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Risto Iivonen

Puheenjohtajan tervehdys

Seura pitää kevätkokouksensa 26.4.2007
klo 17.00 Tähtitornissa.
Paikka on valittu kahdestakin syystä.
Ensiksi se on useimmille tuntematon.
Kaikki ovat nähneet tämän C. L. Engelin
luomuksen määrittelemässä Helsingin komeimman katuperspektiivin eteläistä päätettä. Harva on noussut sen ympyränmuotoiseen eteishalliin, johon tullaan yhtä komeasti kuin Tukholman kaupungin kirjastoon.
Toiseksi tähtitorni kuuluu niihin harvoihin julkisiin rakennuksiin kirkkojen
ohella, jotka ovat pysyneet jotenkin alkuperäisessä asussaan koko olemassaolonsa
aikana. Vain professorin asunnon muuttuminen 1960-luvulla tutkijoiden työtiloiksi
on vähän hämärtänyt alkuperäisten huonetilojen suhteiden kirkkauden.
Observatoriossa on menneen ajan henki siirtynyt lähes muuntumattomana meille, kojehuoneineen, refraktiotorneineen,
halkolaarineen eikä Ola Hanssonin hellävaraisia muutostöitä juuri huomaa.
Muuten on tulossa seuraavia tapahtumia:

KEVÄTEKSKURSIO suuntautuu Helsingin itäiseen puolikkaaseen, jossa tutustutaan uusimpiin arkkitehtuurikohteisiin
Lauantaina 26.5. klo 9.00 – 17.00
Lähtö Rautatientorilta, Fennian edestä
klo 9.00
(Åbergin linja)
Ekskursion maksuun 30 € sisältyy
lounas ja iltapäiväkahvi.
		
Uutta ilmoitusta ei tule!
SYYSEKSKURSIO suuntautuu Baltiaan
ja teemana on virolainen funkis. Lähdemme perjantaina 31.8. ja palaamme 2.9.
Tarkempi ohjelma tulee kesäkuussa.
BASSISEMINAARI pidetään Turussa
13.–14.9.2007. Tässä esitteessä on ilmoitus, joka tulee vielä uudestaan. Tämä on
siis vain tiedoksi.
Tervetuloa!
Risto Iivonen, puheenjohtaja
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Tapio Markkanen

OBSERVATORIO
Tähtitorninmäki

Tähtitieteen opettaminen kuului Turun
akatemian perustamisesta lähtien matematiikan professorin velvollisuuksiin. Muidenkin professorien johdolla julkaistiin
väitöskirjoja astronomisista aiheista.
Omintakeista havainnointia ei pitkään aikaan ollut juuri lainkaan. Julkaistuissa
töissä tavallisesti vertailtiin kilpailevia maailmankuvia perinteiseen tapaan ja päädyttiin turvalliseen maakeskisyyteen.
Aurinkokeskisyys omaksuttiin vähitellen, ja suuren Pohjan sodan päätyttyä
luonnontieteitä alettiin harrastaa yhä
enemmän niiden itsensä vuoksi. Kahdeksannentoista vuosisadan jälkipuoliskolla
hyödyn aikakausi korosti myös luonnontieteiden käytännöllistä merkitystä. Turun
akatemiassa päästiin ajan tasalle ja tehtiin
tähtitieteellisiä havaintotöitäkin, jopa verraten suurilla, siirrettävillä instrumenteilla.
Historian ensimmäisiin kansainvälisiin tieteellisiin yhteistöihin osallistuttiin 1750ja 1760-luvuilla.
Euroopan ensimmäisen suuren observatorion rakensi tanskalainen Tycho Brahe
1570-luvulla Juutinrauman Venin saarelle.
Suuret siirtomaavallat perustivat 17. vuosisadan lopulla observatorioita merenkulkua
palvelemaan. Havaintomenetelmät eivät
vielä asettaneet erikoisvaatimuksia raken
nuksille. Siirrettäviä instrumentteja käytettiin kattotasanteilla ja parvekkeilla tai tähystettiin ikkunoista. Suuret kojeet pystytettiin ulos.
Taivaankappaleiden paikkojen mittaukseen tarkoitetut instrumentit ja havaintomenetelmät kehittyivät 1700-luvun lop-

puun mennessä niin tarkoiksi, että instrumentit oli pystytettävä kiinteästi. Niiden
tukevuus ja näkyvyys taivaalle asettivat rakennuksille uusia vaatimuksia.
Turussa tehtiin vuodesta 1775 lähtien
toistuvasti aloitteita observatorion aikaansaamiseksi. Olosuhteet eivät suosineet yrityksiä, ennen kuin Suomi oli siirtynyt Venäjän valtakunnan osaksi. Fysiikan professori Gustaf Hällströmin (1775-1844) sit
keiden ponnistusten tuloksena Turun
Vartiovuorenmäelle kohosi vuosina 181719 tähtitorni. Hällström nojautui suunnittelussa tiukasti Tukholmaan vuonna 1753
valmistuneeseen tiedeakatemian observatorioon.
Ensimmäiset rakennussuunnitelmat
laati 1816 intendenttikonttorin johtaja
Charles Bassi (1772-1840). Hällström oli
kuitenkin jo 1814 tavannut silloin Suomessa vierailleen Carl Ludvig Engelin
(1778-1840) ja ker tonut hänelle
tähtitornihankkeesta. Engel laati oman ehdotuksensa, jonka keisari vihdoin valitsi
toteutettavaksi.
Kun Turku 4. syyskuuta 1827 alkaneessa tulipalossa lähestulkoon tuhoutui, observatorio pelastui. Se toimi akatemian
tukikohtana niin kauan kuin yliopisto vielä kaupungissa viipyi.
Akatemian observaattoriksi oli 1823
nimitetty Friedrich Wilhelm August Argelander (1799-1875). Memelissä, ltä- Preussissa syntyneen Argelanderin isoisä oli Suomesta lähtöisin. Turussa Argelander oli
ehtinyt tehdä merkittäviä tutkimuksia.
Tulipalon jälkeen yliopisto siirrettiin
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Helsinkiin ja Argelander etsi sieltä jo marraskuussa 1827 uudelle observatoriolle sopivan paikan, korkean ja yksinäisen Ulricasborgin vuoren kaupungin eteläpuolelta.
Keisari vahvisti paikanvalinnan tammikuus
sa 1828.
Engel oli nyt Suomen yleisten rakennusten intendentti ja sai tehtäväkseen Helsingin observatorion piirustusten laatimisen. Helmikuussa 1829 Argelander ja En-
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gel sopivat rakennuksen periaatteista. Yhteistyö sujui hyvin. Suunnitelmat sekä
kustannusarvio valmistuivat joulukuussa
1829.
Engel esitti suunnitelmiensa yhteydessä
kolme keskeistä periaatetta, joita hän oli
työssään noudattanut. Ensinnäkin rakennuksen hallitseva sijainti kukkulan laella,
pääkaupungin pääakselin, Unioninkadun,
eteläpäässä merkitsi, että sen tuli olla kau-
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Rakentaminen aloitettiin vuoden 1831
tammikuussa. Työ edistyi hyvin, joskin
puuseppä –j a-materiaalipula sekä ankarat
sateet välillä sitä haittasivatkin. Observatorio valmistui ja katselmus pidettiin 12.
syyskuuta 1834.
Uusi observatorio vastasi ajan tähtitieteen korkeimpia vaatimuksia. Länsipään
meridiaanisaliin oli järjestetty tilat kolmea
suurta, kiinteästi pystytettyä havaintokojetta varten. Yliopistolla oli sellaisia kaksi,
nimittäin meridiaaniympyrä ja ohi
kulkukone. Kummallakin konetyypillä
havainnoidaan taivaankappaleita, kun ne
vuorokautisessa liikkeessä kulkevat puolipäiväpiirin eli meridiaanin poikki joko
taivaan eteläisellä tai pohjoisella puolella.
Nämä laitteet antavat tähtien paikat tai
vaalla tai ajan erittäin tarkasti.
Koneet lepäävät jykevien graniittipylväiden päällä, jotka puolestaan seisovat
peruskalliolle rakennetulla tiiliperustalla.
Myös havainnoissa tarvittavat heilurikellot
on kiinnitetty graniittipylväisiin. Salin lattia on rakennettu ulkoseinien varaan, jottei
se kosketuksella välittäisi tärinää havaintokojeisiin eikä muuttaisi niiden asentoa.
Meridiaanisalin seinissä ja katossa on
kunkin havaintopaikan kohdalla luukut,
joiden kautta aukeaa esteetön näköala etelähorisontista lakipisteen kautta pohjoiseen taivaanrantaan. Havaintojen aikana
meridiaanisalissa on sama lämpötila kuin
ulkona, jotta ilma ei lämpötilaeron vuoksi
väreilisi ja pilaisi erotustarkkuutta.
Samankaltaisia, mutta itä-länsisuunnassa tehtäviä havaintoja varten observatoriorakennuksen eteläpäähän sijoitettiin ns.
ensivertikaalisali. Sinne oli alunperin pystytetty repetitioympyräksi kutsuttu havaintokone.
Helsingin observatorioon rakennettiin
kolme lieriönmuotoista tornia. Tämä on
tähtitieteellisten havaintorakennusten kehityksessä tärkeä askel. Saksalaisen Joseph
von Fraunhoferin (1787-1826) 1810- ja
20-luvuilla kehittämät valmistus 
menetelmät ja rakenneratkaisut tekivät

pungin kaunistus.
Observatorion tärkeimmässä havaintotilassa, meridiaanisalissa tehtäviä töitä varten tarvittiin kauas maastoon pystytetty
kiintopistemerkki eli miiri. Kun eteläsuunnassa ei kyllin etäällä ollut sopivaa paikkaa,
miiri täytyi rakentaa pohjoispuolelle Val
lilaan. Meridiaanisalista miiriin tarvittiin
esteetön näköala. Jotta jo valmistunut ortodoksinen Pyhän Kolminaisuuden kirkko
ja suunnitteilla oleva Nikolainkirkko eivät
olisi estäneet näkyvyyttä, meridiaanisali oli
sijoitettava observatoriorakennuksen länsipäähän, vaikka maasto oli siellä vaikeampi
kuin itäpuolella. Kolmanneksi Engel halusi, että henkilökunnan asunnot sijoitettaisiin observatorioon. Jos olisi suunniteltu
erillinen asuinrakennus, olisi uhrattu ”ei
yksin mukavuuksia vaan myös symmetria,
maku ja arkkitehtoninen kauneus”.
Kustannukset Engel arvioi 153 728
ruplaksi 55 kopeekaksi. Suunnitelma vahvistettiin Pietarissa 15 joulukuuta. Urakkakilpailussa hyväksytty tarjous alitti kustannusarvion yli 42 000 ruplalla.



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

S E U R A

ensimmäisen kerran rakennustaiteen historiassa. Sommitteluratkaisu, joka oli pitkälle käytännön sanelema, sai esteettisesti
vaikuttavan muodon. Valmistuttuaan Helsingin observatorio oli esikuvallisen hyvin
suunniteltu ja varustettu monipuolisin
instrumentein. Sille tuli arvokkaita seuraajia.
Kun kallioinen kukkula oli paljas, observatorio näkyi kaupunkiin hyvin. Keskitornin katolla kohoavassa mastossa oli pussi, joka pudotettiin salon huipusta päivittäin kello kaksitoista. Optinen aikamerkki
palveli kaupunkilaisiakin, mutta ennen
kaikkea satamassa olevia laivoja, jotka saivat tarkistetuksi kronometrinsa. Vuosisadan viimeisinä vuosikymmeninä aikamerkkiin liittyi Katajanokan kanavan rannalta ammuttu tykinlaukaus. 1900-luvun
alussa rakennettu Tähtitorninmäen puisto
peitti observatorion lähes tyystin joka
suunnalta. Myös keisarikunnan pääkaupungissa observatorio sai korostetun aseman. Sielläkin se tuli sijaitsemaan kukkulalla, nyt keisarin kesäpalatsiin vievän tien
päässä.
Vuonna 1833 päätettiin Venäjän keisarillisen keskusobservatorion perustamisesta
Pulkovaan Pietarin eteläpuolelle. Tarton
Wilhelm Struve määrättiin johtamaan Pulkovan suunnittelua ja rakentamista. Struve, joka oli vilkkaassa yhteistyössä Argelanderin kanssa, pyysi Engelilta Helsingin
observatorion piirustuksia. Engel lähetti-

linssikaukoputkesta ennennäkemättömän
monipuolisen ja tehokkaan havaintovälineen. Uudet teleskoopit olivat valovoimaisia ja niiden erotuskyky oli suuri. Pystytystapansa ja kellokoneistonsa ansiosta ne
seurasivat vakaasti taivaalla yön mittaan
liikkuvaa kohdetta. Niillä saattoi havaita
mihin taivaansuuntaan hyvänsä, ja kohde
pysyi jatkuvasti näkökentässä. Näin avautui mm. kaksoistähtien, planeettojen ja
komeettojen tutkimukselle edistymisen
mahdollisuudet.
Turkuun oli tällainen linssikaukoputki
tilattu jo vuosina 1818-20. Sille ei kuitenkaan oltu suunniteltu ja rakennettu sen
vaatimaa tornia. Onneksi koje valmistui ja
saapui Suomeen vasta 1830, jolloin se voitiin asianmukaisesti pystyttää Helsinkiin.
Jo ennen vuotta 1810 Euroopan eräät
observatoriot oli varustettu tornilla, jonka
kääntyvän yläosan seinän ja katon luukusta saatiin esteetön näköala kaikkiin taivaansuuntiin. Tarton observatorio oli valmistunut 1810. Sen uusi johtaja Wilhelm
Struve (1793-1864) tilasi sinne ensim
mäisen suuren kellokoneistolla varustetun
teleskoopin. Sitä varten observatorion torniin lisättiin 1823 kääntyvä yläosa. Uusi
Fraunhoferin kaukoputki saapui 1824.
Tarton havaintotorni oli Helsingin observatorion suunnittelussa toiminnallisena
esikuvana.
Engel käytti kääntyviä havaintotorneja
arkkitehtonisina elementteinä, tiettävästi
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kin ne hänelle 1833. Helsingissä valitut
rakennusperiaatteet näkyvät selvästi Pulkovan keskusobservatorion toteutuksessa.
Sama kolmen tornin sekä meridiaani- ja
ensivertikaalisalien sijoittelu hallitsevat sen
mittasuhteita. Pulkovan observatorio valmistui 1839. Siitä muodostui maailman
tähtitieteen keskus, joka muovasi observatorioiden rakennusperiaatteita ympäri
maailmaa. Näin Argelanderin ja Engelin
taidokas saavutus säteili vaikutustaan laa
jalle.
Vuonna 1887 Helsingin observatorio
liittyi Anders Donnerin (1854-1938) johdolla suureen kansainväliseen tähtivalokuvaustyöhön, jota varten hankittiin uusi
havaintokone, kaksoisrefraktori. Sille rakennettiin observatorion kaakkoispuolelle erillinen torni arkkitehti Gustaf Nyströmin (1856 -1917) suunnitelmien
mukaan. Uusi torni myötäili ulkoasultaan Engelin rakennuksen tyyliä ja mittasuhteita. Teleskooppi asennettiin paikoilleen vuonna 1890.
Kaupungin savut ja valaistus rajoittavat
nykyisin havaintotyöskentelyn Tähtitorninmäellä eräisiin erikoistehtäviin. Havaintojen pääosa tehdään Kirkkonummella
Metsähovin observatoriossa, joka rakennettiin 1971, ja ulkomailla. Vuosina 1980
ja 1985 on alueelle rakennettu kaksi ha
vaintokupolia. Vuonna 1988 valmistui
yhteispohjoismainen observatorio Kanarian La Palman saarelle.
Helsingin observatoriossa ovat nykyisin
tähtitieteen laitoksen työhuoneet, kirjasto,
luentosali ja laboratoriotilat. Siipirakennuksissa oli alunperin vaunuvaja, talli, navetta ja varastotiloja. 1970-luvun saneerauksessa länsisiipeen sijoitettiin inst
rumenttien valmistusta ja huoltoa palveleva
työpaja ja itäsiipeen talonmies-vahtimestarin asunto. Vuonna 1984 observatorion
luentosali, itärotunda sekä meridiaanisali ja
länsirotunda ennallistettiin professori Olof
Hanssonin suunnitelman mukaan. Meridiaanisaliin ja länsirotundaan sijoitettiin
tähtitieteen historiasta kertova museo.
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Rakennustaiteen seura
c/o
09.04.2007
Yleisten töiden lautakunnalle
Rakennusvirasto, PL 1500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Muistutus 22.3.2007 päivätyistä katusuunnitelmista ”KESKUSKATU” ja ”POHJOISESPLANADI välillä Mannerheimintie – Keskuskatu”
Rakennustaiteen seura pitää myönteisenä hankkeena Keskuskadun muuttamista kävelykaduksi osana jalankulkukeskustan toteuttamista. Nähtävillä olevista suunnitelmista toteamme seuraavaa:
Keskuskadun luonne
- Keskuskatu on nimensä mukaisesti oleellinen osa Helsingin katuverkkoa sekä toiminnallisesti että kaupunkikuvallisesti. Tämä lähtökohta on nyt esitetyssä suunnitelmassa sivuutettu. Kadun luonne on tarkoituksellisesti haluttu muuttaa aukiomaiseksi. Lähtökohta hämärtää koko ydinkeskustan luonnetta ja sille ominaista katujen ja torien/aukioiden
selkeästä vaihtelusta syntyvää tilahierarkiaa.
Puuistutukset
- Rautatientorin ja Keskuskadun liittymässä käsittelyn epävarmuus näkyy myös suunnitelman selostuksessa, jossa puhutaan toisaalla aukiomaisesta toisaalla puistokatumaisesta
tilasta. Helsingin kivikaupungissa puuston paikka on perinteisesti puistoissa, puistikoissa,
puistokaduilla tai tonttien etupuutarhoissa. Suunnitelmassa esitetyt, aiemmalle käytännölle vieraat puuistutukset eivät vakuuta uudentyyppisen käsittelyn pelinavauksena juuri
tällä historiallisesti merkittävällä paikalla. Nykyiselllään Keskuskadun katunäkymä avautuu pohjoisessa Rautatietorin suuntaan. Rautatieaseman julkisivu asettuu kadun länsipuolen rakennusrivin linjaan ja aseman torni muodostaa katunäkymän katseenvangitsijan. Keskuskadun ja Kaivokadun kohtauspaikkaan esitetyt puuistutukset uhkaavat visuaalista yhteyttä Rautatientorille. Vaatimattomuudessaan ne eivät pysty muodostamaan
viheryhteyttä Kaisaniemen puiston ja Esplanadi-puiston välille vaan tuloksena on epämääräinen, suuntia hämärtävä tila kaupunkirakenteen hierarkian ja orientoitavuuden
kannalta äärimmäisen tärkeässä kohdassa.
- Pohjoispäähän ehdotetut istutukset heijastuvat myös laajemmalti, hämärtäen Ateneumin puistikoiden luomaa, 1800-luvun lopun arkkitehtuuriin oleellisesti kuuluvaa symmetriaa ja siten taidemuseorakennuksen asemaa suhteessa Rautatientoriin.
Kadun leikkausmuoto ja katualueen jäsentely
- Katuluonteen säilyttäminen Keskuskadulla edellyttäisi kantakaupungille tyypillisen
kadun kolmijakoista poikkileikkausta, jossa alimmat pisteet sijaitsevat ajoradan ja jalkakäytävän kohtauslinjalla. Tällöin kadulle syntyy esitetyn yhden vesikourun sijasta kaksi.
- Esitetyssä ratkaisussa Keskuskadun näyteikkunoiden edessä oleva vapaa jalankulkuvyöhyke on vain 2,5 metrin levyinen. Julkisessa olohuoneessa sen tulisi olla sekä jalankulun, näyteikkunoiden että esteettömyyden näkökulmasta huomattavasti reilumpi - lähem-
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pänä Pohjoisesplanadille esitettyä ja toteutettua 6,5 metriä. Tarjoilu- ja myyntialueet
voisivat sijaita katutilan keskiosassa muistumana paikalla aiemmin olleesta autojen vinopysäköinnistä.
Kiveyksen värit ja kuviot
- Traditionaalisessa kaupunkirakentamisessa perustaso, kadun tai aukion pinta, muodostaa rauhallisen alustan kaupunkikulttuurin moni-ilmeiselle ja muuttuvalle sykkeelle.
Katusuunnitelman useista luonnonkivityypeista sommitellun mosaiikkimaisen kuvioinnin perusteluna on esitetty että se korostaa katutilan luonnetta ympäröivien liiketilojen
jatkeena. Kun tiedämme, miten tiheään liiketilojen sisutustrendit muuttuvat, voi tätä
karnevalisoivaan käsittelytapaan turvautumista pitää epäluottamuslauseena kävelykadun
luonnollisen vetovoiman suhteen.
- Kyseenalaista on myös Helsingin vanhimpiin katulinjoihin kuuluvan Aleksanterinkadun pinnoitteen alistaminen Keskuskadun pinnoitukselle.
Valaistus
- Selostuksessa todetaan, että ”Keskuskadun ominaislaatua korostetaan tähtitaivasmaisella valaistuksella” Jos ominaislaatu olisi aukiomainen, korostamistapaa voisi pitää kokeilemisen arvoisena. Tässä tapauksessa kuitenkin olemassaoleva katutila jaetaan valaisinvaijeriverkolla pystysuunnassa kahteen osaan. On pelättävissä, että näin häiritään (suojeltujen) arvorakennusten ominaislaatua katutilan osana ja mahdollisesti myös estetään alueen
orientoivan maamerkin, rautatieaseman tornin havaitseminen Keskuskadulta ja Pohjoisesplanadilta.
Suunnitelmat tuottavat epämääräistä ja nopeasti vanhenevaa kaupunkiympäristöä joka
lisäksi hajottaa olemassa olevaa hierarkiaa ja kaupungin luettavuutta vaarantaen ydinkeskustan arkkitehtonisia arvoja.
Rakennustaiteen seura toteaa, että esitetyt suunnitelmat eivät nykymuodossaan ole kelvollisia toteutettaviksi.

Risto Iivonen
Puheenjohtaja

Johanna Björkman
sihteeri

Tiedoksi:
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri
PL 2100
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

12

J Ä S E N T I E D O T E

2 : 2 0 0 7

Lappeenrannan
keisarinasema
Vetoomus

Lappeenrannan vanha asema osoitteessa
Snellmaninkatu 13 valmistui vuonna 1885
todennäköisenä suunnittelijanaan Knut
Nylander ja toimi kaupungin pääasemana
vuoteen 1936. Rakennus edustaa 1800luvun lopun uusrenessanssityyliä ja puurakentamistaitoa. Sisätilat tehtiin poikkeuksellisen komeiksi Venäjän keisarin vierailuja (1885, 1891) silmälläpitäen ja tsaarille
seurueineen varattiin kaksi erillistä huonetta. Vuonna 1947 talo muutettiin asumiskäyttöön. Tällöin huonekorkeutta madallettiin ja sen seurauksena ikkunoita
pienennettiin. Vanhaa asemaa ei ole sisällytetty valtakunnalliseen rautatierakennusten suojeluluetteloon. Aseman nykyinen,
näennäisen yksinkertainen ja huoltamaton
ulkonäkö sekä sokkeloiset huonetilat ja
kuluneet tavanomaiset pinnat huomioiden
on ymmärrettävää, että näin on aikanaan
arvioitu.
Keisarinasema on Suomessa ainutlaatuinen rakennus useasta syystä. Keisarillisia rakennuksia ja interiöörejä on sen lisäksi säilynyt maassamme vain muutamia.
Arkkitehti Jac. Ahrenbergin johdolla toteutetuista sisustuksista alkuperäisinä ja
teknisesti hyvässä kunnossa säilyneet katon
maalauskäsittelyt ovat monivärisyyden eli
ns. polykromian laadultaan verrattavissa
Helsingin säätytaloon. Myös seinien kangasverhoilut ovat säilyneiden fragmenttien
perusteella selvitettävissä / palautettavissa.
Rakennustaiteen seuran tietoon on tullut, että aseman ainutlaatuisuuden tarjoamat mahdollisuudet ovat nyt uhattuina.
Asemakaavaan merkitty asuinkäyttö ja

tapa, jolla tontille on sijoitettu lisärakentamista, ovat ymmärrettäviä, jos tarkastellaan vain rakennuksen tämänhetkistä sisäistä ja ulkoista ilmettä eikä olla esimerkiksi tietoisia alakaton yläpuolella sijaitsevista maalauksista. Toteutuessaan vireillä
oleva asemakaavan mukainen rakennushanke kuitenkin sulkee peruuttamattomasti pois sen tilanteen, jossa sisätiloiltaan
ja julkisivuiltaan keisarillisessa asussa oleva
asemarakennus olisi korttelinsa arkkitehtoninen kohokohta
Rakennustaiteen seura ehdottaa, että
- asemakaava otetaan uudelleen harkintaan ja korttelin käyttöä tutkitaan kokonaisuutena uudelleen
- asemarakennukselle selvitetään muitakin käyttötarkoituksia kuin asuminen esimerkiksi kulttuurin, kokoontumisen tai
matkailun näkökulmista
- rakennuksessa tehdään interiöörien
osalta kattava inventointi ja väritutkimus
- rakennuksen päätilat restauroidaan palauttavalla otteella
- kohteeseen valitaan suunnittelija, jolla
on näkemystä, taitoa ja referenssejä arvokohteiden suunnittelusta
Helsingissä 28.3.2007
Risto Iivonen
puheenjohtaja
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LPR Keisariasema, Pienempi keisarillinen sali. kuva Seppo Pelkonen, Etelä-Karjalan
Museo

Jakelu:
Lappeenrannan kaupunginjohtaja Seppo
Miettinen
Lappeenrannan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Eeva Arvela
Lappeenrannan rakennustarkastaja Mika
Sairanen
NCC / Pääkonttori
NCC / Lappeenranta
Museovirasto, Rakennushistorian osasto /
Maire Mattinen
Etelä-Karjalan museo / Olli Immonen

LPRKeisariasema.Suuremmankeisarillisensalinkatto,
mittauspiirustus Tuula Pöyhiä.
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KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

Rakennustaiteen seuran kevätkokous pidetään torstaina 26.4.2007
klo 17 Tähtitorninmäellä, Helsingin yliopiston observatoriossa (os.
Kopernikuksentie 1). Rakennusta esittelee FT, tähtitieteen dosentti Tapio Markkanen.
Kokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjan tarkistajien valinta
4. Vuoden 2006 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen
5. Tilintarkastajien lausunto sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
6. Muut asiat
7. Kokouksen päättäminen
TERVETULOA!
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RAKENNUSTAITEEN SEURA
RY:N TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2006

Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous järjestettiin 11.5. Kansalliskirjastossa. Sitä esittelivät Ola Laiho ja
Juha Lemström. Kokouksessa oli läsnä 15
jäsentä.

mi ja Juhana Lahti. Iltapäivällä tutustuttiin
Ervin kohteisiin Helsingissä ja Espoossa.
Arkkitehtihaastattelut
Seura teki vuoden aikana 4 uutta arkkitehtihaastattelua.

Syyskokous järjestettiin Lapinlahden sairaalassa 27.11. Sairaalaa esittelivät Helena
Rosén, Gretel Hemgård ja Marianne Lehtimäki Kokouksessa oli läsnä 31 jäsentä.
Seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
arkkitehti Risto Iivonen. Johtokunnan jäsenistä erovuorossa oli Mona Schalin, joka
valittiin jatkamaan seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi.

Arkkitehtihaastattelut ja niihin liittyvä kirjallinen aineisto lahjoitettiin Suomen rakennustaiteen museolle 30.11.2006. Haastattelut ovat lainattavissa museon kirjastosta.
Aloitteet ja kannanotot
Seura ei antanut kannanottoja vuoden aikana.

Rakennustaiteen seuran puurakennuspalkinto
Toimintavuonna ei jaettu palkintoa.

Jäsentiedotteet
Seura julkaisi vuoden aikana viisi jäsentiedotetta.

Esitelmätilaisuudet ja seuran ekskursiot
Seura järjesti ulkomaan ekskursion Kööpenhaminaan 1.-3.9.2006. Matkalle osallistui 12 henkeä. Kohteina oli vuoden
2000 jälkeen valmistuneita rakennuksia.

Seuran julkaisema Vuojoki. Kartanon restaurointi -kirja lähetettiin seuran jäsenille
jäsentiedotteena. Kirjan toimittivat Simo
Freese ja Johanna Nurminen.
Internet-sivut
Seuran Internet-sivut ovat olleet jäsenistön
käytössä.

Kotimaan ekskursio järjestettiin 20.5.2006
ja se suuntautui Helsingin seudun länsipuolelle ja painottui uusimpaan rakennustaiteeseen. Retkelle osallistui 35 henkilöä.

Taiteentutkija-lehti
Seura julkaisee Taiteentutkija-lehteä yhdessä Taidehistorian seuran kanssa. 2005
järjestetyn Reima Pietilä -seminaarin esitelmät julkaistaan 2007 ilmestyvänä kirja-

Seura järjesti pienoisseminaarin arkkitehti
Aarne Ervistä 27.3.2006 Kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa. Luennoitsijoina olivat Matti Nurmela, Helena Hirvinie-
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Johtokunta
Seuran puheenjohtajana toimi arkkitehti
Mikael Sundman. Johtokunnan jäsenet
olivat arkkitehti Anne Fredriksson, arkkitehti Simo Freese, arkkitehti Olli-Paavo
Koponen, arkkitehti Juha Lemström, arkkitehti, FM Päivi Lukkarinen, yli-intendentti Sakari Mentu, arkkitehti Roy Mänttäri, arkkitehti Mona Schalin, FL, tutkija
Helena Soiri-Snellman ja arkkitehti Sari
Viertiö.

na sekä suomenkielisinä Taiteentutkijalehden WWW-sivuilla.
Seura jatkoi Helsingin seudun kulttuuriympäristöoppaan toimittamista.
Edustukset
Seura on yhteisöjäsenenä ICOMOS-järjestössä (International Council on Monuments and Sites).
Seura on tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.
Seuran edustajana Suomen rakennustaiteen museon edustajistossa oli arkkitehti
Mona Schalin (2004–2006). Hänet valittiin myös jatkamaan kaudelle 2007–
2009.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 9
kertaa. Lisäksi kokouksia pitivät johtokunnasta muodostetut alaryhmät.
Taloudenhoitaja ja sihteeri
Seuran taloudenhoitajana toimi Erik Sjöholm. Sihteerinä toimi FM Johanna Björkman.

Seuran talous
Seuran tulot ovat koostuneet jäsenmaksuista (20 €/jäsen, 10 €/opiskelijajäsen, 400
€/ainaisjäsen ja 170 €/tukijäsen) sekä valtionavustuksesta, jota vuonna 2006 myönnettiin 5000 euroa. Opetusministeriö
myönsi lisäksi arkkitehtien haastattelututkimusta varten 5000 euroa.
Lisäksi seura sai Rakennustietosäätiöltä
2000 euron apurahan kulttuuriympäristöoppaan kuvitus- ja taittokuluihin.
Jäsenet
Seuralla oli vuoden 2006 lopussa 652 jäsentä, joista 153 ainaisjäsentä.
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RAKENNUSTAITEEN SEURAN
JOHTOKUNTA 2007

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:	Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, Uudenmaankatu 15 A 5,
00120 Helsinki, p. 09-622 91712
koti: 	Väinämöisenkatu 29 A 14, 00100 Helsinki,
p. 040-7571277
sp.
simo.freese@schulman.fi
Arkkitehti OLLI-PAAVO KOPONEN
toimi: Tampereen teknillinen korkeakoulu,
	PL 527, 33101 Tampere, p. 03-365 3296
(to-pe)			
koti: Kidetie 4, 02460 Kantvik, p. 09-298 2334		
koponen.opa@kolumbus.fi
Arkkitehti JUHA LEMSTRÖM
toimi: ISS Proko Oy, PL 300, 01055 ISS,
p. 040-5500847
koti: Takilatie 18 A, 00850 Helsinki
sp.
juha.lemstrom@iss.fi
Arkkitehti, FM PÄIVI LUKKARINEN
toimi: Suomen rakennustaiteen museo,
Kasarmikatu 24, 00130 Helsinki
p. 09-856 75122
sp.
paivi.lukkarinen@mfa.fi
Yli-intendentti SAKARI MENTU
toimi: Museovirasto, rakennushistorian osasto
PL 169, 00511 Helsinki,
p. 09-4050 9447
koti: Roihuvuorentie 18 D 172, 00820 Helsinki
sp.
sakari.mentu@nba.fi

Arkkitehti ROY MÄNTTÄRI
toimi: Suomen rakennustaiteen museo,
Kasarmikatu 24, 00130 Helsinki,
p. 09-856 75150
Arkkitehtitoimisto Roy Mänttäri,
Kapteeninkatu 8 F 12, 00140 Helsinki
koti: Sateentie 2 A 57, 02100 Espoo
sp.
roy.manttari@ark.inet.fi
Arkkitehti MONA SCHALIN
toimi: Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit
Arkkitehdit, Punavuorenkatu 4 B,
00120 Helsinki, fax. 09-673 120,
gsm. 040-5329558
koti: Selkämerenkatu 7 A 6, 00120 			
		
Helsinki, p. 09-685 479
sp.
mona.schalin@welho.com
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
sp.
sari.viertiö@vantaa.fi
Sihteeri, FM JOHANNA NURMINEN
koti: Huvilakatu 5 B 18, 00150 Helsinki
p. 050-3553013
sp.
sihteeri@rakennustaiteenseura.fi
Taloudenhoitaja ERIK SJÖHOLM
sp.
eriks@kaapeli.fi

JÄSENMAKSUN
MYÖHÄSTYMINEN
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.

RAKENNUSTAITEEN SEURAN
JÄSENEKSI
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
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