaiselle köyhänpuoleiselle maalaiskun-
nalle tuskin tehtiin suunnitelmaa erikoisti-
lauksesta, näyttää kysymyksessä olleen 
yritys luoda uusi kirkkotyyppi, joka olisi 
voinut korvata vanhanmallisen puisen 
kahtamoisen. Sellaisena sitä on pidettävä 
intendentti Bassin itsensä kehittelemänä. 
Suunnitelma osoittaa perehtyneisyyttä ark-
kitehtuurin klassilliseen traditioon, ja se 
osoittaa taitoa liittää arkkitehtonisia ele-
menttejä uudenlaisiksi yhdistelmiksi. Eri-
tyisesti kolmilaivainen pitkäkirkkosuunni-
telma kaarevassa apsiksessa sijaitsevaa altta-
ria myöten edustaa kirkkorakentamisen 
suurta traditiota. Julkisivun kaksoispääty 
ja termi-ikkuna liittyy eksplisiittisesti An-
drea Palladion kirkkoarkkitehtuuriin, ter-
mi-ikkunan ollessa muutenkin suosittu 
aikakauden arkkitehtuurissa. 
 Olivat IK:n tavoitteet olleet mitkä hy-
vänsä, Mäntyharjun kirkosta ei muodostu-
nut uuden kirkkomuodon prototyyppiä. 
Syyt ovat mahdollisesti olleet  taloudelliset. 
Lönnbohm-Leino, joka on ilmeisesti ver-

taillut rakennushallituksen arkistossa säily-
tettyjä kirkkorakennusten kustannusarvi-
oita, mainitsee kirkon tavattoman kalleu-
den.14 IK:n tarjoamaa uusklassillista tyyliä 
oli vaikea omaksua. Mäntyharjullakin rah-
vas näyttää suosineen Matti Salosen korke-
utta tavoittelevaa koristeellista tyyliä, joten 
kirkko rakennettiin piirustuksia noudatta-
en ilmeisesti lähinnä pitäjän säätyläisten 
valvonnassa. Tässä auttoi varmaan myös 
pitäjäläisten suosiossa olleen kirkkoherra 
Bernerin arvovalta. 
 Axel Abraham Berner oli yksimielisesti 
1809 valittu isänsä seuraajana Mäntyhar-
jun kirkkoherraksi, jossa asemassa hän 
osoitti erityistä harrastusta pitäjän raken-
nuskannan uusimiseen. Hänen aikanaan 
rakennettiin uusi  kirkkoherran pappila, 
kirkko ja tapuli sekä ilmeisesti myös kap-
palaisen pappila. Ehdottipa Berner, että 
pitäjäläiset rakentaisivat itselleen pitäjän-
tuvan, jonne mm. pitkämatkalaiset voisi-
vat kirkolla asioidessaan majoittua, mutta 
ehdotus jäi taloudellisista syistä odotta-
maan kirkonrakentamisen jälkeisiä aiko-
ja.15 
 Mistä Berner oli saanut herätteen ra-
kentamiseen kohdistuvaan kiinnostuk-
seensa? Kysymykseen ei lähteiden puuttu-
essa ole mahdollista vastata, mutta Mänty-
harjun kirkonrakentamishanketta voidaan 
arvioida eri puolilla maata käynnissä olevi-
en tai suunniteltujen rakennusprojektien 
taustaa vasten. Berner oli mm. aloittanut 
opintonsa Turun Akatemiassa syksyllä 
1803,16 jolloin suuria odotuksia herättä-
neen uuden yliopiston eli Akatemia-talon 
rakennustyömaa oli jo käynnissä. Se sai 
varmaan mm. ylioppilailta, joiden tiet päi-
vittäin kulkivat sen ohitse, paljon huomio-
ta. Huomiota riitti varmasti myös työmaa-
ta valvovalle arkkitehti Bassille, jonka toi-
mia on yliopiston piirissä tarkkaan  seurat-
tu. Voidaan otaksua, että Berner hyvin 
tiesi mikä mies hänen kirkkonsa oli piirtä-
nyt.
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F T  M a r j a - L i i s a  P o h j a n v i r t a

B A S S I N 
K A R T A N O A R K K I T E H T U U R I

Torinossa, Italiassa syntynyt Charles (Car-
lo Francesco) Bassi (1772-1840), jonka isä 
oli Modenan herttuan hovitallimestari Ste-
fano Bassino, saapui äitinsä, Angelica Pen-
nonen ja sisarensa Giovannan (1765-
1834) kanssa 1780-luvun alussa Ruotsiin. 
Tukholman Kuninkaallisen teatterin ensi-
tanssijaksi kiinnitetyn Giovanna Bassin 
menestys ja suhteet vaikuttivat siihen, että 
myös Charles Bassi pääsi taiteen ja hovin 
piiriin. 
 Bassi opiskeli samanaikaisesti C.C. 
Gjörwellin (1766-1837) kanssa Olof Tem-
pelmanin johdolla ja pääsi sittemmin Kus-
taa III:n suosiossa olleen arkkitehdin Louis 
Jean Desprez’n yksityisoppilaaksi. Bassi 
osallistui menestykkäästi Taideakatemian 
kilpailuihin ja näyttelyihin. Hänet palkat-
tiin vuonna 1789 työskentelemään Hagan 
linnan rakennustöihin; työtovereihin kuu-
lui myös Gjörwell. Vuonna 1786, jolloin 
Hagan rakennustyöt alkoivat, julkaisi Carl 
August Ehrensvärd teoksen Resa til Italien 
1780, 1781, 1782, mikä on yksi ilmaus 
Italian vaikutuksesta ajan arkkitehtuuriin 
ja kulttuuriin.
 Bassi sai vuonna 1791 kuninkaan kas-
sasta apurahan matkustaakseen Italiaan, 
jonne myös Gjörwell saapui vuonna 1794. 
Charles Bassin ensimmäinen opettaja Roo-
massa oli arkkitehti Giuseppe Barberi. 
Tanskalaisen kuvanveistäjä Thorvaldsenin 
tullessa Roomaan 1797 Bassista tuli tämän 
parhaita ystäviä. Bassi hyväksyttiin jäse-
neksi, agréeksi, Kuninkaalliseen taideaka-
temiaan 26.1.1796. Protokollan mukaan 
ehdotettiin ja hyväksyttiin jäseniksi nuoret 

Roomassa oleskelevat ruotsalaiset arkki-
tehdit C.C. Gjörwell ja Charles Bassi. Aka-
temian luetteloissa Bassi mainitaan aina 
vuoteen 1810.1 Gjörwell palasi Ruotsiin jo 
vuonna 1796, Bassi vuonna 1798. 
 Tukholmaan Roomasta palannut arkki-
tehti Carl Christoffer Gjörwell sai vuonna 
1799 aikakauden suurimman arkkitehtuu-
ritilauksen, Turun akatemian uuden ra-
kennuksen suunnittelutyön. Työn laajuu-
desta johtuen akatemian konsistori suostui 
Gjörwellin pyyntöön antaa työn johto työ-
toverilleen ja ystävälleen Charles Bassille, 
joka matkusti vuoden 1802 alussa Tur-
kuun.2 Siirtyminen Tukholmasta Turkuun 
merkitsi Bassin uran ja henkilökohtaisen 
elämän kannalta käänteentekevää muutos-
ta.

Asken kartano 
Arkkitehtikaksikko Gjörwellin ja Bassin 
palattua Tukholmaan Italian matkalta 
Gjörwell sai suunnittelutöitä, ja näissä yh-
teyksissä myös Bassin nimi esiintyi. Bassin 
Asken kartanoa koskevat piirustukset 
ajoittuvat näihin vuosiin.3 Miksi Asken 
uutta päärakennusta suunniteltaessa valin-
ta kohdistui Bassiin? Oliko ruukinpatruu-
na Sehmann kuullut Bassista Skeppsbron 
aatelistolta tai Uplannin ruukinpatruu-
noilta? 
 Karl Gustaf Sehmann osti Håtunan pi-
täjässä Uplannissa sijaitsevan Asken vuon-
na 1799, tila säilyi suvulla vuoteen 1872.4 
Bassin vuonna 1802 signeeraamista Asken 
päärakennuksen piirustuksista ovat säily-
neet sekä luonnokset että toteutuneet pii-
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Charles Bassi, öljymaalaus, kuva Museo-
virasto, Kuva-arkisto.

Bertel Thorvaldsen, Charles Bassi, reliefi, 
n. 1797-1798, Thorvaldsens Museum, 
Kööpenhamina.

Suunnitelma Asken kartanon julkisivuksi, A. Nay, värilitografia. Carl Arvid Klingspor, 
Bernhard Schegel, Upplands herregårdar, Stockholm 1881.
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rustukset. Toteutettu rakennus on julkisi-
vun puolelta kaksikerroksinen, puutarhan 
puolelta kolmikerroksinen. Bassi oli tuleva 
samankaltaisen jyrkästä rinteestä johtuvan 
ratkaisun eteen myös Fiskarsin kartanon 
suunnittelun yhteydessä. Asken kartanon 
julkisivua hallitsee neljän pylvään muodos-
tama loggia, jota reunustavat lievästi ulko-
nevat kulmarisaliitit. Loggian yläpuolella 
on balustradikaiteen reunustama altaani. 
Sileää rappauspintaa koristavat molemmin 
puolin altaania stukkoreliefit. Fasadin poh-
jakerros on rustikoitu. Julkisivun vasta-
kohtina ovat yksinkertaiseen, pelkistettyyn 
tyyliin suunniteltu fasadi puutarhaan sekä 
päätyfasadit. Kattoa hallitsee kupoli, joka 
piirustuksissa on pikemminkin lanterniini 
tilojen ryhmittyessä symmetrisesti keskiti-
lan ympärille.
 Ursula Sjöbergin mukaan Bassin aikalai-
sen Gjörwellin kartanorakennukset voi-
daan jakaa kahteen kategoriaan, toisaalta 
1700-luvun traditioihin pitäytyvään karta-
notyyppiin, toisaalta pienenpään villatyyp-
piseen kartanoon, jolla oli juurensa italia-
laisessa arkkitehtuurissa.5 Gjörwellin ta-
paan Bassi on Askessa pitäytynyt italialai-
sessa, palladiolaisessa traditiossa, joka hei-
jastuu mm. pohjakaavassa. Uusklassismi 
tulee esiin ankarassa fasadin käsittelyssä. 
Desprez’n Haga -suunnitelmat samoin 
kuin Bassin Italiassa viettämä aika eivät 
voineet olla vaikuttamatta nuoren arkki-
tehdin ensimmäiseen itsenäiseen kartano-
suunnitelmaan. Vaikkakaan italialaisella 
syntyperällä ei olisi ollut vaikutusta, niin 
Italiaan suuntautunut opintomatka ja Pal-
ladion villa-arkkitehtuuriin tutustuminen 
heijastuvat Asken kartanon piirustuksista, 
jotka poikkesivat vallalla olleesta Carl Hår-
lemanin kartanorakentamiseen liittyneestä 
tyylistä.

Korppoon kartano ja Viurilan kartano
Bassin suunnittelemista kartanoista varhai-
sin Suomessa oleva on Korppoon kartano 
vuodelta 1802. Korppoon kartano syntyi 
1600-luvulla, jolloin Korppoo lahjoitettiin 

vapaaherrakunnaksi Bjelke -suvulle. Tila 
nautti säterivapautta aina Kaarle XI:n 
reduktioon asti. Vuonna 1699 Korppoon 
kartanosta muodostettiin tavallinen 
perintö tila, jonka omistajaksi 1700-luvun 
lopulla tuli Bror Herman Mjödh (1767–
1828).6 Hovioikeuden notaari Herman 
Mjödh oli tekemisissä Turun virkamiesten 
ja akatemian opettajien kanssa osallistuen 
myös Turun seuraelämään. On oletettavaa, 
että näiden yhteyksien kautta Mjödh tu-
tustui Charles Bassiin ryhtyen uuden pää-
rakennuksen suunnitteluun pian Bassin 
Turkuun asettumisen jälkeen. 
 Turun akatemiatalo vaikutti rakennet-
tavan kartanon arkkitehtuuriin. Korppoon 
kartano on tyypiltään suuressa määrin sen 
kopio pienemmässä mittakaavassa. Karta-
nossa toistuvat risaliittiaihe, päätykolmio 
ja leveä kattolista matalan satulakaton alla. 
Fasadille antaa leimansa temppelipäätyi-
nen frontespiisi, joka käsittää runsaan kol-
manneksen julkisivun pituudesta. Sileine 
seinämuureineen ja kehyksettömine ikku-
na-aukkoineen talo on kustavilaisen uus-
klassismin viime vaiheen tyypillinen edus-
taja. Korppoon kartanon piirustukset eivät 
ole säilyneet. Museovirasto on tehnyt kar-
tanon mittapiirustukset vuonna 1969. 
Korppoon kartano on esimerkki Bassin 
pelkistetystä, yksinkertaisesta tyylistä, jolle 
sopusuhtaisuus antaa leimansa. Kartanosta 
muodostui perusmalli, jota Bassi tuli sovel-
tamaan tulevissa rakennussuunnitelmis-
saan.
 Halikossa sijaitseva Viurila on vanha 
rälssitila, jonka omistajia ovat olleet mm. 
Fleming-, Slang-, Mannersköld-, Wel-
lingk-, Lagerberg- ja Cronstedt –suvut. 
1700-luvun lopulla Armfelt -suku otti ti-
lan haltuunsa, jolloin August Filip Armfelt 
ryhtyi valmistelemaan uuden pääraken-
nuksen rakentamista.7 Ilmeisesti Armfelt 
tilasi piirustukset Charles Bassilta jo vuon-
na 1803. Talon rakennushistoria osoittaa, 
miten vaativa ja monivivahteinen työ kar-
tanon rakentaminen on ollut. Vaikeudet 
hankkia rakennusmateriaalia sekä kulje-
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tusvälineiden, tottuneiden työntekijöiden 
ja arkkitehtuuriteknisten apuvälineiden 
puute aiheuttivat sen, että rakennuksen 
pystytys ja sisustaminen veivät odotettua 
enemmän aikaa. Armfeltin ja Bassin valit-
semalle paikalle laskettiin perustus – sous 
bassement – vuonna 1806. Sota kuitenkin 
keskeytti rakennustyöt ja vasta vuonna 
1812 työt saatiin päätökseen. 
 Museovirasto on suorittanut pääraken-
nuksen mittauspiirustukset vuonna 1959. 
Kaksikerroksinen kivirakennus on sijoitet-

tu vapaasti tontille ilman siipirakennuksia. 
Rakennusta kattaa matala, aumattu satula-
katto. Rakennuksessa on aikakauden mu-
kaan toinen kerros saanut piano nobilen 
aseman, jolloin se on myös pohjakerrosta 
korkeampi. Julkisivu on jaettu heikosti ul-
konevalla frontonipäätteisellä keskirisalii-
tilla kolmeen 3-ikkunaiseen vyöhykkee-
seen. Keskirisaliittiin on sijoitettu pääsi-
säänkäynti. Gotlantilaista hiekkakiveä 
olevien pilasterien kehystämän portaalin, 
jossa on vuosiluku 1806, teki Taideakate-

Vanjärvi, julkisivu ja pohjakaava,1807, Mustion arkisto, KA.
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miassa samaan aikaan Bassin kanssa opis-
kellut Johan A. Göthe.8 Seinäpinnat ovat 
pääosin koristelemattomat. 
 1830-luvulla silloinen omistaja kreivi 
Magnus Reinhold Armfelt (1801-1845) 
suunnitteli laajentavansa päärakennusta. 
Turun kaupunginarkkitehti P.J. Gylich 
teki suunnitelman "Dessein till tvenne Fly-
gelbyggnader att förenas med Corps de 
logis å Wjurila Sätesgård". Päärakennuk-
seen oli tarkoitus lisätä siipirakennukset, 
mikä ei toteutunut. Magnus Reinhold 
Armfeltin aikana Viurilassa toteutettiin 
kuitenkin suurisuuntainen talousraken-
nusryhmä, joka doorilaisine pylväineen on 
kaiketi Suomen arkkitehtuurihistorian 
tunnetuin talousrakennuskompleksi.9

 Viurilan rakentaminen tapahtui sa-
maan aikaan, kun Bassi toimi Turun akate-
miatalon rakentamisen valvojana. Akate-
miantalon fasadi toistuu pelkistetyssä 
muodossa Viurilan päärakennuksessa. 
Charles Bassin suunnitelmat ovat päässeet 
täysiin oikeuksiinsa talon julkisivun sään-
nöllisissä suhteissa. Kokonaisuutena päära-
kennus edustaa yksinkertaisuudessaan 
erästä Bassin tyylikkäintä ja arvokkainta 
corps de logis’ta, jossa on ruotsalaisvaikut-
teinen uusklassismi heijastuu. 

Vanjärven kartano, Gammelby ja  
Artukaisten kartano
1600-luvulla Länsi-Uudellemaalle perus-

Suunnitelma Artukaisten kartanon portaiksi ja altaaniksi, TMA.
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tettuihin ruukinkartanoihin kuuluu yhte-
nä edustavimmista esimerkeistä Mustio, 
jonka omisti ruukinpatruuna Magnus Lin-
der nuorempi. Linderin suvun tiloja oli 
myös Vihdissä. Laamanni Adolf Linderin 
rakennuttaman Vanjärven kartanon Bassin 
signeeraamat piirustukset ovat vuodelta 
1807.10 Vanjärven kartanon suunnitel-
maan sisältyy julkisivu- sekä pohjakaava-
piirustus. Ehdotus esittää aumakattoista 
yksikerroksista rakennusta, jonka julkisivu 
on jaettu kolmeen osaan hammaslistan ko-
ristamien frontonipäätteisten kulmarisa-
liittien avulla. Rakennuksen pohjapiirus-
tuksessa karoliinista pohjakaava ei ole enää 
toteutettu puhtaana. Suunnitelmissa on 
todennäköisesti alkuaan ollut kiviraken-
nuksen rakentaminen, päärakennus toteu-
tettiin kuitenkin puisena. Bassin muita 
töitä tällä alueella ovat intendentinkontto-
rin ajalta Vihdin vuonna 1818 palaneen 
kirkon piirustukset vuodelta 1821. Kirkon 
korjaustyöt ajoittuivat samoihin vuosiin 
kuin Vanjärven lopullinen rakentaminen. 
 Intendentti Charles Bassi osti Kemiössä 
sijaitsevan Gammelbyn tilan vuonna 1818 
omistaen sen kuolemaansa asti. Vuonna 
1780 rakennettu päärakennus purettiin ja 
pystytettiin uudelleen vuosien 1818 ja 
1819 aikana.11Alkuperäinen rakennus jätti 
oman leimansa päärakennukseen tehdyistä 
uudistuksista huolimatta. Rakennuksen 
huonejako perustuu yhä karoliiniseen 
pohjakaavaan. Bassi ei ilmeisesti halunnut 
muuttaa radikaalisti rakennuksen julki-
sivua aikakauden tyylin mukaiseksi. Päära-
kennusta ajanmukaistettiin uutta suuntaa 
antavin sisustuselementein, mm. kaakeli-
uunein, tapetein, listoituksin, rintapanee-
lein ja boordein. Gammelby oli myös tar-
koitettu pysyväksi asuinpaikaksi suurelle 
perheelle, jolloin erilaiset talousrakennuk-
set karja- ym suojineen olivat välttämättö-
miä. Gammelbyn pitkä, keltaiseksi maalat-
tu puinen päärakennus ei sellaisenaan ole 
tyypillinen esimerkki Bassin arkkitehtuu-
rista, pikemminkin esimerkki aikakaudelle 
tyypillisestä pyrkimyksestä laajentaa ja 

muuttaa rakennusten ulkoasua ja sisätiloja 
vastaamaan ajan tyyliä, jolloin rakennuk-
sessa säilyy kuitenkin jälkiä edellisestä ai-
kakaudesta.
 Alkuaan Raision pitäjässä Maskun kih-
lakunnassa, nykyään Turun kaupungissa 
sijaitseva Artukaisten kartano kuului vuo-
sina 1803-1831 Carl Edvard Gyldenstol-
pelle (1770-1831).12 Gyldenstolpe toimi 
Turussa useassa eri julkisessa virassa, joten 
Gyldenstolpe ja Charles Bassi ovat olleet 
tekemisissä toistensa kanssa jo virkatehtä-
viensä johdosta, mm. Turun akatemiatalon 
rakentamisen aikana. Tästä johtuen on 
luonnollista, että Gyldenstolpe on tilannut 
Artukaisten kartanon uuden päärakennuk-
sen piirustukset Bassilta, joka asui edelleen 
Turussa huolimatta pääkaupungin muu-
tosta Helsinkiin.
 Turun kaupungin talonrakennustoi-
misto on tehnyt Artukaisten kartanon 
muutospiirustukset vuonna 1948 sekä ase-
mapiirustuksen vuonna 1951. Asemapii-
rustuksen mukaan rakennukset on ryhmi-
tetty symmetrisesti talouspihan ympärille, 
jolloin on noudatettu myöhäiskaroliinista 
esikuvaa. Tämä johtunee siitä, että tilalla 
oli useita vanhempia rakennuksia Bassin 
saadessa uuden päärakennuksen suunnit-
telutyön tehtäväkseen. Rakennuksen siipi-
nä ovat vanhemmat yksikerroksiset puura-
kennukset, joista toinen on varhaisempi 
päärakennus. Vuosina 1819-1827 toteute-
tun päärakennuksen julkisivua hallitsee 
kahden kerroksen korkuisena katon harja-
linjan yli jatkuva frontonipäätteinen poik-
kipääty. Rakennuksessa on alkuaan ollut 
kolme ovea, minkä osoittaa vuonna 1821 
tehdyn kivisten portaiden tilaus. Nämä 
piirustukset ovat säilyneet. Puutarhaan 
johtava porras on näyttävin puolikaaren 
muotoinen kivipaasi – altaani, josta johta-
vat suorat portaat puutarhaan. Artukaisten 
kartano edustaa Bassin arkkitehtuurissa 
vaatimattomampaa puista kartanotyyppiä, 
jossa on nähtävissä heijastuma Bassin työs-
kentelyajasta Ruotsissa. 
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Joensuun kartano
Halikossa sijaitsevan Joensuun omisti 
1300-luvulta vuoteen 1782 Hornien suku. 
Joensuu siirtyi Armfelt -suvulle maaherra 
Magnus Wilhelm Armfeltin (1725-1795) 
ostettua kartanon englantilaissyntyiseltä 
tukkukauppias Setonilta, jolle tila oli jou-
tunut Horneilta.13 Saatuaan vuonna 1803 
tilan haltuunsa Gustaf Mauritz Armfelt 
(1757-1814) piti Joensuun päärakennusta 
vaatimattomana ja vanhanaikaisena. Arm-
felt oli Kustaa III:n suosikkina seurannut 

uuden tyylisuunnan tuloa Ruotsiin tottu-
en loistokkuuteen. Armfelt oli saanut 
vuonna 1791 kuninkaalta Tukholman ul-
kopuolella Hagan linnan läheisyydessä si-
jainneen Frescatin, jonne hän rakennutti 
Desprez’n piirustusten mukaan huvilan, 
jota ei kuitenkaan nähnyt valmiina joudut-
tuaan epäsuosioon kuninkaan kuoltua.
 Armfelt aloitti Joensuun kartanon uu-
distustyöt kääntyen arkkitehtien Gjörwell 
ja Bassi puoleen. Turun akatemian kansle-
rina Armfelt seurasi akatemiatalon raken-

Joensuun kartano, pieni rakennus, 1804, kuva Museovirasto, Kuva-arkisto.
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Suunnitelma Fiskarsin ruukin päärakennukseksi, julkisivu ja kellarin pohjakaava, 1816, 
Fiskarsin historiallinen arkisto.
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tamista, joten oli luonnollista, että hän 
kiinnitti Joensuussa tehtäviin töihin arkki-
tehtikaksikon. Jo 23.5.1804 Armfelt oli 
pyytänyt nuoren arkkitehti Ch. Bassin teh-
dä suunnitelma pienen rakennuksen pys-
tyttämisestä Joensuuhun. 
 Joensuun kartanon pääpiirustukset ei-
vät ole säilyneet. Rakennuksesta on tehty 
julkisivupiirustukset vuonna 1962. Van-
han puisen päärakennuksen jatkeeksi ra-
kennettiin yksikerroksiset kiviset siipira-
kennukset. Myös keskelle jäänyt puura-
kennus rapattiin, jotta se olisi sulautunut 
yhteen siipiosien kanssa. Fasadi uudistet-
tiin frontespiiseineen. Julkisivua hallitsee 
korinttilaisten pylväiden reunustama por-
taali, jonka yläpuolella on Armfelt -suvun 
vapaaherrallinen vaakuna. Armfeltin ja 
Bassin tekemän suunnitelman pohjalta 
tehtiin päärakennuksen uudistamisen rin-
nalla myös puistoa ja talousrakennuksia 
koskeva uudistussuunnitelma. Bassi, "mon 
arcitecte de Cour" kuten Armfelt kutsui 
häntä, valvoi paikan päällä, että suunnitel-
maa noudatettiin.14 Suunnitelmasta toteu-
tui viljamakasiini, ensimmäinen profaani 
uusgoottilainen rakennus, joka rakennet-
tiin vuonna 1813 Bassin piirustusten mu-
kaan. 
 Armfeltin Joensuuta koskeneet suunni-
telmat eivät täysin toteutuneet. Gustaf 
Mauritz Armfeltin pojan, kreivi ja sittem-

min maaherra Gustav Magnus Armfeltin 
(1792-1856) aikana syntyi uusi kartanon 
laajennussuunnitelma, johon ilmeisesti 
Engel teki piirustukset. Ajatus uudistuksis-
ta ei ollut vieras myöskään kreivi Carl Ale-
xander Armfeltille (1794-1876), joka 
suunnitteli rakentavansa uuden sisääntulo-
hallin.15 Nämäkään suunnitelmat eivät to-
teutuneet. 

Fiskarsin kartano ja Vuojoen kartano 
Fiskarsin ruukki Pohjan pitäjässä Länsi-
Uudellamaalla perustettiin vuonna 1649. 
Fiskars siirtyi Orisbergin rautaruukin ta-
voin vuonna 1783 värmlantilaiselle Bengt 
Magnus Björkmanille. Magnus Björkman 
suunnitteli 1800-luvun alussa suuren pää-
rakennuksen pystyttämistä ruukinalueel-
leen Fiskarsiin. Hänen suunnitelmiensa 
mukaan rautateollisuuden pääruukki Poh-
janmaalla olisi Orisberg ja Uudellamaalla 
Fiskars. Suomen siirryttyä Venäjän suur-
ruhtinaskunnan osaksi Bengt Magnus 
Björkman ei enää Ruotsin kansalaisena 
voinut omistaa maaomaisuutta Suomessa, 
joten hänen poikansa Bengt Ludvig Björk-
man osti vuonna 1815 Fiskarsin, jonka 
hän kuitenkin myi vuonna 1822 turkulai-
selle John Julinille.16

 Fiskarsin corps de logis’n perustustyöt 
aloitettiin vuonna 1805 Bengt Magnus 
Björkmanin aikana. Vuoden 1808 sota 
kuitenkin keskeytti rakennushankkeet. 
Ostettuaan Fiskarsin Bengt Ludvig Björk-
man ryhtyi jatkamaan kesken jäänyttä pää-
rakennushanketta. Hän tilasi Pehr Grans-
tedtilta Helsingistä piirustukset kolmiker-
roksiseksi corps de logis'ksi. Piirustukset 
valmistuivat lokakuussa 1815. Suunnitel-
mapiirustukset eivät kuitenkaan tyydyttä-
neet Björkmania, vaan hän pyysi Charles 
Bassia Turussa korjaamaan niitä. Bassin 
piirustukset olivat valmiina helmikuussa 
1816. Granstedtin ja Bassin suunnitelmien 
pohjalta toteutunut päärakennus ei kui-
tenkaan tyydyttänyt täysin tilaajaa, koska 
päärakennuksen ulkoasun parantamiseksi 
Björkman tilasi muutossuunnitelman Carl 

Suunnitelma Vuojoen päärakennukseksi, 
asemapiirros, julkisivut pohjoiseen, TMA.
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Ludvig Engeliltä, joka hiljattain oli muut-
tanut Suomeen. Björkmanin myytyä 
omaisuuden jo vuonna 1822 turkulaiselle 
apteekkari ja teollisuusmies John Julinille 
alkoi voimakas rakentamisen kausi, johon 
Engel osallistui. 17

 Fiskarsin ruukin päärakennus oli sijoi-
tettu jyrkkään rinteeseen. Arkkitehtonisin 
ratkaisuin tuli vähentää graniittisella kivi-
jalalla olevan kolmikerroksisen rakennuk-
sen voimakasta vertikaalivaikutelmaa. En-
simmäinen kerros on heikosti rustikoitu 
muiden kerrosten seinäpinnan ollessa sileä. 
Pystysuunnassa painopiste on heikosti ul-
konevassa keskirisaliitissa. Keskirisaliittia 
korostaa lisäksi neljä doorilaista pylvästä, 
jotka kannattavat portaalin yläpuolella toi-
sen kerroksen korkeudella olevaa altaania. 
Aumakatto katettiin ruukin omaa tuotan-
toa olleilla kuparilevyillä. Bassi painotti 
rakennuksen horisontaalisia dimensioita. 
Hän suunnitteli olosuhteiden sallimissa 
puitteissa mahdollisimman harmonisen 
fasadin. Fiskarsin kartano on esimerkki 
useamman arkkitehdin työstä saman pro-
jektin parissa. Fiskarsin kartanon raken-
nussuunnitelmiin vaikutti lisäksi omistus-
suhteissa tapahtunut muutos. John Julinin 
tyytyväisyydestä Bassin arkkitehtuuriin 
Fiskarsissa viittaa myös se, että Julin valitsi 
Bassin Turkuun rakennetun kaupunkita-
lonsa suunnittelijaksi.
 Eurajoen pitäjässä sijaitseva Vuojoki 
mainitaan asiakirjoissa ensimmäisen ker-
ran 1500-luvun lopulla. Vuojoen kukois-
tuksen aika alkoi, kun Lars Magnus Björk-
man (1793-1869), aateloituna 1834 Björ-
kenheim, sai tilan haltuunsa. Björkman 
rakennutti kartanon, joka oli suvun hallus-
sa vuoteen 1908.18 
 Fiskarsin omistaneen Bengt Magnus 
Björkmanin poika, Orisbergin ruukin pat-
ruuna Lars Magnus Björkman osti Vuojo-
en kartanon 1828. Hän käynnisti 1830-lu-
vun alussa suurisuuntaiset rakennustyöt 
Vuojoella. Vuojoella rakennuskannan uu-
siminen aloitettiin karjapihan rakennuk-
sista vuonna 1831, joita varten Charles 

Bassi oli tehnyt suunnitelmat. Mitä toden-
näköisemmin Bassi oli myös päärakennus-
ta koskevien ensimmäisten suunnitelmien 
ja perusratkaisujen tekijä. Lars Magnus 
Björkman kirjoitti Bassille, “Högädre Herr 
Intendent och Riddare”, Turkuun 
1.6.1831 ilmoittaen saaneensa piirustukset 
ja ehdotukset materiaaleista odottaen saa-
vansa puuttuvat piirustukset sopivan tilai-
suuden tultua. Björkman ehdotti myös 
tapaamista Turussa 26. tai 27.6.1831, jotta 
voisi neuvotella intendentin kanssa puut-
tuvista piirustuksista. Kartanon pääkirjassa 
mainitaan uusi corps de logis jo vuonna 
1831.19

 Bassin päiväämättömät suunnitelmat 
Vuojoen päärakennukseksi koskevat ra-
kennuksen kahta leikkausta ja julkisivuja 
puistoon. Vuojoen kartanon fasadissa käy-
tetty ratkaisu esiintyy myös vuonna 1831 
Turkuun suunnitellussa Trappin talossa. 
Bassin ensimmäiset suunnitelmat koskivat 
Vuojoen talousrakennuksia, joissa on käy-
tetty sileän seinäpinnan jäsentävänä tekijä-
nä harkotusta ja kaariaukotusta.
 Vuojoen corps de logis muodostaa ra-
kennussommitelman keskeisen osan. Kol-
mikerroksisen rakennuksen fasadi on jaet-
tu kolmen ikkuna-akselin levyisellä attika-
päätteisellä keskirisaliitilla, jonka molem-
min puolin on kolme ikkuna-akselia. En-
simmäinen kerros on voimakkaasti rusti-
koitu, ylempi sileä. Ikkunakehystyyppien 
vaihtelu osoittaa kerrosten hierarkian. Bas-
si on sijoittanut samaan linjaan pääraken-
nuksen molemmin yksikerroksiset keskiri-
saliitein korostetut sivurakennukset. Tämä 
uusi ratkaisu säilyi lopullisessa toteutukses-
sa. Päärakennuksen joen puoleisella sivulla 
on koko rakennuksen levyinen puolipyö-
reä terassi, joka on koristeltu geometrisin 
istutuksin. Tämäkin aihe esiintyy sellaise-
naan edelleen Gylichin suunnitelmissa.
 Gylichin piirustussarjassa on neljä eri-
laista variaatiota. Suunnitelmat seuraavat 
Bassin kokonaisratkaisua rakennusten vo-
lyymin ja sijoittelun osalta. Eroavuudet 
koskevat risaliittia, arkkitehtonisia yksi-
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tyiskohtia sekä sivurakennusten julkisivu-
jen käsittelyä. Engelin mukaantulo Vuojo-
en suunnitteluun tulee esiin 26.2.1836 
päivätystä muistiosta.20 Lars Magnus Björ-
kenheim oli kirjoittanut Engelille pyytäen 
uusia tai korjattuja julkisivupiirustuksia 
päärakennuksen kivijalan, kellarikerroksen 
samoin kuin sivurakennusten perustusten 
ollessa valmiina.
 Bassia on pidettävä Vuojoen kartanon 
kolmen rakennuksen kompleksin sijoitte-
luidean, volyymin, aukotusten ja mitta-
suhteiden luojana. Päärakennuksen ja si-
vurakennusten sijoittaminen samaan lin-
jaan on uutta ajan kartanoarkkitehtuuris-
sa, jossa pihasuunnitelmat pääosin nou-
dattivat suljettua barokkipihan perinnettä. 
Siipirakennukset pienensivät pääraken-
nuksen luonnetta korkeana rakennuksena. 
Pääosa sekä Fiskarsin että Vuojoen karta-
non piirustuksista on säilynyt.
 Vuojoen kartanon kohdalla toistuu Fis-
karsin kartanon rakennushistoria kolmen 
arkkitehdin osallistuessa lopullisen raken-
nuksen muotoutumiseen. Nyt vain Pehr 
Granstedtin tilalla oli turkulainen Pehr Jo-
han Gylich. Vuojoen kartanon lopullista 
ulkoasua pidetään kuitenkin Carl Ludvig 
Engelin monumentaalisimpana kartano-
suunnitelmana, vaikkakin Charles Bassi 
saa kunnian yhtenäisen kolmen rakennuk-
sen kokonaiskompleksin suunnittelijana. 
 Charles Bassin asema Turun akatemia-
talon rakennustöiden valvojana sekä sit-
temmin Intendentinkonttorin johtajana 
näyttää vaikuttaneen siihen, että Turun 
akatemian opettajat sekä kaupungin virka-
miehet ja porvaristo kääntyivät hänen 
puoleensa erilaisten rakennuskysymysten 
johdosta. Bassin ilmoittelu sanomalehdissä 
Turkuun asettumisen alkuvuosina oli osal-
taan auttamassa työtilausten saamisessa. 
Useat kartanoiden ja yksityisen kaupunki-
talojen tilaustyöt ovat tulleet henkilökoh-
taisten kontaktien ja sukulaisuussuhteiden 
välityksellä. Carl Christoffer Gjörwell 
käytti myös vanhaa ystäväänsä ja työtoveri-
aan omien töidensä valvojana Suomessa. 

 Arkkitehtonisen yhteyden katketessa 
virallisesti Ruotsiin Suomen uusklassinen 
tyylikausi jatkui maan oman intendentin-
konttorin ja Charles Bassin antaessa sille 
suunnan. Bassin aikalaisista hänen pahim-
pia kilpailijoitaan olivat konduktööri Arp-
pe, arkkitehdit Granstedt, Gylich ja lopul-
ta Engel. Vuosien 1808-1809 sota, joka 
piti Bassin lopullisesti Suomessa, valtiolli-
nen muutos sekä pääkaupungin siirto Hel-
sinkiin vaikuttivat Bassin työhön. Ruotsa-
lais-ranskalaisen koulutuksen saanut italia-
laissyntyinen kustaviaani ja klassisti Bassi 
ei hyväksynyt seuraajansa saksalaisen En-
gelin arkkitehtuuria. Bassin palattua Tur-
kuun vuonna 1824 rakennussuunnitelmis-
sa on havaittavissa empiren vaikutusta. 
Charles Bassin profaani arkkitehtuuri sekä 
kirkkoarkkitehtuuri olivat yhdysside myö-
häiskustavilaisen ajan ja empiren välillä. 
Sekä Bassi että Engel kuolivat vuonna 
1840. Engelin arkkitehtoninen luomus 
Helsinki oli noussut pääkaupungiksi. Bas-
silla oli kuitenkin ratkaiseva osuus klassi-
sen arkkitehtuurin perinteen syntymiseen 
Suomessa. Bassi antoi myös ensimmäisenä 
ammatillisesti koulutettuna arkkitehtina ja 
perustetun intendentinkonttorin johtajana 
suuntaviivat valtiollisen rakennushallin-
non ja arkkitehtuurin traditioon Suomes-
sa.

Piirustukset
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Museovirasto, Rakennushistorian osaston arkisto, Hel-
sinki
Turun kaupunginarkisto, Maistraatin arkisto, Turku
Turun maakunta-arkisto, Vuojoen arkisto, Turku
Yksityiskokoelmat, Helsinki, Ruotsi
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B a s s i n  s u u n n i t e l m a  H a l i k o n 
k i r k o n  l a a j e n t a m i s e k s i  1 8 1 3

Halikon keskiaikainen kirkko rakennettiin 
1400-luvun toisella puoliskolla. Kirkko on 
Joensuun (Åminnen) kartanon omistajien 
Hornien rakentama, ja kartanon omistajal-
la on siten ollut patronaattioikeus eli 
muun muassa valta asettaa papit seurakun-
taan.1 Kirkossa oli alkuaan kaksilaivaiseksi 
holvattu runkohuone, jonka etelänpuolei-
nen laiva oli leveämpi. Runkohuoneen 
pohjoispuolella sijaitsi sakaristo ja etelä-
puolella asehuone. Maaherra Arvid Horn 
rakennutti kirkkosalin eteläpuolelle 
1600-luvulla barokkityylisen Vuorentaan 
kartanon hautakappelin.
 Joensuun kartanon myynnin yhteydes-
sä 1786 patronaattioikeus siirtyi Turun 
läänin maaherralle, kenraali vapaaherra 
Magnus Wilhelm Armfeltille. Vuonna 
1799 kirkkoa pidennettiin itään runko-
huoneen levyisellä taitteisella kuorilla. Laa-
jennussuunnitelman laati muurarimestari 
Johan Sundsten (kuva 1).2 Tarkoituksena 
oli sekä kaunistaa että laajentaa kirkkoa, 
joka oli väkilukuun nähden aivan liian ah-
das. Laajennuksen alkuperäisenä sysäykse-
nä oli ilmeisesti rakentaa edesmenneelle 
M. W. Armfeltille hautakappeli (k. 1795).3 
Suunnitelmassa kuorin laajennuksen alle 
on sijoitettu kahdeksankulmainen, holvat-
tu hautakuori, josta nousevat portaat maan 
pinnalle kirkon itäpäädyssä.

Laajennushanke
Piispantarkastuksessa 1807 kiinnitettiin 
huomiota kirkon ahtauteen. Kirkkoherra 
Bengt Jacob Ignatius ehdotti tiiliholvien ja 
pilarien purkamista sekä uuden lautahol-

vin tekemistä. Holvien tiilet voitaisiin näin 
käyttää sakariston laajennukseen. Samalla 
mainittiin muun muassa, että Hornien 
hautakuori oli joko korjattava tai purettava 
pois.  Jo tällöin nousi esiin kirkon laajenta-
minen ristikirkoksi.4
 Sota tuli väliin ja asia eteni vihdoin elo-
kuussa 1811, jolloin Kustaa Mauri Armfelt 
oli Suomessa. Hän ja hänen veljensä Viuri-
lan kartanon omistaja, vapaaherra August 
Philip Armfelt lupasivat kustantaa suuren 
osan laajennuksesta, mutta samalla K. M. 
Armfelt toivoi kirkosta itselleen sukuhau-
taa sekä kartanostaan kirkolle johtavan 
puukujanteen päätteeksi koristeltua pää-
tyä, jonka hän itse kustantaisi, mutta jonka 
suunnitelma tulisi yksinomaan olemaan 
hänen oman makunsa mukainen.5
 Muurarimestari Johan Sundsten laati 
1811 piirustuksen kirkon laajentamiseksi 
ristikirkoksi (kuva 2).6 Sundstenin piirus-
tuksessa runkohuoneen mitat ja suhteet 
eroavat huomattavasti olemassa olevaan 
tilanteeseen ja hänen 13 vuotta aikaisem-
min piirtämäänsä ja sittemmin toteutet-
tuun laajennukseen nähden. Samoin kuo-
rin taitteisuus on liian laakea. Näillä mi-
toilla ristikirkosta on toisaalta saatu piirus-
tuksellisesti suhteikkaampi. Pohjoisen ris-
tisakaran itäpääty on varattu sakaristolle ja 
sen taakse sijoittuvalle varastohuoneelle. 
Pohjaratkaisussa on ilmeisesti pyritty käyt-
tämään hyödyksi vanhan keskiaikaisen sa-
kariston seiniä, mikä on johtanut pohjoi-
sen ristisakaran erikoiseen tilaratkaisuun. 
Sakaristosta johtaa käynti saarnastuoliin 
niin sanottua muuriporrasta pitkin. Kirk-
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Muurarimestari Johan Sundstenin Halikon kirkon laajennussuunnitelma 1798.
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Muurarimestari Johan Sundstenin piirustus Halikon kirkon laajentamiseksi ristikirkoksi 
1811. Valok. A. Sihvola. KA.
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kosalin pohjoista kohti johtava käytävä 
loppuu yllättävästi suoraan seinään eikä 
pohjoispuolella ole sisäänkäyntiä. Eteläi-
nen ristipää näyttää sitä vastoin selvästi 
muokatun pääsisäänkäynniksi: päätyyn on 
sijoitettu sisäänkäynnin lisäksi kaksi ikku-
naa ja julkisivunimitys ’maantielle päin’ 
osoittaa pääasiallisen lähestymissuunnan. 
Saarnastuolin ja keskikäytävän väliin sijoit-
tuvat penkit on piirretty mielenkiintoisesti 
sivuittain. Mahdollisesti ajatuksena ovat 
olleet kääntöpenkit; pohjoiseen katsotaan 
saarnaa seuratessa ja etelään alttaripalvelus-
ta seuratessa, jolloin toisaalta katseet olisi 
suunnattu keskikäytävän toiselle puolelle 
seurakuntaan päin. Tässä vaiheessa Arm-
feltien hautakuorit ovat edelleen ajateltu 
sijoitettaviksi kuorin alle, sillä kuorin vas-
takkaisien ikkunoiden alle on sijoitettu 
segmenttikaariset aukot ja portaat erotuk-
sena vuoden 1798 suunnitelmasta, jossa 
käynti hautakuoriin oli esitetty kirkon itä-
päädystä. Kuorin lattiaan on hahmoteltu 

”kellarin” sisäänkäyntien päälle tasoerot. 
Kuorin alle ei kuitenkaan rakennettu hau-
takuoreja.7 Maaliskuussa 1812 intenden-
tinkonttoria pyydettiin laatimaan detalji-
piirustus uudesta puuholvin rakenteesta 
sekä kustannusarvio.8

Intendentinkonttorin puuholvipiirustus 
1812 ja laajennussuunnitelma 1813
Intendentinkonttorissa laadittiin uudet 
suunnitelmat kirkon laajentamiseksi. 
Vuonna 1812 konduktööri A. W. Arppe 
on piirtänyt ja kontrasigneerannut piirus-
tuksen (kuva 3). Arppen allekirjoituksesta 
ilmenee konduktöörien vakiintunut tapa 
piirtää ja tekstata kuva valmiiksi ja vetää 
kontrasigneerausta merkitsevä kauttaviiva 
valmiiksi, niin että intendentin oli helppo 
tarkistaa piirustus ja allekirjoittaa se. Ky-
seessä on puuholvin detaljipiirustus eikä 
varsinainen laajennussuunnitelma. Ylempi 
kuva eli leikkauspiirustus esittää uuden 
puuholvin rakennetta ja alapuolelle sijoit-
tuu holvien liittymistä esittävä pohjapii-
rustus. Konseptipiirustus on äärimmäisen 
luonnosmainen ja nopeasti tehty. Leik-
kausviivat ovat jääneet kesken ja kirkon 
ääriviivat on piirretty kahdella yhtenäisellä 
viivalla ilman mitään aukkoja.9
 Vuonna 1813 laadittiin varsinainen 
laajennussuunnitelma, johon on uutena 
elementtinä ilmestynyt eteläisen ristipää-
dyn portiikkiaihe (kuva 4). Suunnitelma 
on kauniisti laveerattu konseptipiirustus, 
johon sijoittuvat eteläjulkisivu, pohjapii-
rustus ja lyhyt selitysosa. Pohjapiirustuk-
sessa vanhan kirkon seinät ovat kokomus-
tat, kun taas laajennuksen seinärakenteet 
on laveerattu hennon vaaleanpunaisella, 
hieman violettiin kallistuvalla sävyllä. Pu-
nainen väri oli piirustuksissa varattu kivi-
rakenteille ja kellertävän okra puuraken-
teille. Sakariston uuni on merkitty okran-
väriseksi ajatuksellisesi ilmeisesti sen takia, 
että siinä poltettiin puuta. Kyseessä oli pel-
tiuuni eikä tiilestä muurattu kaakeliuuni, 
joka esitettiin piirustuksissa punaisella. 
Pohjapiirustuksessa hautakuorien muuri-

 Intendentinkonttorin Halikon kirkon puuhol-
vipiirustus 1812. Valok. A. Sihvola. KA.
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Bassin suunnitelma Halikon kirkon laajentamiseksi ristikirkoksi 1813. KA.
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aukot on lyijykynällä luonnosteltu um-
peen. Samoin lyijykynällä on luonnosteltu 
vasemman puoleisen hautakuorin kohdal-
le portaat.10

 Vaikka kirkon pohjapiirustus laajenne-
tussa muodossaan on tasavartisen ristin 
muotoinen, muodostuu kirkon sisätila pi-
demmästä runkohuoneesta, johon yhtyy 
lyhyempi poikkilaiva, sillä laajennuksen 
uusista ristisakaroista varattiin pohjoispää-
dystä tilat sakaristolle ja varastohuoneelle, 
kun taas eteläpäätyyn sijoitettiin keskikäy-
tävän molemmin puolin hautakuorit. 
”Holvimaisemassa” tasavartisuus täyttyy 
silti kirkon yläosassa, koska ristivarsien 
päätyhuoneiden yläosat varattiin lehtereil-
le.11 Pohjapiirustuksen symmetrisestä jä-
sentelystä kiinnittyy huomio pohjoiseen 
ristivarteen, jossa sakariston ja varastohuo-
neen muodostamasta epäsymmetriasta 
huolimatta sekä julkisivun ikkuna-aukotus 
että kirkkosaliin johtava ovi on sijoitettu 
symmetrisesti. Saarnastuoli oli merkitty 
siirrettäväksi eteläpuolelta pohjoispuolelle. 
Vaikka kirkon länsi-itäakseli onkin ensim-
mäisen kerroksen tasolla pitempi kuin 
etelä-pohjoisakseli, muodostuu jälkimmäi-
nen etelänpuoleisen portiikkiaiheen joh-
dosta tärkeämmäksi akseliksi. Neljä doori-
laista pylvästä nousee eteläpäädyn ympäril-
le rakennetulta jalustalta, johon nousee 
kolmelta suunnalta kolmen askeleen por-
rasaihe. Neljännessä suunnassa, pohjoises-
sa portaat kääntyvät eteläsakaran kulmien 
ympärille, jolloin porrasjalusta muodostaa 
visuaalisesti poikittaisen suorakaiteen, jos-
sa vanhan kirkon runkohuoneen muoto 
kertautuu.
 Etelänpuoleinen ja ainoa julkisivupii-
rustus on laveerattu harmaan eri sävyillä, 
niin että vanha kirkko sijoittuu taustalle 
tummempana, kun taas eteläisen ristivar-
ren päätyyn suunniteltu portiikki nousee 
esiin vaaleana tummien varjokohtien ko-
rostamana keskeisaiheena. Pylväiden kan-
nattama portiikki kannattaa palkistoa ja 
yksinkertaista temppelipäätyä, jonka sile-
äksi rapatun kolmion alakulmiin sijoittu-

vat kaarevat kulma-aiheet. Vanhan kirkon 
ikkunat on piirretty pyörökaarisina. Uusi-
en ristivarsien kattokulma on laakeampi 
kuin runkohuoneen keskiaikainen jyrkkä 
kattokulma ja ristivarsien katonharja on 
matalammalla kuin runkohuoneessa.
 Laajennussuunnitelman allekirjoituk-
sena ovat ainoastaan intendentti Charles 
Bassin lennokkaat nimikirjaimet. Se, ettei 
piirustuksesta löydy muita identifiointitie-
toja, kuten paikkaa (Turku), virastoa (In-
tendentinkonttori) eikä päivämäärää, voi 
johtua useasta syystä. Kyseessä on konsep-
tipiirustus eli virastoon jäävä kaksoiskap-
pale. Toisaalta hanke oli siinä mielessä eri-
koinen, että kustannukset jakautuivat 
osittain seurakunnan ja osittain vapaaherra 
Armfeltin kesken. Bassi sai ilmeisesti pii-
rustuksen laatimisesta erillisen korvauksen 
Armfeltiltä, kun taas Intendentinkontto-
rissa tehdyt suunnittelutyöt olivat virkatöi-
tä. Piirustuksen laatiminen oli siis osittain 
virkatyötä (ristikirkkolaajennus detaljei-
neen) ja osittain viraston ulkopuolista 
suunnittelua (portiikki).
Portiikki sijoittuu Joensuun kartanolta 
johtavan ja Kustaa Mauri Armfeltin istut-
taman puukujanteen päätteeseen. Armfelt 
halusi päädystä suunnitellun, jotta se näyt-
täytyisi koristuksena (”en prydnad för ave-
nuen till Åminne”) Joensuun kartanon 
kujalle. Bassilla oli käytettävissään kirkko-
herra Ignatiuksen lähettämä perusteellinen 
selonteko Armfeltin ajatuksista ja mielipi-
teistä. Armfelt lupasi kustantaa portiikin, 
jottei seurakuntaa tarvitsisi rasittaa hänen 
omien mielikuvitustuotteidensa (”fanta-
sier”) takia.12 Intendentinkonttori ilmoit-
taa suunnitelleensa portiikin Armfeltin 
pyynnöstä, ja että se tullaan rakentamaan 
hänen kustannuksellaan, joten portiikin 
osuutta ei kirkon materiaali- ja kustannus-
laskelmaan ollut otettu huomioon.13

Intendentinkonttorin 
saarnastuolipiirustus 1814
Intendentinkonttorissa Turussa Bassi (C. 
B.) on allekirjoittanut ja Arppe (AWA) 
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kontrasigneerannut saarnastuolipiirustuk-
sen (pohja ja sivukuva) 9 maaliskuuta 
1814 (kuvat 6 ja 7). Piirustustekniikan 
vauhdikkuuden perusteella voi olettaa vii-
vapiirustuksen olevan Bassin käsialaa. 
Saarnastuolin koriosa on monikulmainen, 
jonka sivujen suorakaiteen muotoisiin pei-
leihin on sijoitettu rombikuvio koristei-
neen. Lisäksi peilien kulmiin on sijoitettu 
pienet koristeaiheet. Korin alaosa laskeu-
tuu telttamaisesti ja sen päättää pyöreä kä-
pymäinen aihe. Kori on kannatettu seinäs-
tä eikä sillä ole erillistä jalkaosaa. Portaat 
ovat huomattavan laakeat ja suorat ja nii-
den kaide on jaoteltu kolmeen peiliin, jois-
ta keskimmäinen on levein. Kaikukatos on 
yksinkertainen monikulmio.14 Portaiden 
suhteettoman laakea nousukulma herättää 
kysymyksiä: oliko kirkkoherran erityinen 
toivomus matalalla sijaitseva saarnastuoli 
vai eikö Bassi ollut aiemmin piirtänyt saar-
nastuoleja. Toisinaan saarnastuoleista piir-
rettiin vain koriosa ilman porrasosaa.
 Saarnastuolin rakensi Cairenius koivus-
ta, petsasi sen mahongin väriseksi ja koris-
teli kipsiornamenteilla.15 Tove Riskan mu-
kaan tämä alkuperäinen väri oli voimak-
kaan ruskeanpunainen ”seetrinväri”, jolla 
sisätilan penkit, lehterit ja saarnastuoli oli 
maalattu. Lehtereissä oli yksinkertaiset 
peilit, joiden pystylistoissa oli uurteet. 
Saarnastuolin rungossa kiersi alun perin 
teksti lahjoittajasta sekä päivämäärä 24. 
joulukuuta 1815.16 Toteutettu saarnastuo-
li eroaa piirustuksesta siinä, ettei sen yksin-
kertaisissa suorakaiteen muotoisissa pei-
leissä ole koristeellisia vinoneliöitä. Lisäksi 
piirustuksesta poiketen katoksen reunuk-
seen on tehty koristelistoitus ja saarnastuo-
li on varustettu sirorakenteisella jalkaosal-
la, kun piirustuksessa sitä ei ole lainkaan.

Laajennustyö 1812–15
Laajennustyö toteutettiin vuosina 1812–
15 (kuva 5). Armfeltin kärsimättömyys 
rakennustyön suhteen käy ilmi siitä, että 
kirkon purkutyöt aloitettiin jo kesällä 
1812 ennen kuin varsinainen laajennuspii-

Agathon Reinholmin piirros Halikon kirkosta 
1885. Vasemmalla näkyy Bassin suunnit-
telema ja vasta 1834 rakennettu portiikki, 
joka purettiin jo 1891. MVhka.

Intendentinkonttorin Halikon kirkon saar-
nastuolipiirustukset 1814. KA.
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rustus oli laadittu. Toisaalta Arppen laati-
ma puuholvin rakennepiirustus oli jo tehty 
huhtikuussa 1812.
 Vanhat holvit ja pilarit purettiin sa-
moin kuin asehuone ja Vuorentaan Horni-
en hautakappeli, josta jäi kirkon eteläsei-
nään muistuttamaan vapaaherra August 
Filip Armfeltin lahjoittama kivilaatta vaa-
kunoineen. Sisätila sai puisen tynnyrihol-
vin. Purkamistöiden rakennusmestarina 
toimi kesällä 1812 läänin rakennusmestari 
Joh. Blomström. Lattia laskettiin samalla 
35 cm alemmaksi poistamalla vanhat luut 
ja liika multa. Pohjoissakaran rakentami-
sessa kesällä 1813 työnjohtajana toimi tur-
kulainen rakennusmestari Mikael Hartlin 
(Piimänen). Pitäjän puuseppä ja lasimesta-
ri Israel Cairenius kunnosti ikkunat ja pen-
kit; seppä Lindvall teki sepäntyöt. Eteläi-
sen ristivarren työnjohtajaksi vuodeksi 

1814 valittiin Cairenius.17

 Kirkon sisä- ja ulkomaalauksen teki 
maalari Fredric Ellmeen (Ellmén), joka 
myös tekstasi sakaristoon oven yläpuolelle 
laajennuksesta kertovan tekstin.18 Kirkon 
katto maalattiin valkoiseksi ja holvien leik-
kauskohtaan lisättiin keltainen aurinko. 
Seinien maalauskoristelu käsitti harmaiksi 
maalatut ja jalustalla seisovat doorilaiset 
pylväät, jotka päättyvät holvin alaosan lis-
toitukseen. Seinät oli maalattu graniitti-
imitoinnilla, niin että vaaleanpunaiseen 
pohjaväriin oli roiskemaalattu valkoisia ja 
mustia täpliä. Saarnastuolin taakse maalat-
tiin draperia eli verholaskostelu.19

 Ristivarret rakennettiin pääasiassa har-
maakivestä, mutta pohjoisen ristivarren 
yläosa on muurattu tiilestä ja rapattu. Rap-
paukseen on lisäksi kiinnitetty rautapelti-
nen kyltti, jossa on vuosiluku 1813.20

 Eteläisen ristivarren päätyyn suunnitel-
luista hautaholveista itäisempi Armfeltien 
sukuhauta toteutui tiilisine ristiholvei-
neen. Läntiseen huoneeseen sijoittui lo-
pulta ruumishuone (kaluhuone) puisine 
laipioineen ja sen alle kellari. Näiden kum-
mankin sisäänkäynti rakennettiin suoraan 
ulkoa, kun suunnitelmissa ne avautuivat 
suoraan kirkkosaliin vastaavasti kuin Hor-
nien Vuorentaan barokkinen hautakuori 
oli tehnyt.
Hautakuorit ja doorilainen pylväspääty
 Knapaksen mukaan hautakuoreja alet-
tiin rakentaa kirkkoihin Ruotsi-Suomessa 
suurvalta-ajalla. 1700–1800-lukujen vaih-
teeseen mennessä ne eivät enää soveltuneet 
ajan makuun ja tapoihin. Suuraatelin voi-
tokkaiden miesten oma ja suvun kunnia 
oli aikoinaan manifestoitunut jumalanpal-
velusten aikana lahjoitusten muodossa 
sekä erityisesti kuoleman jälkeen hautavaa-
kunoissa, arkuissa ja hautakuorissa. 
1700-luvun lopulla oli puolestaan siirrytty 
persoonallisempaan ja uudentyyppiseen 
hautauskäytäntöön, joka ilmeni kirkko-
maalle sijoitettavissa hautakappeleissa. 
Armfelt pitäytyi rakentamisessaan vanhaan 
traditioon ja Halikon kirkon laajennus-

Louis Jean Desprez’n suunnitelma Kustaa 
III:n mausoleumiksi n. 1792. Wollin 1936.

Suunnitelma lähteen koristelemiseksi. Joen-
suun kartanon arkisto. Mvhka.
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suunnitelmaan liittyvät hautakappelit on 
nähtävä jo rakentamisaikana vanhanaikai-
sena.21 Vaikka kirkon sisätilaan sijoitetut 
hautakappelit olivat aikanaan funktioltaan 
jo vanhanaikaisia, niin arkkitehtoniset kei-
not, joilla näitä hautakuoria korostettiin 
pylväspäädyn muodossa, olivat virallisen 
arkkitehtuurinäkemyksen mukaan ajan-
mukaisia. Mahdollisesti rakennusvaiheen 
muutos, jossa hautakuorien sisäänkäynnit 
siirrettiin avautumaan kirkkosalin sijaan 
suoraan kirkkomaalta, olivat osoitus tä-
män vanhanaikaisuuden tiedostamisesta.
 Lilius on käsitellyt kreikkalaisten, roo-
malaisten ja keskiaikaisten aiheiden käyt-
töä suomalaisessa arkkitehtuurissa vuosina 
1780–1830. Ensimmäisessä vaiheessa noin 

vuoteen 1818 vaikutteet näkyivät pääasias-
sa kirkkoarkkitehtuurissa ja innoitus tuli 
silloin Paestumin ja Sisilian kreikkalaisista, 
doorilaisista temppeleistä. Lilius nostaa 
suomalaisesta kirkkoarkkitehtuurista esiin 
Jean Louis Desprez’n suunnitteleman Hä-
meenlinnan kirkon ja Pietarsaaren maa-
laiskunnan keskiaikaisen kirkon, johon 
suunniteltu temppelipääty on ilmeisesti 
myös Desprez’n käsialaa. Halikon kirkon 
doorilainen temppelipääty periytyy Liliuk-
sen mukaan vain epäsuorasti Paestumista 
ja hän löytää sille suoranaisen mallin 
Desprez’n suunnitelmasta Kustaa III:n 
mausoleumiksi, joka suunniteltiin heti 
vuoden 1792 kuninkaan murhan jäl-
keen.22 Desprez’n suunnitelma esittää Kus-
taa III:n hautakappelisuunnitelmaa (kuvat 
8 ja 9). Sen julkisivussa neljä uurrettua pa-
estumilaista pylvästä kannattaa yksinker-
taista temppelipäätyä ilman palkistoa ja 
listoituksia, joka on muotoiltu sarkofagi-
muotoon. Mausoleumin kummallekin 
puolelle sijoittuvat luonnonkiviin hakatut 
riimukivitekstit viittauksena Ruotsin his-
toriaan. Leveä pyörökaarinen aukko johtaa 
varsinaiseen tynnyriholvattuun kulttihuo-
neeseen, jonka takaseinän syvennykseen 
sijoittuu Kustaa III:n sarkofagi ja sen eteen 
sureva sotilas, jonka vieressä on pallo, jota 
koristaa Ruotsin valtionvaakunan kolme 
kruunua. Sotilaan kilvessä on Armfeltien 
vaakuna. Mausoleumin takaosan puoli-
pyöreästä huoneesta on yhteys sivuosien 
grottoihin ja sieltä johtavat portaat yläker-
rokseen. Tämä Desprez’n piirustus oli 
Armfeltin hallussa ja hänen omistukses-
saan oli myös muita Desprez’n suunnitel-
mia kuninkaan mausoleumiksi. Lisäksi 
Armfelt oli itse allekirjoittanut erään veis-
tosryhmäpiirustuksen.23

 Lilius toteaa, ettei Bassi ymmärtänyt 
Desprez’n ajattelun nyansseja, vaan siirsi 
mausoleumin muodot suoraan kirkon jul-
kisivuun.24 Toisaalta Lilius ei nosta esiin 
sitä seikkaa, että Bassin suunnitteleman 
kirkon julkisivun taakse sijoittui kaksi 
hautakappelia. Doorilainen temppelipää-

Tukholman Yli-intendentinviraston tekemä 
Tyrvännön kirkon alttarisuunnitelma (osa 
piirustuksesta). Suomen kirkot 20.

Bassin tammikuussa 1813 piirtämä Joensuun 
kartanon keskiajan arkkitehtuurista ammenta-
va tallirakennus (osa piirustuksesta). MVhka.
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tyjulkisivuaihe on siis nähtävä Armfeltien 
sukujen hautakuorien monumenttina eikä 
erityisesti kirkon julkisivuna, siitäkin huo-
limatta, ettei toista hautakuoria lainkaan 
rakennettu. On myös huomattava, että 
Bassin antiikista ammentava arkkitehtuu-
rikäsittely ei jäänyt kulissiksi vaan käsittely 
jatkui julkisivuista sisätilaan. Doorilaisten 
pylväiden ja ”temppelipäädyn” kreikkalai-
nen ilmaisu näyttäytyi sisätilassa, jossa 
maalauksin aikaansaadut doorilaiset pyl-
väät nousivat esiin graniitti-imitaatiolla 
maalatuista kiviseinistä.
 Bassin opettajalta Desprez’ltä löytyy 
edellä mainitun mausoleumisuunnitelman 
lisäksi aikaisempia hyvin vastaavanlaisia 
päätykolmion käsittelytapoja kuten esi-
merkiksi arkkitehtuurisuunnitelmassa 
vuodelta 1787, jossa listoittamaton, sileä 
”päätykolmio” muodostuu viisikulmiosta, 
jonka alareuna hammastuu neljän pylvään 
mukaan ja jonka keskelle sijoittuu suuri 
ympyräaihe. Sama aihe esiintyy Desprez’n 

suunnittelemassa oopperanäytelmä 
Friggan lavastuksessa (1787).25 Lisäksi Jo-
ensuun kartanon arkistosta löytyy sama 
sarkofagiaihe suihkulähteen tausta-aiheena 
luultavasti C. C. Gjörwellin luonnoksena 
(kuva 10).26 Vastaava sarkofagiaihe esiintyi 
myös alttarilaitteissa kuten konduktööri P. 
W. Palmrothin Tyrvännön kirkon piirus-
tuksessa vuodelta 1797 (kuva 11).27

 Temppelipäätyjä suunniteltiin useisiin 
kirkkoihin, muun muassa Jakob Rijfin 
vuoden 1792 Oravaisten kirkon suunnitel-
massa ristipäädyissä on temppelipäätyaihe. 
Myös Lieksan kirkko jatkaa doorilaisen 
temppelipäädyn aihetta. Haminassa 
(1836), Simossa ja Koskella on myös pyl-
väikköön perustuva kirkon pääty.28

 Halikon kirkon portiikin kreikkalainen 
arkaaisuus on nähty mahdollisena ilmauk-
sena yrityksestä sopeuttaa se keskiaikaiseen 
arkkitehtuuriin.29 Toisaalta Marja Terttu 
Knapas tuo esiin ajatuksen siitä, että suun-
nitelmassa on mahdollisesti pyritty koros-

Halikon kirkon portiikista innoituksensa saaneet Viurilan kartanon 1840-luvulla valmistuneet 
talousrakennusten temppeliportiikit. Valok. A. Sihvola 2007.
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tamaan klassisen doorilaisen pylväikön ja 
goottilais-gööttiläisen keskiaikaisen har-
maakivikirkon vastakohtaisuutta.30

Armfeltit rakennuttajina ja suunnittelijoina
K. M. Armfeltin osuus Halikon kirkon 
portiikin muodonannossa ei varmasti ollut 
vähäinen. Hän oli vuonna 1812 mainin-
nut halunneensa ristisakaran päätyjulkisi-
vuun samanlaisen gallerian kuin eräässä 
Pietarin kirkossa.31 Armfelt myös omisti 
useita Desprez’n piirustuksia, joista hän sai 
ideoita. Toisaalta sekä suunnittelija että ra-
kennuttaja olivat kumpikin olleet läheises-
sä yhteydessä Desprez’hen; Bassi oli 
Desprez’n oppilas ja Armfeltille Desprez 
oli vuonna 1791 tehnyt kaksi huvilasuun-
nitelmaa Frescatiin Tukholman pohjois-
puolelle.32 Armfelt oli myös maininnut, 
että hän kustantaa kirkon eteläpäädyn, jot-
ta hän voi muotoilla sen oman maun mu-
kaan. Lisäksi Armfelt nähtävästi teki joi-
tain piirustuksia itse.33

 Tässä yhteydessä voi mainita, että sa-
maan aikaan kun Armfelt rakennutti pat-
ronaattikirkkoaan uusklassiseen asuun, ra-
kennettiin suvun kartanolla yhtä Suomen 
ensimmäisiksi lukeutuvaa uusgoottilaista 
rakennusta, viljamakasiinia. Sen suunnit-
teli Carl Christoffer Gjörwell ja vuonna 
1814 Armfelt toivoikin rakennuksesta 
vanhanaikaista tornia ja todellista göötti-
läistä tornia, jonka arkkitehtuuria mikään 
ikkuna ei pilaisi.34 On myös mielenkiin-
toista todeta, että Bassi piirtää samaan ai-
kaan vuoden 1813 tammikuussa sekä Ha-
likon kirkon uusklassista temppelipäätyä 
että Joensuun kartanon kivistä talliraken-
nusta, jonka arkkitehtuuri kuvastaa keski-
aikaista linnoitusta jykevine kulmatornei-
neen, pienine ikkunoineen ja goottilaisine 
räystäslistoituksineen (kuva 12). Nämä 
vastakkaiset ja tyylillisesti täysin erilaiset 
ilmaukset olivat arkkitehdin työpöydällä 
samaan aikaan sulassa sovussa. 
 Halikon kirkon eteläsakaran päätyyn 
suunniteltu doorilainen pylväspääty jäi 
aluksi toteuttamatta, koska Kustaa Mauri 

Armfelt kuoli jo vuonna 1814. Hänen poi-
kansa Gustaf Magnus Armfelt rakennutti 
sen vasta vuonna 1834, jolloin rakennus-
työstä huolehti muurarimestari Johan Fri-
man.35 Kymmenisen vuotta myöhemmin, 
kun Gustaf Magnus oli rakennuttanut Ha-
likon kirkon portiikin, rakennutti hänen 
serkkunsa Magnus Reinhold Armfelt 
omistamaansa, Joensuun kartanon naapu-
rikartanoon Viurilaan talousrakennukset 
pylväspäätyineen (kuva 13). Eittämättä 
niistä tulee mieleen Halikon kirkon sama-
mittakaavainen neljän doorilaisen pylvään 
muodostama portiikkiaihe. Bassi oli aikoi-
naan suunnitellut Viurilan kartanon 
180636, mutta talousrakennusten suunnit-
telijaksi on arvuuteltu sekä C. L. Engeliä 
että P. J. Gylichiä.37 Kuka suunnittelija lie-
neekin, ei voi olla ottamatta huomioon 
rakennuttajan läheisiä yhteyksiä Kustaa 
Mauri Armfeltin ideoimaan ja Bassin piir-
tämään Halikon kirkon portiikkipäätyyn. 
Magnus Reinholdin isä August Philip oli 
aikanaan vahvasti mukana Halikon kirkon 
laajennustyössä, vaikka Viurilan kartanolla 
ei ollut patronaattioikeutta kirkkoon. Hän 
kuitenkin osallistui osaltaan laajennustyön 
kustannuksiin ja hän muun muassa hoiti 
kirkon rakennustyön valvomisen. Hauta-
kuorista tuli myös kummankin sukuhaa-
ran yhteinen. Samanikäiset, Gustaf Mag-
nus Armfelt ja hieman nuorempi Magnus 
Reinhold Armfelt, naapurikartanoiden 
serkukset rakennuttivat peräjälkeen sa-
mantyyppistä arkkitehtuuria. Suurella to-
dennäköisyydellä idea Viurilan talousra-
kennusten portiikkeihin temppelipäätyi-
neen periytyy Halikon kirkon vasta raken-
netusta Bassin suunnittelemasta portiikis-
ta.
 Seurakuntalaisten vastustettua useita 
vuosia osallistumasta Halikon kirkon pyl-
väspäädyn kunnostukseen se purettiin 
vuonna 1891. Sen tilalle rakennettiin ny-
kyinen uusgoottilainen tiiliportaali, jonka 
piirsi arkkitehti vapaaherra Carl C:son 
Armfelt. 38
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F L  H e l e n a  S o i r i - S n e l l m a n

B A S S I N  A S U M U K S I A  J A 
K A U P U N K I R A K E N N U K S I A
Turun kaupunkiin ilmestyi ensimmäinen koulutettu arkkitehti Charles Bassi  helmikuus-

sa 1802. Bassi oli palannut muutamaa 
vuotta aikaisemmin pitkältä opintomat-
kaltaan Italiasta, jossa hän oli ollut arkki-
tehti Guiseppe Barberin oppilaana. Poh-
joismaiden suurimman yliopistokomplek-
sin suunnittelija C.C. Gjörwell lähetti ys-
tävänsä ja opiskelutoverinsa Bassin valvo-
maan Turun Akatemian rakennustyötä. 
 Italialaisruotsalaisen arkkitehdin Char-
les Bassin tuleva kotikaupunki Turku oli 
maamme suurin kaupunki, jossa oli 
n.9000 asukasta. Turussa oli muurarimes-
tareiden rakentamia kivisiä taloja Suurto-
rin ympäristössä ja Aurajoen rannoilla. 
Aikaa ennen Turun paloa kuvaavissa akva-
relleissa on keskiaikaisen kaupungin tiivis 
rakenne havaittavissa esim. Carl von Kü-
gelgenin Turun kaupunkikuvissa vuodelta 
1818. Niissä näkyvät Bassin aikaiset arkki-
tehtoniset yliopistorakennukset Gjörwel-
lin Akatemiatalo ja Engelin rakenteilla 
oleva Turun akatemian tähtitorni.

Bassin asunnot
Bassi sai asunnon hovioikeuden notaari 
Gummérin talosta ja hieman myöhemmin 
hän asettui Akatemiatalon valmistunee-
seen osaan. Akatemiatalon valmistuttua 
1815 Bassi osti Hämeenkadulta talon kirk-
kokortteli 165:stä (suun. nyk. Hämeenka-
tu 5-3) ja myi sen kunnallispormestari C. 
Sacklénille vuonna 1817. Saman vuoden 
helmikuussa 1817  Bassi osti uuden puuta-
lon Luostarikorttelista kauppias Rosen-
dahlin perillisiltä. Talo tunnetaan nimeltä 

Johannisberg ja sen mainitaan jo vuonna 
1771 Luostarinmäen ensimmäisenä  kau-
punkiasumuksen luonteisena talona. Bas-
sin perhe,  vaimo Helena Wetterbrun ja 
viisi lasta asuivat henkirjojen mukaan  Jo-
hannisbergissa vuosina 1818-1820.  Bassi 
myi talonsa vuonna 1819 kapteeni Jäger-
hornille. Kun Bassi huutokauppasi kiin-
teistöään kuului siihen rakennus, jossa oli 
sali, 7 kamaria, keittiö ja kaksi holvattua 
kellaria ja lisäksi kaksi vajaa ja talli. 
 Luostarikorttelissa Uudenmaankadun 
rinteen Johannisbergissä asuessaan Bassi 
hankki Kemiöstä Gammelbyn kartanon 
kesäasunnokseen. Intendenttikonttorin 
muutettua Helsinkiin joutui Bassikin uu-
teen pääkaupunkiin. Hän yöpyi Turussa 
käydessään Seurahuoneella. Luovuttuaan 
intendentin virasta vuonna 1824 Bassi 
muutti pysyvämmin kartanoonsa, mutta 
palasi vielä vuonna 1835 Turkuun, Piis-
pankadulle. Hän asui Piispankatu 10:ssä 
Christian Bäckin piirtämässä vuodelta 
1828 olevassa puutalossa, jonka pihalle 
hän suunnitteli puisen leivintuvan kama-
reineen. Bassi kuoli 11. tammikuuta 1840 
asuessaan Piispankadulla. Leski Jeanette 
Bassi1 ilmoitti ÅU:ssa 9. toukokuuta 1840  
myytäväksi Piispankatu 10:ssä  olevan hy-
väkuntoisen puutalon, jossa oli sali, neljä 
kamaria, kaksi tambuuria ja kaksi kardero-
bia. Siipirakennuksessa oli leivintupa kak-
sine kamareineen ja kivikellareineen. Li-
säksi oli liiterit, talli, navetta, vaunuvaja  
ym. piharakennukset. Puutarhassa mainit-



129

J Ä S E N T I E D O T E  1 : 2 0 0 8

tiin olevan lukuisia marjapensaita. 

Bassin yksityisille suunnittelemia rakennuksia 
Intendenttikonttorin päälliköksi nimite-
tyn Bassin vastuulla oli maamme julkinen 
rakentaminen, mutta hän jatkoi virkatyön 
ohessa yksityisarkkitehtina. Hän suunnit-
teli varakkaille turkulaisille liikemiehille 
kartanoita maaseudulle  ja muutaman yk-
sityisrakennuksen ahtaaseen kaupunkiin. 
Ehkä mainituista von Kügelgenin kuvista 
voi erottaa Bassin komean kivitalon, jonka 
hän suunnitteli vuonna 1809 kauppias 
Gabriel Gestrinille. Palossa tuhoutunut 
talo sijaitsi lähellä Kauppatoria ja talon 
portin yllä oli punaiseen graniittiin hakat-
tu kullattu teksti ”Uppbygdt af Gabriel 
Gestrin”. Toinen Bassin ennen paloa Aura-
joen rannalle yksityishenkilölle suunnitte-
lema talo oli Åbergin yksikerroksinen uus-

klassinen puutalo.  Poikkeuksellisesti on 
talosta säilynyt vuodelta 1813 oleva fasadi-
piirustus. Julkisivussa on symmetrisen fa-
sadin keskellä risaliitti, jossa  on pilasterei-
den kannattama triumfikaariportti pihal-
le.2 
 Aleksanteri I:n vahvisti elokuussa 1823 
Turun kaupungille uuden rakennusjärjes-
tyksen. Rakennusjärjestyksen mukaan il-
man hyväksyttyjä piirustuksia ei kaupun-
kiin saanut pystyttää mitään rakennuksia, 
ei edes vajoja. Maistraatin arkistossa on 
vuosilta 1824-1827 säilynyt vain 103 lu-
papiirustusta. Piirustukset ovat yleensä 
muurareiden tai kirvesmiesten kaupungin 
laitamille piirtämiä vaatimattomia raken-
nuksia, jotka nousivat etupäässä Luosta-
rin-, Puolalan-, Aninkaisten- tai Ryssän-
mäelle. Näiden arkistossa säilyneiden lupa-
piirustusten  joukossa  ei ole yhtään Bassin 

Turku vuonna 1818 kuvattuna Kerttulinmäeltä. Keisarin hovimaalarin Carl von Kügelgenin 
seepialaveerauksen alareunassa on saksankielinen selitysteksti. Tekstin mukaan Tähtitorni 
on kuvattu Engelin piirustuksesta. TMM.
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piirustusta.3 
 Turun palon (4-5.9.1827) jälkeen kes-
kiaikainen kapeakatuinen pieni epäsym-
metrinen kivikaupunki pakotettiin sään-
nölliseen ruutukaavaan. Arkkitehtia tarvit-
tiin ja kaupungin arkkitehdiksi nousi 
Ruotsin armeijassa palvellut turkulainen 
kauppias Pehr Johan Gylich (1786-1875). 
Hänellä oli hakemuksensa liitteena Suo-
men Intendenttikonttorin uuden johtajan 
C.L. Engelin suositus. Suosituksen mu-
kaan hän oli sopiva hoitamaan virkaa, jo-
ten hänet valittiin. Saattaa olla, että alku-
aan ruotsinmaalainen Gylich on ollut Bas-
sin opissa. Gylichin piirustukset ovat mui-
hin turkulaisiin amatööreihin verrattuna 
asiantuntijan otteella laadittuja, turkulai-
sen empiren malliesimerkkejä.4

 Bassi oli jo muutamaa vuotta ennen 
paloa jättänyt Helsinkiin siirretyn Inten-
denttiviraston ja vetäytynyt perheineen 
maalle Kemiöön Gammelbyn tilalle, jonka 
päärakennuksen hän oli kunnostanut 

asunnokseen.5 Suuren palokatastrofin jäl-
keen turkulaiset porvarit kaipasivat oikeata 
arkkitehtia ja tilasivat ennestään tuntemal-
taan Bassilta uusille tonteilleen arkkitehto-
nisesti komeiden rakennusten piirustuksia. 

Bassin rakennukset Turun katukuvassa
Keskustan vanhoista Aurajoen läntisen 
rannan kivitaloista  säilyi palolta ainoas-
taan Bassin suunnittelema Seurahuone 
(1810-1812), joka oli Aurakadun palora-
jan toisella puolen. Sen sijaan muut ran-
nan vanhat kivitalot tuhoutuivat. Engelin 
kaavan mukaisen korttelin Solenin uusille 
Läntisen Rantakadun tonteille ja samoin 
Tuomiokirkon ympäristöön tuli uusien 
määräysten mukaan rakentaa ainoastaan 
kivitaloja. Arkkitehti Bassi saikin heti pa-
lon jälkeen suunnitella vanhoille raunioille 
rivin uudisrakennuksia. Apteekkari Erik 
Julin rakennutti Aurakadun kulmaan kak-
sikerroksisen liike- ja asuinrakennuksen. 
Sokeritehtaan raunioille  nousi Bassin pii-

Charles Bassin perheen asuinrakennus Johannisberg. Kuva H.J. Renvall 1912. TMM.
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Piispankatu 10:n Christian Bäckin lupapiirustus 1828. TMA. Charles Bassi omisti ja asui 
perheineen talossa vuosina 1835-1840.
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rustusten mukainen kolmikerroksinen talo 
ruukinpatruuna G. E. Pychlaulle ja sen 
viereen kauppaneuvos Christian Trappille 
kaksikerroksinen Rantakadun kaarretta 
mukaileva asuinrakennus. Kaikissa taloissa 
oli alin kerros rustikoitu, mutta yläkerros 
oli sileä. Ikkunoiden otsikoissa oli julki-
sivuissa stukkokoristeita. Talojen pääjulki-
sivut ja -sisäänkäynnit asuntoihin olivat 
Rantakadulta. Julinin ja Pychlaun taloissa 
toteutettiin keskelle fasadia ulko-oven ylle 
rautakaiteinen parveke.6

 Tuomiokirkkokadulle rakennettiin vaa-
kamestari Johan C. Trappille Bassin piirus-
tusten mukaan kaksikerroksinen kivinen 
liike-ja asuinrakennus. Vaakamestari Trapp 
anoi jo vuonna 1829 rakennuslupaa puu-
talolle, mutta vaikka mukana oli arkkitehti 
Bassin piirustukset ei puutalolle heltinyt 
lupaa. Kivitalonkin lupapiirustuksia vuo-
delta 1831 muuteltiin ja rakennus valmis-
tui vasta 1836. Rakennuksen julkisivun 
komeassa risaliitissa on kuusi pylvästä ja 
koristeellinen Bassille tunnusomainen atti-
ka. Trappin talo on vuodesta 1917 lähtien 
kuulunut Åbo Akademiin säätiölle ja se on 

Åbo Akademin päärakennus.7 
 Turun Kauppatorin kulmassa Kauppi-
askadun ja Eerikinkadun kulmassa on pie-
ni pyörökulmainen kaksikerroksinen kivi-
talo. Talon Bassi suunnitteli kultaseppä 
O.R. Lundgrenille vuonna 1831. Talon 
pyöreässä kulmassa on liikehuoneen ovi 
suoraan kadulle. Pieni kivitalo on yhä ole-
massa. Bassi suunnitteli myös muita pyö-
rökulmaisia taloja mm. saman korttelin 
Linnankadun ja Brahenkadun kulmaan 
John Julinille vuonna 1836. Talo tosin ra-
kennettiin vasta Bassin kuoleman jälkeen 
ja Gylich toteutti lupapiirustuksissa olevan 
merkinnän mukaan uskollisesti Bassin 
luonnoksien mukaiset suunnitelmat. Tosin 
hän laati uudet piirustukset 1843 ja muut-
ti tyylipuhdasta Bassin julkisivua koristeel-
lisemmaksi mm. kulmaulokkeella. Talo 
purettiin 1950-luvulla kerrostalon tieltä, 
vaikka kerrostalo nousi keskelle tonttia  ja 
kulmarakennus olisi hyvin voinut säilyä.

Bassin rakennukset uhattuina
Bassin suunnittelemia taloja arvostettiin 
oman aikansa arkkitehtuurina ja Läntisen 

Tehtailija G. E. Pychlaun lupapiirustus, sign. C. Bassi 1828. TMA. 
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Kauppaneuvos Christian Trappin talon Läntinen Rantakatu 5 leikkaus ja julkisivupiirustus. 
C. Bassin lupapiirustus hyv. 12.5.1829. Talo rakennettiin kuten muutkin Rantakadun talot 
vanhojen kellareiden päälle. TMA. 
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Rantakatu 5-9 kivistä arkitehtonista talori-
viä ikuisti Johan J. Reinberg litografiois-
saan jo vuonna 1853. Bassin turkulaiset 
uudisrakennukset edustivat kustavilaista 
uusklassismia. Tosin Bassi oli saanut voi-
makkaita vaikutteita monivuotiselta opin-
tomatkaltaan synnyinmaastaan Italiasta. 
Pidän Palladion kivisen huvila-arkkiteh-
tuurin vaikutusta huomattavana. 
 Turun tunnusomaisin maisema on Bas-
sin luoma Läntisen Rantakadun arkkiteh-
tonisesti vaikuttava yhtenäinen talorivistö. 
Ne muodostavat myös tärkeän osan nykyi-
sen Aurajoen kansallista kulttuurimaise-
maa. 

Nuori arkkitehti Erik Bryggman esittelee ko-
tikaupunkiaan kesällä  1916:
”Promenera t.ex. längs åstränderna mellan 

broarna. Det är nog icke nånting eggande 
och viljeberusande Ni då få se, nej det är 
nog bilder av rätt mild och behag fullart 
med ett stark drag av ljuvlighet över sig. 
Det är å alla fall bra. Ville nästan påstå att 
där är nånting klassikt I ljuvligheten.”8   
 Bassin arkkitehtuuri ei enää 1800-lu-
vun lopulla miellyttänyt turkulaisia päättä-
jiä. Vanhan seurahuoneen julkisivut olivat 
kaupunkilaisten mielestä yhtä ikävän yk-
sinkertaiset kuin Akatemiatalon. Toivottu 
muutos toteutettiin, kun Seurahuone 
muutettiin kaupungintaloksi vuosina 
1883–1885. Turkulaissyntyinen arkkitehti 
Frans  A. Sjöström (1840-1885) suunnit-
teli talolle koristeelliset uusrenessanssijul-
kisivut ja uudisti sisätilat koristemaalauksi-
neen. Seurahuone muuttui hotellista  kau-
pungin virasto- ja edustustilaksi. 

Vaakamestari C. Trappin talon yksi lupapiirustusvaihtoehdoista. Charles Bassi 1831. TMA.
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 Kaupungin johtoa vaivasi, ettei Kaup-
patorin varrelle suunniteltua raatihuonet-
ta9 koskaan toteutettu. Uutta upeaa kau-
pungintaloa ryhdyttiin suunnittelemaan 
vuonna 1916 Aurajoen rantaan. 
 Arkkitehti Eliel Saarisen massiivinen 
tornillinen kaupungintalo ja korttelit hal-
kaiseva keskuskatu suunnitelma esiteltiin 
vuonna 1917. Saarinen ei ollut innoissaan 
tajunnut, että hän samalla tuhoaisi Turun 
kaupungin  tunnusomaisimman kulttuuri-
maiseman, Bassin Rantakadun talot. On-
neksi asiantuntijalausuntoja antaneet hel-
sinkiläiset arkkitehdit Lars Sonck ja Bertel 
Jung ymmärsivät, ”att denna stadsvy är en 
av de vackraste Åbo för närvarande äger 
och för staden synnerligen karaktärisk”. 
Upea suunnitelma unohdettiin, turkulais-
ta kultuurimaisemaa ei tuhottu Helsingin 

asemarakennus-tyyppisellä tornilla, mutta 
osasyynä oli kansalaissota.10   
 Läntisen Rantakadun korttelit joutui-
vat uudelleen uhanalaiseksi 1950-luvulla, 
jolloin vasta Turun historiallisessa museos-
sa herättiin. Museo laati ensimmäisen ra-
kennusuojeluluettelon vuonna 1955, jossa 
on mukana mm. kaikki Bassin rakennuk-
set. Suojelijoiden kauhuksi vuonna 1961 
Läntisen Rantakatu 5-7 tonttien kaikki 
muut rakennukset purettiin, paitsi Ranta-
kadun puolella sijaitsevat. Kaupunginark-
kitehti P.J. Gylichin empiretalot purettiin 
ja kaikki piharakennukset. Ainoastaan  
Bassin Rantakadun puoleiset rakennukset 
pelastuivat.  Ne toimivat yhä kaupunkim-
me kulttuurimaiseman ”loistavina” raken-
nusuojelulavasteina.  
 Bassin omistamista ja asumista taloista 

Kultaseppä O.R. Lundgrenin liikerakennuksen lupapiirustus. Charles Bassi 1831. TMA.
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Turun kaupunki nähtynä Vartiovuorenmäeltä. Aurajoen läntistä rantaa reunustavat Bassin 
Läntisen Rantakadun kivirakennukset. J. Reinbergin litografia 1853. TMM.

Eliel Saarisen unelma uljaasta uudesta urbaanista arkkitehtuurista Aurajokeen kuvastuvasta 
kaupungintalosta ja kortteleita halkovasta keskuskadusta olisi totaalisesti tuhonnut Bassin 
rakennukset. TKAO (asemakaavaosasto). Valokuva Martti Puhakka.
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Vanha Bassin Johannisbergin punaiseksi maalattu talo  Sirkkalankatu 17 a:n pihalla 
syyskuussa 2007.

Johannisbergin salin 1700-luvulla 
koristemaalatun katon kukkakuviot 
erottuivat selvästi valokuvissa. Mu-
seon piirtäjä teki valokuvan perusteella 
koristekuviosta kopion. TMM 1986.
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Johannisberg on ainoa Turussa säilynyt ra-
kennus. Se on nykyisen Sirkkalankadun ja 
Kotikadun kulmatontin pihalla hieman 
vinottain osoitteessa Sirkkalankatu 17 a. 
Johannisberg kuuluu vuodesta 1952 lähti-
en As Oy Sirkkalankatuun. Yhtiö anoi ra-
kennuslupaa pihatalon peruskorjaukseen 
vuonna 1986. Rakennuksen uusi omistaja 
sai luvan mm. rakentaa salista portaat ul-
lakkohuoneeseen. Rakennusta ei oltu tut-
kittu ennen luvan myöntämistä. Vasta pe-
ruskorjauksen yhteydessä paljastui, että 
salin kattopahvien alla olevassa lautakatos-
sa oli alkuperäinen 1700-luvulta oleva ko-
ristemaalaus. Koko kattoa peittävä kuvio 
oli 1700-luvulle tyypillinen akantusköyn-
nös kukkakimppuineen. Värit olivat haa-
listuneet ja maalaus olisi vaatinut konser-
vointia. Maalaus oli poikkeuksellinen, sillä 
missään muussa kaupungin puutalossa ei 
ole säilynyt vastaavanlaista kattomaalausta. 
Oletan maalauksen olleen salin katossa 
Bassin aikana. 
 Museolla ei ollut luvan myönnettyään 
enää keinoja pelastaa maalausta, sillä huo-
neiston omistaja ei suostunut säilyttämään 
omistamaansa kattomaalausta. Kaikkia 
Luostarinmäen kupeessa olevia ennen Tu-

run paloa (1827) rakennettuja taloja on 
Turun museo yrittänyt varjella purkamisel-
ta. Tosin siinä ei ole aina onnistuttu.11

 Ruotsin kuninkaan Kustaa III:n italia-
laissyntyinen taiteellisesti lahjakas hovipoi-
ka koulutettiin arkkitehdiksi Tukholman 
taideakatemiassa. Palattuaan pitkältä opin-
tomatkaltaan maailman metropoleista jou-
tui Carlo Bassi pieneen syrjäiseen maail-
mankolkkaan sen ainoaksi koulutetuksi 
rakennusten suunnittelijaksi, kunnes maa-
hamme ilmestyi uuden valtiaan Venäjän 
keisarin suosima saksalainen Carl Ludwig 
Engel.  
 Sixten Ringbomin mukaan Bassi ei 
koskaan hyväksynyt seuraajansa saksalai-
sen Engelin arkkitehtuuria, joka oli preus-
silaisen hellenismin ja pietarilaisen empi-
ren sekoitus. Bassin yksityistalojen arkki-
tehtuuri perustui yksinkertaisiin hallittui-
hin suhteisiin, jotka loivat rakennuksille 
niiden luonteenomaisen klassisen kauneu-
den. 

Lyhenteet: 
TKA Turun kaupunginarkisto
MP   Maistraatin pöytäkirjat

Näkymä Aurasillalta Tuomiokirkolle. Bassin Rantakadun talot  kelpaavat yhä Turun kult-
tuurimaiseman lavasteiksi. Turun joulukaupungin mainoskuva vuodelta 2000.
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TMA Turun maakunta-arkisto
TMM Turun maakunta-museo
ÅABHS Åbo Akademin käsikirjoitusko-
koelmat

VIITTEET
1  Dahlströmin kortisto. TMA .Bassin ensimmäinen 
vaimo oli Helena Christina Wetterbrun (1781-1821). 
Bassin toinen vaimo Jeanette tai Johanna Lundgren 
(1777-1853) oli kauppaneuvos C. Trappin vaimon si-
sar. Isa Andrenius . ÅABHS.
2  Svante Dahlström, Åbo Brand, Åbo 1929, 243-
245. 
3  Olen käsitellyt asiaa artikkelissani “Aleksanterin 
ajan arkkitehtuuri”, TMM näyttelyesite 20. Tku 1994. 
4  MP  17.12.1828 ja 1.7.1829. TKA. C.J. Gardberg 
, Den Nyantika stadsbyggnadskonsten i Åbo 1800-
1880. Historiska samfundet I Åbo III.  Åbo 1952.
5  Nikanderin mukaan Bassi rakennutti uudelleen 
1780-luvulla pystytetyn kartanon, mutta säilytti sen 
vanhoja yksityiskohtia.
6  Olen käsitellyt  Solen-korttelin  rakennuksia  ar-
tikkelissani ”Fastighetsaktiebolaget svenska gården 
Verdandis byggnader”, Auragatan 1, Kvarteret Solen, 
Ekenäs 1999, 76-92. 
7  Sixten Ringbom, Trappska huset. Akademiska 
gårdar, Esbo 1985,18-24. 
8  Kaupungissa ei ole paljon nähtävää, mutta se mikä 
on kestää tarkastelun. Kävely pitkin joenrantoja silto-
jen välillä kannattaa. Ette tule näkemään mitään kii-
hottavaa tai tyrmistyttävää. Ei, mielikuvat ovat lähinnä 
miellyttäviä ja suloisen ihania. Kaikenkaikkiaan hyviä. 
Haluan väittää, että niissä on jotain klassista ihanuutta.

9  Bassi teki raatihuonesuunnitelman vuonna 1816 
eli sadan vuoden päästä Saarinen uusi  sen.
10  Olen käsitellyt suunnitelmaa artikkelissani “Fas-
tighetsaktiebolaget svenska gården Verdandis byggna-
der”, Auragatan 1, Kvarteret Solen, Ekenäs 1999, 124-
126. 
11  TMM: n dokumetointikertomukset ja lehtiartik-
kelit. Naapuritontilta Kotikatu 2:n pihalta purettiin ns. 
korjaukelvoton ennen paloa rakennettu puutalo 
1990-luvulla. 
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F L  R i i k k a  K a i s t i

B a s s i  k u o l l e i d e n  a r k k i t e h t i n a
Kuolema ja hautaaminen on vakavaa mutta mielenkiintoista. Se tavoittaa tasapuolisesti 
jokaisen. Lähes kaikki ovat jo sitä ennen olleet silmäkkäin kuoleman kanssa saattaessaan 

haudan lepoon rakkaan omaisensa. Hauta-
usmaa on silloin paljon muuta kuin pelkkä 
ongelmajätteen loppusijoituspaikka. Ny-
kyihmiselläkin hautapaikkaan ankkuroi-
tuu suru ja kaipaus, ehkä myös jälleennä-
kemisen riemun odotusta. Ihmiskunnan 
pitkässä historiassa hautapaikat ja hautaus-
tavat selittävät kokonaisia kulttuureja ja 
kansoja. Viimeisellä leposijalla on merki-
tystä.
 Keskiajalta alkaen vainajien perintei-
nen hautapaikka oli kirkkomaa eli kirkko-
jen ympärillä oleva hautausmaa. Varsin 
harva vainaja sai haudan kirkon lattian 
alla. Hautausmaan hoidosta nykyisessä 
merkityksessä ei juuri voitu puhua. Vaina-
jat haudattiin sinne, missä hautausmaalla 
arveltiin muistinvaraisesti vielä olevan ti-
laa. Jo varhain hautausmaata koskevat ase-
tukset kuitenkin määräsivät, että hautaus-
maa oli ympäröitävä aidalla. 
 Johan Peringskiöld on ikuistanut piir-
rokseensa ruotsalaisen Västeråkerin kirkon 
vuonna 1707. Piirroksessa sen hautaus-
maata ympäröi lautakattoinen kiviaita, 
jossa on kaksi porttia. Hautojen katteeksi 
on rakennettu hirsisalvoksia, jokunen puu-
ristikin näkyy kuvassa. Vuoden 1686 kirk-
kolain  luonnoksessa painotettiin, että 
hautakivet sopivat kaupunkilaisille kun 
taas talonpoikien haudoille riitti pieni 
puuristi. Myös Maarian kirkon kuvassa 
1790-luvulta näkyy lautakatolla katettu 
kiviaita, rapatut portit ja kaksi hautakap-
pelia.

 Hautausmaan aita ja portit olivat mer-
kittäviä rakennuskohteita. Aita ei ollut 
pelkkä este, jolla pidettiin villieläimet pois-
sa hautausmaalta ja joka mahdollisti luk-
karin karjan laiduntamisen aidan sisäpuo-
lella. Kirkkomaan aita rajasi hautausmaak-
si siunatun maan kirkon ympärillä ja sen 
portit johdattivat ihmiset arjesta pyhään. 
Kunnon ihmiset saivat viimeisen leposi-
jansa siunatussa maassa, pahantekijät sen 
sijaan oli määrätty haudattaviksi hautaus-
maan ulkopuolelle.
 Tapa haudata sisälle kirkkoon alkoi 
yleistyä 1500-luvulla ja se saavutti huip-
punsa Ruotsi-Suomen suurvalta-aikana. 
Turun tuomiokirkossa laskettiin 1700-lu-
vulla olevan noin 90 muurattua hautaa ja 
loppuosa lattiasta oli täynnä multahautoja. 
Kirkkoon hautaamisesta aiheutui monia 
epäkohtia. Kirkot olivat pölyisiä, lattiat 
kaivamisista johtuen epätasaisia ja haudat 
usein liian matalia. Kalman haju vaivasi 
kirkkokansaa ja terveysriskit olivat todelli-
sia. Tilanne oli sietämätön ja kirkkoon 
hautaamista pyrittiin rajoittamaan erilaisin 
määräyksin ja rajoituksin. 1770-luvulla 
Turussa haudattiin jo lähes yksinomaan 
Unikankareen kumpuun kirkon ulkopuo-
lelle. Vuonna 1784 tehtiin viimeinen hau-
taus sisälle Tuomiokirkkoon.
 Asiakirjojen mukaan keskustelu uuden 
hautausmaan tarpeellisuudesta alkoi Tu-
russa vuonna 1764. Tuomiokirkkoa ympä-
röivä Unikankareen kumpu oli nimittäin 
jo tuolloin täynnä hautauksia. Kumpua 
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Johan Peringskiöld, Västeråkerin kirkko ja hautausmaa 1707. Kuva Göran Lindahl, 
Grav och rum. Svenskt gravskick från medeltiden till 1800-talets slut, Lund 1969, s. 96.

Maarian kirkko 1790-luvulla. Kuva Suomen kirkot. Turun arkkihiippakunta III osa, Suomen 
Muinaismuistoyhdistyksen toimesta julkaisseet C. A. Nordman ja Nils Cleve. Tove Riska, 
Turun tuomiorovastikunta I, Helsinki 1964, s. 60.
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ympäröi ympärysmuuri ja kaupungin asu-
tus ulottui muuriin asti. Kirkkomaan laa-
jentamiseen ei siis ollut mahdollisuuksia. 
 Sama ongelma oli todellinen kaikissa 
Euroopan ahtaissa keskiaikaisissa kaupun-
geissa, joiden hautausmaat sijaitsivat pe-
rinteisesti kirkkojen yhteydessä. Pariisissa 
kerrotaan hautausmaiden toimineen jopa 
toreina ja lasten leikkipaikkoina.
 Ratkaisuksi tuli erillisten hautausmai-
den perustaminen asutuksen ulkopuolelle. 
Pyrkimys sijoittaa hautausmaat asutuksen 
ulkopuolelle ilmeni voimakkaana nimen-
omaan protestanttisen kirkon piirissä. Sen 
on tulkittu vastaavan luterilaisen uskon 
valoisaa käsitystä kuolemasta. Jo Martti 
Luther oli vastustanut kaupunkien ahtaita 
kirkkomaita, joilla harjoitettiin monenlai-
sia maallisia toimintoja. 
 Kirjoituksiensa mukaan Luther halusi 
hautausmaiden olevan kauniita, rauhalli-
sia, lähes pyhiä paikkoja, joissa kävijä voi 
vaellella Jumalaa kunnioittaen ja miettiä 
kuolemaa, viimeistä tuomiota ja ylösnou-
semusta.
 Ruotsi-Suomessa kuningas kehotti jo 
vuonna 1784 perustamaan erillisiä hauta-
usmaita. Uppsalaan erillinen hautausmaa 
saatiin vuonna 1793, Lundiin 1809, Borå-
siin 1812 ja Helsingborgiin 1815. Suo-
messa on Oulun erillinen hautausmaa 
vuodelta 1781, Tampereen  vuodelta 1784 
ja Porvoon vuodelta 1789.
 Turun kaupungin nykyinen hautaus-
maa on vuodelta 1807. Erillistä uutta hau-
tausmaata oli siis puuhattu Turussa yli 40 
vuotta. Hautausmaan paikkakin ehti tuo-
na aikana muuttua. Alun perin hautaus-
maa oli tarkoitus perustaa Piispanpeltoon 
lähelle Tuomiokirkkoa ja kaupunkilaisia.
Vihdoin kolmen tynnyrinalan suuruinen, 
lähes neliön muotoinen hautausmaa saa-
tiin aikaiseksi kaupungin ulkopuolelle 
Skanssin malmille, joka oli hiekkaista har-
jua. Uusi hautausmaa sijaitsi kaukana, lin-
nuntietä 2,7 km päässä Tuomiokirkosta.
 Miten Charles Bassi liittyy hautausmai-
hin, mikä tekee hänestä kuolleiden arkki-

Turun tuomiokirkko muureineen vuoden 
1652 tienoilla. Kuva Turun tuomiokirkon 
historiaa, Turun historiallisen yhdistyksen 
julkaisuja III, Turku 1929, s. 171

Maarian kirkkomaan portti. Kuva Martti 
Puhakka 2001.
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Charles Bassi, Turun hautausmaan asemapiirros 1805. Turun maakunta-arkisto. Kuva 
P. O. Welin.
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Charles Bassi, Suunnitelma Turun hautausmaan aitaa varten 1805. Turun 
maakunta-arkisto. Kuva P. O. Welin.

Charles Bassi, Suunnitelma Turun hautausmaata varten aidan viereen sijoitettuine 
kappeleineen 1805. Turun maakunta-arkisto. Kuva P. O. Welin.
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tehdin? Bassilta tunnetaan 12 hautausmaa-
han liittyvää suunnitelmaa, joista raken-
nushallituksen arkistossa on kolme hauta-
kivipiirustusta, kuusi aitapiirustusta ja 
Vaasaan suunniteltu ruumishuone. Näi-
den lisäksi tiedetään, että Maarian kirkko-
maan portit ovat Bassin käsialaa. Ainutlaa-
tuisia tässä kokonaisuudessa ovat Turun 
hautausmaan suunnitelmat.
 Maarian hautausmaan kaksi porttia 
ovat vuodelta 1803. Maarian kirkko on 
vauraan länsisuomalaisen seurakunnan 
keskiaikainen kirkko. Portit ovat varsin lä-
hellä toisiaan ja hyvin lähellä kirkkoa. Mi-
nulla ei ole vastausta siihen, oliko hautaus-
maan porttien lukumäärän taustalla  arkki-
tehdin esteettiset tarkoitukset tai seura-
kuntalaisten seremonialliset tarpeet. 
 Bassin Turun hautausmaata varten laa-
timia suunnitelmia säilytetään nykyisin 
Turun maakunta-arkistossa. Niihin kuu-
luu asemapiirros, piirros hautausmaan ai-
daksi ja hautausmaan pohjakaava  aidan 
viereen sijoitettuine hautakappeleineen.
 Suunnitelmassa hautausmaata ympäröi 

vähintään kolmen kyynärän korkuinen 
muurattu harmaakiviaita. Maanrajassa aita  
on 2,5 kyynärää paksu ja yläosasta 12 tuu-
maa kapeampi. ”Pittoreskin” ulkomuodon 
vuoksi Bassi ehdotti, että aidan ulkopuo-
lelle kolmelle sivulle istutettaisiin puita. 
Sivu, jonka keskellä oli portti, jätettäisiin 
ilman istutuksia, ainoastaan portin mo-
lemmille puolille istutettaisiin yksi tai kak-
si puuta. Portti sijaitsi maantien puoleisella 
sivulla keskellä aitaa. Hautausmaan sisä-
puolelle porttia vastapäätä oli sijoitettu 
siunaushuone. Sen alla oli holvattu luu-
huone. Siunaushuoneen takana oli pieni 
huone siunausvälineiden säilyttämistä var-
ten. Kolmelle sivulle aitaa oli sijoitettu vie-
ri viereen 102 yksityistä hautakappelia.
 Bassi on päivännyt Turun hautausmaa-
ta varten laatimansa suunnitelmat ja niihin 
liittyvän kirjallisen selostuksen 18. syys-
kuuta 1805. Suunnitelma noudatti täysin 
niitä ohjeita, jotka kuningas 3. lokakuuta 
1805 vahvistamassaan asetuksessa sittem-
min antoi. Sen mukaan hautausmaat tuli 
perustaa kaupunkien ulkopuolelle, varus-
taa asianmukaisella aitauksella ja sellaisilla 
merkeillä, joista ilmeni alueen käyttötar-
koitus. Oli myös suotavaa, että hautaus-
maat ympäröitiin ilmaa puhdistavilla 
puuistutuksilla. Asetus edellytti myös, että 
hautausmaasuunnitelmat lähetettiin ku-
vernöörin välityksellä kuninkaan hyväksyt-
täviksi.
 Bassin hautausmaasuunnitelma vieri 
viereen sijoitettuine hautakappeleineen 
muistuttaa Joseph Furttenbachin hautaus-
maasuunnitelmaa, joka julkaistiin kirjassa 
Architectura Civilis vuonna 1628. Kysy-
myksessä on malliehdotus kaupungin ul-
kopuolella sijaitsevaa protestanttista hauta-
usmaata varten. Tämän tyyppisillä hauta-
usmailla, joita ympäröivät korkeat muurit 
arkadeineen ja kappeleineen, on vanhat 
perinteet Euroopassa. Niiden lähtökohta-
na ovat ns. camposanto-hautausmaat. 
Kuuluisin lienee Pisan tuomiokirkon vie-
ressä oleva Camposanto 1200-luvun lop-
pupuolelta. Protestanttista hautausmaa-

Joseph Furttenbach, Protestanttisen ihanne-
hautausmaan kaava, Architectura Civilis, 
1628. Kuva Göran Lindahl, s. 176.
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kaavaa seurattiin sittemmin ainakin Tuk-
holman Marian hautausmaalla, jonne ra-
kennettiin 45 hautakappelia ja joista vielä 
on jäljellä 26 (kuva 9).
 Turussa oli ajatuksena, että samalla kun 
kaupunkilaisten rakennuttaisivat hauta-
kappeleitaan aidan viereen, saataisiin aita 
tavallaan ilmaiseksi. Määräaikaan mennes-
sä hautakappelivarauksia tuli kuitenkin 
vain neljä, joten Bassin suunnitelmia ei 
varojen puutteessa voitu toteuttaa. Kivi-
portti korvattiin puuportilla ja siunaus-
huone jätettiin toistaiseksi rakentamatta. 
Koska kappelit jäivät kokonaan rakenta-
matta, voitiin ympärysmuurin perustusta 
madaltaa ja tälläkin tavalla laskea kustan-
nuksia. Nämä muutokset suunnitelmiin 
olivat luvanvaraisia, mutta maaherra suos-
tui niihin, koska ne eivät olleet välttämät-
tömiä vaan liittyivät lähinnä kauneuteen. 
Yksinkertaisen harmaakivimuurin ympä-
röimä Turun hautausmaa vihittiin käyt-

Tukholman Marian kirkkomaa. Kuva C. J. Gardberg, Maan poveen. Suomen luterilaiset 
hautausmaat, kirkkomaat ja haudat, Keuruu 2003, s. 68

töönsä ensin ruotsiksi 20. syyskuuta ja 
suomeksi 1. marraskuuta 1807.
  Charles Bassi kuoli vuonna 1840 ja hä-
net haudattiin Turun hautausmaalle. Ko-
ruton, suorakaiteen muotoinen punagra-
niittinen makaava hautakivi kätkee Bassin 
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ja hänen puolisonsa maalliset jäännökset. 
Kivessä on teksti

HÄR HVILAR 
INTENDENTEN 

OCH RIDD 
C. BASSI

FÖDD I TURIN 
ÅR 1772

DÖD I ÅBO
D. 11. JANN. 1840

___

DESS MAKA J. LUNDGREN
F. 17 18/5 77 D. 18 10/4 53

Artikkeli perustuu kirjaan Riikka Kaisti – 
Martti Puhakka, Unikankareen kummulta 
Skanssin malmille. Turun hautausmaan vai-
heita,  Jyväskylä 2001.
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RAKENNUSTAITEEN SEURAN PIENOISSEMINAARI 5

T E O L L I S U U S Y M P Ä R I S T Ö T 
T E O L L I S U U D E N  J Ä L K E E N
Keskiviikona 9.4 järjestetään Rakennustaiteen pienoisseminaari 5,  
KSV:n Auditorio Kansakoulukatu 3

8.30 Tervetuliaiskahvit
9.00    Yhteenvedot teollisuusympä-

ristöjen muuntumisesta
  Dresden  Aappa Iivonen
  Turku Ola Laiho
  Tampere  Jorma Mukala/ 
  Opa Koponen  
  Helsinki   Lauri Putkonen
10.30 Keskustelu
10.50 Ajankohtaiset projektit
  Jätkäsaari-Hernesaari 
  Matti Kaijansinkko

Pasilan konepaja   Satu Tyynilä/
   Tuomo Ilmavirta
Suvilahti         Simo Freese/
   Sari Schulman
Pahu (Lauttasaari)   Jukka Turtiainen
13.00 Lounas
14.15 Ekskursio, Jätkäsaari
  Suvilahti, Pasilan konepaja
17.00 Ekskursio päättyy

Seminaari on maksuton 
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R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A  R Y : N 
T O I M I N T A K E R T O M U S  V U O D E L T A 
2 0 0 7
Sääntömääräiset kokoukset

Kevätkokous järjestettiin 26.4. Tähtitor-
ninmäellä Helsingin yliopiston observato-
riossa. Sitä esitteli tähtitieteen dosentti, FT 
Tapio Markkanen. Kokouksessa oli läsnä 
17 jäsentä.
 Syyskokous järjestettiin 21.11. Helsin-
gin Töölössä. Kokoukseen liittyi tutustu-
minen Luonnontieteellisen museon (eläin-
museo) peruskorjaukseen – esittelijöinä 
arkkitehti Outi Saario ja johtaja Teppo Sal-
mikivi – sekä koulu- ja kulttuuritalo San-
delsiin, jota esitteli rakennuksen suunni-
tellut arkkitehti Juha Leiviskä. Kokoukses-
sa oli läsnä 18 jäsentä. Johtokunnan ero-
vuorossa olevista jäsenistä jatkamaan valit-
tiin Simo Freese, Roy Mänttäri ja Helena 
Soiri-Snellman. Eroa pyytäneen Päivi Luk-
karisen ja jatkohaluttoman Olli-Paavo Ko-
posen tilalle valittiin arkkitehdit Marianna 
Verhe ja Pekka Saatsi.

Rakennustaiteen seuran puurakennuspalkinto
Toimintavuonna ei jaettu palkintoa.

Esitelmätilaisuudet ja seuran ekskursiot
Seura järjesti ulkomaan ekskursion Tallin-
naan ja Tarttoon 22.–23.9. Matkalle osal-
listui 17 henkeä. Pääkohteena oli virolai-
nen funktionalismi.
 Kotimaan ekskursio järjestettiin 
26.5.2007 ja se suuntautui Helsingin seu-
dun itäpuolelle ja painottui uusimpaan 
rakennustaiteeseen. Retkelle osallistui 25 
henkilöä.
 Seuran 6.3.2007 järjesti pienoissemi-
naarin rakennusmestareiden roolista Hel-
singin kaupunkikuvassa Kaupunkisuun-

nitteluviraston auditoriossa. Luennoitsijoi-
na olivat Ari Angervuori, Eija Rauske, 
Renja Suominen-Kokkonen, Leena Ahtola 
Moorhouse ja Vilhelm Helander. Iltapäi-
vällä tutustuttiin kohteisiin tunnistamis- ja 
veikkauskilpailun vauhdittamina Eirassa, 
Katajanokalla ja Töölössä.
  Seura järjesti Turussa 13.–14.9. semi-
naarin aiheesta turkulainen uusklassismi. 
Tilaisuudessa luennoivat Rainer Knapas, 
Ursula Sjöberg, C. J. Gardberg, Marja-
Liisa Pohjanvirta, Helena Soiri-Snellman, 
Riikka Kaisti ja Eeva Maija Viljo. Keskus-
telu painottui erityisesti Charles Bassin 
rooliin. Ohjelmaan kuului koko päivän 
mittainen tutustumisekskursio Vakka-
Suomen uusklassisiin kartanoihin.

Arkkitehtihaastattelut
Seura ei vuoden aikana tehnyt arkkitehti-
haastatteluja.
 Arkkitehtihaastattelut ja niihin liittyvä 
kirjallinen aineisto ovat lainattavissa Suo-
men rakennustaiteen museon kirjastosta.

Aloitteet ja kannanotot
Seura otti vuoden aikana vetoomuksella 
kantaa Lappeenrannan keisarinaseman ai-
nutlaatuisuuden tarjoamien kehittämis-
mahdollisuuksien puolesta sekä jätti muis-
tutuksen Helsingin Keskuskadun katu-
suunnitelmista. 
 
Jäsentiedotteet
Seura julkaisi vuoden aikana neljä jäsentie-
dotetta.
Internet-sivut
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Seuran Internet-sivut ovat olleet jäsenistön 
käytössä. Sivujen päivitys ei toiminut tyy-
dyttävällä tavalla.

Muu julkaisutoiminta
Seura julkaisee Taiteentutkija-lehteä yh-
dessä Taidehistorian seuran kanssa. 
 Seura jatkoi Helsingin seudun kulttuu-
riympäristöoppaan toimittamista.

Rahankeräys Porvoon tuomiokirkon hyväksi
Seura jatkoi keräyslupajaksolla 1.7. 2007–
30.6.2008 yhteistyötä Jukka Hannin ja 
Porvoon seurakuntayhtymän varainhan-
kintaryhmän kanssa samoin perustein, 
kuin sitä on tehty edelliselläkin jaksolla, 
joka päättyi 30.6.2007.

Edustukset
Seura on yhteisöjäsenenä ICOMOS-järjes-
tössä (International Council on Monu-
ments and Sites).
Seura on tieteellisten seurain valtuuskun-
nan jäsen.
Seuran edustajana Suomen rakennustai-
teen museon edustajistossa oli arkkitehti 
Mona Schalin (2004–2006). Hänet valit-
tiin jatkamaan myös kaudelle 2007–2009.

Seuran talous
Seuran tulot ovat koostuneet jäsenmak-
suista (20 €/jäsen, 10 €/opiskelijajäsen, 
400 €/ainaisjäsen ja 170 €/tukijäsen) sekä 
valtionavustuksesta, jota vuonna 2007 
myönnettiin 7500 euroa. 
 Lisäksi seura sai Rakennustietosäätiöltä 
1500 euron apurahan kulttuuriympäristö-
oppaan kuvitus- ja taittokuluihin.

Jäsenet
Seuralla oli vuoden 2007 lopussa 570 jä-
sentä, joista 150 ainaisjäsentä.

Johtokunta
Seuran puheenjohtajana toimi arkkitehti 
Risto Iivonen. Johtokunnan jäseninä olivat 
arkkitehti Simo Freese, arkkitehti Olli-
Paavo Koponen, arkkitehti Juha Lem-

ström, arkkitehti, FM Päivi Lukkarinen, 
yli-intendentti Sakari Mentu, arkkitehti 
Roy Mänttäri, arkkitehti Anne Nurmio, 
arkkitehti Mona Schalin, FL, tutkija Hele-
na Soiri-Snellman, arkkitehti Mikael 
Sundman sekä arkkitehti Sari Viertiö.
 Johtokunta kokoontui vuoden aikana 9 
kertaa. Lisäksi kokouksia pitivät johtokun-
nasta muodostetut alaryhmät.

Taloudenhoitaja ja sihteeri
Seuran taloudenhoitajana toimi Erik Sjö-
holm. Sihteerinä toimi FM Johanna 
Björkman 31.7 saakka ja HuK Linda Les-
kinen 1.8. alkaen.
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Rakennustaiteen seura ry             T U L O S                               1
==============================================================================
01.01.2007 - 31.12.2007                                VUOSI   EDEL VUOSI 
------------------------------------------------------------------------------

VARSINAINEN TOIMINTA 

TUOTOT:

  3010  Julkaisujen myyntituotot                        0.00      4577.14 
                                                 -----------  ----------- 
  * YLEISTOIMINTA TUOTOT YHT                            0.00      4577.14 -100% 

KULUT:

  3020  Palkat ja palkkiot                          -3654.00     -3266.00 
  3021  Sosiaalikulut                                -348.40      -759.99 
  3022  Jäsentiedotteet                             -5098.74     -6064.26 
  3023  Ekskursiot                                  -1264.74      -179.01 
  3024  Matkakorvaukset                              -223.90     -1072.26 
  3025  Posti ja puhelinkulut                       -2395.30     -2117.05 
  3027  Jäsenmaksut                                  -314.20      -528.00 
  3028  Ravintolatarjoulu                               0.00      -346.80 
  3030  Tietoliikenne                                -151.20      -157.65 
  3032  Muut julkaisut                              -3660.00     -8074.14 
  3049  Muut yleistoiminnan kulut                    -255.46      -329.10 
  3050  Poistot                                       -37.31       -49.75 
                                                 -----------  ----------- 
  * YLEISTOIMINTA KULUT YHT                        -17403.25    -22944.01  -24% 

TUOTOT:

  3110  Avustukset                                      0.00      5000.00 
                                                 -----------  ----------- 
  * HAASTATTELUTUTKIMUS TUOTOT YHT                      0.00      5000.00 -100% 

KULUT:

  3120  Palkkiot ja korvaukset                       -300.00     -4956.00 
  3121  Sosiaalikulut                                  -8.87       -98.20 
  3149  Muut haastattelututk kulut                      0.00       -27.80 
                                                 -----------  ----------- 
  * HAASTATTELUTUTKIMUS KULUT YHT                    -308.87     -5082.00  -94% 

TUOTOT:

  3210  Avustukset                                      0.00     12500.00 
                                                 -----------  ----------- 
  * PROJEKTI YMPÄRISTÖOPAS TUOTOT YHT                   0.00     12500.00 -100% 
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Rakennustaiteen seura ry            T U L O S                                2
==============================================================================
01.01.2007 - 31.12.2007                                VUOSI   EDEL VUOSI 
------------------------------------------------------------------------------

KULUT:

  3220  Palkkiot ja korvaukset                          0.00    -13500.00 
  3221  Sosiaalikulut                                   0.00        -9.94 
                                                 -----------  ----------- 
  * PROJEKTI YMPÄRISTÖOPAS KULUT YHT                    0.00    -13509.94 -100% 

TUOTOT:

  3310  Avustukset                                   1500.00      6500.00 
  3319  Muut seminaari tuotot                         810.50         0.00 
                                                 -----------  ----------- 
  * BASSI-SEMINAARI TUOTOT YHT                       2310.50      6500.00  -64% 

KULUT:

  3322  Painatuskulut                                   0.00     -4429.25 
  3349  Muut seminaari kulut                        -2822.20     -1955.82 
                                                 -----------  ----------- 
  * BASSI-SEMINAARI KULUT YHT                       -2822.20     -6385.07  -56% 

 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄ      *       -18223.82    -19343.88   -6% 

VARAINHANKINTA

TUOTOT:

  6010  Jäsenmaksutuotot                             8050.00      7880.00 
  6020  Muut tuotot                                  2000.00         0.00
  7000  Korkotuotot pankkitileistä                    301.14       316.32 
  7010  Korkotuotot talletuksista                     375.00         0.00 
                                                 -----------  ----------- 
  * TUOTOT                                          10726.14      8196.32    6% 

KULUT:

  7020  Muut kulut                                     -3.57         0.00 
                                                 -----------  ----------- 
  * KULUT                                              -3.57         0.00  999% 

 VARAINHANKINTA TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ                   10722.57      8196.32   31% 

YLEISAVUSTUKSET

  7070  Yleisavustukset                              7500.00      7500.00 
                                                 -----------  ----------- 
  * YLEISAVUSTUKSET                                  7500.00      7500.00    0% 

 TILIK YLI-/ALIJÄÄMÄ                      *            -1.25     -3647.56   99% 
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Rakennustaiteen seura ry                    T A S E                         1
==============================================================================
                                                  31.12.2007   31.12.2006 
------------------------------------------------------------------------------

V A S T A A V A A 

PYSYVÄT VASTAAVAT 

  1200  Koneet                                        111.94       149.25 
                                                 -----------  ----------- 
  * KONEET JA KALUSTO                                 111.94       149.25  -25% 

 AINEELLISET HYÖDYKKEET                               111.94       149.25  -25% 

  1300  Osakkeet                                      790.48       790.48 
  1310  Osuudet                                      9325.27      9325.27 
                                                 -----------  ----------- 
  * OSAKKEET JA OSUUDET                             10115.75     10115.75    0% 

 SIJOITUKSET                                        10115.75     10115.75    0% 

                                                 -----------  ----------- 
 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT                              10227.69     10265.00   -0% 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 

SAAMISET

  1700  Siirtosaamiset                                  0.00      7000.00 
                                                 -----------  ----------- 
  * SIIRTOSAAMISET                                      0.00      7000.00 -100% 

  1910  Sampo 800016-251558                         10944.86     10339.60 
                                                 -----------  ----------- 
  * RAHAT JA PANKKISAAMISET                         10944.86     10339.60    6% 

 VAIHTUVAT VASTAAVAT                                10944.86     17339.60  -37% 

 V A S T A A V A A                                  21172.55     27604.60  -23% 
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Rakennustaiteen seura ry                    T A S E                         2
==============================================================================
                                                  31.12.2007   31.12.2006 
------------------------------------------------------------------------------

V A S T A T T A V A A 

OMA PÄÄOMA 

  2050  Puurakennuspalkintorahasto                   5828.49      5828.49 
                                                 -----------  ----------- 
  * VARAUKSET                                        5828.49      5828.49    0% 

  2100  Ed tilikausien tulos                        12113.75     15761.31 
                                                 -----------  ----------- 
  * ED TILIK YLI-/ALIJÄÄMÄ                          12113.75     15761.31  -23% 

  2199  Tilikauden tulos                               -1.25     -3647.56 
                                                 -----------  ----------- 
  * TILIK YLI-/ALIJÄÄMÄ                                -1.25     -3647.56 -100% 

 OMA PÄÄOMA                                         17940.99     17942.24   -0% 

VIERAS PÄÄOMA 

LYHYTAIKAINEN

  2700  Ostovelat                                       0.00        33.48 
                                                 -----------  ----------- 
  * OSTOVELAT                                           0.00        33.48  -97% 

  2910  Ennakonpidätysvelka                           287.35       191.29 
  2911  Sotu-velka                                     53.18        23.41 
  2950  Siirtovelat                                  2891.03      9414.18 
                                                 -----------  ----------- 
  * SIIRTOVELAT                                      3231.56      9628.88  -66% 

 VIERAS PÄÄOMA                                       3231.56      9662.36  -67% 

 V A S T A T T A V A A                              21172.55     27604.60  -23% 
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R a k e n n u s t a i t e e n  s e u r a n 
s y y s m a t k a  D r e s d e n i i n  2 8 . –
3 1 . 8 . 2 0 0 8

Matkan aikana tutustutaan Saksin osaval-
tion pääkaupungin ja sen lähiympäristön 
rakennustaiteen eri huippuaikakausien 
kohteisiin: 1700-luvun barokki, keskeisinä 
ruhtinas August Väkevän rakennushank-
keet, 1800-luvun lopun ja 1900-luvun 
alun industrialismi, ooppera, taidelaitok-
set, kaupungin kasvu. Helmikuussa 1945 
pommitetun keskustan rekonstruointi 
DDR:n aikana, Zwinger, ooppera, taide-
laitokset. Saksojen yhdistymisen jälkeiset 
uudisrakennukset ja rekonstruoinnit.
 Torstaina 28.8. ohjelmassa on kaupun-
kikävely rekonstruoidussa historiallisessa 
keskustassa. Ainoa sisätila on Frauenkir-
che.
 Perjantain teemana on nykyarkkiteh-
tuuri, viimeisenä kohteena kuitenkin Pill-
nitzin barokkipuisto ja kesälinna.
 Lauantaina lähiympäristö eli Hellerau, 
vuosisadan vaihteen taiteilija-, taideteolli-
suus- ja käsityöläisyhteisö; Moritzburg, 
1700-luvulla uudelleenmuokattu ruhti-
naan metsästyslinna sekä Meissen, joka on 
säilynyt keskiaikaisessa asussaan.
 Historiallisesti merkittäviin sisätiloihin 
voi jokainen itse tutustua sunnuntaina. 
Näin siksi, että ne kaikki ovat erilaisia mu-
seoita, jotka voi valita omien mieltymys-
tensä ja aikataulunsa mukaan.

Historiallisten sisätilojen  osalta 
on kolme pääkohdetta:
Fraunkirche, kokonaan vanhalla tekniikal-
la toteutettu, vieraillaan torstaina.

 Semperoper, rekonstruktio + laajennus 
(tekniset tilat ja sivunäyttämöt), pyritään 
kokemaan siten, että käydään perjantaina 
kamarimusiikkikonsertissa tai lauantaina 
oopperassa. Jos tämä ei onnistu tai ei on-
nistu kaikilta, niin sunnuntaina osallistu-
minen opaskierrokseen.
 Linna, rekonstruoitu uuden betonirun-
gon varaan, syytetään Disneylandiksi kos-
ka valittu kultakin ajalta näyttävin osako-
konaisuus, omakohtainen käynti sunnun-
taina.
 Matka toteutetaan siten, että seura va-
raa majoituksen, kiertoajelut, kiertoajelu-
jen lounaat ja maksulliset sisäänpääsyt 
kiertoajelujen kohteisiin. Tämän paketin 
alustava kustannusarvio on  300 € (majoi-
tus kahden hengen huoneissa) tai 375 € 
(majoitus yhden hengen huoneessa). Paik-
koja on neljäkymmentä. Hotelli on vasta-
avattu Inter-City ja sijainti Sir Norman 
Fosterin uudistamaa päärautatieasemaa 
vastapäätä. Vähimmäisosallistujamäärä on 
20. Lopullinen hinta määräytyy kohteiden 
sisäänpääsymaksujen ja sisäänpääsyjen 
edellyttämien mahdollisten pakollisten 
opastusten tuottamilla lisäkustannuksilla.
 Jokainen osallistuja huolehtii itse mat-
kastaan Dresdeniin ja takaisin. Seuraavassa 
vaihtoehtoja: 
 Matkaohjelma perustuu oletukselle, 
että pääosa lentää Lufthansalla Frankfurtin 
kautta. Edestakainen hinta tätä kirjoitetta-
essa 149 €. Ongelmana on myöhäinen pa-
luulento, joka laskeutuu Helsinkiin maa-
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nantaiaamuna klo 1.40. Jos palaa Münchenin kautta lennolla joka lähtee Dresdenistä 
17.20 ja on Helsingissä 22.55, niin edestakainen hinta on tällä hetkellä 397 €.
 Finnairilla Berliiniin + juna Dresdeniin on yhteensä 322 € (lennot 252, juna 70). 
Tällöin aikataulu on seuraava:

päivä Helsinki Berliini Tegel Berliini Hauptbahnhof Dresden Hauptbahnhof
torstai 9.40 10.35 12.46 14.52
sunnuntai Dresden Hbf Berliini Hauptbahnhof Berlin Tegel Helsinki
 15.03 17.13 19.10 22.00 

Air Berlinillä lennot Berliiniin ovat 204,- 
mutta Berliiniin tullaan vasta klo 15.00 ja 
sieltä lähdetään siten, että Dresdenistä pi-
tää lähteä aamukuudelta – eli torstai ja 
sunnuntai ovat poissa Dresdenin ajasta tai 
pitää ottaa kaksi yöpymistä lisää.
 Matkalle ilmoittaudutaan maksamalla 
300 € / osallistuja ( kahden hengen huone) 
tai 375 € / osallistuja (yhden hengen huo-
ne) seuran tilille: Sampo pankki 800016-
251558. Tiedoksiantoja -osaan lisäksi
– nimi / nimet ja syntymäaika / syntymä-
ajat 
–  yhteydenpitoa varten sähköpostiosoite 

tai puhelinnumero (mieluiten sellainen 
johon voi jättää teksti- tai ääniviestejä)

– tiedot erikoisruokavalioista ym.
– haluaako oopperaan perjantaina vai lau-
antaina?
 Ilmoittautumisen tulee tapahtua vii-
meistään maanantaina 14.07.2008.
 Matkan vetäjänä toimii ja lisätietoja 
antaa Risto Iivonen, 
risto.iivonen@bjorklund-iivonen.fi  puh. 
050 5216122
Hotelliin ja kiertoajeluun liittyviä asioita 
hoitaa Dresdenissä Saga Travel –matkatoi-
mistossa Terttu Busse-Lunkka puh. 
+49351 4417203, fax +49351 4417205 
e-mail: terttu.busse@sagatravel.de
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Helsinki – Dresden – Dresden 28-31.8.
Matkaohjelma (versio 19.03.08)
päivä klo
to 08.55

13.40
Helsinki
Dresden

Lento Helsinki-Frankfurt-Dresden
laskeutuminen ja majoittuminen

 n. 15.30 Dresden Kaupunkikävely: 
Pienoismalli raatihuoneella 
Zwinger - Theaterplatz - Schlossplatz - Brühlsche Terrasse - 
Neumarkt 
Pöppelmann: Zwinger;  Semper: Galerie Alte Meister, ooppera 
Schinkel: Altstädter Wache, Erlwein: Italienisches Dörfchen; 
Chiaveri: Hofkirche (Kathedrale St. Trinitatis) 
Lipsius: Kunstakademie (Hochschule für bildende Kunste), 
Bähr: Frauenkirche, Knöffel / Schwarze: Coselpalais 
Canzler: Albertinum (Galerie Neue Meister)
Neumarktin 2000-luvun barokki

n. 17.00 tauko
n. 17.30 Kaupunkikävelyn jatke Elben yli Innere Neustadtiin

Neustädter Markt, Hauptstraße, saneerattuja 
elementtikerrostaloja
Königsstraße, peruskorjattu barokkikatu, eksklusiiviset liikkeet, 
ravintolat

n. 19.00 Vapaata iltaohjelmaa
esim. Äußere Neustadt: pommittamaton ja saneeraamaton 
keskustan osa - opiskelijoita, taiteilijoita, ilta- ja yöelämän keskus

päivä klo
pe

09.45
Dresden Nykyarkkitehtuuri

Bussi hotellista
10.00
11.00
11.45

Kulka: Sächsische Landtag, esittely englanniksi, 
Wandel, Hoefer, Lorch und Hirsch: Uusi synagoga
Ortner + Ortner: Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek

lounas joko 
tai 

Torwirtschaft, uudelleen rakennettu puistopaviljonki, nopea Biergarten
Gläserne Manufakturin ravintola ( osa konseptia, kallis)

14.00
 

päivän 

15.00
16.30

5 min.

aikana

hotellilta

Henn: Gläserne Manufaktur (VW Phaeton -auton 
kokoonpanotehdas)

Behnisch: St Benno Gymnasium, Striesenin Stadtvillat, Blaues 
Wunder
bussin ikkunasta
Striesen, suurin ja monipuolisin Gründerzeitin Stadtvilla-alue 
Heikkinen - Komonen: Max Planck Institut, esittely englanniksi
Pöppelmann: Schloss Pillnitz, barokkipuisto ja kesälinna,
Coop Himmelb(l)au: UFA-Kristallpalast, elokuvateatteri 

19.00 Semperoper: Cleofide Oper in drei Akten von Johann Adolf 
Hasse
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Vapaata iltaohjelmaa
ravintoloita:
Fischgallerie Art Hotelissa
Königsstrassella esim. Prisco Passage, Via Re (ital.), Wenzel 
(tsekk.)
Äußere Neustadtissa La Vie en Rose, Drachen (Elbenäkymä)
aperitiivi- ja jatkopaikkoja:
Altstadt: Busmanns Brazil, Maximus 
Innere Neustadt: Schwarzmarkt
Äußere Neustadt: lukuisia

päivä klo
 la

10.00
10.30

Dresdenin lähiympäristö
Bussi hotellilta
Hellerau

- Torin ympäristö
- Dresdener Werkstätten
- Tessenow: asuintalot
- Tessenow: Festspielhaus 

12.00 Schloss Moritzburg (Pöppelmann)

13.30 Radebeul, Alt Kötzschenbroda
lounas
mahdollisuus palata raitiovaunulla Dresdenin keskustaan

15.00

18.00

Meissen
- Kaupunkikävely tori-tuomiokirkko
- St. Afra lukion oppilasasunnot

paluu Dresdeniin

19.00 Semperoper: Der Barbier von Sevilia 
Komische Oper in zwei Akten von Gioacchino Rossini 

su Omassa tahdissa rekonstruktiot / museot:
Semperoper, opastettu kiertokäynti (jos emme pääse esityksiin)
Alte Meister
Neue Meister
Zwingerissä:

- Mateemaattis-fysikaalinen
- Posliini
- Varustelu

Kunstakademie, Stadtmuseum (pommitus)
Hygiene Museum, peruskorjaus Peter Kulka

ma-
aamu

20.00
01.40

Dresden
Helsinki

lento Dresden - Frankfurt - Helsinki
laskeutuminen 
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R a k e n n u s t a i t e e n  s e u r a n 
k e v ä t k o k o u s 

Seuran kevätkokous pidetään torstaina 24.4.2008 klo 17. Kokouspaikkana on 
Katajanokan entinen vankila, nykyinen Hotel Katajanokka. 
Hotel Katajanokka sijaitsee osoitteessa Vyökatu 1, Helsinki, 00160. 
(Best Western Premier Hotel Katajanokka, puh. (09) 686 456)

Kokouspaikalle pääsee parhaiten raitiovaunulla numero 4.
Kokoukseen ajankohta on klo 17.00 - 19.00 seuraavalla ohjelmalla:

Klo 17.00 kokoontuminen hotellin vastaanotossa, jonka jälkeen hotellin edus-
tajan puheenvuoro

Seuraavaksi kierros hotellissa, sekä tutustuminen käyttötarkoituksen
muutoksen problematiikkaan ja yksityiskohtiin. 
Kierroksen päätteeksi keskustelutilaisuus juhlasalissa (entinen vankilan
kirkkosali), paikalla mm. muutossuunnitelmista vastanneen arkkitehtitoimisto 
SARC Oy:n edustaja sekä arkkitehtuurihistorian ja taidehistorian
emeritusprofessori, valtionarkeologi Henrik Lilius.

Noin klo 18.45 on vuorossa Seuran kevätkokous, jossa käsitellään sääntö-
määräiset kevätkokousasiat:

– yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus edelliseltä kalenterivuodelta
– tilintarkastajien lausunto sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
johtokunnalle.

Tilaisuuden arvioitu päättymisajankohta on klo 19.00.
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Puheenjohtaja
Arkkitehti RISTO IIVONEN
toimi:  Asta Björklund, Risto Iivonen Arkkitehdit Oy,
 Kuortaneenkatu 5, 00520 Helsinki
 p. 050-5216122
sp.  risto.iivonen@bjorklund-iivonen.fi

Arkkitehti ANNE FREDRIKSSON 
toimi:   Espoon kaupungin rakennusvalvonta,  

Kaupunkikuvatoimikunta, Espoon kaupunki, 
PL 1, 02070 Espoo,  
p. 09-816 26610 

sp.  anne.fredriksson@espoo.fi 

Arkkitehti SIMO FREESE 
toimi:  Museovirasto, rakennushistorian osasto, 
 PL 169, 00511 Helsinki, 
 p.09-4050 9456 
sp.  simo.freese@nba.fi 

Arkkitehti JUHA LEMSTRÖM   
toimi:  Senaatti-kiinteistöt/Yliopistokiinteistöt, 
 Lintulahdenkatu 5 A, PL 237, 
 001531 Helsinki, p. 0205 811755  
sp.  juha.lemstrom@iss.fi 

Arkkitehti ROY MÄNTTÄRI 
toimi 1: Arkkitehtitoimisto Roy Mänttäri, 
 Kapteeninkatu 8 F 12, 00140 Helsinki, 
 p. 09-625 034, gsm 040-505 1312 
toimi 2: Suomen rakennustaiteen museo, 
 näyttelytoimisto, Kasarmikatu 24, 00130 
 Helsinki, p. 09-856 75150 
sp.  roy.manttari@ark.inet.fi 

Arkkitehti MONA SCHALIN 
toimi:  Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit 
Oy,
  Olympiastadion, Eteläkaarre 
 A-prs, 00250 Helsinki, 
 p. 040-532 9558 
sp.  mona.schalin@welho.com 

FL, tutkija HELENA SOIRI-SNELLMAN 
koti:  Rauhankatu 1 c B 35, 
 20100 Turku, 
 p. 02-231 5108 
sp.  helena.soiri-snellman@abo.fi 

Arkkitehti SARI VIERTIÖ 
toimi: Vantaan kaupunginmuseo, Hertaksentie 1, 
 01300 Vantaa, p. 09-8392 2963 
 (virkavapaalla)
sähköposti: sari.viertio@kolumbus.fi 

Yli-intendentti SAKARI MENTU
toimi: Muserovirasto, rakennushistorian osasto
       PL 169, 00551 Helsinki
      p. 09- 4050 94447
koti:   Roihuvuorentie 18 D 172 00820 Helsinki
sp:   sakari.mentu@nba.fi 

Arkkitehti Marianna Verhe
toimi: Arkkitehtitoimisto Marianna Verhe 
 p. 0500 728932  
 Mäkitorpantie 36 J 90
 00640 Helsinki
sp. marianna.verhe@pp.inet.fi

Arkkitehti SAFA PEKKA SAATSI
toimi:  Askaistenpolku 2, 00300 Helsinki
 p. 040 595 5933
sp: pekka.saatsi(a)arks.fi

Sihteeri: 
HuK LINDA LESKINEN
p.      040 5731878
sp:      sihteeri@rakennustaiteenseura.fi 

Taloudenhoitaja ERIK SJÖHOLM
 p. 0504320444
sp. eriks@kaapeli.fi



J Ä S E N M A K S U N 
M Y Ö H Ä S T Y M I N E N

Rakennustaiteen seuran toiminnalle on aiheutunut merkittävää haittaa jäsenmaksujen 
myöhästymisestä. Johtokunta on kokouksessaan 16.1.2002 päättänyt, että jäsentiedotetta 
ei enää lähetetä jäsenelle, jonka jäsenmaksu on puoli vuotta myöhässä. Mikäli maksu on 
edelleen suorittamatta ko. vuoden lopussa, erotetaan jäsen seurasta. Mahdollisia puuttuvia 
jäsentiedotteita ei lähetetä jälkikäteen. 

R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A N 
J Ä S E N E K S I
voit liittyä maksamalla jäsenmaksun 20 euroa (opiskelijajäsen 10 euroa) seuran tilille

SAMPO pankki 800016-251558

viestinä on ehdottomasti mainittava maksajan nimi ja osoite !  

TERVETULOA JÄSENEKSI



R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A
S A M F U N D E T  F Ö R  B Y G G N A D S K O N S T

A R C H I T E C T U R A L  S O C I E T Y

K A S A R M I K A T U  2 4
0 0 1 3 0  H E L S I N K I

K A S E R N G A T A N  2 4
0 0 1 3 0  H E L S I N G F O R S
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