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P u h e e n j o h t a j a l t a

Tämän vuoden tematiikaksi seuran toi-
minnassa nousevat ajankohtaiset asiat, joi-
ta yhdistävät (arkkitehtuurin)tutkimus, 
tieteellisten ja oppilaitosten kirjastojen tu-
levaisuus niukkenevien resurssien aikana 
sekä uusi kirjastoarkkitehtuuri ja vanhojen 
kirjastojen muutokset. Tulemme tänä 
vuonna ohjelmissamme pohtimaan ja kes-
kustelemaan eri näkökulmista mitä arkki-
tehtuurin ja rakennetun ympäristön tutki-
muksen edellytyksille tapahtuu ja mitä 
seurauksia kehityksellä on. Sekä uusissa 
että vanhoissa kirjastoissa toimintojen 
muutokset tuovat mukanaan enemmän 
mm. yhdessäolotiloja klassisten kirjahylly-
rivistöjen (ja yleensä kirjojen) sijaan. Tu-
lemme tutustumaan joidenkin kirjastojen 
muutoksiin ja korjauksiin, joista ensim-
mäisenä itseoikeutetusti kevätkokouspaik-

kanamme toimiva Helsingin yliopiston 
kirjaston (myös Kansalliskirjasto) vasta uu-
delleen avattu päärakennus. Esittelyksi ai-
heeseen julkaisemme ohessa uudelleen 
Juha Lemströmin ja Rainer Knapaksen ra-
kennusten vaiheita käsittelevät tekstit.
 Syksyksi on suunnitteilla lisää aihee-
seen liittyviä ajankohtaisia vierailuja sekä 
osallistumme lokakuulle ajoittuvaan usean 
museon, korkeakoulun ja muiden toimi-
joiden yhteiseen seminaariin, jossa kirjas-
toarkkitehtuurin ja tutkimuksen nykyke-
hitystä ja tulevaisuutta tehdään näkyväksi 
ja ymmärrettäväksi.

Timo.Tuomi,.Rakennustaiteen.Seuran.
puheenjohtaja
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K E V Ä T K O K O U S K U T S U

Tervetuloa Rakennustaiteen Seuran sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään to 
28.4.2016 klo 17 vasta peruskorjatun Kansalliskirjaston (Unioninkatu 36, Helsinki) 
Monrepos-salissa. Sisäänkäynti tapahtuu rakennuksen pääovista, ja vahtimestari neuvoo 
tien saliin.
 Ennen varsinaista kokousta peruskorjauksen pääsuunnittelijana toiminut arkkitehti 
Pauno Narjus LPR-arkkitehdit Oy:stä esitelmöi hankkeesta ja esittelee rakennuksen tiloja. 
Puheenvuoron käyttää myös yliarkkitehti Pekka Lehtinen Museovirastosta.
 Carl Ludwig Engelin suunnittelema Kansalliskirjasto (ent. Helsingin yliopiston kir-
jasto) valmistui 1840 ja otettiin käyttöön 1845. Kirjaston laajennuksessa 1901–06 raken-
nukseen lisättiin puolipyöreä Rotunda-osa Gustaf Nyströmin suunnitelmien mukaisesti. 
Sittemmin kirjastoa on kunnostettu useaan otteeseen; esimerkiksi 1950-luvun korjauksis-
ta vastasi arkkitehti Aarne Ervi. Viimeisimmässä peruskorjauksessa on yhtäältä palautettu 
vanhaa ja toisaalta parannettu tilojen toimivuutta ja esteettömyyttä. Erityistä huomiota 
on kiinnitetty kirjastoa käyttävien tutkijoiden tarpeisiin. Laaja ja pitkällinen korjaushanke 
valmistui loppuvuonna 2015, ja kirjasto avattiin jälleen yleisölle 1.3.2016.

Kevätkokouksen esityslista ohessa. Seuran vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015 
löytyvät jäsentiedotteen lopusta.

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien valinta 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muil-
le vastuuvelvollisille
7. Kokouksen päätös.

TERVETULOA!
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J u h a  L e m s t r ö m

H E L S I N g I N 
Y L I O P I S T O N  K I R J A S T O

Kirjaston perustaminen Helsingissä
Syyskuun alussa 1827 Turun kaupunkia 
hävittä nyt palo tuhosi Akatemiarakennuk-
sessa olleen Yli opiston kirjaston kokonaan. 
Rakennuksessa olleita asiakirjoja ja Yli-
opiston muuta omaisuutta pelas tettiin tu-
lipalon alta, mutta epäselviksi jääneiden 
vaiheiden vuoksi ei tiedetä miksi kirjaston 
pelas tamiseksi ei tehty mitään. Helsingissä 
uudelleen alusta aloittanut kirjasto kasvoi 
nopeasti entisel leen ja sai väliaikaiset toi-
mitilat vastavalmistuneen Senaatin itäises-
sä siipirakennuksessa.
 Muuttomääräyksen saavuttua ryhdyt-
tiin pikaises ti suunnittelemaan Yliopiston 
siirtoa Helsinkiin. Arvovaltaisen muutto-
komitean mietintö saman vuoden joulu-
kuun alusta toi esiin koko uudisra-
kentamisen päälinjat. Suunnitelmissa läh-
dettiin sii tä, että Yliopisto saisi Helsingissä 
vastaavat raken nukset, jotka sillä oli ollut 
Turussa. Uuteen pää rakennukseen ehdo-
tettiin sijoitettavaksi myös Yli opiston kir-
jasto. Ajatus kuitenkin hylättiin ark kitehti 
Carl Ludvig Engelin todettua kirjastotilo-
jen vaikeuttavan oleellisesti pääjulkisivun 
suunnit telua. Paloteknisistä syistä holvat-
tavat kirjasto huoneet olisivat olleet muu-
ten puuvälipohjaisen rakennusrungon 
kanssa vaikeasti yhteen sovitettava ratkai-
su. Seuraavaksi ehdotettiin kirjaston 
raken tamista päärakennuksen kanssa sa-
malle tontille ny kyisen Fabianinkadun var-
relle. Maaperän arvioi dun pehmeyden ja 
rahoituksen selvittelyn vuoksi rakennus-
hanketta lykättiin. Ministerivaliosihteeri ja 
Yliopiston vt. kanslerina toiminut kreivi 

Robert Henrik Rehbinder ilmoitti kirjeellä 
marraskuun lo pulla 1830 keisarin määrän-
neen kirjaston rakennettavaksi pääraken-
nuksen ja sotilaslastenkoulun välissä ole-
valle tyhjälle tontille Unioninkadun var-
relle.

Kirjastorakennus
Helsingin uudisrakennuskauden hankkeil-
le oli etu käteen määritelty toiminnalliset ja 
käytännölliset tavoitteet, joita suunnittelu- 
ja rakennusvaiheiden kin aikana muutet-
tiin – ei pelkästään Yliopiston toiveiden 
mukaan vaan myös kustannusten karsi-
miseksi. Tässä suhteessa Yliopiston kirjas-
ton uu disrakennus tuntuu olevan poikke-
us. Konsistori ja kirjastonhoitaja Alexan-
der Blomqvist eivät anta neet mitään täs-
mällistä huoneluetteloa tai suunnit-
teluohjetta. Rehbinderkaan ei puuttunut 
kirjaston suunnitelmiin pitkäksi venyneen 
hyväksyttämis prosessin aikana, ja keisarin 
muutostoivomukset olivat merkitykseltään 
mitättömät. Saatuaan vapaat kädet Engel 
suunnitteli kirjastolle rakennuksen, jota on 
usein sanottu Helsingin kauneimmaksi 
empirerakennukseksi.
 Turun palossa tuhoutui noin 40 000 
nidosta. Muu tamassa vuodessa Helsinkiin 
karttui suurempi kir jasto kuin Turussa oli 
ollut, vaikka korvaamatto mia menetyksiä 
oli tapahtunut. Engel oli oman il-
moituksensa mukaan tehnyt talvella 
1831–1832 luonnoksen noin 100 000 ni-
dettä käsittävästä kir jastorakennuksesta. 
Kirjaston tilantarpeen uudel leen arvioimi-
nen ja sen sijoittaminen omaan kort teliin 

RTS_1_16.indd   6 8.4.2016   13.30



7

J Ä S E N T I E D O T E  1 : 2 0 1 6

Kuva: FOTO Arno de la Chapelle

RTS_1_16.indd   7 8.4.2016   13.30



8

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

on ollut myöhempien kehitysvaiheiden 
kan nalta erityisen onnistunut ratkaisu. Sa-
malla oma tontti ratkaisi silloin aktuellin 
paloturvallisuusky symyksen parhaalla 
mahdollisella tavalla.
 Kaupunkirakenteen kannalta Engel 
joutui vaike an suunnittelutehtävän eteen, 
sillä tulevan kirjas ton eteläpuolella oli 
vuonna 1832 valmistunut yli opiston pää-
rakennus, jonka julkisivuja Engel oli jäsen-
tänyt joonialaisin pilasterein ja pylväin. 
Kir jaston pohjoispuolella oli joonialaisin ja 
doorilai sin pilasterein strukturoitu sotilas-
lastenkoulu. Se naatintorilta katsottuna 
kirjasto joutui samaan nä kymään vuonna 
1819 valmistuneen päävartioraken nuksen 
kanssa, joka Paestum-mallisine pylväineen 
visuaalisesti kannatti koko torisommitel-
maa suve reenisti hallitsevaa Nikolainkirk-
koa. Voimakkaasti symmetrisen ristikon 
päätykolmiot ovat kuuden korinttilaisen 
pylvään kannattamat. Nikolainkir kon pe-
ruskivi oli muurattu vuonna 1830 ja muu-
tamaa vuotta aikaisemmin oli valmistunut 
pieni or todoksinen Pyhän Kolminaisuu-
den kirkko vinos ti kirjastokorttelia vasta-
päätä olevalle tontille.
 Kirjastorakennus ei voinut kilpailla Se-
naatintoria hallitsevien rakennusten kans-
sa. Sen tehtäväksi tuli toimia täydentävänä 
sivurakennuksena, jolla kui tenkin piti olla 
oma selvä identiteetti. Ongelman Engel 
ratkaisi poistamalla tontilla olleen korkeah-
kon kallion, jolloin kirjastorakennus ei 
noussut lii an hallitsevasti ylös vaan alistui 
kirkkoon ja pää rakennukseen nähden. 
Hän sitoi kirjaston samaan linjaan päära-
kennuksen kanssa Unioninkadun var teen. 
Tarkkaan harkintaan näyttää perustuvan 
se, että kirjaston kivijalan yläreuna on sa-
massa tasossa kuin Yliopiston torifasadin 
ensimmäinen kerros lista ja toisaalta samas-
sa tasossa sotilaslastenkou lun kivijalan 
kanssa. Kirjaston pylväät ja pilaste rit jäävät 
samaan tasoon päärakennuksen vas taavien 
osien kanssa. Nain kirjasto täydentää hy-
vin Unioninkadun yhtenäiseksi rytmilli-
seksi fasa dijonoksi.

 Nikolainkirkkoon kirjaston ulkoasu on 
vieläkin kiinteämmässä suhteessa. Ensin-
näkin ne ovat mo lemmat korinttilaisin pi-
lasterein ja pilarein jäsen neltyjä erottuen 
muista ympäröivistä rakennuksis ta. Kirjas-
ton pituus on sama kuin etäisyys kirkon 
pohjoissakaran uloimman sivuseinäpilaste-
rin si säreunasta eteläsakaran vastaavaan 
kohtaan ja kir jaston keskirisaliitti on yhtä 
leveä kuin kirkon ris tisakarat – kuten Lars 
Pettersson on kirjastoa kos kevassa selvityk-
sessään todennut. Kirkko ja kir jasto muo-
dostavat rakennusparin. Näiden väliin jää 
aukio, joka on rakennusten tahoilta tarkas-
ti mää ritelty, mutta joka avautuu vapaasti 
etelään ja poh joiseen. Kirkon itä-länsi-
suuntainen alttarilta pää ovelle kulkeva ak-
seli on myös kirjaston symmetria- akseli, 
mikä korostaa rakennusten kiinteää 
yhteyt tä. Toisaalta kirjasto alistuu kirk-
koon nähden jää mällä vastaavalla tavalla 
kuin Senaatin torin muut rakennukset Ni-
kolainkirkon korkean jalustan ala puolelle, 
vaikkakaan ei yhtä paljon. Huomattavaa 
on, että kirjaston asema sen suunnittelu-
vaiheessa oli nykytilannetta merkittäväm-
pi, sillä Nikolainkirkon torin puolella oli 
päävartiorakennus (pur kumääräys vuonna 
1839). Kirkkoon saavuttaessa oli aina tul-
tava kirkon ja kirjaston muodostaman lai-
doiltaan valjasti rajatun aukion kautta ja 
kirkon varsinaisella pääovella oli nykyistä 
voimakkaam pi merkitys. Engelin tiede-
tään vastustaneen pää vartion purkua eikä 
ehkä ihme, silla symmetrisestä muodos-
taan huolimatta Nikolainkirkko kääntää 
kylkensä Senaatintorille ja tarvitsee oman 
aukion pääjulkisivun suunnalla. Tämän 
aukion muodos tustehtävän kirjasto aita- ja 
terassitontteineen to teuttaa.
 Keisari Nikolai I Helsingin vierailun 
yhteydessä vuonna 1833 Rehbinder mai-
nitsi Engelin tehneen luonnospiirustuksia 
Yliopiston kirjastosta. Vaikka keisari toivoi 
näkevänsä ne, Engel ei halunnut esitellä 
keskeneräistä työtään. Saman vuoden lo-
kakuussa piirustukset kuitenkin lähetettiin 
Pieta riin vahvistettavaksi. Suunnitelma kä-
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sitti pohjapii rustusten lisäksi kolme vaih-
toehtoista julkisivupii rustusta. Huhtikuus-
sa 1834 Rehbinder ilmoitti yli opiston reh-
torille esitelleensä keisarille kirjaston pii-
rustukset. Nikolai I oli kuitenkin antanut 
Reh binderille määräyksen tehdä kirjasto-
hankkeesta täydellisen esityksen kustan-
nusarvioineen.
 Asia tuli uudelleen ajankohtaiseksi kah-
den vuo den kuluttua Engelin itsensä vaa-
dittua kirjaston pii rustuksia takaisin. Reh-
binder esitteli suunnitelmat keisarille, joka 
vahvisti ne kesäkuun alussa 1836. Muo-
dollisesti hyväksyttyään piirustukset keisa-
ri oli kuitenkin esittänyt toiveenaan, että 
kirjaston sivu osien pilastereiden välejä pi-
dennettäisiin hieman. Engel teki tällä koh-
din kompromissin jättämällä pilasterivälit 
ennalleen mutta pidentämällä raken nusta 
noin 40 cm.
 Engel oli pettynyt keisarin valitsemaan 
julkisivu vaihtoehtoon, jota hän itse oli pi-
tänyt heikoimpa na. Toteutetun kirjaston 
fasadit kuvastavat huomat tavassa määrin 
sisä tilojen jäsentelyä siten, että kes kirisa-
liitin kohdalla on poikittainen kir jas to-
huo ne ja sivuosien julkisivut näyttävät pit-
kittäiset ti lat. Tarkemmalta detaljoinnil-
taan fasadit kuiten kin poikkeavat sisätilo-
jen arkkitehtuurista. Raken nukselle antaa 
hyvin vahvan ilmeen koko rakennusta an-
tiikin temppeleiden tapaan kiertävä pilas-
teristo, jossa pilastereiden ja pilasterivälien 
suhde vastaa tarkasti Andrea Palladion 
korinttilai selle järjestelmälle asettamia 
mittasuhdevaatimuk sia (pilarin halkaisija 
1, väli 2). Katufasadissa Engel on käsitellyt 
suhdejärjestelmää aavistuksen verran va-
paammin antaen ikkunallisille pilarivä-
leille enemmän tilaa. Päädyissä suhdejär-
jestelmää on noudatettu tarkasti. Kirkon 
puoleisessa keski risaliitissa pilastereita vas-
taavat pyöreät lähes täysin seinätasosta ir-
toavat pylväät. Pilastereiden ja pylväiden 
yläpuolella oleva palkisto kiertää yhtenäi-
senä koko rakennuksen. Palkiston varassa 
on Hel singin olosuhteissa poikkeuksellisen 
raskas attika, joka kätkee taakseen ikkunat-

tomiksi jääneet kol mannen kerroksen tilat 
sekä päätysalien holvit.
 Julkisivupiirustus käsittää myös tuke-
villa kivipi lareilla varustetun rauta-aidan ja 
kirjaston sokkelin jatkumisen jalustamai-
sesti koko korttelin leveydel tä. Kirjasto-
tontin etelälaidalle syntyi täten Niko-
lainkirkon pengerryksen tapaan korkea 
muuri ja Unioninkatu laskeutui näiden 
muurien välistä Se naatintorille. Tämä kä-
sittely oli omiaan liittämään kirjastoa sel-
vemmin kirkon pääsisäänkäyntiaukon 
taustarakennukseksi. Aidan kivipilarit oli-
sivat sitoneet toteutuessaan kirjaston fasa-
din entistä voi makkaammin Unioninka-
dun empirerakennusten ketjuun. Aidan 
taakse Engel näyttää suunnitelleen lehti-
puuistutuksia, jotka yhdessä päärakennuk-
sen sisäpihan (voimistelulaitos oli jo tälloin 
suunnitel tu) istutusten kanssa muodosti-
vat yliopistoraken nuksia yhdistävän eng-
lantilaistyylisen puiston. Toi saalta tiedet-
tiin lehtipuilla olevan tulipalojen le-
viämistä ehkäisevä ja rajaava vaikutus, 
mikä nä kyy kaikissa Engelin Turun palon 
jälkeen laati missa asemakaavoissa. 
 Kirjasto on muodoltaan varsin lyhyen 
suorakaiteen mallinen verrattuna Engelin 
muihin Helsinkiin suunnittelemiin pro-
faani  rakennuksiin. Kirjaston kiinteää 
muotoa jäsentää katu- ja pihafasadien jul-
kisivun mittaan nähden leveät keskirisalii-
tit, jot ka tosin ulkonevat vain noin seinän 
paksuuden ver ran. Kummassakin päädyssä 
on koko rakennuk sen mittainen kolmen 
kerroksen korkuinen, tyn nyriholvin katta-
ma kirjastosali. Näiden välissä on muodol-
taan hieman lyhyempi ja leveämpi edelli-
siin nähden poikittain oleva sali, joka on 
valaistu ylhäältä pyöreällä kupolilla. Keski-
sali on suhteil taan hyvin lähellä kirjaston 
ulkomittojen suhteita.
 Kirjastosalien kokonaisratkaisu on var-
sin kiinteä ja kaikkialla korostetun juhlava 
ja arvokas. Kai kissa saleissa on 28 korintti-
laista pylvästä, jotka kannattavat palkistoa. 
Pylväiden ja palkiston ta kana on parvek-
keet, jotta kirjaston koko korkeus voitai-
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siin tehokkaasti hyödyntää. Seinien 
kannat tamien holvien sisälle syntyy täten 
kattamaton ti la, joka voidaan tulkita antii-
kin peristyylipihaksi tai kattonsa ja sisära-
kenteensa menettäneeksi temp peliksi, ku-
ten Pettersson on vuonna 1957 todennut. 
Samalla hän kuitenkin on todennut, että 
täl laisia ratkaisuja on esiintynyt jo 1600-lu-
vulta al kaen Euroopan luostarikirjastoissa.
 Yliopiston kirjastosta tekemässään tut-
kimuksessa Pettersson huomauttaa kirjas-
ton perusratkaisun tuovan mieleen Diokle-
tianuksen termit. Juuri näis sä on ollut si-
sääntulosuuntaan nähden poikittai nen 
suuri tila, jonka kummassakin päässä on 
ol lut kattamaton pylväskäytävän kiertämä 
piha, pa lestrat. Engelin käytössä on ollut 
kaksikin teosta, joihin sisältyy mainittujen 
termien mittauspiirus tukset. Andrea Palla-
dion tekemissä huolitelluissa piirustuksissa 
ja kuvauksissa on myös maininta kahden 
pienehkön tilan käytöstä, toinen latinalai-
sena kirjastona ja toinen kreikkalaisena. 
Vaikka Engel näyttää saaneen kirjastonsa 
sisätilasommi telman perusidean antiikin 
termiarkkitehtuurista, lähtökohtana eivät 
ole olleet kirjastotilat vaan ter mien päätar-
koituksen mukaiset tilat.
 On selvää, ettei näin suuria ja varsin 
korkeita ti loja voitu pitää lämpimänä ta-
vallisilla kaakeliuu neilla. Kellarikerroksen 
pohjapiirustukseen onkin merkitty neljä 
kaloriferia lämmityshuoneineen. Ai nakin 
päätysalien lämmitys oli suunniteltu tehtä-
väksi johtamalla lämmintä ilmaa saleihin 
lattiois sa olevista kehystetyistä aukoista. 
Tällaiset lämmitysjärjestelmät olivat käy-
tössä Keski-Euroopan suurkirjastoissa, 
mutta Engel oli omakohtaisesti perehtynyt 
kaloriferilämmitykseen ja kirjoittanut siitä 
Berliinissä vuonna 1830 julkaistun 
artikke lin. Tulos ei kuitenkaan ollut tyy-
dyttävä ensin. Ra kennuksen kuivattami-
nen vei vuosia ennen kuin kirjat voitiin 
siirtää uusiin tiloihin ja kirjaston kyl-
myydestä ja vedosta valitettiin usein.
 Kanslerin hyväksyttyä Alexander 
Uschakoffin te kemän tarjouksen kireän 

urakkatarjouskilpailun jälkeen rakentami-
nen alkoi lokakuussa 1836. Työt tehtiin 
yliopiston arkkitehti Jean Wikin valvon-
nassa ja ne edistyivät vähäisin viivytyksin, 
mm. kupoli saatiin holvatuksi vasta kesällä 
1839. Vahvistettui hin piirustuksiin tehtiin 
vain vähäisiä muutoksia. Engelin omasta 
ehdotuksesta päätettiin tehdä myös kol-
mannen kerroksen huoneisiin tiiliholvit 
paloturvallisuussyistä, samoin holvattiin 
eteishalli ja sen sivuilla olevat tilat, jonka 
vuoksi niihin jou duttiin rakentamaan 
myös pilarit. Uusi kirjasto rakennus luovu-
tettiin yliopistolle marraskuussa 1840, jol-
loin siitä puuttuivat vielä kirjahyllyt. Näi-
den suunnittelu annettiin Wikille ja ne 
saatiin val miiksi 1844, mutta rakennukses-
sa vielä vallinneen kosteuden takia kirjat 
voitiin sijoittaa paikoilleen vasta seuraava-
na vuonna.
 Vahvistetuissa piirustuksissa näkyvästä 
poikkeuk sellisen komeasta kuvataiteellises-
ta ja dekoratiivi sesta koristelusta lienee ai-
nakin valtaosa jäänyt val mistusvaiheen yh-
teydessä toteuttamatta, eikä vä hiten raken-
nuksessa esiintyneen huomattavan kos-
teuden vuoksi. Kirjaston sisätilat viimeis-
teltiin vuosina 1879–1881 tehdyn laajan 
peruskorjauk sen yhteydessä, jolloin mm. 
kaikki pohjakerrok sen lattiat uusittiin ja 
nykyiset holvatut kellariti lat rakennettiin. 
Kir jas toon asennett i in  höyrykes -
kuslämmitys ja kirjastosaleihin korkeat 
pylväsmäi set lämpöpatterit. Arkkitehti 
Frans Anatolius Sjöström suunnitteli kir-
jaston koristemaalauksen poiketen vain vä-
häisessä määrin Engelin alkupe räisestä ark-
kitehtonisia rakenteita ja kasetointe ja ku-
vaavasta suunnitelmasta. Keskisalin kupo-
lin pendentiiviholveissa aiheina on neljä 
vertausku vallista lintua. Pöllö edustaa Mi-
nervaa ja viisaut ta ja kukko valppautta, 
joutsen on Apollon ja ru nouden lintu ja 
kotka taas voiman ja tarkkanäköi syyden 
symboli. Aikanaan arvostettu taiteilija Se-
verin Falkman maalasi keskisalin neliöön 
ja kummankin päätysalin molempiin lu-
netteihin eri tie teenaloihin viittaavat ver-
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tauskuvalliset maamme ensimmäiset mo-
numentaalimaalaukset. Vuonna 1881 val-
mistunut maalaustyö merkitsee tavallaan 
kirjastorakennuksen viimeistelyä siihen 
asuun, jo hon Engel oli sen tarkoittanut.

Rotunda
1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä 
Yliopistossa tapahtui useita huomattavia 
muutok sia. Opiskelija- ja opettajamäärät 
kasvoivat, luon nontieteet ja lääketiede 
muuttuivat teknisiksi ja ko keellisiksi tie-
teenaloiksi ja julkaisujen määrä kas voi. Yli-
opiston kirjaston laajennustarpeet 
1880- luvulta alkaen liittyvät juuri kyseessä 
olevaan mää rälliseen kasvuun. Kirjaston 
lisärakennusta poh dittiin komiteoissa 13 
vuoden ajan kunnes keisa rilta saatiin 
vuonna 1901 määräraha kirjaston laa-
jennuksen toteuttamiseksi. Rakennustyöt 
käynnis tyivät syksyllä 1902. Rautaosien 
toimituksen vii västyminen ja melkein val-
miiden kirjahyllyjen tuhoutuminen Bo-
manin höyrysahan palossa siirsi vät laajen-
nuksen valmistumista ja käyttöönottoa tal-
veen 1906–1907.
 Suunnittelukomitea oli kutsunut arkki-
tehti Gustaf Nyströmin mukaan kirjaston 
laajennushankkee seen jo 1890-luvun alus-
sa. Useiden vaiheiden jäl keen helmikuussa 
1900 kirjastonhoitaja Wilhelm Bolin esit-

teli konsistorille Nyströmin suunnitelman 
puolipyöreäksi kirjavaraston käsittäväksi 
lisäraken nukseksi. Tässä laskettiin olevan 
kuudessa kerrok sessa ja kellarissa tilaa noin 
200 000 niteelle. Kir javaraston rakenne on 
poikkeuksellinen. Kantavana runkona 
ovat yhtenäiset rautapilarit ja säteettäis ten 
I-palkkien varaan valettu 8-10 cm paksu 
rau tabetonilaatasto. Vaikka rotundan pyö-
reä muoto vei kokoonsa nähden mahdolli-
simman vähän tilaa ah taaksi rakennetulta 
sisäpihalta, oli muodonvalinta lähinnä ra-
kenteellinen, jonka tarkoituksena oli taata 
mahdollisimman runsas ja tasainen valais-
tus kir javarastoon. Tätä tarkoitusta palveli 
erinomaises ti kaikkien kuuden kerroksen 
läpi kulkeva soikea valokuilu ja sektorimai-
sesti asetetut kirjahyllyt. Rotundan ulko-
arkkitehtuuri on sidottu Engelin suunni-
telman lähtökohtiin: maaston muotoja ta-
saavaan sokkeliin, pilastereiden väliin jää-
viin kor keisiin ikkunoihin sekä korkeaan 
attikaan. Ny ström antoi kuitenkin kirjava-
raston fasadille sel vän voimakkaan verti-
kaalisen jugendklassisen il meen. Rotundan 
kapiteelien korkeudelle sijoitet tiin jokai-
seen pilasteriin tieteitä symboloivat nai sen 
päät ja niihin liittyvät tekstit.

Kirjoitus on alun perin julkaistu Rakennus-
taiteen Seuran jäsentiedotteessa 3/2006.
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R a i n e r  K n a p a s

Y L I O P I S T O N  K I R J A S T O
1 8 2 8 – 1 9 1 0 

Kirjasto rakennettiin tieteelliseksi yleis-
kirjastok si Yliopistoa varten ilman jakoa 
kotimaisen ”Fen nica” -kirjallisuuden, ul-
komaisen ”yleisen” kirjal lisuuden tai ”ve-
näläisen” vapaakappalekirjallisuu den osas-
toihin. Näitä kolmea kirjakokoelmien 
muodostamisen tai hallinnollisen toimin-
nan pää periaatetta ei ollut vielä erotettuna 
kirjaston suunnittelu- ja rakennusvaiheessa 
1830-luvulla. Kun kokoelmat vihdoin si-
joitettiin uuteen raken nukseen vuoden 
1845 jälkeen, oli voimakkaam min kansal-
linen ajattelutapa löytänyt tiensä Yli-
opiston piiriin. Kansallinen akateeminen 
linja oli luotu jo 1830-luvulla, Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran, Kalevalan ja 
Hirvenhiihtäjien vuosikym menellä. Venä-
läis-suomalaista oppineiden veljeyt tä, joka 
oli poliittisena päämääränä 1830-luvulla, 
seurasi Yliopiston suuren riemujuhlan 
1840 jäl keen paluu perinteisiin ja Ruotsin 
vallan ajan muis toihin. Porthania ruvettiin 
kunnioittamaan, sijais kansleri A.A. Thes-
leffiä tosin piti häntä vain ”van hana ruot-
salaisena professorina”. Pietari Brahe nos-
tettiin jälleen esille Yliopiston perustajana.
 Kirjaston arkkitehtuurin yleismaail-
mallinen klas sismi ja sen antiikista peräisin 
oleva innoitus se kä roomalaisten termien 
muotokieli olivat tästä syystä aluksi selväs-
sä ristiriidassa kirjaston sisäi sen maailman 
ja niiden vaatimusten kanssa, joita yliopis-
tomiljöön aatemuutokset asettivat 
1800- luvun lopulla. Kansalliskirjastoajatus 
ja julkisuus periaate voittivat. On ilmeistä, 
että Engel raken nustaiteessaan lähti tee-
masta OTIUM SAPIENTIS – ”viisaan 
lepo”, kirjaston 1700-luvun puolivä listä 

peräisin olevasta tunnuslauseesta, jota si-
dottaessa käytettiin kirjojen kansileimana. 
Kirjaston pylvässalien tuli muodostaa rau-
hallinen luovuutta edistävä ympäristö, op-
pineisuuden temppeli, nä kyvälle paikalle 
uuteen pääkaupunkiin, vastapää tä uskon-
non temppeliä Nikolainkirkkoa ja lähelle 
Senaatintorin kahta lähes identtistä toisi-
aan tasapainottavaa valtatekijää, Senaatin-
taloa ja Yliopis ton päärakennusta.
 Temppelipalvelusta kirjastossa hoiti Tu-
run perin teiden mukaisesti lähes yksin-
omaan kirjastonhoi taja-professori E W. 
Pippingin käsiala on näh tävissä vielä tänä-
kin päivänä kirjaston repertorio luettelon 
käsinkirjoitettujen lehtien sivuilla. Kir jasto 
oli auki vain muutamia tunteja viikossa ja 
sitä saivat käyttää vain Yliopiston opetta-
jat, ylioppilailla oli käyttöoikeus professo-
rin takauksel la. Vuoden 1845 johtosään-
nön mukaan aukiolo aikoja lisättiin luku-
kausien aikana neljäksi päiväksi viikossa, 
kaksi tuntia päivässä. 1860-luvun lopulla 
kasvoi yleisön painostus lehtikirjoituksissa 
käyt tömahdollisuuksien parantamiseksi, 
mikä käytän nössä tarkoitti pitempiä auki-
oloaikoja ja lukusa lin aikaansaamista. 
Vuonna 1870 tehdyn korjauksen yhtey-
dessä pal velua laajennettiin erityisellä lu-
kuhuoneella, jo ka oli koristeltu entisten 
kirjastonhoitajien Porth anin, Haartmanin 
ja Pippingin muotokuvilla. Muihin salei-
hin sijoitettiin kokoelma veistoksia ja rin-
takuvia kipsijäljennöksinä. Valikoima kä-
sitti klas sisen estetiikan loistoesimerkkejä, 
Laokoon ryhmän, Belvederen Apollon ja 
Versaillesin Dia nan, klassisen perinnön 
viestittäjinä. Näitä täyden nettiin henkilö-
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veistoksilla, jotka olivat tyypillisiä 1800-lu-
vun sankari- ja neropalvonnalle: EM. 
Franzen, J. L. Runeberg, Shakespeare ja 
Beethoven jättiläiskoossa. Koska Helsin-
gissä ei ollut varsi naisia taidenäyttelytiloja, 
kirjastoon sijoitettiin vuonna 1875 myös 
mm. Walter Runebergin tun nettu veistos-
ryhmä Apollo ja Marsyas. Lahjoituk sien 
avulla taidekokoelmat kasvoivat myös sa-
tumaisesti. Vuonna 1881 esimerkiksi J.V. 
Snellma nin perilliset lahjoittivat Kantin ja 
Hegelin rinta kuvat, jotka olivat olleet 
edesmenneen professorin kodissa – koko-
naisen sukupolven filosofian ja valtiokäsi-
tyksen kotijumalat, joille haluttiin ikui nen 
tyyssija kirjaston seinien sisällä.
 Seuraavan korjauksen yhteydessä vuosi-
na 1879- 1881 oltiin valmiit luopumaan 
epäonnistuneeksi osoittautuneesta kuu-
mailmalämmityksestä latti analaisine uunei-
neen – kuten roomalaisissa ter meissä – sekä 
uusimaan sisätilojen koristemaa laukset jok-
seenkin perusteellisesti. Engelin alku-
peräisissä piirustuksissa holveja koristavat 
ylen palttiset stukki-koristukset eivät kos-
kaan toteutu neet; nyt holvit maalattiin yk-
sityiskohtaisesti grisaille-tekniikalla. Keski-
sali sai värillisen alle gorisen koristelun.
 Severin Falkman, aikansa tunnettu his-
toriamaalari sekä lavastus- ja kuvaelmatai-
teilija, teki merkilli set tieteellissymboliset 
lynettimaalaukset kirjaston molempien sa-
lien pohjois- ja eteläpäätyyn. Libe raalin 
edistysmielisyyden pää-äänenkannattaja 
Hel singfors Dagblad ehdotti jo 1885, että 
kirjaston lu kusaliin asennettaisiin sähköva-
lo, jotta sali olisi voinut olla avoinna myö-
hemmin illalla. Varsinkin pimeinä talvipäi-
vinä ankara kamppailu harvoista ikkuna-
paikoista herätti ärtymystä. 1880-luku 
niin Helsingissä kuin muuallakin maail-
massa oli he rätys, joka akateemisessa muo-
dossaan oli riippu vainen kirjoista, kirjojen 
runsaudesta empiiristä todistelua ja lukui-
sia alaviitteitä varten, joissa hyö dynnettiin 
yhä kasvavia määriä kansainvälisiä tie-
teellisiä sarjoja ja aikakauslehtiä.
 Helsingin kirjaston tila alkoi olla kiu-

sallinen niil le, jotka olivat istuneet Leipzi-
gin, Jenan ja Ber liinin kirjastoissa tai Bri-
tish Museumissa. Ylivoi maisesti eniten ky-
sytty kirjailija Helsingin kirjas tossa oli Ale-
xander Dumas vanhempi, lukuisat ko-
tilainat olivat vaivana. Uudesta lukusalista, 
joka avattiin kirjaston pohjoissaliin 1. päi-
vänä marras kuuta 1893, tuli 52 lukusali-
paikkoineen ja kaikki alle ulottuvine säh-
köva lo ine en  uuden l a i s en  t emp -
pelipalveluksen pyhättö. Siitä tuli eittä-
mättä Yli opiston tieteellisen kulta-ajan 
keskus, sen kulta ajan, joka osui yhteen 
mm. kuvataiteen, musiikin ja suomalaisen 
kirjallisuuden dramaattisen nou sukauden 
kanssa vuosisadan vaihteen molemmin 
puolin.
 Kirjastonhoitajana tänä uusiutumisen 
aikakautena oli Wilhelm Bolin, entinen 
ylioppilasradikaali, ma terialisti ja Feuer-
bach julkaisija. Aika työskenteli Severin 
Falkmanin lukusalin julkisessa tilassa ole-
vien idealistis-antikvaaristen maalausten 
korvaa miseksi ”ajan henkeen” paremmin 
soveltuvilla tai deteoksilla – erityisesti 
”Teologian” kuvaaminen oli epäsoinnussa 
niiden ajatuskulkujen kanssa, joi ta älymys-
tö salissa viljeli lukulamppujen ääressä. 
Vuonna 1899 kirjaston määrärahoja ja 
henkilökun taa lisättiin huomattavasti, 
mikä antoi kirjastolle paremmat mahdolli-
suudet palkata apulaisia, joita virallisesta 
virka-asemastaan riippumatta kutsut tiin 
”amanuensseiksi”. Heistä muodostui kas-
vava seurakunta nuoria kirjamiehiä ja jos-
sain määrin ”freischwebende Intelligenz”, 
mikä löi leimansa kirjaston elämään aina 
ensimmäiseen maailman sotaan asti.
 Näihin kirjastoamanuensseihin kuului 
aikanaan Yrjö Hirn, joka sai ystävänsä tai-
teilija Magnus Enckellin, tuon ajan johta-
van symbolistin, otta maan suorittaakseen 
uusien seinämaalausten teke misen kirjas-
ton lukusaliin. Tarkoitus oli, että mo-
lemmat Falkmanin lynetit korvattaisiin 
uusilla, joista toinen olisi symbolinen ja 
toinen realistisem pi kuvaten sen ajan tie-
demiehiä kirjaston omassa ympäristössä. 
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Vain ensimmäinen näistä maalauk sista to-
teutui. Se valmistui vuonna 1904 ja taitei-
lija antoi sille nimeksi ”Kulta-aika”. Se esit-
ti erästä aikansa – ja akateemisen perinteen 
– johtavista ajatuksista, unelmaa kulta-
ajasta onnellisessa al kutilassa, jossa nuori 
nainen ja nuorukainen ovat elämän ja tie-
don arvoituksellisuuden edessä.
 Kirjaston kävijä- ja lainamäärä 
moninkertaistui vat 1890-luvun lopulla, 
kokoelmat kasvoivat vas taavasti ja varas-
toinnista tuli jatkuva ongelma. Vuonna 
1901, keskellä kenraalikuvernööri Bobri-
koffin aikaa, keisari myönsi Yliopistolle va-
rat laa jaa uudisrakennusohjelmaa varten. 
Ohjelmaan si sältyi myös lisärakennus kir-
jastolle, uusi kirjava rasto. Uusi puolipyöreä 
osa rakennettiin uudenaikaiseen tyyliin ja 
siinä käytettiin teräsbetonia. Ra kennus val-
mistui vuonna 1907. Gustaf Nyström 
suunnitteli lisärakennuksen tavalla, joka 
jälki maailman silmissä on sekä järkiperäi-
sesti että her kästi toteutettu niin, että se 
huomaamattomasti sulautuu Engelin van-
hempaan rakennukseen. Sisus tuksen sekä 
koristeellisten ja teknisten yksityiskoh tien 
osalta se edustaa hienostuneella tavalla vuo-
sisadan vaihteen kansainvälisiä rakennus-
taiteen ide oita. Uudisrakennus aiheutti 
sen, että kirjaston kes kisali, kupolisali otet-
tiin käyttöön luettelosalina ja lainaustoi-
mistona. Siihen asti keskisali oli ollut ”tyh-
jillään”; parvia ja kirjahyllyjä lukuun otta-
matta siinä ei ollut minkäänlaista kalustus-
ta kirjas ton rakentamisen ajoilta periyty-
neiden ajatusten mukaisesti.
 Viidenkymmenen vuoden aikana, eli 
siitä, kun kir jasto vuonna 1845 muutti ra-
kennukseen aina uu disrakennuksen val-
mistumiseen 1907, oli kirjaston ulkonäkö 
muuttunut varsin vähän, sen klassismiin ei 
ollut kajottu. Mutta sen toimintamuotoi-
hin ja kokoelmiin olivat 1800-luvun tie-
teen ja yhteiskun nan kehitys vaikuttaneet 
ja yleismaailmallisen res publica litterarian 
tilalle ruvettiin painottamaan kir jaston 
kansallisia tehtäviä. Tässä vaiheessa se vielä 
tapahtui ilman rajoittunutta Fennica-

kansallis kiihkoa arvostaen itsestään selvällä 
kunnioituksella nimenomaan Suomen kir-
jallista traditiota sen kai killa kolmella pää-
kielellä, latina, ruotsi ja suomi.
 Noiden viidenkymmenen vuoden aika-
na kirjasto oli muuttunut akateemisen yh-
teisön etuoikeutetusta paikasta julkiseksi 
kansalliskirjastoksi ja siitä oli tullut julki-
suudessa kulttuurin tunnus. ”HYK” – ni-
mitys, jota akateemisessa puhekielessä käy-
tettiin – tuli tarkoittamaan korkeakulttuu-
rin ja sivistyk sen yhdistelmää, johon ruot-
sinkielessä liittyi estetismin ja suomenkieli-
sessä kansallisen vakavuu den ja paatoksen 
kaiku.
 Kirjaston holvien suojassa ja sen pilari-
en ja par vien takana kehittyi kirjojen kan-
salliskokoelma 1800-luvun kuluessa, sa-
moin karttuivat tieteellis ten sarjojen ja ai-
kakausjulkaisujen paksut vuosi kerrat sekä 
päivälehtien keskustelut ja intohimot.
 Käsikirjoitukset välittivät suurmiesten 
perintöä: Porthanin kirstun salaisuudet, 
akateemisten suku jen kirjeniput, Tope-
liuksen päiväkirjat. Kirjastosta tuli suoma-
lainen tiedekeskus, joka vielä ennen en-
simmäistä maailmansotaa käsitti kaikki 
tieteet ja taiteet, kirjatiede sidoksissa, ra-
kennustaide koristelussa ja stucco lustros-
sa, kuvataide kattoholvissa ja kuvanveisto 
Laokoon-ryhmässä 

Kirjoitus on alun perin julkaistu Raken-
nustaiteen Seuran jäsentiedotteessa 
3/2006.
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Sääntömääräiset kokoukset
Seuran kevätkokous järjestettiin 13. huhti-
kuuta Tieteiden talossa Kirkkokadulla 
Helsingissä. Ennen varsinaista kokousta 
kuultiin FT Tanja Vahtikarin Vanhaa Rau-
maa ja maailmanperintökohteeksi valintaa 
käsittelevä esitelmä. Paikalla oli yhteensä 
11 henkilöä.
 Syyskokous pidettiin 30. marraskuuta 
Tieteiden talossa. Seuran pitkäaikainen 
puheenjohtaja prof. Maunu Häyrynen ei 
enää asettunut ehdolle puheenjohtajan 
vaalissa, ja kokouksen päätöksellä johto-
kunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
museotoimenjohtaja FT Timo Tuomi. 
Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat 
Markus Hiekkanen, Mikko Mälkki, Jaak-
ko Penttilä ja Sari Viertiö, joista ainoastaan 
Penttilä ei pyrkinyt jatkokaudelle. Hiekka-
nen, Mälkki ja Viertiö valittiin johtokun-
taan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi, ja 
Penttilän tilalle valittiin arkkitehti Tiina 
Koskenniemi-Mäkinen. Ennen kokousta 
TkT Harri Hautajärvi luennoi aiheesta 
Maisemat ja arkkitehtuuri Lapin matkai-
lun rakentamisessa. Tilaisuudessa oli läsnä 
19 henkilöä.

Tiivistäen kestäväksi? -seminaari
Seura järjesti 2.10.2015 yhdessä Raken-
nusperintö-SAFAn, ICOMOS Suomen 
osaston, Suomen maisema-arkkitehtiliitto 
MARK:in, Puutarhataiteen seuran ja Yh-
dyskuntasuunnittelun seuran kanssa suo-
malaisen kaupunkisuunnittelun murrosta 
käsittelevän seminaarin otsikolla Tiivistäen 
kestäväksi? Helsingin valmisteleman uu-
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den yleiskaavan innoittamassa seminaaris-
sa haettiin kokonaiskuvaa suomalaisen 
kaupunkisuunnittelun nykytilasta ja kes-
kusteltiin siitä, miten kaupunkirakenteen 
tiivistäminen kohtaa luonnon, maiseman 
ja rakennuskulttuurin Helsingissä ja muu-
alla. Tavoitteena oli myös löytää tapoja tii-
vistämisen ja suojelun yhteensovittamisek-
si. Seminaari järjestettiin Helsingin Kau-
punkisuunnitteluviraston auditoriossa, ja 
siihen osallistui 115 henkilöä. Seminaaria 
seuraavana päivänä 3.10. järjestettiin Hel-
singin uuden yleiskaavan kiistanalaisimpia 
paikkoja esitellyt bussiekskursio, johon 
osallistui 50 henkilöä.

Kannanotto ja suojeluesitys
Helmikuussa seura otti kantaa Helsingin 
uuteen, valmisteilla olevaan yleiskaavaan 
jättämällä siitä lausunnon. Seura piti esillä 
muun muassa kulttuurihistoriallisesti mer-
kittävien alueiden ja vihervyöhykkeiden 
merkitsemisen tarkentamista ja vastusti vi-
hervyöhykkeiden kaventamista ja Laajasa-
losta Vuosaareen ulottuvaa joukkoliiken-
neratkaisua.
 Lokakuussa seura teki rakennussuojelu-
esityksen Itäkeskuksen kauppakeskuksen 
vanhimman osan julkisivujen säilyttämi-
seksi. Seura totesi kauppakeskuksen olevan 
Erkki Kairamon suunnittelemien julkisten 
rakennusten merkittävä ja harvinainen 
edustaja. Kohteella on seuran mukaan li-
säksi yleistä kulttuurihistoriallista merki-
tystä suomalaisen kauppakeskusrakenta-
misen esimerkkikohteena, ja sen julkisivu 
yhdessä Tallinnanaukion julkisen tilan 
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kanssa on Itä-Helsingin rakentumisvai-
heen historiasta kertova alueen maamerk-
ki.

Sääntömuutos
Seuran sääntöjä päätettiin tarkistaa ja ajan-
mukaistaa vuonna 2015. Sääntömuutos-
ehdotus esiteltiin ja hyväksyttiin sekä ke-
vät- että syyskokouksessa ja toimitettiin 
lopuksi Patentti- ja rekisterihallitukseen 
tarkastusta ja rekisteriin merkitsemistä var-
ten.

Arkkitehtihaastattelut
Taiteen edistämiskeskuksen apurahan tur-
vin voitiin toteuttaa neljä uutta haastatte-
lua. Haastattelutoiminnasta vastasi johto-
kunnan jäsen, arkkitehti Kristo Vesikansa.

Julkaisut ja jäsentiedotteet
Keväällä 2015 ilmestyi Rakennustaiteen 
Seuran ja ICOMOS Suomen osasto ry:n 
yhteisjulkaisu Common Heritage. The 
multicultural heritage of Vyborg and its 
preservation. Netta Böökin toimittamaan 
englannin- ja venäjänkieliseen teokseen on 
koottu Viipurissa alkuvuonna 2014 järjes-
tetyn kansainvälisen seminaarin esitelmät. 
Julkaisu postitettiin seuran jäsenille.
 Seura julkaisi vuoden aikana kolme jä-
sentiedotetta.

Sähköinen tiedottaminen ja Internet-sivut
Seura tiedotti ajankohtaisista asioistaan 
sähköpostilistansa kautta, ja seuran Inter-
net-sivujen uudistaminen oli työn alla.

Edustukset
Seura on yhteisöjäsenenä ICOMOS-järjes-
tössä (International Council on Monu-
ments and Sites). Seura on tieteellisten 
seurain valtuuskunnan jäsen. Seuran edus-
tajana Arkkitehtuurimuseon edustajistossa 
kaudella 2013–2015 toimi puheenjohtaja 
Maunu Häyrynen. Helmikuussa 2015 jae-
tun Alvar Aalto -mitalin mitalitoimikun-
nassa seuran edustajana toimi varapuheen-
johtaja Jari Auer, ja mitalin palkintojuryssa 

seuraa edusti arkkitehti Simo Freese.

Seuran talous
Seuran tulot ovat koostuneet jäsenmak-
suista (20 €/jäsen, 10 €/opiskelijajäsen, 
400 €/ainaisjäsen ja 170 €/kannattajajä-
sen).
 Opetusministeriö myönsi seuralle 9000 
€ toiminta-avustusta vuodelle 2015. Tai-
teen edistämiskeskus tuki arkkitehtihaas-
tattelujen tekemistä 2000 € suuruisella 
apurahalla.

Jäsenet
Seuralla oli vuoden 2015 lopussa 500 jä-
sentä, joista 118 ainaisjäsentä.

Johtokunta
Seuran puheenjohtajana toimi professori 
Maunu Häyrynen ja varapuheenjohtajana 
arkkitehti Jari Auer. Johtokunnan muina 
jäseninä olivat arkkitehti Netta Böök, FT 
professori Markus Hiekkanen, FM Linda 
Leskinen, arkkitehti Mikko Mälkki, arkki-
tehti Markku Norvasuo, arkkitehti Jaakko 
Penttilä, erikoistutkija Jarkko Sinisalo, FL 
tutkija Helena Soiri-Snellman, arkkitehti 
Kristo Vesikansa ja arkkitehti Sari Viertiö.
 Johtokunta kokousti vuonna 2015 
kahdeksan kertaa.

Taloudenhoitaja ja sihteeri
Seuran taloudenhoitajana toimi Erik Sjö-
holm ja sihteerinä HuK Joona Rantasalo.
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Kuva: FOTO Arno de la Chapelle
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 1 
Rakennustaiteen seura ry             T U L O S                         
============================================================================= 
01.01.2015 - 31.12.2015                                VUOSI   EDEL VUOSI 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
VARSINAINEN TOIMINTA 
 
TUOTOT: 
 
  3010  Julkaisujen myyntituotot                       32.50       117.50 
                                                 -----------  ----------- 
  * YLEISTOIMINTA TUOTOT YHT                           32.50       117.50  -72% 
 
KULUT: 
 
  3020  Palkat ja palkkiot                          -6161.00     -4823.00 
  3021  Sosiaalikulut                               -2134.59      -950.01 
  3022  Jäsentiedotteet                             -3544.39     -7023.34 
  3023  Ekskursiot                                      0.00      -584.47 
  3025  Postituskulut                               -3228.43     -1670.23 
  3026  Toimistokulut                                -210.50         0.00 
  3027  Jäsenmaksut                                  -183.60      -438.64 
  3028  Ravintolatarjoilu                            -943.50      -635.10 
  3030  Tietoliikenne                                 -55.60      -130.80 
  3034  Vuosikokouskulut                             -196.50      -351.90 
  3049  Muut yleistoiminnan kulut                    -270.95      -267.44 
  3050  Poistot                                       -28.01       -14.04 
                                                 -----------  ----------- 
  * YLEISTOIMINTA KULUT YHT                        -16957.07    -16888.97    0% 
 
TUOTOT: 
 
  3110  Avustukset                                   2000.00      8000.00 
                                                 -----------  ----------- 
  * HAASTATTELUTUTKIMUS TUOTOT YHT                   2000.00      8000.00  -75% 
 
KULUT: 
 
  3120  Palkkiot ja korvaukset                      -2000.00     -6537.00 
  3121  Sosiaalikulut                                -240.00     -1476.41 
                                                 -----------  ----------- 
  * HAASTATTELUTUTKIMUS KULUT YHT                   -2240.00     -8013.41  -72% 
 
TUOTOT: 
 
  3310  Avustukset                                      0.00     10000.00 
  3319  Muut seminaari tuotot                           0.00       255.80 
                                                 -----------  ----------- 
  * ERIKOIS-SEMINAARI TUOTOT YHT                        0.00     10255.80 -100% 
 
KULUT: 
 
  3320  Palkkiot ja korvaukset                          0.00     -3787.30 
  3321  Sosiaalikulut                                   0.00      -897.60 
  3322  Matkakulut                                      0.00     -4196.99 
  3349  Muut seminaari kulut                            0.00     -1240.00 
                                                 -----------  ----------- 
  * ERIKOIS-SEMINAARI KULUT YHT                         0.00    -10121.89  100% 
 
 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄ  *           -17164.57    -16650.97    3% 
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 2 
Rakennustaiteen seura ry             T U L O S                         
============================================================================== 
01.01.2015 - 31.12.2015                                VUOSI   EDEL VUOSI 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
VARAINHANKINTA 
 
TUOTOT: 
 
  6010  Jäsenmaksutuotot                             7945.00      7160.00 
  7000  Korkotuotot pankkitileistä                      0.00       434.33 
  7010  Osinkotuotot                                  198.00       195.00 
                                                 -----------  ----------- 
  * TUOTOT                                           8143.00      7789.33    5% 
 
KULUT: 
 
  7020  Muut kulut                                      0.00      -228.01 
  7030  Korkokulut                                      0.00        -7.75 
                                                 -----------  ----------- 
  * KULUT                                               0.00      -235.76  100% 
 
 VARAINHANKINTA TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ                    8143.00      7553.57    8% 
 
YLEISAVUSTUKSET 
 
  7070  Yleisavustukset                              9000.00      9000.00 
                                                 -----------  ----------- 
  * YLEISAVUSTUKSET                                  9000.00      9000.00    0% 
 
 TILIK YLI-/ALIJÄÄMÄ                   *              -21.57       -97.40  -78% 

 3 
Rakennustaiteen seura ry             T A S E   
============================================================================== 
                                                  31.12.2015   31.12.2014 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
V A S T A A V A A 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 
 
  1200  Koneet                                         84.04        42.10 
                                                 -----------  ----------- 
  * KONEET JA KALUSTO                                  84.04        42.10  100% 
 
 AINEELLISET HYÖDYKKEET                                84.04        42.10  100% 
 
  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                              10199.79     10157.85    0% 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 
 
SAAMISET 
 
  1910  Sampo 800016-251558                         22484.86     31084.03 
                                                 -----------  ----------- 
  * RAHAT JA PANKKISAAMISET                         22484.86     31084.03  -28% 
 
 VAIHTUVAT VASTAAVAT                                22484.86     31084.03  -28% 
 
 V A S T A A V A A                                  32684.65     41241.88  -21% 
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 4 
Rakennustaiteen seura ry             T A S E 
============================================================================== 
                                                  31.12.2015   31.12.2014 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
V A S T A T T A V A A 
 
OMA PÄÄOMA 
 
  2050  Puurakennuspalkintorahasto                  12978.49     12978.49 
                                                 -----------  ----------- 
  * VARAUKSET                                       12978.49     12978.49    0% 
 
  2100  Ed tilikausien tulos                        14418.54     14515.94 
                                                 -----------  ----------- 
  * ED TILIK YLI-/ALIJÄÄMÄ                          14418.54     14515.94   -1% 
 
  2199  Tilikauden tulos                              -21.57       -97.40 
                                                 -----------  ----------- 
  * TILIK YLI-/ALIJÄÄMÄ                               -21.57       -97.40  -78% 
 
 OMA PÄÄOMA                                         27375.46     27397.03   -0% 
 
VIERAS PÄÄOMA 
 
LYHYTAIKAINEN 
 
  2650  Saadut ennakot                                  0.00      1000.00 
                                                 -----------  ----------- 
  * SAADUT ENNAKOT                                      0.00      1000.00 -100% 
 
  2700  Ostovelat                                       0.00       650.00 
                                                 -----------  ----------- 
  * OSTOVELAT                                           0.00       650.00 -100% 
 
  2910  Ennakonpidätysvelka                           942.85      1021.48 
  2911  Sotu-velka                                    108.34       153.73 
  2950  Siirtovelat                                  4258.00     11019.64 
                                                 -----------  ----------- 
  * SIIRTOVELAT                                      5309.19     12194.85  -56% 
 
 VIERAS PÄÄOMA                                       5309.19     13844.85  -62% 
 
 V A S T A T T A V A A                              32684.65     41241.88  -21% 
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FT, museotoimenjohtaja Timo Tuomi, puheenjohtaja

Arkkitehti Jari Auer, varapuheenjohtaja
Arkkitehti Netta Böök
FT, professori Markus Hiekkanen
Arkkitehti Tiina Koskenniemi-Mäkinen
FM Linda Leskinen
Arkkitehti Mikko Mälkki

Arkkitehti Markku Norvasuo
Erikoistutkija Jarkko Sinisalo
FL, tutkija Helena Soiri-Snellman
Arkkitehti Kristo Vesikansa
Arkkitehti Sari Viertiö

HuK Joona Rantasalo, sihteeri
Erik Sjöholm, taloudenhoitaja
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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
IBAN: FI60 8000 1600 2515 58
BIC: DABAFIHH

viestinä on ehdottomasti mainittava maksajan nimi ja osoite !  

TERVETULOA JÄSENEKSI
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