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Mikael Sundman

Päätoimittajan palsta

29.5. Jäsenille tarjoutuu mahdollisuus tutustua siihen uudistuotantoon, mitä täällä
on rakennettu neljän viimeisen vuoden aikana. Tulemme osin hämmästymään arkisen rakentamisen korkeasta laadusta ja
ihailemaan paria uutta julkista rakennusta.
Pari vanhaa tärppiä mahtuu mukaan ohjelmaan.
Kokoonnumme Rautatietorille, Fennian eteen lauantaina 29.5 klo 10. Paluu on
klo 17.30. Retken hinta on 30 e
sisältäen lounaan ja kahvin.
HUOM. Ekskursiopäivä on siis viikkoa aikaisemmin kuin mitä edellisessä
jäsentiedot-teessa ilmoitettiin. Myös kokoontumisaika on muuttunut!

Tämä jäsentiedote keskittyy venäläiseen
arkkitehtuuriin Helsingissä ja suomalaiseen arkkitehtuuriin Pietarissa. Näin julkaistaan pieni lisä sille merkittävälle prof.
Max Engmanin johtamalle tutkimustyölle,
jolla on kartoitettu suomalaista läsnäoloa
ja vaikutusta Pietarissa1920-luvulle asti.
Kirjoitukset juontavat juurensa seminaarin jonka otsikko oli Suomalais-venäläisiä arkkitehtuurisuhteita. Se pidettiin
28.10. 2009 TKK:n arkkitehtuurin laitoksen ja Suomen rakennustaiteen museon
yhteisesti järjestämänä. Seura iloitsee ja on
vähän ylpeäkin siitä että kirjoittajat ovat
koonneet esitelmät julkaistaviksi. Olemme
hyvin tietoisia siitä minkä ponnistuksen
kaikki ovat tehneet .
Samalla julkaisemme Marja-Riitta
Norrin kirjoituksen erään Katajanokkalaisen taloyhtiön vaikeuksista hissin asentamisesta Jugend-taloon. Kirjoitus jäi julkaisematta hissinumerossa meidän huolimattomuutemme takia. Näin toivomme asian
korjaantuvan.
Ajankohtaisia tapahtumia ovat kevätekskursio Helsingin seudun itäpuoliskoon.

Tervetuloa.

PS. Missä olit jumissa Islannin tulivuoren
purkauksen jälkeen? Suunnittelemme erikoisnumeroa rakennustaiteen harrastajien
ihmeellisistä kokemuksista. Ota yhteyttä
juttumielessä: mikael.sundman@hel.fi
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Ljudmila Kirikova,
Pietarin historian museo:

A r k k itehti A nd r ei O hl
– S aa r isesta S taliniin

Andrei Ohlia pidetään yhtenä Leningradin
merkittävimmistä arkkitehdeista, lahjakkaana taiteilijana ja opettajana. Hän eli ja
työskenteli aikakaudella, joka merkitsi jatkuvaa murrosta Venäjän historiassa. Ohlin
luomisuraan heijastuikin Venäjän arkkitehtuurin monimutkainen kehityskulku
1900-luvun alkupuolella. 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen ajan, kun Ohl
aloitteli itsenäisenä suunnittelijana, häneen vaikutti voimallisesti pohjoinen moderni, kuten Pietarissa kutsuttiin pohjoismaisesta ja suomalaisesta kansallisromantiikasta ammentanutta tyylisuuntaa.
1910-luvulla arkkitehti antoi näkyvän panoksensa pietarilaisen uusklassismin kehitykseen. 1920-luvun keskivaiheilla Ohl
innostui venäläisavantgarden uudistuspyrkimyksistä. 1930-luvulla, kun konstruktivismi tuomittiin Neuvostoliitossa ”porvarillisen kulttuurin ilmentymänä”, Ohl palasi klassismiin. Parhaiten arkkitehdin elämää kuvaavatkin hänen omat sanansa:
”Kun kerron itsestäni, kerron arkkitehtuurivirtausten muutoksista, ja toisinpäin –
kun puhun muutoksista, kerron itsestäni”.
Andrei Ohl syntyi 25. kesäkuuta 1883
Pietarissa kauppias Johan Andreas Ohlin
perheeseen. Isoisä Johannes oli Preussissa
syntynyt tanskalainen. Isoisä oli käynyt
koulunsa Preussissa, ja muuttanut
1830-luvun keskivaiheilla Pietariin, missä
perusti hevosvaunupajan. Isoäiti Louise
Blandina oli suomenruotsalaista Fahlströmin kultaseppäsukua1. Lapsuudessaan

Andrei Ohl.Valokuva n. 1909. N.J.SirvintOhlin arkisto

Andrei Ohl teki innolla puusepäntöitä kalusteseppäsetänsä Otto David Ohlin pajassa. Sieltä saattoi periytyä kiinnostus puuhun materiaalina ja halu suunnitella huonekaluja.
Andrei Ohlin äiti Maria oli puolestaan
tunnetun pietarilaisen taiteilijan ja valokuvaajan Ivan Gohin tytär, venäläistynyttä
saksalaissukua. Äidin sisko oli naimisissa
taistelumaalauksistaan tunnetun professori
Adolphe Charlemagnen kanssa. Charlemagnen ranskalaissuvussa oli ollut paljon
arkkitehteja ja taiteilijoita. Ohl kävi usein
tätinsä perheen luona. Charlemagnen kodissa näkyi se, että kaikki piirsivät ja olivat
taiteista yleisesti kiinnostuneita, ja tämä
ilmapiiri vaikutti Ohlin persoonallisuuteen voimakkaasti ja ratkaisi tulevan arkki-

1 Tiedot Ohlin suomalaissuvusta ovat peräisin Timo
Keinäseltä
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Andrei Ohl. Sisustusluonnos. 1905, lyijykynä, tussi ja vesiväri paperille. Pietarin
historian museo
Andrei Ohl. Kirjahyllyn piirustus.1900-luku, tussi ja
vesiväri paperille. Pietarin historian museo

Andrei Ohl. Astiakaapin luonnos, 1906, vesiväri paperille. Pietarin
historian museo
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tehdin ammatinvalinnan.
Vuosina 1901-1910 Ohl opiskeli Siviili-insinööri-instituutissa ohjaajinaan tunnetut pietarilaisarkkitehdit V.A.Kosjakov
ja A.I.von Hohen. Kun oppilaitos oli ensimmäisen Venäjän vallankumouksen
1905-06 johdosta väliaikaisesti kiinni, Ohl
suuntasi Helsinkiin tätinsä Eugenia Charlotten, suomalaisarkkitehti Albert Mellinin lesken luo. Tädin suhteiden avulla Ohl
pääsi harjoittelijaksi Eliel Saarisen ja Armas Lindgrenin toimistoon. Näiden mestarillisten arkkitehtien tuotanto ohjasi selvästi Ohlin muotoutumista arkkitehdiksi.
Hvitträskin vaikutteita näkyy interiööriluonnoksessa (1905), kaappipiirustuksissa
(1906) ja hyllypiirustuksissa (n. 1906), paroni Kelles-Krauzin Terijoen kesähuvilan
suunnitelmissa (1910) ja muissa töissä.
Vuonna 1906 Ohl palasi Pietariin ja jatkoi
opintojaan instituutissa. Vuosien 1906-07
ajan hän teki avustajan töitä opintojensa
ohella vaikutusvaltaisen Fedor Lidvallin
toimistossa. Taustaltaan ruotsalainen Lidvall oli ns. pohjoisen modernin alullepanija ja voimahahmo Pietarissa. Jo Ohlin ensimmäisen elämäkerran kirjoittaja
V.A.Vitman huomasi Lidvallin vaikutuksen avustajaansa: ”Hän sai kiittää opettajaansa ja ystäväänsä F.I.Lidvallia siitä kiinnostuksesta materiaalikulttuuriin, tarkasta
pohdinnasta, joka ilmeni rakennuksen jokaisessa yksityiskohdassa aina ikkunansulkijaa myöten.” 2 Andrei Ohl kirjoitti opettajansa tuotannosta ensimmäisen monografian, joka julkaistiin v. 1914. 3
Jo kypsällä iällä kokenut mestari Ohl
luonnehti varhaistuotantoaan seuraavasti:
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Andrei Ohl, F.Lidvall. G.A.Zhukovin kesähuvilan muutossuunnitelma, Julkisivuluonnos.
1906, tussi, vesiväri, valkoinen guassi paperille. Pietarin historian museo

”Erityisesti olen velkaa pohjoisen arkkitehtuurin tuulahduksille. Siinä minua viehätti
väkevä yhteys kansalliseen perintöön ja selkeä, terve henki.” 4 Kirkkaimmin ”pohjoisen” arkkitehtuurin vaikutteet tulivat esiin
ensimmäisessä arkkitehdin itsenäisessä
projektissa, joka toi hänelle myös laajalti
mainetta –kirjailija Leonid Andrejevin
puurakenteisessa kesähuvilassa Vammelsuussa, nyk. Serovossa.
Ohl oli tutustunut tilaajaansa Kuokkalassa, nyk. Repinossa, kustantaja
Z.I.Grzhebinin huvilalla. Tunnetun kirjailijan ja aloittelevan arkkitehdin yhteisiä
kiinnostuksen kohteita olivat pohjoinen
luonto ja Pohjolan taide. Andrejevin myötä Ohl pääsi kulttuurieliitin piiriin, ja pian

2 Vitman V.A. Arkkitehti Andrei Andreevitsh Ohlin
taiteellinen kehitys / Arkkitehtuuripraktiikka ja
arkkitehtuurin historia, nro 21. 1958.
s.58(Творческий путь архитектора Андрея
Андреевича Оль// Архитектурная практика и
история архитектуры)
3 Vitman V.A. Arkkitehti Andrei Andreevitsh Ohlin
taiteellinen kehitys / Arkkitehtuuripraktiikka ja
arkkitehtuurin historia, nro 21. 1958.
s.58(Творческий пу ть архитектора Андрея
Андреевича Оль// Архитектурная практика и
история архитектуры)

4 Andrei Ohl. Elämäkerta. Venäjän kansalliskirjasto,
käsikirjoitusosasto. Fondi 1068, luettelo 8, asiakirja 1,
sivu 1.
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meni myös naimisiin kirjailijan sisaren
Rimma Nikolajevnan kanssa. Parin esikoistytär Galina syntyi vuonna 1910. 5
Andejevin maalaishuvila toteutettiin vuosina 1907-09 Chernaja rechkan (Mustajoen) rantatontille. Tilaajan toive ”vanhaa
norjalaislinnaa” muistuttavasta talosta korostui mm. korkean näkötornin muodossa. Leonid Andrejev osallistui aktiivisesti
suunnittelu- ja rakennustöihin, ja niinpä
häntä voidaan pitää tietyssä määrin talon
toisena suunnittelijana. Monimutkainen
tilallinen kokonaisuus heijastaa omintakeisella tavallaan edelleenkin Hvitträskin ratkaisuja. Karhean, lohkotun harmaagraniittisokkelin päälle tuli jyhkeää hirsisalvosta
ja ylle jyrkkää punaista tiilikattoa. Luontevasti Kannaksen maisemaan istuva, ro5 Galina Ohl (1910-1993) kouluttautui sittemmin
arkkitehdiksi. Ennen sotia työskenteli Lenproektin 4.
toimistossa, suunnittelukohteita oli Malaja Ohtalla ja
Avtovossa. Kirjoitti monografioita useista
arkkitehdeista: A.P.Brjullovista, A.S.Nikolskista,
N.E.Lanseresta, F.I.Lidvallista ja E.A.Levinsonista
(viimeiset kolme ryhmän jäsenenä)

Andrei Ohl. Leonid Andrejevin huvila Vammelsuussa (nyk. Serovossa), Koillisjulkisivu.
1907, lyijykynä paperille. Pietarin historian
museo

Andrei Ohl. Leonid Andrejevin huvila Vammelsuussa (nyk. Serovossa). 1. ja 2. kerroksen
pohjapiirustukset. 1907–1909, lyijykynä, tussi, vesiväri paperille. Pietarin historian museo
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Andrei Ohl. Leonid Andrejevin huvila Vammelsuussa (nyk. Serovossa), Veistetty koristeyksityiskohta. 1907–1909, lyijykynä ja
vesiväri kuultopaperille. Pietarin historian museo

Andrei Ohl. Leonid Andrejevin huvila Vammelsuussa (nyk. Serovossa). Halli ja ruokapöytä.
1908, lyijykynä, tussi ja vesiväri paperille. Pietarin historian museo
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Andrei Ohl. Maaseutukaupungin taidemuseo, diplomityö Siviili-insinöörikouluun. 1910,
lyijykynä, tussi ja vesiväri paperille. Pietarin historian museo

kenteet seinissä ja välipohjissa vaativat raskaita kalusteita. Yhtäläisyyksiä suomalaismestareihin näkee levenevällä selkänojalla
varustetun tuolin luonnoksessa, kakluunien ja takkojen suurpiirteisissä linjoissa.
Huvilan omistajan kuoltua 1919 perhe
lähti pian Suomesta. Hylätty huvila rapistui, kunnes paikalliset suomalaiset purkivat sen ja kierrättivät materiaalit rakentamassaan koulussa, joka on vieläkin pystyssä.
Yhteistyössä Robert Ullmanin kanssa
vuonna 1911 suunniteltu puinen metodistikirkko edustaa Ohlille harvinaista ns.
uusvenäläistä tyyliä. Tässä omaperäisesti
groteskiksi tyylitelty muinaisvenäläisen

manttinen ja hiukan karu rakennus hämmästytti suuresti aikalaisia. Paikalliset nimittivät taloa paholaislinnaksi, ja omistaja
puolestaan kutsui Villa Ennakoksi, koska
kustannukset katettiin kustantajien lainarahasta.
Valtiollisessa Pietarin historian museossa on tallella laaja luonnosten sarja, josta
ilmenee Andrejevin kodin sisustus ja kalustus. Nämä oli sovitettu tarkasti vastaamaan kirjailijan makua ja elämäntyyliä.
Ensimmäisen kerroksen pohjapiirroksessa
keskeinen sija oli tilavalla hallilla. Kokonaisuus, jossa oli visuaalisesti toisistaan
erotetut ruokailu- ja oleskelualueet, muistuttaa Hvitträskin hallia. Paljaat hirsira-
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Andrei Ohl. Kelles-Krauzin Terijoen-huvilan lastenhuone - kalustusluonnos. 1910, tussi ja
vesiväri paperille. Pietarin historian museo

Andrei Ohl. O.Kirchnerin talo Levashovossa, puutarhajulkisivu. 1911, tussi ja vesiväri
paperille. Pietarin historian museo
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Andrei Ohl. E.K.Ame-Dron talo Pavlovskiin. Suunnitelma, pääjulkisivu. 1912, tussi ja
vesiväri paperille. Pietarin historian museo.

Andrei Ohl. T.V.Belozerskin talo Pietariin. Pääjulkisivu. 1913, tussi ja vesiväri paperille.
Pietarin historian museo
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Andrei Ohl. Leningradin kauppasataman kylmävarastot, valokuva suunnitelmasta 1925.
Pietarin historian museo

Vuonna 1920 Ohl palasi Pietariin,
tuolloin jo Petrogradiin, ja liittyi heti aktiivisesti kaupungin arkkitehtuurielämään.
Hän osallistui suunnittelukilpailuihin, kehitteli uusia asuintalotyyppejä ja julkisia
rakennuksia. Hänen suunnitelmiensa mukaan rakennettiin 1920-luvulla joukko
teollisuuskohteita: Utkina zavod’ –niminen voimalaitos, kauppasataman pakkaamo ja kylmävarastot ynnä muita. Nämä
työt valmistelivat siirtymistä nauvostoarkkitehtuurin uudistushenkisiin suuntauksiin 1920-luvun jälkipuoliskolla.
Kun Ohl osallistui Kiovan elokuvateatterikilpailuun 1926 ja Moskovan Sirppi ja
vasara-tehtaan kerhohuoneen kilpailuun
1929, rakennusvolyymit näyttivät jo alleviivatun geometrisiltä ja sisätilat oli järjestetty selkeän funktionaalisesti. Tsentrosojuz-kilpailussa 1928, johon osallistui moni
johtava arkkitehti niin Neuvosto-Venäjältä
kuin ulkomailtakin, kilpailulautakunta kehui Ohlin ehdotusta parhaimmistoon
kuuluvaksi. Toteutuneiden konstruktivismin kauden töiden joukosta voisi mainita

temppelin muoto esiintyy rinnakkain pohjoismaisia keinoja edustavan korkean kellotornin kanssa.
Kuulun suomalaiskolmikon vaikutus
on ehkä huipussaan taidemuseosuunnitelmassa, jonka Ohl teki diplomityönään siviili-insinöörikouluun. Projektin mallina
lienee Helsingin Kansallismuseo.
Pietarin yleistä retrospektiivistä suuntaa noudattaen Ohl vaihtoi 1910-luvulla
uusklassismiin. Tämän kauden suunnitelmissa ja rakennuksissa arkkitehti loi venäläisklassismin muotokielestä omaa tulkintaansa, jonka tunnusmerkkejä olivat muotojen hienostuneisuus ja graafinen detaljipiirustusten keveys. Pietarin uusklassismin
huipputeoksiin lukeutuu öljyteollisuusmies T.V.Belozerskin oma talo Kuibyshevin kadulla numerossa 25 (1913-1914).
Ensimmäinen maailmansota ja sitä seuranneet vallankumoustapahtumat katkaisivat Ohlin suunnitelmien vilkkaan toteutuskauden. Vuonna 1916 Ohl värvättiin
armeijaan, ja hän palveli Karsin linnoituksessa Etelä-Kaukasiassa.
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Kommuunitalo osoitteessa Rubinsteininkatu 7, valokuva 2008. Pietarin historian museo

Andrei Ohl. Tsentrosojuzin rakennus Moskovaan. Kilpailuehdotus. 1928, punaliitu paperille. Pietarin historian museo
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vielä Leningradin ensimmäisen insinööreille ja kirjailijoille suunnitellun kommuunitalon osoitteessa Rubinsteinin katu
7 (1929-31) 6. Uuden arkkitehtuurin kielen piirteet näkyivät arkkitehdin omassa
kesäpaikassa Toksovossa – kyseessä oli
kompakti puurakenne pulpettikatolla
(1928).
1930-luvun keskivaiheilla stalinilaisen
ideologian painostus katkaisi arkkitehtuurikonstruktivismin kehityksen ja ala suuntautui kohti ”klassisen perinnön omaksumista”. Uudistushenkisten pyrkimysten
periaatteellisille kannattajille ja johtohahmoille tämä merkitsi luomistyön tragediaa,
mutta monet vanhemmat leningradilaiset
arkkitehdit, joihin myös Ohl kuului, suhtautuivat luontevasti klassismin paluuseen.
Käännös klassismin suuntaan oli jo aistittavissa osoitteeseen Litejnyj prospekt 4 vuosina 1931-32 rakennetussa OGPU:n (salaisen poliisin nimitys, sittemmin KGB –
kääntäjän huomautus) hallintorakennuksessa, jota Ohl oli suunnittellut yhdessä Noi
Trotskin ja Aleksander Gegellon kanssa.
Näiden lisäksi projektiin osallistui koko
joukko tunnettuja tekijöitä, mm. Nikolai
Lansere, joka oli tuolloin vankeudessa.
Vuosina 1934-41 Ohl toimi Leningradin kaupunkisuunnittelutoimiston (Lenproektin) nro 4 päällikkönä. Tämän työryhmän mittavin urakka ennen sotaa oli
kolmen suurkorttelin (33 ha) asemakaavaja rakennussuunnittelu Avtovon lähiössä.
Kortteleita rajasivat 5-6-kerroksiset, erilliset mutta kaarien yhdistämät asuintalot.
Alueen ilmeen kokonaisuutena luo julkisivujen käsittelyn yhdenmukaisuus: kolme
alinta kerrosta on rustikoitu, ylemmissä
toistuvat yksinkertaistetut joonialaiset pilasterit ja osin upotetut pilarit. Asemakaavassa korostui mukavan korttelialueen
merkitys viheralueineen ja lasten leikkipaikkoineen, asiaan kuuluivat myös koulut
päiväkodit, muut palvelu- ja aputilat. Ta-
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loihin suunnitellut kaksiot ja kolmiot olivat aikansa huippulaatua, ne varustettiin
kiinteillä kalusteilla, komeroilla ja jätekuiluilla.
Sodan jälkeen Ohl johti tuhoutuneen
Pietarhovin jälleenrakennustöitä vuosina
1945-1949. Ohlin myöhäistuotantoon
kuuluu Leningradin rakennuskorkeakoulun asuntolan rakennus Fontankalla numerossa 125 (1957), yhteistyössä Sergei
Evdokimovin kanssa.
Ohl oli monilahjakkuus. Häntä kiinnostivat kalustesuunnittelu ja käsityö- sekä
taide-esineet, hän koetti voimiaan lavastajana. Ohlin luomaan perintöön kuuluvat
myös Leningradin ja ympäristön arkkitehtuurimuistomerkkejä runollisesti kuvaavat
akvarellit.
Yli 40 vuotta Ohl toimi opetustyössä.
Vuodesta 1921 alkaen hän opetti Leningradin rakennuskorkeakoulussa (entisessä
Siviili-insinöörien instituutissa), ja johti
vuosina 1945-1958 arkkitehtuurisuunnittelun laitosta.
Andrei Ohl kuoli 27. elokuuta vuonna
1958 ja on haudattu Volkovon hautausmaan taiteilijakukkulalle. Ohlin hautasteelan on piirtänyt oppilas ja pitkäaikainen
yhteistyökumppani S.I.Evdokimov.
Venäjänkielisen tekstin kääntänyt Varvara
Protassova

6 6 Ta l o n p r o j e k t i t e h t i i n y h t e i s t y ö s s ä
rakennusinsinöörikorkeakoulun opiskelijoiden
K.A.Ivanovin ja A.S.Ladinskin kanssa. Ohl opetti kys.
koulussa.
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Timo Keinänen

S U O M A L A I S E T A RKK I T E H D I T
K E I S A R I L L I S E S S A P I E TA R I S S A

Moskovassa ja ansioitui erityisesti näyttelyarkkitehtina.
Muutamat suomalaisarkkitehdit piirsivät rakennuksia Pietariin Suomesta käsin.
Helsingin monien julkisten rakennusten,
mm. Säätytalon ja Valionarkiston suunnittelija Gustaf Nyström (1856—1917) piirsi
Pietariin klinikan. Hänet nimitettiin Pietarin taideakatemian akateemikoksi (1892).
Allan Schulman (1863—1937) toimi arkkitehtina Viipurissa ja suunnitteli sieltä
käsin vuonna 1904 rakennetun ja äskettäin
liikekeskukseksi muutetun paroni von Besserin art nouveau –henkisen asuinkerrostalon Vladimirski prospekt 19.4

1900-luvun alussa Pietari oli Euroopan
kansainvälisin kaupunki. Jo kaupungin perustamisesta lähtien sinne oli houkuteltu
rakentajia ja suunnittelijoita eri puolilta
Eurooppaa. 1900-luvun alussa Pietarin
miljoonakaupungissa toimi arkkitehteja
mm. Saksasta ja Ranskasta sekä muutama
myös Suomesta. Parilla suomalaisarkkitehdilla oli oma toimisto Pietarissa, ja muutamat piirsivät sinne taloja Helsingistä ja
Viipurista käsin.
Ulkomailta tulleiden arkkitehtien piti
Venäjällä suorittaa tutkinto voidakseen
harjoittaa ammattiaan. Näin teki Frithiof
Mieritz.1 Ne, jotka olivat suorittaneet arkkitehdin tutkintonsa Pietarin Taideakatemiassa tai insinööri-instituutissa, saattoivat avata oman toimiston Pietarissa kuten
ruotsalaiset Karl Anderson ja Fredrik Lidvall2 sekä suomalaiset Johan E. Johansson
ja Albert Stünkel. Pitkän uran virkamiesarkkitehtina Venäjällä teki Alexander
Geschwendt. Keisarillisesta Taideakatemiasta valmistui arkkitehdiksi vuonna 1916
viipurilainen Ivan Antonov (1887—
1967). Hän ei ehtinyt toimia Venäjän keisarikunnassa, mutta vallankumouksen jälkeisessä Neuvostoliitossa hän suunnitteli
rakennuksia Sverdlovskisssa (Jekaterinburgissa) ja myöhemmin Suomessa Jalmari
Lankisen toimistossa Viipurissa ja Lahdessa.3 Tässä yhteydessä ei käsitellä arkkitehti,
akateemikko ja valtioneuvos Theodor
Mellgernin (1836—1905) toimintaa. Hän
työskenteli 1870-luvulta 1890-luvulle

Arkkitehteja Suomen kiviteollisuuden
palveluksessa Venäjällä
Suomalaisella kiviteollisuudella oli
1900-luvun alussa menestyvät markkinat
Venäjälle. Suomalaista graniittia ja vuolukiveä toimitettiin sinne rakennusmateriaaliksi. Suomen suurimman kiviteollisuusyrityksen Granit Oy:n viennistä suuri osa
meni Venäjälle, ja yhtiö sai huomattavia
tilauksia Pietarista ja Moskovasta, jonne
perustettiin vuonna 1908 oma tehdas. Sen
johtajaksi tuli arkkitehti Ernst Gustaf
Hedman yhtiön tehtaalta Hangosta.5
Mittavin urakka Moskovassa oli Aleksanteri III:n kolossaalipatsaan jalustan, penkereitten ja portaitten rakentaminen suomalaisesta graniitista. Tämän työn johtajaksi
lähetettiin arkkitehti Georg Nummelin
Helsingistä.6
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Allan Schulman: Paroni von Besserin talo, Vladimirskii prospekt 19. 1904. Valok. Timo
Keinänen.

Granit Oy:n ilmoitus Pietarissa 1912.

ja myöhemmin Pietariin, jossa hänen
konttorinsa sijaitsi suomalaisarkkitehti
Frithiof Mieritzin toimiston yhteydessä.7

Ernst Hedman (1867—1933) oli osakkaana menestyksekkäässä Grahn-HedmanWasastjerna –arkkitehtitoimistossa, mutta
jo 1890-luvun puolivälistä lähtien hänen
intressinsä suuntautuivat muualle. Vuonna
1898 hänestä tuli Granit Oy:n isännöitsijä
Hangossa. Vuonna 1908 hänet nimitettiin
tehtaan teknilliseksi johtajaksi Moskovaan

Georg Nummelin (1873—1935) oli vaihtanut upseerin uran arkkitehdin ammattiin, ja valmistunut Polyteknillistä opistosta vuonna 1903. Kun hänen johtamansa
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Andreas Huhn: Huhnin asuinkerrostalo Gorohovajakadulla, osa julkisivupiirustuksesta.
Zodtshij-arkkitehtuurilehti 1875.

Victor Schröter ja Hieronymus Küttner: Pyhän
Marian kirkko, Pietari. 1873. Zodtshijarkkitehtuurilehti 1875.

Aleksanteri III:n patsaan jalustatyöt valmistuivat Moskovassa, siirtyi Nummelin
Pietariin, jossa hän toimi erilaisissa tehtävissä vallankumoukseen saakka. Hän johti
Granit Oy:n konttoria Pietarissa. Toimisto
sijaitsi lähellä Aleksanteri Nevskin luostaria ja hautausmaata, sillä hautakivet olivat
merkittävä osa yhtiön liiketoimintaa.
Nummelinin suunnittelijan taidot tulivat
käyttöön hautamuistomerkkejä piirtäessä.8
Nummelin oli rakennusalan monitoimija,
joka työskenteli suomalaisyritysten konsulttina Pietarissa. Lisäksi hänellä oli Venäjän pääkaupungissa oma toimisto. Vuonna
1913 hänet mainitaan Vuolukivi Oy:n arkkitehtina.9 Yhtiö toimitti julkisivumateriaalia pietarilaisiin rakennuksiin. Hän oli
myös suomalaisen suuryrityksen Parviaisten tehtaitten yliarkkitehti Pietarissa, ja
tässä ominaisuudessa hän sai tehtäväkseen
organisoida uuden teollisuusyhdyskunnan
rakentamisen Ukrainan Jusovkaan, jonne

Albert Mellin: Lahden puukirkko. 1885.
Valok. Suomen rakennustaiteen museo.
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Albert Mellin: Meritullinkatu 22, Helsinki, osa julkisivupiirustuksesta. 1885. Valok.
Suomen rakennustaiteen museo.

rakennettiin vetureita ja junanvaunuja valmistavat tehtaat sekä asunnot 7.000 perheelle.10
Nummelin värväsi Venäjälle nuoria
arkkitehteja Suomesta. Jusovkassa työskentelivät vuosina 1914—17 mm. arkkitehdit
John Settergren, Ole Gripenberg, Martti
Välikangas ja Atte Willberg sekä rakennusteknikko Lassi Mykkänen. Nummelin johti projektia Pietarista käsin, mutta varsinaisen suunnittelutyön tekivät kollegat paikan päällä.11

Vallankumouksen puhjettua Jusovkan
rakentaminen jäi kesken, ja suomalaisarkkitehdit palasivat kotimaahan. Suomen itsenäistyttyä Nummelin lähetettiin vielä
pariksi vuodeksi Neuvostoliittoon. Tuolloin hänen tehtävänään oli järjestellä Suomen valtion kiinteistöjä Petrogradissa.12
Eliel Saarisen yhteyksiä Pietariin
Myös Eliel Saarisella (1873—1950) oli
yhteyksiä Venäjälle. Hänen isänsä toimi
vuodesta 1899 Pietarin suomalaisen seura-
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kunnan pappina. Gesellius-Lindgren-Saarisen arkkitehtitoimistolla oli jo uran alkuvaiheessa asiakkaita Pietarissa. Hollantilaissyntyinen liikemies Hendrik van Gilse
van der Pals tilasi heiltä Paloniemen kartanon piirustukset ja tämän yhtiökumppani,
sveitsiläinen Max Neuscheller rakennutti
Suur-Merijoen kartanon suomalaisarkkitehtien piirustusten mukaan. Kun vakuutusyhtiö Salamandra vuonna 1908 järjesti
liiketalonsa suunnittelukilpailun, oli Saarinen kutsuttujen joukossa. Hän sai toisen
palkinnon ja hänen ehdotuksensa julkaistiin pietarilaisessa Zodtshij –arkkitehtuurilehdessä.13 Gustaf Nyströmin tavoin Saarinenkin nimitettiin Pietarin taideakatemian akateemikoksi (1906), mikä kertoo hänen arvostuksestaan Pietarissa.
Yllättävän harvat suomalaisarkkitehdit
suuntautuivat Itämeren alueen suurimpaan metropoliin Pietariin. St. Petersburger Zeitung -lehdessä 4. heinäkuuta 1902
ollut ilmoitus, jossa nuori arkkitehti Suomesta etsii paikkaa Pietarissa, lienee harvinainen poikkeus.14
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Victor Schröter ja Hieronymus Küttner: Silkkitehtailija Andreas Nissenin talo, Fontanka 183, erkkeri. 1872—73. Valok. Timo
Keinänen.

Saarisen toimistoon harjoittelijaksi. Toimistossa oli tuolloin tekeillä mm. Haagin
rauhanpalatsin kilpailuehdotus. Andrey
Ohl sai Saariselta lahjaksi rakennuksen
luonnoksen, joka nyt on Eremitaasin kokoelmissa.15
Albert Mellin asui Pietarissa 16 vuotta.
Tietoja hänen työskentelystään Venäjän
pääkaupungissa on niukasti. Ainoa lähde
on Theodor Höijerin muistokirjoitus
vuonna 1886. En ole myöskään onnistunut löytämään yhtäkään valokuvaa arkkitehti Mellinistä. Omaa toimistoa hän ei
perustanut vaan työskenteli arkkitehtikollegoittensa, varsin menestyvien suunnittelijoiden toimistoissa. Jo opiskeluaikanaan
Mellin toimi piirtäjänä arkkitehti Rezanovin toimistossa, jossa suunniteltiin suuriruhtinas Vladimirin palatsia. Tässä mittavassa työssä olivat mukana myös arkkitehdit Victor Schröter, Hieronymus Küttner
ja Andreas Huhn. Yhteistyö heidän kanssaan alkoi tällä työmaalla ja jatkui Mellinin

Pietarilaisvaikutteita Helsingissä
Vain muutamat suomalaiset opiskelivat
arkkitehdeiksi Pietarissa. Albert Mellin
(1843—1886) oli siten poikkeus. Hän
suoritti arkkitehtuurin perusopinnot Helsingissä, mutta siirtyi 23-vuotiaana Pietariin, jossa hän suoritti arkkitehdin diplomin Taideakatemiassa vuonna 1870. Hän
ei lähtenyt opiskelemaan ruotsalaissyntyisen isänsä, kultaseppä Roland Mellinin
kotimaahan, vaan suuntautui Pietariin,
josta hänen äitinsä Sofie Könika oli kotoisin. Äitinsä kautta hän oli läheistä sukua
liikemies Johannes Ohlin perheelle, jonka
tyttärestä Wilhelminasta tuli hänen puolisonsa. Wilhelminan varhaisen kuoleman
jälkeen hän meni naimisiin tämän nuoremman sisaren Eugenian kanssa vuonna
1880. Tästä sukulaisuudesta selittyy myös
se, miksi pietarilainen arkkitehtiylioppilas
Andrey Ohl, myöhemmin tunnettu arkkitehti, tuli vuonna 1905 Helsinkiin ja Eliel
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Albert Mellin: Mellinin talo, Pohjoisranta 16, Helsinki, erkkeri. 1884. Valok. Timo Keinänen.
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hänellä näytä olleen Pietarissa. Mikä oli
hänen osuutensa kollegoittensa töissä, on
vaikeaa sanoa. Nuoruudenystävän Theodor Höijerin arvio oli, että Melliniä arvostettiin Pietarissa erityisesti rakenteiden
taitavana suunnittelijana.19
Palattuaan takaisin Suomeen vuonna
1882 Mellin aloitti uransa itsenäisenä arkkitehtina Helsingissä, jonne hän suunnitteli pari puuhuvilaa Meilahteen, (Villa
Tallbo, 1884 ja Villa Granvik, 1885) sekä
muutamia asuintaloja Helsinkiin sekä
Suomen pankin setelipanon ja Lahden
kaupungin (myöhemmin puretun) puukirkon, molemmat vuonna 1885.20
Työskentely pietarilaistoimistoissa jätti
vahvat jälkensä Mellinin omiin töihin Suomessa. Jukka Pekka Airas on artikkelissaan
osoittanut Lahden puukirkon tornin kokonaishahmon ja yksityiskohtien sekä julkisivun laudoituksen ja ikkunoiden muodon yhteydet Victor Schröterin ja Hieronymus Küttnerin vuonna 1873 suunnittelemaan lutherilaiseen Pyhän Marian kirkkoon, jonka rakentamisessa Mellin oli todennäköisesti mukana Pietarissa.21 Pyhän
Marian kirkko sai osakseen huomiota, ja
sen piirustukset esiteltiin näyttävästi Zodtshij-lehdessä 1875.22
Riitta Niskanen on ansiokkaasti selvitellyt Mellinin toimintaa ja Pietarin merkitystä hänen tuotannossaan.23 Meritullinkatu 22:n julkisivu vuodelta 1885 on saanut selvästi vaikutteita Huhnin talosta
Gorohovajakadun varrella. Koko julkisivun jäsentely, ikkunoiden sijoitus ja niiden yksityiskohdat, kuten kehysten harkotus sekä pääkerroksen keski-ikkunan segmentttikaari ovat peräisin Huhnin arkkitehtuurista.
Vahvimmin pietarilaisvaikutteet näkyvät Mellinin omasssa talossa, Pohjoisranta
16, joka on pietarilaisen ”tiilityylin” oiva
esimerkki Helsingissä.
Vuonna 1883 hän hankki rakennusmestari Mieritziltä Liisanpuiston varrelta
tontin, jonne hän suunnitteli 4-kerroksisen tiilirakennuksen samana vuonna. Sen

valmistuttua Taideakatemiasta.
Schröterillä ja Küttnerillä oli yhteisiä
suunnittelutehtäviä 1870-luvulla. Mellin
oli heidän toimistossaan piirtämässä
Schröterin apen, silkkitehtailija Andreas
Nissenin suurta 5-kerroksista tiilirakennusta (Fontanka 183), 1872—73. Työskennellessään Andreas Huhnin toimistossa
vuosina 1874—82 Mellin osallistui mm.
parin suuren asuinkerrostalon, Huhnin suvun kahden kiinteistön (Teatteriaukio 2 ja
Gorohovajakatu ) sekä kenraalimajuri Elias Rostovtsovin talon (Nevskij prospekt
45) sekä Junkerin kaupunkihuvilan (Bolshaja Morskaja 59) suunnitteluun.16
Mellin menestyi myös arkkitehtuurikilpailussa Venäjällä, kun hän yhdessä arkkitehti
P. Pshtsholkon kanssa sai 3. palkinnon Samaraan rakennettavan Subbotinin patriisihuvilan suunnittelukilpailussa. Tämä uusrenessanssia edustava kilpailuehdotus julkaistiin Zodtshij-lehdessä 1878.17
Sekä Schröter että Küttner edustivat
1870-luvulla arkkitehtuurisuuntausta, jota
Pietarissa sanotaan ”tiilityyliksi”. Riisumalla talo koristeellisuutta suosivasta stukkoverhouksesta haluttiin paljaan tiilipinnan avulla korostaa talon rakenteellisia
piirteitä. Erivärisin tiilin, erilaisin limityksin, ja muototiiliä käyttämällä luotiin uutta julkisivuarkkitehtuuria. Schröter ja
Küttner olivat tämän ”tiilityylin” merkittäviä edustajia 1800-luvun jälkipuolella. Pietarin ”tiilityylin” varhainen esimerkki on
Nissenin talo, jonka suunnittelussa Mellin
oli siis mukana.18
Edellä mainitut pietarilaisarkkitehdit,
Schröter, Küttner ja Huhn olivat maineikkaita suunnittelijoita Pietarissa. He kuuluivat kaupungin saksankieliseen väestöön
kuten monet heidän asiakkaistaankin.
Myös Mellin verkostoitui Pietarin saksalaisiin piireihin.
Pietarilaisissa arkkitehtuurijulkaisuissa
Mellinin nimi mainitaan vain avustajana
sekä yhden kerran suunnittelijana aikaisemmin mainitun arkkitehtuurikilpailun
yhteydessä. Täysin omia suunnitelmia ei
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nen arkkitehti, Alexander Geschwendt
(1833—1905).24 Hän oli vaikutusvaltaisin
ja tuotteliain suomalaissyntyinen arkkitehti 1800-luvun Pietarissa, vaikka tietoja hänen urastaan on äärimmäisen niukasti.
Ainoat kirjalliset lähteet rajoittuvat päivälehtien uutisiin hänen ylennyksistään sekä
vaatimattomaan nekrologiin Suomessa ja
muistokirjoitukseen pietarilaisessa Zodtshij-lehdessä vuonna 1905.25 Arkkitehdin
isä Samuel Reinhold Geschwendt toimi
sotilasapteekkarina Helsingissä, jossa Alexander syntyi vuonna 1833. Perhe muutti
Pietariin vuonna 1846.26 Suoritettuaan
arkkitehtuuriopinnot Alexander
Geschwendt toimi niin valtiollisissa viroissa kuin suunnittelijan tehtävissäkin.27
Hänet mainitaan arkkitehti Nikolai
Benois´in yhteydessä, sillä he suunnittelivat Pietariin vankilan Aleksanteri Nevskin
luostarin taakse Monastirka-joen varrelle
1870-luvulla.28 Geschwendt oli keisarillisten teattereiden arkkitehti 1880-luvulta
lähtien,29 ja tässä toimessaan hän yhdessä
Victor Schröterin kanssa uudisti Carlo
Rossin uusklassillisen Aleksandrinskin
teatterin sisätilat vuonna 1883.30 Pietarin
kuvernementin arkkitehtina hänelle
myönnettiin vuonna 1890 todellisen valtioneuvoksen titteli.31 Pitkän, yli 40 vuotta
kestäneen uransa aikana Geschwendt piirsi
Pietariin lukuisia rakennuksia, joita voi
yhä edelleen nähdä kaupunkikuvassa.
Opistorakennuksessa Vasilinsaarella (Srednii prospekt 31) vuodelta 1896 on voimakas rustikointi aina kivijalasta räsytääseen
saakka. Arkkitehti asui itse suunnittelemassaan talossa samassa kaupunginosassa
(9. linja 32) vuodesta 1880 aina kuolemaansa saakka 5.11.1905. Hänet on haudattu Smolenskin lutherilaiselle hautausmaalle.32
Vaikka Geschwendt teki uransa Venäjällä, säilyivät siteet kotimaahan. Kun Viipurin Tekniska klubben syksyllä 1897 teki
onnistuneen ekskursion Pietariin, kiiteltiin
maanmiehiä, arkkitehteja Geschwendt ja
Mieritz erinomaisista järjestelyistä.33

Alexander Geschwendt vuonna 1877.
Valok. S. Ptaszynski, Pietari. Museovirasto.

julkisivussa on käytetty erivärisiä tiiliä tavalla, joka on harvinaista Helsingissä. Julkisivuun on punaisten tiilien ohella ladottu tummia tiilikerroksia vaakasuorina nauhoina. Rakennuksen arkkitehtonisia yksityiskohtia on tuotu esiin vaaleilla tiilillä.
Talon kulma on viistottu ja siinä on erkkeri ja parveke. Pääty on porrastettu ja siinä
on rakentamisvuosi 1884.
Eriväristen tiilien käyttö ja yksityiskohtien korostaminen vaaleiden tiilien avulla
sekä erkkerien yksityiskohdat on suoraan
lainattu Victor Schröterin ja Hieronymus
Küttnerin silkkitehtailija Nissenille suunnittelemasta talosta Pietarissa. Mellinin
talon erkkeri on lähes kopio Nissenin talon erkkeristä.
Menestynyt virkamiesarkkitehti
Samoihin aikoihin kuin Mellin Pietarissa toimi myös toinen suomalaissyntyi-
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mukaan (Bolshoi prospekt 44).34 Johansson mainitaan myös suuriruhtinatar Helena Pavlovnan linnojen arkkitehtina.35 Helena Pavlovnan hallintaan kuuluivat mm.
Mihalin palatsi (nyk. Venäläisen taiteen
museo), Kivisaaren kesäpalatsi sekä Oranienbaum, joten arkkitehdilla on riittänyt
töitä näiden rakennusten ja ympäristöjen
ylläpidossa.
A. Stünkel, klassismi ja art nouveau
Keskityn tässä kahteen suomalaisarkkitehtiin, joilla oli oma toimisto Pietarissa, Albert Stünkeliin ja Frithiof Mieritziin. Molemmat kuuluivat samaan sukupolveen.
Stünkel oli syntynyt Viipurissa 1863,
Mieritz Vaasassa kaksi vuotta myöhemmin. Molempien isät olivat saksalaisia;
Stünkelin isä kauppias Hannoverin seudulta ja Mieritzin isä rakennusmestari
Mecklenburg Strelitzistä.
Albert Stünkel (1863—1920) oli käynyt koulua Pietarissa ja opiskellut Pietarin
insinööri-instituutissa. Suvun omistuksessa säilyneessä valokuvassa hän esiintyy instituutin opiskelijan univormussa. Hän
valmistui arkkitehdiksi keväällä 1890 ja oli
33 valmistuneen joukossa primus, ja hänet
palkittiin kultaisella kunniamerkillä ja
nimi kaiverrettiin marmoritauluun.36
Arkkitehti Leontii Benois kiinnitti
huomionsa lupaavaan nuorukaiseen ja otti
hänet toimistoonsa avustajaksi. Benois´in
datshalla Bobilskissa Stünkel osallistui
mm. lähelle rakennettavan Mihail
Benois´n huvilan ja liikemies L.I. Krohnin
huvilan suunnitteluun.37 Täältä hän löysi
myös tulevan puolisonsa Nina Meissnerin.
Avioliiton kautta suomalainen Albert
Stünkel liittyi Benois´in kulttuurivaikuttajasukuun. Stünkelin appi oli varakas liikemies Alexander Meissner ja tämän puoliso
Olga oli Saposhnikovin kauppiassukua,
joka toimitti Kaspianmeren sampea ympäri Venäjää. Varakkaat sukulaiset olivat
muutamien Stünkelin rakennusprojektien
rahoittajia.
Leontiii Benois´n toimistossa ollessaan

Albert Stünkel. Valok. E.M.Andersen,
Viipuri. Valok. yksityiskokoelma. Suomen
rakennustaiteen museo.

Viipurin kaupunginarkkitehdin ura
Pietarissa
Pietarin Taideakatemiassa oli opiskellut
myös Viipurin kaupunginarkkitehti Johan
E. Johansson (1836—1873). Hän jätti
työnsä Viipurissa ja siirtyi vuonna 1869
Pietariin, jossa hän sai tehtäväkseen suunnitella Nikolajevskin orpolastenkodin lisärakennuksen (Babushkinkatu 56). Kaksikerroksisen rakennuksen toiseen kerrokseen tuli kirkkosali. Talon fasadin Johansson suunnitteli kirkkoarkkitehtuurin perinteiden mukaan. Kolmijakoisen julkisivun keskirisaliitti kohoaa porrastetun
frontoninsa ansiosta räystään yläpuolelle
antaen vaikutelman kolmilaivaisesta kirkosta. Sitä lisäävät sivuilla olevat valeikkunat sekä komea sisäänkäynti keskellä. Suuri risti sekä pyöreä ikkuna (ruusuikkuna)
kertovat talon sakraalista tehtävästä .
Vasilinsaarella oleva kolmikerroksinen
liikemies S. Petrovin talo rakennettiin vuosina 1872—73 Johanssonin piirustusten
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Albert Stünkel: Hotelli Bellevue, Hanko. 1892. Valok. Suomen rakennustaiteen museo.

Albert Stünkel: Izotovin parkettitehdas ja asuinrakennus, Obvodnyi kanaalin rantakatu
60. 1896. Valok. Timo Keinänen.
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hän ehti tekemään myös omia töitä. Hangossa asuvan veljensä välityksellä hän sai
kaksi suunnittelutehtävää Hangon kaupungista: ruokalarakennuksen vuonna
1890 38 sekä puurakenteisen hotelli
Bellevue´n vuonna 1892.39
Hanko oli 1800-luvun lopulla venäläistenkin suosima kylpyläkaupunki. Sinne
rakennettiin huviloita ja hotelleita kylpylävieraiden tarpeisiin. Stünkelin piirtämä
Bellevue on kaksikerroksinen puurakennus hiekkarannan äärellä. Keskikäytävän
molemmin puolin sijaitsevat hotellihuoneet ja länsipäädyssä on avara ruokasali.
Julkisivua ympäröivät erilaiset terassit ja
kuistit, joihin keskittyy muuten yksinkertaisen rakennuksen puuleikkauskoristelu.
Rakennus valmistui 1893, mutta jo seuraavana vuonna sitä laajennettiin länteen
täysin symmetrisellä osalla.40
Stünkel suunnitteli Pietariin asuintaloja sekä teollisuusrakennuksia. Obvodnyikanavan, tärkeän vesiväylän varrelle syntyi
1800-luvun lopulla teollisuusalue, ja sinne
Stünkel sai suunnitellakseen Izotovin parkettitehtaan rakennuksen vuonna 1896.
Nelikerroksisen tiilirakennuksen alakerrassa oli työtiloja ja ylemmissä kerroksissa
asuntoja. Yksinkertainen lista jakaa julkisivun kahteen vyöhykkeeseen. Alaosan tiilien saumaus on tasainen, kun taas yläosassa
saumaus on syvemmällä ja tiilipinta elävämpi. Räystäslista muodostuu eri asentoihin ladotuista tiilikerroksista perinteisten
muototiilien sijasta. Stünkelin rakennus
jatkaa pelkistyneenä pietarilaisen ”tiilityylin” perinnettä.
Vuonna 1902 hän piirsi saksalaisen
evankelisen diakonissalaitoksen sairaalan
laajennuksen, kirurgisen osaston, Ligovskii
prospekt 2-4. Kun rakennus avattiin vuonna 1904 siinä kerrottiin olevan vedellä toimiva keskuslämmitys, mikä oli uutuus
tuohon aikaan.41
Asuintalo Zhdanovskaya 9, Petrogradin kaupunginosassa vastapäätä Petrovskin
stadionia on hyvin säilynyt rakennus sadan
vuoden takaa. Sen rakennutti Stünkelin
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Albert Stünkel: Meissnerin talo, Zhdanovskaja 9. 1904. Valok. Timo Keinänen.

appi Alexander Meissner. Arkkitehti asui
perheineen talossa, ja siinä sijaitsi myös
hänen toimistonsa.42
Julkisivut on verhottu punaisella graniitilla. Pohjakerroksen kivet on louhittu
suuriksi kvaadereiksi, ylemmissä kerroksissa seinämateriaali muuttuu pieniksi graniittipalasiksi, joka oli Pietarissa usein
esiintyvä julkisivumateriaali 1900-luvun
alussa. Kivet toimitti ilmeisesti Ernst Kollianderin firma Lappeenrannasta, sillä vuoden 1906 ilmoituksessa Stünkel mainitaan
yhtenä firman asiakkaana.43
Symmetrisesti sijoitetut erkkerit rytmittävät julkisivua. Ne ovat lasia ja rautaa.
Huomio kiintyy hienoon ulko-oveen mahtavine taottuine rautasaranoineen. Friisi
räystään alapuolella on stukkoa ja siinä
toistuu talon rakentamisvuosi 1904 sekä
omituinen aihe, hirviön kasvot, antiikin
taruston gorgon, jonka hiuksina ovat kiemurtelevat käärmeet. Pelottavat kasvot
suojelivat taloa, sillä tarinan mukaan gorgonin katse muutti ihmisen kiveksi.
Luonnonkivimateriaali sekä muutamat
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Albert Stünkel: Lovtsevin talo, Vitebskaja 31. 1907. Pietarin historiallinen arkisto.

Pienillekin sisäpihoille pystytettiin suuria
vuokrakasarmeja. 9-linja 26 tontilla oli
1800-luvun keskivaiheilla rakennettu
asuintalo. Sisäpihalle saatiin vielä sovitetuksi 6-kerroksinen asuintalo Stünkelin
piirustusten mukaan. Oli ilmeisen vaikea
suunnittelutehtävä mahduttaa kuusikerroksinen talo ahtaalle tontille.
Stünkel otti korkean ja kapean muodon talon arkkitehtonisen ilmeen lähtökohdaksi. Asunnot – kaksi kussakin kerroksessa – sijoitettiin rakennuksen keskellä
olevan 8-kulmaisen porrashuoneen ympärille. Keittiöportaikosta tuli talon julkisivun hallitseva elementti. Sen pyöreä muoto ulkonee seinäpinnasta ja antaa vaikutelman linnan tornista. Se päätyy ylhäällä
loggiaan ja linnamaisuutta korostaa vielä
vesikaton suippo muoto. Myös räystäskoulut on sijoitettu korostamaan pystysuoraa
vaikutelmaa. Näin sisäpihan vuokrataloon

yksityiskohdat (ovi) kertovat Stünkelin
mukautumisesta art nouveau virtaan, mutta kokonaissommittelussa hän pitäytyi perinteisessä symmetrisessä jäsentelyssä.
Pietarin telakan läheisyydessä, Vitebskin kadulla, sijaitsee 4-kerroksinen asuintalo, jonka rakennuttivat Ivan Maksimovits Lovtsevin perilliset vuonna 1907. Rakennuksen julkisivun jäsentelyssä kohtaavat niin klassismin vaatimukset symmetriasta ja klassisista yksityiskohdista kuin art
nouveaun pyrkimykset epäsäännöllisyyteen ja kaareviin polveileviin muotoihin.
Klassismi leimaa talon yleisilmettä, mutta
art nouveaun uudet muodot näkyvät rautaportissa ja ovessa sekä ullakkoikkunoiden muodoissa ja räystäslistan polveilevassa ääriviivassa.
Pietarin nopea kasvu aiheutti paineita
asuntorakentamiseen, ja tontit pyrittiin
rakentamaan äärimmäisen tehokkaasti.
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Albert Stünkel: Asuinkerrostalo, 9-linja 26.
Julkisivupiirustus. 1908. Pietarin historiallinen arkisto.

Albert Stünkel: Asuinkerrostalo, 9-linja 26.
Pohjapiirros. Pietarin historiallinen arkisto.

on pienin keinoin luotu linnamaista arvokkuutta.
Gribojedovan kanaalin eteläpäähän
Stünkel suunnitteli vuonna 1910 5-kerroksisen asuintalon, Sadovaya 129. Tontti
on muodoltaan kolmio, ja talo on sijoitettu sille täysin symmetrisesti.
Jokaisessa kerroksessa on vain kolme
suurta asuntoa. Talon julkisivut on rapattu
ja niissä on käytetty säästeliäästi tyyliteltyjä, klassillisia koristeaiheita; pilastereita,
vaaseja ja laakeriköynnöksiä. Sadovayan
symmetristä julkisivua hallitsee keskellä
erkkeri suurine ikkunoineen. Rakennuksen kulmassa on erkkeri ja ylhäällä katonrajassa seppeleen reunustamana nimikirjaimet MG eli talon rakennuttaja Marian
Mironovits Grehovin monogrammi. Portaikossa tulevat näkyviin 1900-luvun alun

kansallisromanttiset virtaukset. Arkkitehti
on antanut asuntojen oville ja erityisesti
taotuille rautasaranoille jyhkeät muodot.
Stünkelin suurin rakennusprojekti Pietarissa oli Pomosh (Apu) vakuutusyhtiön
liike- ja toimistorakennus Malaja Morskaja
19. Ensimmäinen suunnitelma on vuodelta 1912. Julkisivua leimaa hillitty klassillisuus. Se on klassisen kaanonin mukaan
kolmijakoinen. Alakertaan avattiin suuret
näyteikkunat liikehuoneistoja varten. Keskikerrokselle annettiin piano nobilen ilme
kehystämällä joka toinen ikkuna pilasterein ja päätykolmioin. Rakennuksen keskiosa on korostettu ajoportin ja kolmijakoisten ikkunoiden ansiosta.
Ehdotusta ei kuitenkaan toteutettu,
vaan 1914 Stünkel laati uuden julkisivusuunnitelman. Yksityiskohtia on karsittu,
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asioitaan Pietariin. Hänet kuitenkin vangittiin ja vietiin Moskovaan pakkotyöhön.
Sinä aikana koti takavarikoitiin. Päästyään
pakkotyöstä takaisin Petrogradiin Stünkel
oli jo huonossa kunnossa ja kuoli pian lavantautiin Olga Meissnerin luona 14-linjalla piirtämässään talossa.44 Hänen arkkitehdintyönsä elää kuitenkin Pietarin jäljellä olevissa rakennuksissa sekä arkistojen
piirustuksissa.
Albert Stünkelin veli Gottlieb Stünkel
(1861—1899) toimi myös arkkitehtina.
Opiskeltuaan ensin Tallinnassa ja sitten
Pietarin Taideakatemiassa hän työskenteli
ensin Pietarissa 1891—93 ja sitten Viipurissa 1893–98.45 En ole kuitenkaan pystynyt jäljittämään tietoja hänen arkkitehdintyöstään.
F. Mieritz, betonirakentamisen varhaisvaiheita
Frithiof Mieritzin (1863—1916) ura jakautuu kahteen selvästi erilaiseen kauteen:
kauteen Suomessa vuoteen 1895 saakka ja
toimintaan Venäjällä vuosina 1895—
1915.46 Tämä Holzmindenissä ja Hannoverissa Saksassa opiskellut arkkitehti perusti suunnittelutoimiston Helsinkiin. Hän ei
ollut vain arkkitehti, vaan myös työnjohtaja ja urakoitsija, jonka toimet laajenivat eri
puolille Suomea. Arkkitehdin toiminta
urakoitsijana ei 1800-luvun lopulla ollut
harvinaista, mutta Mieritzin ekspansiivinen, koko maahan levittäytyvä yritystoiminta oli poikkeuksellista. Hänellä oli
asiamiehet Vaasassa, Hämeenlinnassa ja
Viipurissa rakennussuunnittelu ja urakointitöitä varten.
Mieritz piirsi taloja pääkaupunkiseudulle, mutta myös Kotkaan, Joensuuhun ja
Haminaan, jota oli kohdannut tulipalo
vuonna 1887.
Rakennusmestari-isältään Mieritz peri
Hylkysaaren kaksi huvilaa ja perusti sinne
vuonna 1888 Wrakholman sementtivalimon, joka valmisti viemäriputkia, kaivonrenkaita, hautakiviä ja kokonaisia julkisivuja sementistä. Hänen yrityksensä teki

Frithiof Mieritz 1910-luvulla. Valok. Atelier
Apollo. Suomen rakennustaiteen museo.

ikkunapintoja lisätty, ja rakennus on saanut enemmän modernia liikerakennusta
ilmentävän asun. Rakennuksen keskiakselia on muutettu ikkunoiden tiiviimmällä
sijoittelulla.
Stünkelin viimeisiä suunnitelmia oli
talo 14-linja 1a, jonka rakennuttivat hänen
appivanhempansa, ja jossa anoppi Olga
Meissner asui. 6-kerroksinen julkisivu jakautuu horisontaaliin neljään vyöhykkeeseen klassillisen arkkitehtuurin periaatteiden mukaisesti. Rakennuksen keskellä on
sisäänkäynti, ja keskiakselille sijoittuu
myös erkkeri. Julkisivua rytmittävät pilasterit tuskin erottuvat seinäpinnasta. Rakennus kertoo arkkitehdin uudesta pelkistyneestä suuntautumisesta. Arkkitehdin
työ katkesi kuitenkin sotaan ja vallankumouksen levottomuuksiin.
Vallankumouksen aikana perhe oli
uhattuna, ja vuonna 1919 Albert Stünkel
päätti lähettää vaimonsa ja lapsensa Suomeen, koska hänellä oli Suomen kansalaisuus. Arkkitehti jäi vielä järjestelemään
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Frithiof Mieritz piirustuskääröineen Nishni Novgorodin näyttelyssä 1896 rakentamansa
majoitusalueen edessä. Valok. Suomen rakennustaiteen museo.

taustavaikuttaja Mieritzin uralla. Hän sai
höyrysahalta tehtäväkseen suunnitella sarjan siirrettäviä puuhuviloita. Näin syntyi
kymmenisen erikokoista puuhuvilaa käsittävä painettu luettelo, jonka perusteella
saattoi tilata valmiina osina toimitettavia
huviloita suoraan tehtaalta. Kun Hietalahden höyrysahan huviloita oli esillä Pietarissa vuonna 1893, keisari Aleksanteri III ja
tämän veli, suuriruhtinas Aleksej tilasivat
molemmat Mieritzin suunnitteleman valmisrakenteisen talon.47 Saman sahan rakennusmateriaaleista Mieritz pystytti
Krasnoje Selon sotaharjoituksiin kylpy- ja
pesutilat suomalaisia sotilaita varten.
Hämmästyttävänä pidettiin, että tämä kolmen pataljoonan tarpeisiin rakennettu
suuri talo saatiin valmiiksi yhdessä kuukaudessa.48
Vuonna 1896 järjestettiin Nishni Nov-

kuitenkin vararikon jo vuoden kuluttua.
Konkurssissa Mieritz menetti koko omaisuutensa puhelinta sekä arkkitehtuuri- ja
ornamenttikirjoja myöten. Arkkitehdin
ura Helsingissä ei kuitenkaan kaatunut tähän. Vuonna 1889 hän voitti yhdessä insinööri Oskar Sundbergin kanssa Seurasaaren kansapuistoalueen suunnittelukilpailun. Tämä johti laajempaan yhteistyöhön
Seurasaaren rakennuttajan. Helsingin Anniskeluyhtiön kanssa, ja Mieritz piirsi rakennuksia Seurasaareen ja Korkeasaareen.
Seurasaaren suunnittelun takia hän kävi
mm. Norjassa tutustumassa erityisesti
Holmenkollenin kansanpuiston suunnitteluun, ja tämän matkan seurauksena ovat
Seurasaaren ravintola, metsänvartijan talo
sekä odotushuoneet, suunniteltu muodikkaaseen norjalaiseen ”lohikäärme” -tyyliin.
Hietalahden höyrysaha oli merkittävä
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liiketoimintaa. Huuri oli huomattava viljakauppias, 51 mutta hänen liiketoimensa
ulottuivat myös muille alueille. Hänen yrityksensä tekninen osasto välitti Venäjälle
mm. puutyökoneita tulitikkujen valmistamiseen, amerikkalaisia Achilles–vesivoimaturbiineja ja Wilhelm Andstenin kaakeliuuneja.
Vuonna 1897 Huuri laajensi toimintaansa ja perusti rakennusosaston, jonka
johtajaksi hän pyysi Frithiof Mieritzin. Firma sai tehtäväkseen sisustaa Pietarin seudulla yli kolmesataa viinanmyyntikojua,
kun keisari monopolisoi alkoholin myynnin. Rakennusten materiaalit toimitettiin
jälleen Helsingistä Hietalahden tehtailta.52
Rakennusosaston toiminta laajeni ja sinne
haettiin keväällä 1898 piirtäjää. Paikan sai
Bertha Enwald, Suomen ensimmäisiä naisarkkitehteja.
Mieritzin suunnittelijantyöstä tältä
ajalta on vain satunnaisia tietoja. Hänet
tiedetään rakentaneen Karjalan kannakselle puuhuviloita ”pohjoismaiseen tyylin”,
mm. johtaja Glassowin huvilan Vammelsuuhun sekä herra Effronin talon Kuokkalaan.53 Huurin rakennusosasto ilmoitteli
vilkkaasti palveluksiaan tarjoten mm. St.
Petersburger Zeitungissa vuosina 1898-99.
Ilmoitustekstiin lisättiin keväällä 1899
maininta ”Beton-Bauten aller Art”. 54
Mieritz oli siis palaamassa alueelle, johon
hän oli perehtynyt jo Helsingin vuosinaan.
J.F. Huurin rakennusosaston toiminta
jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, sillä se lopetettiin vuoden 1900 alussa, ja Mieritz jatkoi oman toimiston nimissä. Sekin toimi
vain hetken, sillä jo elokuussa 1900 oli St.
Petersburger Zeitungissa arkkitehtuuri- ja
rakennusliike F. Mieritz & J. Gerassimowin ilmoitus. Toimisto hankki innokkaasti
rakennusalan agentuureja. Tärkein niistä
oli saksalaisen Wayss & Freytagin rautabetonifirman edustus. Mieritzin ja Gerasimovin toimistosta kehittyi nopeasti suuri
betonialan yritys. Firman tuotantolaitos
sijaitsi Pargolovossa (Parkala), ja siellä oli
parhaimmillaan 750 työntekijää.55 Insi-

gorodissa suuret messut. Suomen virallinen osallistuminen näyttelyyn oli vaatimaton, mutta muutamat yritykset näkivät
siinä mahdollisuuden laajentua Venäjän
markkinoille. Hietalahden höyrysaha panosti näyttelyyn paljon pystyttäessään sinne jopa oman sahan. Sen puumateriaaleista rakennettiin näyttelyvieraita varten
mahtava 630 matkustajahuonetta käsittävä
hotellikompleksi Hotel International, jonka oli suunnitellut arkkitehtitoimisto
Grahn & Hedman & Wasastjerna. Pystytystä valvoi paikan päällä arkkitehti Ernst
Hedman avustajanaan arkkitehti Selim A.
Lindqvist.49
Majuri Rafael von Haartman oli menestynyt Pietarissa paikallislaivaliikenteen
yrittäjänä. Nishni Novgorodissa hän näki
mahdollisuudet liiketoimiensa laajentamiseen. Höyrylaivaliikenteen ohella häntä
kiinnostivat sähkövalaistus ja sähköraitiotieliikenne kaupungeissa. R. v. Haartman
& C:o -yhtiö pääsi toteuttamaan näitä uusia mahdollisuuksia Nishni Novgorodissa.
Lisäksi yhtiö rakensi kaupunkiin köysiradan, kelluvan hotellin sekä Vostotsnii Bazarin, joka oli näyttelyvieraiden majoittamiseen tarkoitettu huvila-alue. Sinne pystytettiin 15 huvilaa, jotka rakennettiin
Hietaniemen höyrysahan materiaaleista.
Näitä rakennustöitä johti Frithiof
Mieritz.50 Ilmeisesti kokemukset Hietalahden tehtaiden valmisrakenteisten talojen suunnittelijana vaikuttivat hänen valintaansa tähän tehtävään. Näyttelyn jälkeen huvilat purettiin ja toimitettiin asemarakennuksiksi Kaukasiaan ja Siperiaan.
Nishni Novgorodissa Mieritz loi arvokkaita suhteita ja yhteistyö edellä mainittujen
suomalaisarkkitehtien kanssa jatkui myöhemminkin.
Kun näyttelytyöt päättyivät siityi
Mieritz Pietariin ja perusti siellä oman arkkitehtuuritoimiston, joka kuitenkin jo
muutaman kuukauden päästä liitettiin liikemies I.F. Huurin yritykseen.
Huurilla oli Pietarissa vuonna 1883 perustettu yritys, joka harjoitti monenlaista
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Frithiof Mieritz: Liikemies Nikolai Krupennikovin talo, Petrogradin rantakatu 8. 1906.
Pietarin historiallinen arkisto.

nöörien, konttorihenkilökunnan ja työläisten ohella firmassa työskenteli varmasti
myös arkkitehteja ja piirtäjiä. Vain yksi
nimi on tullut tietooni. Hän oli toimistossa vuosina 1910—12 työskennellyt Riian
Polyteknillisestä koulusta vasta valmistunut virolainen arkkitehti Artur Perna.56
Rauta- ja teräsbetoni on ollut rakentamiseen vahvasti vaikuttanut uudistus
1800-luvun lopulta lähtien. Betonirakenteiden kehitys oli nopeaa ja erilaiset menetelmät kilpailivat keskenään. Tähän uuteen
alaan Mieritz suuntautui nyt Pietarissa.
Tunnetun saksalaisen betoniyrityksen
Wayss & Freytagin agentuurin hankinta
osoitti betonialan tuntemusta. Wayss &
Freytag oli vuonna 1885 hankkinut patentin Monier-rautabetoniin ja kehitti betonitekniikkaa edelleen. Monier-menetelmän
rinnalle tulivat pian mm. Hennebiquen
teräsbetonirakenteet. Wayss & Freytagin
laajenevat markkinat johtivat pian oman

Frithiof Mieritz: Krupennikovin talo. Rakennuttajan monogrammi julkisivussa. Valok.
Timo Keinänen.
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hyväksi, kun Mieritz 1906 suunnitteli uuden kivitalon. Patriisihuvila on piirretty
eklektiseen tyyliin. Talon rakentajan monogrammi on yhä nähtävissä keskellä julkisivua.
Tyyliltään täysin toisenlainen on vuotta
aikaisemmin, 1905, valmistunut Villa
Ammende Pärnun kaupunkiin Virossa.
Tämä art nouveau –huvila on poikkeuksellinen Mieritzin tuotannossa, ja se mainitaan Viron arkkitehtuurihistorioissa art
nouveaun edustavana esimerkkinä.58
Tilaaja oli varakas liikemies Herman Ammende. Miten hän päätyi pietarilaiseen
suunnittelutoimistoon rakennuttaessaan
huvilansa, jää tässä yhteydessä ratkaisematta.
Talon piirustukset esiteltiin pietarilaisessa Zodtshii arkkitehtuurilehdessä vuonna 1904.59 Tähän art nouveau -rakennukseen Mieritz on kasannut lukuisat aikakauden huvila-arkkitehtuurille tyypilliset
piirteet: eri rakennusmateriaalien, tiilen,
puun, betonin ja rapatun pinnan ja keraamiset laattojen ja stukkokoristeiden vaihteleva käyttö, torni ja sen epäsymmetrinen
sijoitus, kaari-ikkunat ja parvekkeet, keskieurooppalainen fachwerk -konstruktio ja
puurakenteiset kuistit. Talon art nouveau
-henkiset betonikoristeet on todennäköisesti toteutettu firman tehtaalla Pargolovossa.
Mielenkiintoinen art nouveau –rakennus oli myös Bolshaja Dvorjanskaja ( nyk.
Kuibysheva) 33 kulmatalo. Mieritzin tehtävä oli vuonna 1905 korottaa äskettäin
valmistunutta rakennusta yhdellä kerroksella. Samalla julkisivu, joka oli ilmeisesti
vielä rappaamatta sai uuden ilmeen. Klassistiseen julkisivuun lisättiin muodikkaita
art nouveau –yksityiskohtia.
Mieritzin merkittävin ja näyttävin työ
Pietarissa oli Suomen rautatieläisten asuintaloryhmän suunnittelu Suomen aseman
viereen. Rakennukset, kolme asuntokasarmia, tilattiin ja rahoitettiin Suomen rautatiehallituksen toimesta. Rautateiden henkilökunnalle tarpeellista asuintaloa puu-

konttorin perustamiseen Pietarissa, ja firma sai rakentaakseen mm. arkkitehti Lidvallin suunnitteleman Astoria-hotellin betonikonstruktiot. Mieritzin ja Gerasimovin yritys jatkoi omalla tiellään. Se rakensi
mm. Moskovan korkeimman talon
10-kerroksisen tanskalais-ruotsalais-venäläisen puhelinyhdistyksen talon betonirakenteet. Firma sai myös töitä Suomesta,
kun se teki rautabetonirakenteita Selim. A.
Lindqvistin piirtämiin rakennuksiin Helsingissä: Aleksanterinkatu 11 (liikerakennus Hamstern) Lapinlahdenkatu 1 ja
Aleksanterinkatu 38 (Fazerin liiketalo)
sekä Helsingin kaasulaitos.57
Mieritz & Gerasimovin rakennusfirmassa työskenteli insinööri Johann Plachetka, jonka kehittelemä rautabetonikatto patentoitiin Suomessakin vuonna 1908.
Mieritz & Gerasimov -rakennusyritys
pystytti Pietariin teollisuusrakennuksia
käyttäen betonitekniikkaa. Heillä oli kaupungissa huomattavia asiakkaita, mm. ”sokerikuningas” Leopold König ja teollisuusmagnaatti Franz San Galli. Tosin näille
toteutetut rakennukset olivat pieniä tuotantohalleja ja varastorakennuksia. Niiden
suunnittelussa ratkaisevaa oli kestävä
konstruktio ja taloudellisesti edullinen toteutus.
Vaikka Mieritz tunnetaan Pietarissa erityisesti teollisuuden arkkitehtina, hän
suunnitteli kuitenkin myös huviloita,
asuinkerrostaloja sekä suurimman työnsä,
Suomen rautatieläisten kolmen asuintalon
ryhmän Suomen aseman viereen.
Mieritz & Gerasimov –yrityksen varhaisia töitä oli vuonna 1902 saksalaisen
Pyhän Katariinan kirkon korjaus Vasilinsaarella. Kirkkoon tarvittiin lehteri ja sinne
johtavat portaat. Portaiden rakenteet olivat
uutta betonitekniikkaa. Mieritzin onnistui
sijoittamaan uudet portaat niin, että ne
eivät lainkaan riko 1700-luvulla rakennetun kirkon ilmettä.
Liikemies Nikolai Krupennikovin huvila sijaitsee Peterburskajan rantakadulla.
Paikalla ollutta kivirakennusta käytettiin
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hattiin pitkään. Jo vuonna 1882 Pietarissa
asuva maanmies, aiemmin mainittu arkkitehti Alexander Geschwendt teki suunnitelman nelikerroksista rautatieläisten
asuintaloa varten, joka rakennettiin Simbirskajakadun varrelle (Komsomola 35).
Sen klassisistiselle julkisivulle antaa jykevyyttä vahva harkoitus aina kivijalasta räystääseen sakka. Samaa teemaa Geschwendt
käytti myöhemminkin suunnitellessaan
opistorakennuksen Vasilinsaarelle (Srednii
prospekt 31).
Vuonna 1898 hän sai rautatiehallitukselta jälleen tehtäväkseen laatia piirustukset ja kustannusarvio uutta suurempaa
asuintaloa varten. Piirustukset lähettiin senaatin vahvistettaviksi. Uusi talo oli tarkoitus rakentaa Arsenaalin rantakadulle
tontille 11. Se olisi käsittänyt yhteensä 147
asuntoa.
Rakennussuunnitelma ei kuitenkaan
edennyt, ja kuusi vuotta myöhemmin,
joulukuussa 1905 Suomen valtion rautateiden arkkitehti Bruno Granholm teki
uuden suunnitelman 5-kerroksista asuntokasarmia varten. Suuren kerrostalon lyhempi ja rikkaammin jäsennelty julkisivu
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Frithiof Mieritz: Villa Ammende. Yksityiskohta. Valok. Timo Keinänen.

Frithiof Mieritz: Villa Ammende, Pärnu. 1904. Valok. Timo Keinänen.
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Alexander Geschwendt: Suomen rautateiden asuin- ja toimistotalo, osa julkisivuiirustuksesta, Simbirskaja 35. 1882. Kansallisarkisto.

Suomen rautateiden konepajan johtajana
Pietarissa.
Rakennustöiden ensimmäinen este olivat Suomen rautateiden keisarilliset vaunut ja niiden vaja. Kun ne saatiin siirretyiksi muualle, oli tarjolla iso maa-alue
asuintaloja varten. Sinne Mieritz piirsi kolmen talon ryhmän yhtenäisen suunnitelman mukaan. Kahden L-muotoisen talon
väliin jää suorakaiteenmuotoinen neljä
porrashuonetta käsittävä asuinrakennus.
Talot käsittivät yhteensä 36 kahden huo-

oli Arsenaalin rantakadulle, mutta talon
pitkä siipi – yli 30 ikkuna-akselia – olisi
edellyttänyt uuden kadun avaamista. Näistä vaikeuksista johtuen asuintalon rakentamisesta luovuttiin.
Seuraavana vuonna asuntokasarmin rakentamista kiirehdittiin. Sille löydettiin
uusi paikka veturihallien takaa. Samalla
suunnittelutyö annettiin Pietarissa asuvan
arkkitehti Frithiof Mieritzin tehtäväksi.
Arkkitehdin valintaan lienee vaikuttanut
se, että Mieritzin appi Oskar Junnelius oli
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Bruno Granholm: Suomen rautatieläisten asuintalo, suunnitelma. 1905. Kansallisarkisto.

neen ja 90 yhden huoneen asuntoa.
Mieritzin lopulliset piirustukset esiteltiin pietarilaisessa Zodtshij –lehdessä
vuonna 1907.60 Arkkitehti tuntuu perehtyneen hyvin Granholmin piirustukseen
omaa suunnitelmaa laatiessaan. Suuri rakennusvolyymi on nyt jaettu kolmen rakennuksen osalle. Julkisivun perusjäsentely ja suhteet sekä räystäslinjan rikkovat
kolme frontonia sivutorneineen muistuttavat Granholmin ehdotusta. Rautatieläisten
talon pääjulkisivu on Suomen aseman aukiolle. Julkisivussa vuorottelevat punainen
tiilipinta ja vaalea rappaus. Näin se jakautuu klassisten periaatteiden mukaan pohjakerrokseen, pääkerrokseen ja matalampaan
ylimpään kerrokseen. Seinäpinnasta työntyvät voimakkaasti ulos sivurisaliitit, joita
on vielä korostettu kulmatorneilla. Keskirisaliitille antaa vahvuutta kolmannen kerroksen tiheä ja jykevä pylväsrivi. Pietarilainen arkkitehtuurin tutkija Boris Kirikov
viittaa Mieritzin suunnitelman yhtäläisyyksiin Franz San Gallin asuntolan piirustuksen kanssa, joka esiteltiin Zodtshij –
lehdessä 1905.61
Pietarin 1900-luvun alun monista arkkitehtuurisuuntauksista yhtä nimitetään
”pohjoiseksi moderniksi”. Sen piiriin luetaan rakennukset, joissa nähdään ruotsa-

laista ja suomalaista vaikutusta. Näitä pohjoisia piirteitä ovat julkisivujen plastisuus
ja epäsymmetrisyys sekä luonnonkiven
käyttö ja kasvi- ja eläinornamentiikka.
Mieritzin rautatieläisten talojen katsotaan
edustavan Pietarissa tätä ”pohjoisen modernia”,62 vaikka ne eivät olekaan samaa
laadullista tasoa, jota Rautatiehallituksen
samanaikaiset rakennusprojektit Suomessa
edustavat.
Miten
suomalaisarkkitehdit
Geschwendt, Mellin, Stünkel ja Mieritz
verkostoituivat Pietarin miljoonakaupunkiin? Kaikki solmivat avioliiton Pietarissa,
ja näin heille syntyi verkosto sukulaisuussuhteitten ansiosta. Geschwendtin loi pitkän uran Venäjän hallintoelimissä arkkitehtina. Mellin liittyi kaupungin saksalaiseen väestöön niin perheensä kuin arkkitehtikollegoittensa kautta. 63 Stünkelin
toimeksiannot tulivat Pietarin saksalaisista
ja venäläisistä piireistä. Perhesiteet ja sen
kautta Benois´n taide- ja arkkitehtuurivaikuttajasukuun avasi myös ammatillisia kanavia.
Mieritzin elämässä skandinaavinen piiri oli keskeisessä asemassa, ja hänen ammatilliset yhteytensä Suomeen säilyivät koko
uran ajan. Toimeksiantoja Pietarissa hän sai
myös suomalaisten piiristä. Betonifirman
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Frithiof Mieritz: Suomen rautatieläisten talo, 1906. Zodtshij-arkkitehtuurilehti 1907, pl.
32. Valok. Suomen rakennustaiteen museo.
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johtaminen antoi varman pohjan hänen
toiminnalleen arkkitehdintyön rinnalla.
Pietarin arkkitehtuurin historiassa suomalaisarkkitehdillä on ollut vain marginaalinen osa, mutta senkin esiin kaivaminen on ollut kiintoisa tehtävä.

S E U R A

19 HÖIJER 1886, 131.
20 H O F F M A N , K a j : ” Ta i d e p a i n i m o s t a
nykyaikaiseksi varmuuspainoksi. Suomen Pankin
setelipaino 1885—1985”. Suomen pankin setelipaino
1885—1985 Vantaa 1985, 54-55.; AIRAS, JukkaPekka: ”Keski-Lahden vanha kirkko”. Lahden
puukirkko 1890—1977. Keski-lahden seurakunnan
julkaisuja 1. Toim. Esko Ryökäs. Keski-lahden
seurakunta 2003.
21 AIRAS, 2003,
22 Zodtshij 1875, pl. 26,27 ja 28.
23 NISKANEN, Riitta: ”Keisarin kaupungista
Kolkanmäelle. Arkkitehti Albert Mellinin työ ja
elämä”. Lahden puukirkko 1890—1977. Keski-Lahden
seurakunnan julkaisuja 1. Toim. Esko Ryökäs. KeskiLahden seurakunta 2003.
24 Karin Hallas-Murula antoi kirjoittajalle vihjeen
arkkitehti Geschwendtistä. Arkkitehti Alexander
Daniel Geschwendt oli syntynyt Helsingissä
2.11.1833. Hänen isänsä oli Virossa syntynyt
apteekkari Samuel Reinhold Geschwendt, ja äiti
Renata Lovisa Ehrenmalm oli länsisuomalaista
aatelissukua.
25 ”Dödsfall”. Helsingfors-posten 11.11.1905.;
Zodtshij 1905, 487.; Luettelo Geshwendtin
suunnittelemista rakennuksista Pietarissa. Arhitektorystroiteli Sankt-Peterburga serednij XIX – natsala XX
veka, spravotsnik. Toim. B.M. Kirkov. Sankt-Peterburg
1996, 94—95.
26 Communion-Bok för Ståndspersoner 1836—
1856. Helsingin seurakunnan arkisto. Mikrofilmi.
Kansallisarkisto, Helsinki.
27 ”Dödsfall”. Helsingfors-Posten 11.11.1905.
28 BARTENEVA, M.I.: Nikolai Benois. Saint
Petersburg 1994, 162.; Zodtshij 1881.
29 ”Finnar i rysk tjänst”. Morgonbladet 23.4.1883.
30 NIKOLAJEVA, 2007, 119—120 ja 383.
31 ”Landsmän i rysk tjänst”. Finlands Allmänna
Tidning 13.9.1890.
32 NIKITENKO, G.Ju. – SOBOL, V.D.:
Vasileostrovskij rajon. Sankt-Peterburg 2002, 254 ja
393. Venäjänkielinen teos.; ”Dödsfall”. Helsingforsposten 11.11.1905.
33 ”Tekniska klubbens exkursion till Petersburg”.
Wiborgsbladet 19.10.1897.
34 Arhitektory-stroiteli Sankt-Peterburga XIX-XX
veka, spravotsnik. Toim. B.M. Kirikov. Sankt-Peterburg
1996, 146.; NIKITENKO, – SOBOL, 2002, 72.
Venäjänkielisiä teoksia.
35 MEURMAN, Otto-I.: Viipurin arkkitehdit.
Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 2.
Helsinki 1977, 60.
36 Wiipurin Sanomat 19.6.1890.
37 LISOVSKII, V.G.: Leontii Benua. SanktPeterburg 2003, 148—149. Venäjänkielinen teos.
38 Hangö 3.8.1890.
39 Hangö 11.9.1892.
40 TUORILA, Kalevi: Bellevue 1893—1993.
Kesänviettoa Hangon värikkäissä vaiheissa. Hanko
1993, 18—24.

Viitteet

1
”Finsk arkitekt i Ryssland”. Hufvudstadsbladet
7.3.1897.
2
Ruotsalaisarkkitehdeista Pietarissa.
BRODERSEN, Leif: Svenska arkitekter i S:t Petersburg
1703—1918. Konsthögskolans Arkitektskola,
Stockholm 1994.
3
NISKANEN, Riitta: ”Suomalaisarkkitehti
Neuvostojen maassa, Ivan Antonovin elämä ja työ”.
Arkkitehti 4/2008, 66-71.
4
Von Besserin talosta yksityiskohtaisemmin ks.
KIRIKOV, Boris: Arhitektura peterburgskogo moderna,
Sankt-Peterburg 2003, 248—254.Venäjänkielinen
teos.
5
Osakeyhtio Granit 1886—1936. Helsinki 1936,
43 ja 85.
6 Ibid., 43; V.H-E: ”Apropå Alexnader III:s staty i
Petersburg”. Hufvudstadsbladet 10.6.1909.
7 Oskaeyhtiö Granit 1886—1936. Helsinki 1936.
8
V.H-E: ”Apropå Alexander III:s staty i
Petersburg.” Hufvudstadsbladet 10.6.1909.
9
”Osakeyhtiö Vuolukivi, Viipuri.” Kotimaisen
teollisuuden albumi. Helsingin kustannusosakeyhtiö
1913, 212.
10 Nekrologi. Hufvudstadsbladet 8.12.1935.
11 Jusovkan rakentamisesta ja suomalaisarkkitehtien
työstä siellä on hajanaisia tietoja seuraavissa julkaisuissa:
”Yliarkkitehti Martti Välikankaan haastattelu
12.10.1971. Haastattelijoina Merja Kuosmanen ja
Asko Salokorpi.” Rakennustaiteen seuran haastatteluja.
s.a. 154—155.; Ole Gripenbergin koneella kirjoitetut
muistelmat. Suomen rakennustaiteen museo.; U.H-N:
” Su o m a l a i s i a Do n e t s i n l a a k s o s s a . St a l i n i n
teollisuuskaupunki perustettiin kansalaistemme
toimesta.” Helsingin Sanomat 25.10.1941.; ”50 år...
Lassi E. Mykkänen.” Hufvudstadsbladet 28.8. 1940.
12 Nekrologi, Hufvudstadsbladet 8.12.1935.
13 Zodtshij 1908, pl.19.; VALTO, Tytti: ”Työluettelo
– arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu”. Eliel
Saarinen, Suomen aika. Otava 1990, 295.
14 Ilmoitus. St. Petersburger Zeitung 21.6.1902, 4.
15 Ekaterina Orekhovan Eremitaasin museosta
antama tieto 24.2.2010.
16 HÖIJER, Th.: ” Albert Mellin”. Tekniska
föreningens i Finland förhandlingar 1886. Helsingors
1886, 131.
17 Zodtshij 1878, pl. 59.
18 NIKOLAJEVA, T.I.: Viktor Schreter – Ieronim
Kitner. Sankt-Peterburg 2007, 82. Venäjänkielinen
teos.

38

J Ä S E N T I E D O T E

3 : 2 0 1 0

Frithiof Mieritz: Suomen rautatieläisten talo, 1906. Valok. Kari Hakli. Suomen rakennustaiteen museo.
41 Das Evangelische Hospital und Diakonissenhaus zu
St. Petersburg im Laufe seiner fünfzigjährigen Bestehens.
St. Petersburg 1909, 53.
42 Nina Sailon muistiinpanot. Sailon perhearkisto,
Kirkkonummi.
43 Pietarilainen arkkitehtuurlehti Ezhegodnik
obsestva arkitektorov – hudosznikov 1906, XXXVI.
44 Nina Sailon muistiinpanot.
45 Karin Hallas-Murulan lähettämä tieto Tallinnasta
16.4.2006. Tiedot perustuvat teokseen HRADEZKY:
Lexicon. Reval 1931, 239.
46 Mieritzin Suomen kausi ks. KEINÄNEN, Timo:
” Fr i t h i o f Mi e r i t z , u n o h d e t t u a r k k i t e h t i” .
Taidehistoriallisia tutkimuksia 28, Helsinki 2004.
47 ”Finska villabyggnader till Petersburg”. Åbo
Underrättelser 31.7.1893.
48 ”Äfven här kan man bygga amerikanskt”. Nya
Pressen 7.7.1833.
49 ”Sandvikens ångsågs arbeten i Nischni
Nowgorod”. Aftonposten 4.2.1896.; ”Från utsällningen
i Nischnij Novgorod”. Aftonposten 16.6.1896.
50 ”Från Nischnij-Novgorod”. Aftonposten 1.7.1896.
51 ”Pohjois-Pohjanmaa yhteiseen wiljan ostoon”.
Kaleva 10.9.1900.: ”Spannmålsimporten ifrån
Petersburg”. Fredrikshamns Tidning 23.1.1895.
52 ”Affärsverksamhet af landsman i S:t Petersburg”.
Hufvudstadsbladet 20.4.1897.
53 ”Firman J.F.Huuris byggnadsavdelning”.
Wiborgsbladet 20.10.1989.; Uusi Suometar 5.4.1898.

54 Ilmoitus. St. Petersburger Zeitung 4.4.1899.
55 Tunnistamaton saksankielinen lehtileike Mieritzin
dokumenttien joukossa. Käsikirjoitusarkisto, Åbo
Akademi, Turku.
56 Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon.
Tallinn 1966.
57 ”Stort bygge i Moskva. Materialer delvis från
Finland”. Hufvudstadsbladet 4.5.1908.
58 HALAS-MURULA, Karin: Suomi-Viro:
Arkkitehtuurin yhteinen vuosisata. Viron
arkkitehtuurimuseo 2006, 23—25.; KALM, Mart:
Eesti 20. sajandi arhitektuur. Tallinn 2001, 25.
59 Zodtshij 1904, 174 ja pl.20.
60 Zodtshij 1907, 308 ja pl. 32—33.
61 KIRIKOV, Boris: Arhitektura peterburgskogo
moderna. Sankt-Peterburg 2003, 346—350.; Zodtshij
1906, 18—19. Venäjänkielinen teos.
62 KIRIKOV, Boris: Arhitektura peterburga kontsa
XIX — natshala XX veka: Eklektika. Modern.
Neoklassitsizm. Sankt-Peterburg 2006, 291.
Venäjänkielinen teos.
63 Mellinin verkostoitumisesta Pietarissa kertoo
hänen tyttärensä Sophien kastetodistus evankelislutherilaisesta Pyhän Annan seurakunnasta 9.2.1880,
jossa kummeiksi on merkitty paitsi sukulaisia myös
akateemikko Heinrich Huhn ja kenraalimajuri Elias
Ro s t ov t s ov, j o n k a t a l o a Me l l i n o l i o l l u t
suunnittelemassa. Helsingin saksalaisen seurakunnan
kirkonkirjat. Helsinki.

39

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

S E U R A

Vilhelm Helander

V enäläiset a r k k itehdit
H elsingissä

kauppiaita edustivat vaikkapa Sinebrychoffit, joilla oli oma suuri reviirinsä Bulevardin varrella Hietalahden torin tuntumassa. Kaikki he turvautuivat kuitenkin
suomalaisiin tai Suomessa toimiviin arkkitehteihin.
Aivan Helsingin pääkaupungiksi julistamisen alussa Armfelt yritti Pietarissa
kiinnittää itsensä Quarenghin – hänkin oli
italialaissyntyinen – valvomaan Helsingin
rakentamista. Sitten tänne kuitenkin saatiin Engel, jo vuodesta 1816. Kun katsellaan ns. Welinin karttaa vuodelta 1841,
jossa empiren Helsinki esitellään valmiina,
20 tärkeimmästä julkisesta rakennuksesta
tai yksityistalosta kahta lukuun ottamatta
kaikki olivat puhtaasti Engelin tai muiden
paikallisten arkkitehtien käsialaa. 1800-luvun jälkipuolella ja ensimmäiseen maailmansotaan tultaessa venäläisten suunnittelijoiden panos pääkaupunkimme kaupunkikuvassa lisääntyy. Silti ne jäävät aika tavalla poikkeuksiksi, sitäkin mielenkiintoisemmiksi.
Mitä sitten tarkoitetaan venäläisillä arkkitehdeilla? Kysymys ei ole rajatusta kansallisuudesta. Pietari oli 1800-luvulla ja
ensimmäiseen maailmansotaan tultaessa
mitä suurimmassa määrin kosmopoliittinen sulatusuuni (ihan pienessä mitassa sitä
oli myös Helsinki 100 vuotta sitten), sitä
paitsi vahvasti länteen suuntautunut.
Tämä näkyy tunnetusti myös arkkitehtikunnassa. Venäläissyntyisten rinnalla oli
baltialaisperäisiä, saksalaisia, italialaisia,
ranskalaisia tai brittiläisiä arkkitehteja, jotka sitten asettuivat pysyvästi Venäjälle.

Venäläiset arkkitehdit Helsingissä: siinä
houkutteleva aihe. Siitä ei kuitenkaan ole
tehty mitenkään kattavaa tutkimusta,
päinvastoin kuin ruotsalaisista arkkitehdeista, joista Joakim Hansson on tehnyt
väitöskirjansa. Tällaista nopeasti koottavaa
yleiskatsausta varten ei myöskään ole ollut
mahdollista kaivautua syvemmälle mahdolliseen lähdeaineistoon. Joudun tyytymään pintapuoliseen yleistietoon perustuvaan kuvapakinaan.
Autonomian ajan Helsingin katukuvassa venäläisyys näkyi monin tavoin. Alituisesti läsnä oleva sotaväki ja upseeristo perheineen, kauppiaat ja monenlaiset yrittäjät, katukivenlaskijat, jäätelönmyyjät, parturit. Vielä vallankumouksen jälkeen tänne saapui venäläisiä emigrantteja, jotka
toivat oman vivahteensa helsinkiläisyyteen. Monet sotilas-, virkamies- tai kauppiassuvut asettuivat pysyvästi Helsinkiin.
Venäläisyys tuntuu vielä myös autenttisessa helsinkiläisslangissa.
Taloissa ilmiselvää venäläisyyttä sitä
vastoin kohtaa harvemmin. Arkkitehdit tai
muut rakennussuunnittelijat olivat omasta
takaa, suomalaisia tai Suomeen asettuneita. Siinä yksi osoitus Suomen autonomiasta: täällä säilyivät vanhat lait ja myös mittajärjestelmät. Venäjän muissa provinsseissa asetuksen voiman saaneita uusklassismin kauden julkisivukokoelmia, Sobranie
Fasadov, ei tarvinnut noudattaa, vaikka ne
saattoivatkin antaa suunnittelijoille virikkeitä. Useimmat johtavat rakennusurakoitsijat, sellaiset kuin Ushakoff tai Korastileff, olivat venäläisperäisiä. Johtavia
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1. Lähes kosmopoliittista elämää Helsingin esplanadilla 1800-luvun lopussa. Taustalla
venäläisen arkkitehtuurin pääteos Helsingissä, Uspenskin katedraali.

Vaikutteiden antajana Pietarin merkitystä Helsingin arkkitehtuurille varsinkin
1800-luvun alkupuolella ei ole liiaksi korostettu. Engelin työt ovat yksilöllisiä tulkintoja ja muunnelmia uusklassisuuden
ajan kansainvälisistä arkkitehtuuriteemoista. Ilman Pietarin kokemusta ei niitä kuitenkaan voi selittää. Rajoitun yhteen esimerkkiin, pieneen kreikkalaiskatoliseen
Pyhän kolminaisuuden kirkkoon Unioninkadun varrella. Se on suippoine länsitorneineen kuin tiivistetty pienoismuunnelma siitä ortodoksisen kirkon hyvin
länsivaikutteisesta tyypistä, jonka Domenico Trezzini Pietari Suuren aikana loi
Pietari-Paavalin linnoitukseen.
Yleensä suuriruhtinas eli keisari vahvisti
Helsinkiin tarkoitettujen julkisten rakennusten suunnitelmat. Joissakin tapauksissa
pietarilaiset arkkitehdit puuttuivat suunnitelmiin. Yhtenä esimerkkinä on Vanha klinikka, jonka suunnitteluun Engelin kanssa
vuoroin osallistui sairaalarakennusten tun-

2. Engelin suunnittelema ortodoksinen Pyhän
kolminaisuuden kirkko empiren Helsingin
pääkadun eli Unioninkadun varrella.
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tija, arkkitehti Staubert. Yliopiston kasvitieteellinen puutarha Kaisaniemessä on
hyvin säilyttänyt pohjakaavansa, jonka
tänne lähetti pietarilainen ylipuutarhuri
Faldermann.
Oman lukunsa muodostavat sotilasrakennukset. Kerrassaan oleellisen panoksen
niiden suunnitteluun ja samalla koko Helsingin ilmeeseen, Viaporista puhumattakaan, antoi Venäläinen insinöörikomennuskunta Suomessa ja sen osasto Viaporissa. Vaikka jotkut insinööriupseerit jäivät
pysyvämmin Suomeen ja heidän sukunsa
sitten suomalaistuivat, on insinöörikomennuskunnan suunnittelijat luettava venäläisiksi arkkitehdeiksi.
Jo Engelin aikana kasarmien suunnitelmia kehiteltiin vuoroin intendenttikonttorissa, vuoroin insinöörikomennuskunnassa. Esimerkkinä on vaikkapa ns. Turun
kasarmit, yksi Welinin kartan kohteista,
joka suunniteltiin 1820-luvun lopulla ja
1830-33. Tärkeimpänä allekirjoittajana
piirustuksissa on insinöörieversti Burmeister. Kantakaupungin länsilaitaa hallinnut
valtava kasarmikompleksi tuhoutui pääosin v. 1918 dramaattisissa vaiheissa, vain
lähinnä aliupseerirakennuksena toiminut
pihasiipi säilyi. Se oli pitkään Helsingin
linja-autoasemana ja on nytkin säästynyt
kuriositeettina uusiutuneen Kampin keskellä. Toinen esimerkki on päävartiorakennus nykyisen presidentinlinnan itäpuolella. Engel teki hyvin omintakeisen suunnitelman v. 1838. Muutamaa vuotta myöhemmin toteutunutta rakennusta talleineen yksinkertaistettiin kuitenkin ratkaisevasti Pietarista käsin toimitetuissa suunnitelmissa. - Jarkko Sinisalo on perin pohjin
selvittänyt Engelin sotilasarkkitehtuuria. Engel teki myös Viaporiin suurisuuntaisia
kasarmi- ja kirkkosuunnitelmia, jotka jäivät paperille, vain Pikku Mustasaareen
suunniteltu sairaala toteutui muunneltuna. Muulta osin juuri Viaporista tuli venäläisen insinöörikomennuskunnan suunnittelun päänäyttämö Helsingissä, sekä varsinaisten sotilasrakennusten että siviilitar-

3. Helsingin päävartio toteutettuna Pietarista
lähetettyjen suunnitelmien muodossa.

4. Pääosin Venäläisen insinöörikomennuskunnan suunnitelmien mukaan toteutettu,
valtava ns. Turun kasarmin rakennuskompleksi 1870-luvun Helsingissä. Alla vieläkin säilynyt fragmentti, kasarmin pihasiipi
Helsingin linja-autoasemana 1970-luvun
alun Kampissa.
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koituksia palvelevien talojen osalta.
Autonomian ajan Suomessa toimineen
Venäläisen insinöörikomennuskunnan laaja piirustusarkisto, joka on sijoitettuna
museovirastoon, muodostaa Suomen arkkitehtuurin historian yhden aarteiston.
Kuitenkin komennuskunta on jäänyt kiehtovaksi, mutta melko vähän tutkituksi aiheeksi. Olisi kiinnostavaa tietää hieman
enemmän siitä, mitä ihmiskohtaloita kätkeytyy kaikkien arkistopiirustusten lukemattomien, hierarkkisessa järjestyksessä
kirjattujen nimikirjoitusten taakse. Varsinkin ensimmäisen maailmansodan varustelukauden suunnitelma-aineistossa Suomessa on silti myös aukkoja: esimerkiksi
laivastoa palvelevat rakennukset suunniteltiin ilmeisesti suoraan Pietarista käsin. Sotilashallinnon ilmeiset muutokset ja niiden
vaikutukset eivät kuitenkaan voi kuulua
esitykseni piiriin.
Onko oikein lukea insinööriupseerit
arkkitehtien joukkoon? Mielestäni kyllä,
kiistämättä. Tiedämme, että jo aikaisemmilla vuosisadoilla ja varsinkin 1700-luvulla linnoitusupseerit hallitsivat rakennustaidon – siitä Ehrensvärdin Viapori
yhtä lailla kuin venäläisten rakentamat linnoitukset Itä-Suomessa ovat konkreettisina
esimerkkeinä. Sirpa Haila on Suomen
1910-luvun kasarmeja koskevassa tutkimuksessaan (Venäläinen rationaalisuus,
1996) selvittänyt venäläisten insinööriupseerien ja arkkitehtien koulutustaustaa.
Venäjällä oli aikaisemmin oltu varsin riippuvaisia ulkomailta värvätyistä asiantuntijoista. 1800-luvun alkupuolella tarpeeseen
vastattiin perustamalla Pääinsinööriopisto,
jossa erikoistuttiin sotilasinsinööreiksi. V.
1855 laitos nimettiin Nikolain insinööriakatemiaksi. Perinteisen, taiteellisesti suuntautuneen Pietarin Taideakatemian arkkitehtikoulutuksen rinnalle saatiin lisäksi
myös käytännöllisemmin suuntautunut
siviili-insinöörien koulutus. Kaikkiin näihin kuului huomattava annos rakennustaidon opetusta, johon sitä paitsi osallistui
joukko johtavia arkkitehteja. Insinööriup-

5. Viaporin ruotsalaisaikaisen Kruunulinna
Ehrensvärdin bastioniosan portaali venäläisenä aikana ja sen jälkeen asutettuna – nyt
kunnostuksessa siivottua Viaporia.

6. Iso-Mustasaaren kauppiaskortteli, Viaporin venäläisaikaisen linnoitusyhdyskunnan
tunnusomainen näkymä.
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seeritkin olivat, yleisemmän sotilastaidon
rinnalla, opiskelleet Palladionsa.
Pääteokset venäläisten arkkitehtien
Helsinkiin suunnittelemien rakennusten
joukossa, kolme kirkkoa ja kaksi teatteria,
valmistuivat kohta 1800-luvun puolivälin
jälkeen.
Viaporin arkkitehtoninen painopiste
oli ruotsalaisajalla Susisaaressa. Venäläisellä
kaudella se siirtyi Iso-Mustasaareen. Sen
keskipisteeseen rakennettiin v. 1849-54
Pyhän Aleksanteri Nevskin linnoituskirkko. Sen viiden tukevan sipulikupolin ryhmästä tuli sitten yli 70 vuodeksi venäläisen
varuskuntalinnoituksen kauas Helsingin
keskustaan ja merelle näkyvä tunnus ja kohokohta.
Arkkitehdiksi saatiin yksi keisari Nikolai I:n ajan johtavista ja suosituimmista
suunnittelijoista, Konstantin A. Thon
(1794-1881). Hän oli saksalaista syntyperää, mutta syntynyt Pietarissa ja opiskellut
siellä Taideakatemiassa mm. Voronihinin
johdolla. Opintojaan hän oli täydentänyt
Italiassa lähes 10 vuoden ajan. Viimeisinä
vuosikymmeninään hän oli oman opinahjonsa eli Pietari Taideakatemian arkkitehtiosaston rehtorina. Hän suunnitteli myös
tunnetun sfinksiryhmän Nevan rantamuurille akatemiansa eteen.
Thonin laaja tuotanto ulottuu Kremlin
suuresta palatsista Pietarin ja Moskovan
välisen rautatien asemarakennuksiin. Erityinen osansa Thonilla oli uusbysanttilaisen kirkkorakennussuuntauksen varhaisimpana ja esikuvallisena puolestapuhujana: hänen tässä lajissa vanhimmat suunnitelmansa ovat jo 1820-luvulta. Viaporin
linnoituskirkko lukeutuu tämän suuntauksen tunnetuimpiin ja varsin varhaisiin
esimerkkeihin, sen suunnittelu oli aloitettu jo 1830-luvun lopulla. Se oli eräänlainen kenraalinharjoitus Thonin suurimmalle rakennushankkeelle, Moskovaan
pystytetylle Vapahtajan katedraalille. Tämän pitkään rakennetun jättiläiskirkon
kohtalo oli kova. Se räjäytettiin aiotun
Soviet-palatsin tietä 1920-luvulla. Neuvos-

7. Konstantin A. Thonin suunnittelema Viaporin Aleksanteri Nevskin kirkko, venäläisaikainen piirustus ja kirkko Iso-Mustasaaren
paraatikentän yllä.
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9. Aleksei Gornostajevin suunnittelema Uspenskin katedraali kohoaa Katajanokan
makasiinien jalustalta: Helsingin ytimekkäintä tiiliarkkitehtuuria. Kuva ajalta ennen
makasiinien kunnostusta.

8. Ortodoksinen linnoituskirkko Viaporin
venäläisaikaisen siluetin kohokohtana ja
(yllä) itsenäisyyden aikana luterilaistettuna.

topalatsista vain sokkeli ehdittiin rakentaa,
se sai toimia suosittuna ulkoilmauimalana.
Kunnes Thonin kirkko neuvostovallan luhistuttua rakennettiin uudestaan!
Venäläisperäisen arkkitehtuurin tärkein
manifestaatio ja symboli Helsingissä on
tunnetusti Katajanokan kalliokumpareelta
Eteläsataman ylle ja Esplanadien päätteeksi kohoava Uspenskin katedraali. Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen
kirkko on Helsingin ortodoksisen seurakunnan ja samalla Helsingin hiippakunnan pääkirkko. Jos ortodoksit aikaisemmin
olivat saaneet tyytyä pieneen Pyhän kolminaisuuden kirkkoon ja sitten Viaporin pääkirkkoon, Uspenskin katedraalista tuli
valtava rakennushanke. Sitä pidetään Pohjois- ja Länsi-Euroopan suurimpana ortodoksisena kirkkona. Pääosin lahjoitusvaroin toteutettu kirkko valmistui v. 1868.
Arkkitehtina oli Aleksei M. Gornostajev
(1808-1862), hänkin Pietarin taideakatemian kasvatteja. Hän oli aloittanut uusklassisen suuntauksen parissa, koulutukseen kuului opintovuosia Euroopassa,

10. Uspenskin katedraalin valtaisa sisätila
ja sen monoliittiset graniittiset kulmapylväät.

mm. Pompejissa. Viimeisinä vuosikymmeninään Gornostajev toimi Sisäministeriön
arkkitehtina ja kunnostautui samalla esiin
nousevan vanhavenäläisen tyylisuuntauksen mestarina. Thonin uusbysanttilaisuutta edustavien sipulikupolien ja yleensä rapattujen julkisivujen sijasta Gornostajev
rakentaa telttamaisia kattoja sipulihuippuineen ja käyttää peittämätöntä punatiil-
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tä. Ennen viimeistä suurtyötään eli Uspenskin katedraalia, joka siis valmistui
vasta hänen kuolemansa jälkeen, Gornostajev oli laajamittaisesti osallistunut Valamon luostarin rakennusten suunnitteluun.
Uspenskin katedraalin uhkea ulkoasu huipentuu kullattuun sipulihuippuun, jota
säestää kaksitoista pienempää yhtä lailla
kullattua huippua. Yhtä vaikuttava on jylhä sisätila. Neljä kulmiin sijoittuvaa monoliittista ja hiottua graniittikolonnia kannattaa keskikupolia. 1
Kolmas Pietarista käsin suunniteltu
helsinkiläiskirkko on saksalaiselle seurakunnalle suunniteltu kirkko Tähtitorninmäen juurella. Tämäkin on punatiilirakennus, mutta sävyltään yleiseurooppalaista
uusgotiikkaa. Alkuperäinen kirkko rakennettiin v. 1864. Suunnittelijana oli nyt
pietarilainen Harald Bosse, keisarikaupungin monen pikkupalatsin suunnittelija.
Monipuolisen tyylitaiturin arkkitehtoninen pääteos on Riian pyörökaarityylinen
pörssi. Bossella oli myös suomalaisyhteyksiä: hän oli osallistunut Suuren Konikadun varrelle nousseen Pietarin suomalaisen
Marian seurakunnan rakennusryhmän
suunnitteluun ja myös tehnyt luonnoksia
Helsingin ritarihuonetta varten. Saksalaisen kirkon paikallisarkkitehtina Helsingissä oli C. J. von Heideken. Bossen alkuperäistä kirkkoa on sittemmin huomattavasti
muutettu. Se sai Josef Stenbäckin suunnitteleman korotetun tornin 1800-luvun lopussa ja kirkkoa kehystää vähittäin eri vaiheissa kasvanut rakennussikermä.
Helsingissä on, Kansallisteatterin sali
mukaan lukien, säilynyt kolme hienoa perinteistä teatterisali-interiööriä. Kaksi niistä on venäläisten arkkitehtien käsialaa. G.
T. P. Chiewitzin kaupungin pääkoordinaatistojen leikkauspisteeseen ja Esplanadin
läntiseksi päätteeksi suunnittelema kivinen
Nya Teatern valmistui v. 1860. Se ehti kuitenkin toimia vain muutaman vuoden,
kun se joutui tuhoisan palon uhriksi. Uudistettavaa rakennusta varten järjestettiin
arkkitehtikilpailu, johon saatiinkin neljä

11. Helsingin Saksalainen kirkko vastavalmistuneena 1870-luvulla pietarilaisen
Harald Bossen suunnittelemassa muodossa
sekä kirkko ja sen ympärille kasvanut rakennusryhmä nykyisin.
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suomalaisarkkitehti Jac Ahrenberg. Bulevardin puolella huomio kiintyy keisarilliselle aitiolle johtavaan vaunuramppiin.
Pääsisäänkäynnin rautakatokset luovat autenttisen venäläisen provinssikaupungin
tunnelman. Intiimi sali on ollut monen
helsinkiläisen ensimmäisten oopperakokemusten tyyssija: siellä toimi itsenäisyyden
alusta aina 1990-luvun alkuun asti pieni
vanha kansallisoopperamme.
Missä venäläisten suunnittelijoiden panos näkyy Helsingin kaupungissa voimakkaimmin on jo edellä tehty selväksi: Viaporissa, Ruotsin vallan tärkeimmässä monumentissa Helsingissä. Jos 1800-luvun
alkupuolella vielä tyydyttiin melko hillitysti kehittämään edelleen ja täydentämään
ruotsalaisaikaista linnoitusta, Krimin sotaan tultaessa ja sen jälkeen alue sai yhä
selvemmin venäläisen leiman. On kuitenkin sanottava, että revanssihenkistä venäläistämistä ei Viaporissa koettu. Vieläpä
linnoitusten vanha ruotsalaisaikainen nimiasu sai säilyä, se vain translitteroitiin
venäläiseen muotoon. Yhdessä portaalissa
Ruotsin kolmesta kruunusta osa on hakattu pois.
Krimin sota oli käännekohta Viaporin
historiassa. Jo pommitusten tuhot olivat
valtavat: Suomen tärkein 1700-luvun aukiosommitelma eli Susisaaren linnanpiha
jäi vain fragmentiksi entisestään. Monet
ruotsalaisajan monumentaaliset rakennukset kuten Kruunulinna Ehrensvärdin siipirakennukset typistettiin. Vanha linnoitusjärjestelmä koettiin nyt lopullisesti vanhentuneeksi. Uusi rakentaminen vähät
piittasi vanhoista linnoitusmuodoista.
Uusi ja nyt avomerelle suuntautuva puolustusrintama, lounaisrantojen vallijärjestelmä toteutui vaiheittain 1850-luvulta
ensimmäiseen maailmansotaan asti. Se
ulottui itse asiassa Santahaminasta Harakkaan saakka. Uutta tekniikkaa edustaneet
tykit, kuljetuslaitteet, ruutikellarit ja lopulta puhelin- ja sähkötysjärjestelmät merkitsivät sotilasarkkitehtuurin triumfia.
Monumentaalisena kohokohtana oli Valli-

ehdotusta. H. Trappin ja A. Bomanin työt
palkittiin. Ehdotukset lähetettiin Pietariin
lausuntoa varten. Sen antoi Pietarin taideakatemian kasvatti ja myös teatterialan
asiantuntijana vaikuttanut arkkitehti Nicolas (Nikolai) Benois, tunnetun ranskalaisperäisen taiteilijasuvun jäsen. Benois oli
saavuttanut myös hovin suosion mm.
suunnittelemalla eräitä Pietarin seudun
ensimmäisistä rautatieasemista, samoin
kuin joukon rakennuksia Pietarinhoviin.
Lausuntopyynnön tuloksena oli, että Benois itse tarjoutui tekemään uuden suunnitelman. Siinä käytettiin osittain hyväksi
Chiewitzin teatterista säilyneitä muureja.
Benois´n suunnitelma tähtäsi kuitenkin
uuteen kokonaisuuteen. Ravintolatilat
avautuivat puistoon päin ja sisätiloja varten Benois teki yksityiskohtaiset, hienosti
laveeratut koristelusuunnitelmat. Uusi
teatteri avattiin jo v. 1866. Helsinki sai
kansainvälistä tasoa olevan salongin. Sitä
voidaan verrata vaikka Pietarin Mariinskiteatterin vanhempaan asuun tai Moskovan
Bolshoi-teatteriin, jotka oli suunnitellut
Alberto Cavos, Benois´n appiukko.
Sittemmin Svenska Teaterniksi nimetty
rakennus uudistettiin perusteellisesti
1930-luvulla Eero Saarisen ja Jarl Eklundin suunnitelmien mukaan. Julkisivut ja
niiden ns. teatterijärjestelmä kuohittiin ja
puiston puoleisen laajennuksen alta puretut Benois´n karyatidit saivat passituksen
Kemiöön Amos Anderssonin kartanon autotallin päätyyn. Salonkia ja ylälämpiötä
kuitenkin vaalittiin hellästi ja niissä
Benois´n elegantti arkkitehtuuri on tänäänkin koettavissa lähes sellaisenaan.
Toinen hieman pienempi mutta julkisivujaan myöten säilynyt teatterirakennus
on Aleksanterin teatteri Bulevardin varrella. Se valmistui v. 1879 venäläisen varuskunnan kulttuuritarpeisiin. Kenraalikuvernööri Adlerberg oli rakennuttaja, ja
suunnitelmat tehtiin Viaporin insinöörihallinnossa sen esimiehen, Pjotr Benardin
johdolla. Sisustuksiin vaikutti myös monipuolisena kulttuurihenkilönä tunnettu
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saari ja siellä Aleksanterin patteri, jossa
keisari vieraili v. 1876. Kun Suomenlinnan
lähisaaret vähitellen avautuvat yleisölle,
saadaan näiden saarten rakennelmista Helsingin venäläisperäisen arkkitehtuurin uusia nähtävyyksiä.
Samalla Viapori sai yhä vahvemmin
varuskunta-alueen luonteen. Uusissa kasarmi- ja asuinrakennuksissa nähdään esimerkkejä kiinnostavasta uusrenessanssikauden kivitaloarkkitehtuurista. Mm. Nikolain insinööriakatemian mallipiirustuksista tehtiin yksilöllisiä sovellutuksia. Suomenlinnan uusissa rakennusinventoinneissa jotkut insinöörikomennuskunnan
suunnittelijoiden nimetkin nousevat esiin.
Luonteenomaisimpia ja ”venäläisimpiä”
rakennuksia ovat arkkitehti Greifonin
Rantakasarmi 1860-luvulta. Saman suunnittelijan johdolla pystytetty maneesi, sekin Iso-Mustasaarella, on esimerkki eräänlaisesta tiiliarkkitehtuurin rationalismista.
Insinöörieverstiluutnantti, sittemmin insinöörieversti Pjotr Benardin aika komennuskunnan pääsuunnittelijana 1870-uvulla oli erityisen hedelmällistä – kuten jo
todettiin, se nähdään myös kaupungin
puolella. Viaporissa myös puutarhat kukoistivat. Benardin johdolla (allekirjoitusten hierarkiasta päätellen) suunnitellussa
ns. Piperin puiston uudistuksessa puutarha
sai lopultakin varsinaisen maisemapuutarhan piirteet kaarikäytävineen, jotka osaksi
ovat nykyisen säilyneen puiston perustana.
Puutaloissa ja niiden lasiverannoissa kukoistaa ns. nikkarityyli lyyrisimmillään.
Linnoitus- ja varuskunta-alueen puitteissa kasvoi myös kaupunkimaisempi yhdyskunta. Ilmeikkäimpiä säilyneitä venäläisajan katunäkymiä tarjoaa Iso-Mustasaaren kauppiaskortteli. Osa Viaporin
puutaloista, tai niiden ydinosat, periytyvät
tosin jo ruotsalaisajalta.
1800-luvun jälkipuolelta on esimerkkejä myös siitä, että venäläiset kauppiaat
tilasivat rakennussuunnitelmia Pietarista.
Esimerkkinä tästä on Kauppatorin varrella
entinen uudempi Heidenstrauchin talo,

12. Venäläisiä upseereja Viaporissa Kustaanmiekalla, ilmeisesti 1890-luvulla. Markus Mannisen linnoitustutkielman kuvitusta.

13. Katkelma Viaporin ja sen naapurisaarten lounaisrannoille Krimin sodan jälkeen
vaiheittain rakennetusta uudesta maisemasta: venäläisen sotilasarkkitehtuurin taidonnäyte, geometrisesti muotoiltuja maavalleja
tykkipattereineen. Kuva Kustaanmiekalta,
otettu n. 110 vuotta sitten.
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13.

14.

15.

16.

13. Viaporin sotilasarkkitehtuuria 1800-luvun jälkipuolelta. 14. Iso-Mustasaaren rantakasarmi 1860-luvulta ja sen tyypillinen venäläisaikasen mukainen hailakan roosa
kalkkimaalaus. 15. Tykistökasarmi, venäläinen piirustus v. 1875. 16. Nykyinen upseeerikerhon rakennus: arkkitehdin ammattitaidoilla suunniteltua kivistä uusrenessanssia.
Oik. entinen insinöörihallinnon päällikön asunto Susisaaressa: puurakentamisen lyriikkaa
ruotsalaisaikasen puutaloon venäläisaikana tehdyissä laajennuksissa.
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17. Viaporin ”Valtion puiston” eli ns. Piperin puiston uudistussuunnitelma vuodelta 1873:
tästä vaiheesta periytyvät alunperin ruotsalaisaikasen puutarhan kaartuvat käytävät,
maisemapuutarhan tunnusomainen piirre.

hän koskaan vaivautunut käymään paikalla.
Toisten arkkitehtien kohdalla nimi voi
johtaa harhaan. Uusrenessanssikauden
Helsingissä laajaan rakennustoimintaan
yltänyt Constantin Kiseleff oli, kuten jo
nimikin kertoo, osaksi venäläistaustaista
syntyperää. Kauppias- ja tehtailijasuvun
vesa hankki laajan kansainvälisen koulutuksen mm. Italiassa, Pariisissa ja Münchenissä, mutta Venäjällä hän ei opiskellut.
Stefan Michailov kohdataan Helsingissä
1800- ja 1900- lukujen vaihteessa nousseen Tallbergin liiketalon arkkitehtina yhdessä rakennusalan monitaiturin Elia Heikelin kanssa. Michailov oli kyllä syntynyt
Venäjällä, josta hänen isänsä oli peräisin.
Hän oli kuitenkin opiskellut arkkitehdiksi
Helsingissä Polyteknillisessä opistossa
1880-luvulla. Hän toimi erityisesti Turussa, mutta sai Suomen yleisten rakennusten
ylihallituksen arkkitehtina tehtäviä myös

joka sai pietarilaisarkkitehti W. Reissin
suunnitteleman uuden uhkean fasadin kupoleineen. Kaikki tämä kuorittiin pois,
kun sama talo 1920-luvulla muokattiin
Ruotsin lähetystöksi.
Täytyy myös varoittaa muutamista tapauksista, joissa helposti voi näyttää siltä,
että kyseessä olisivat Helsingissä toimineet,
mutta venäläiset tai siellä koulutetut arkkitehdit. Ensinnäkin Suomen Pankin arkkitehti Ludwig Bohnstedt. Hän oli kyllä
syntynyt Pietarissa saksalaisista vanhemmista ja varhaisessa vaiheessa hän loi merkittävän uran Pietarissa ja sieltä käsin. Varsinaisen arkkitehtikoulutuksensa hän oli
kuitenkin hankkinut Berliinissä. Suomen
Pankin kansainvälisen kilpailun aikoina
hän oli jo muuttanut sukunsa synnyinjuurille Saksaan ja Gothasta käsin hän harjoitti laajaa, kansainvälisesti suuntautunutta
arkkitehdintointa. Pankkirakennus Helsingissä jäi yhdeksi esimerkiksi, vaikkei
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18. Pietarilaisen Nicolas Benois´n piirustuksia detaljeineen v. 1865 Ruotsalaisen teatterin
uudistamiseksi palon jälkeen.

luodun ”tiilityylin” (kirpitsni stilj) ilmentymä.
Että suomalaiset arkkitehditkin tarvittaessa hallitsivat venäläisiksi käsitettyjä
tyylipiirteitä, siitä antaa hyvän esimerkin
ortodoksisen seurakunnan kerrostalo Liisankadulla sipulikupoleineen. Vuonna
1905 valmistunut, säilynyt rakennus on
arkkitehti Sebastian Gripenbergin käsialaa.
Koko Helsingin lähiympäristön laajaan
maisemaan vaikuttava sarja venäläisperäisen linnoitusarkkitehtuurin kohteita syntyi, kun ns. Pietari Suuren merilinnoituksen hanke käynnistettiin venäläis-japanilaisen sodan tappioiden jälkeen v. 1905.
Suomenlahden Tallinnan sekä Porkkalan
ja Helsingin kohdalla katkaisevan linnoitusjärjestelmän tarkoituksena oli tietysti
Pietarin turvaaminen. Suomen puolella
ytimenä oli laajempi Viaporin linnoitus ja

Pietarissa. Vallankumouksen jälkeen arkkitehdinnimi Michailov katoaa: ilmeisesti
hän venäläisvastaisissa tunnelmissa otti
käyttöön äidin puolelta periytyvän sukunimen Helenius.
Oma tapauksensa on Albert Mellin,
jonka uraa Pietarissa Timo Keinänen lähemmin käsittelee. Siinä meillä on harvinainen tapaus, suomalainen arkkitehti
joka oli täydentänyt opintojaan Pietarissa
– yleensä suomalaiset arkkitehdit ennen
maan oman arkkitehtikoulutuksen aloittamista hakeutuivat Tukholmaan ja KeskiEurooppaan tai sitten ainakin täydensivät
opintojaan siellä. Mellin oli toiminut Pietarissa lukuisten kerrostalojen suunnittelijana, mm. Mariinski-teatterin uudistuksen
arkkitehtina tunnetun Victor Schröterin
toimistossa. Mellinin oma talo Liisantorin
kulmalla on meillä harvinainen Pietarissa
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20–21. Aleksanterin teatteri eli entinen venäläinen varuskuntateatteri, ehjänä säilynyt
venäläisten insinööriupseerien arkkitehtuurin
näyte Helsingissä.

19. Teatteriravintolan julkisivu Esplanadin
puiston päätteenä purettiin 1930-luvun uudistuksissa. Teatterin salonki ja lämpiö on
sitä vastoin pieteetillä säilytetty.

22. Venäläissyntyisen kauppiaan Pietarista
tilaama pramea fasadi oli n. 40 vuoden
ajan kauppatorin torielämän taustana, kunnes se 1920-luvulla korvattiin nykyisellä
Ruotsin suurlähetystön julkisivulla.
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23. Helsingin ensimmäisen maailmansodan maa- ja meririntaman linnoitusketjut: valtava
rakennustyö, joka on jättänyt jälkensä pääkaupungin maisemaan.

noitusrakennelmia vuosilta 1914-1918 on
perusteellisesti selvittänyt Markus Manninen (Sotamuseo, 2000). Rakennuksiin
kuuluu pattereita, ammusvarastoja, käymälöitä, saunoja, upseerikasinoita ja miehistökasarmeja: mielenkiintoinen kokoelma tiili- ja sementtitiilirakennuksia, puutaloja pylväikköineen ja verantoineen ja
ennen muuta aikoinaan varsin kokeellisia
betonirakennelmia holveineen. Niistä varhaisimpia toteutettiin jo 1880-luvulla. Venäläiset sotilasrakennukset kuuluvat betoniarkkitehtuurimme edelläkävijöihin.
Nyt nämäkin saaret sotasalaisuuksineen
ovat vähitellen avautumassa yleisölle.
Linnoituskehien ytimenä oli Viaporin
sotasatama, josta osa sijoittui Katajanokal-

sen keskus puolestaan oli itse Viaporissa.
Linnoituksen rakentaminen kiihtyi ensimmäisen maailmansodan aikana. Töihin
osallistui, kuten tunnettua myös 2100 kiinalaista työläistä tai vankia. Maalinnoitus
rakennettiin kehämäisesti Helsingin nykyisiin esikaupunkeihin Vuosaaresta Haukilahteen. Tykkitiet, juoksuhaudat, ruutikellarit ja mielenkiintoiset, betonirakenteiset patteriasemat ovat – osaksi rapistuneina
– muistona tästä työstä.
Meririntamaan kytkettiin jo aikaisemmin rakennetut vallit ja patterit Viaporissa
ja sen naapurisaarilla. Uusi ulompi rintamalinja rakentui pääosin ulkosaarille Vuosaaresta Miessaareen ja edelleen Mäkiluodolle asti. Helsingin edustan saarten lin-
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le. Itse Viaporiin rakennettiin nyt valtava
määrä uusia tiilisiä hyötyrakennuksia ja
puurakenteisia vajoja, ”skladj”. Vanhaa telakka-allasta laajennettiin. Sen toinen pää
taas täytettiin uudella, betonirunkoisella
konepajahallilla. Tykistölahden molemmin puolin on säilynyt osa tästä venäläisen
kauden lopun omalla tavallaan ilmeikkäästä rakennuskannasta, jonka oma arvo on
vasta vähitellen tunnustettu.
Katajanokalle, joka maailmansodan aikana oli Venäjän Itämeren laivaston päätukikohtana, nousi vanhojen, meriekipaasia
palvelleiden rakennusten tuntumaan uusia, laivaston huoltoon tarkoitettuja telakoita, konepajahalleja, torpedotehdas sekä
esikunta- ja miehistökasarmeja. Venäläisen
sotilasarkkitehtuurin muodostama katukokonaisuus on Katajanokan uuden kaavoituksen yhteydessä 1970-luvun alussa
säilytetty uuden kaupunginosan yhtenä
ytimenä. Rakennukset on sittemmin kunnostettu uuteen käyttöön kaupunginosansa julkisen palvelun tiloina. Koulun keskushalliksi korjattu betonirunkoinen konepajahalli on yhdessä Suomenlinnan telakkahallin kanssa tärkeä varhaisen betoniarkkitehtuurin esimerkki. Suurta vastustusta kohtasi kaavoitustyössä varsinkin
korkean, aliupseeristoa palvelleen tiilikasarmin eli Lutikkalinnan säilyttäminen.
Nyt se on kunnostettu kalliilla hinnalla
myydyiksi loistoasunnoiksi nimellä Amiraalikiinteistöt...
Suomen autonomiaan ja kulttuuriin
1800-luvun lopulta lähtien kohdistuneet
ja voimistuneet venäläistämispyrkimykset
eivät – sotilasrakennuksia lukuun ottamatta – juurikaan näy helsinkiläisarkkitehtuurissa. Päinvastoin, kansallisromanttiset
ihanteet vain vahvistuivat. Juuri ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä saatiin
kuitenkin kokea, kuinka yleisten rakennusten ylihallituksen johtoon, suomalaisen
arkkitehtikunnan vastustuksesta huolimatta, määrättiin venäläinen insinööriupseeri
Wasilij Barmin Viaporin varuskunnasta.
Puhtaasti venäläisin voimin suunnitellun

24. Helsingin ulkosaarten tykkipatterien
kokeellista betoniarkkitehtuuria ensimmäisen
maailmansodan ajalta: Katajaluodon mittauspaviljonki ja pomminkestävä käymälä.
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helsinkiläisrakentamisen joutsenlauluna
voidaan pitää vanhaa venäläistä poikakoulua eli Aleksanterin kimnaasia, nykyistä
Luonnontieteellistä museota. Venäläinen
poikakoulu oli perustettu v. 1870. Se oli
toiminut Frans Anatolius Sjöströmin
suunnittelemassa talossa, nykyisessä osoitteessa Mannerheimintie 6. Pietarissa jo
1840-luvulta suosittua uusbarokkityyliä
mukaileva uusi rakennus kohosi v. 1913
Arkadiankadulle ja Nervanderinkatua pitkin: suureellisesti korttelinpituiseen rakennukseen kaavailtiin myös perustettavaksi
aiottua venäläistä yliopistoa. Suunnitelmat
luonnosteli koulun rehtori, ja arkkitehtien
Lev Shishko ja Mihail Tshaiko laatimat
rakennuspiirustukset toimitettiin Pietarista. Kimnaasi ehti toimia rakennuksessa
vain muutaman vuoden, kunnes se eräiden
vaiheiden jälkeen siirtyi itsenäiselle Suomelle, aluksi mm. sotilassairaalaksi ja kadettikouluksi. Äskettäin tehdyssä korjauksessa (arkkitehtitoimisto Gullichsen ja
Vormala) osa varsin juhlavista sisätiloista
on palautettu loistoonsa.
Venäjän vallankumouksen ja Suomen
itsenäistymisen jälkeen ns. ryssäviha iski
venäläisperäiseen arkkitehtuuriin. Tunnettuja tapauksia pitkin Suomea olivat suojeluskuntalaisten hyökkäykset venäläisten
varuskuntakirkkojen kimppuun. Sipulikupolit revittiin räikeimpinä venäläissymboleina alas. Helsingin kaupunkikuva sai
tästä osansa. Monumentaalisin muutos
koski Viaporin Aleksanteri Nevskin katedraalia, josta arkkitehtikilpailun arvovallalla
muokattiin Suomenlinnan luterilainen
kirkko. ”Sjössen”, Einar Sjöströmin
1920-luvulla suunnittelema kirkon uusi
hahmo toimii kyllä sinänsä hienona, vanhasta linnoitusympäristöstä nousevana
maamerkkinä.
Katajanokalle, Uspenskin katedraalin
äärelle oli vielä ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä, Romanovien hallitsijasuvun 300-vuotisjuhlan ja samalla Haminan
rauhan eli Suomen Venäjän keisarikuntaan
liittämisen 100-vuotisjuhlan kunniaksi

25. Helsingin ulkosaarten varuskunta-arkkitehtuuria venäläisajan lopulta: Kuivasaaren
sauna, jonka raidallisessa kalkkihiekka- ja
punatiilimuurauksessa näkyy bysanttilaisen
rakennustaiteen jatkuvutta, sekä Rysäkarin
pylväspäätyinen upseeritalo puurakennustaidon esimerkkinä.

26. Pietari Suuren merilinnoitukseen kuulunutta hyötyrakentamista linnoituksen Helsingin puoleisessa ytimessä Viaporissa.
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27. Katajanokan merikasarmia ympäröivää, ensimmäisen maailmansodan aikaisen venäläisen sotasataman rakennuskantaa, joka periytyi Valmetin telakalle. Kuva ennen Katajanokan
kärjen uudistusta 1970-luvulla. Keskellä kohoava kasarmi tunnettiin nimellä Lutikkalinna.

28. Venäläisajalta periytyvää katukuvaa Katajanokalla: ensimmäisen maailmansodan
varustelukaudelle kuulunut torpedotehdas, nyt lastentarhana, ja myöhäisempire-rakennusten
väliin rakennettu konepaja, nyt kouluna.

noussut Rauhankappeli eli erään lahjoittajansa mukaan Resvoin kappeli. Tämä punatiilestä ja vuolukivestä v. 1913 valmistunut kappeli oli rakennettu pietarilaisen
professori Shiskon, jo Venäläisen kimnaasin suunnittelijana tutun arkkitehdin piirustusten mukaan. Eräänä yönä v. 1919
kansallismieliset ylioppilaat tervasivat tämän venäläisen sortovallan symboliksi

koetun rakennuksen, joka sitten kohta purettiin. Tapausta voidaan verrata maamme
ensimmäisen yliopiston suojelijan, Aleksanteri I:n rintakuvan tervaukseen yliopiston juhlasalissa.
Suomen itsenäistymisen jälkeen venäläisten arkkitehtien osuus Helsingin kaupunkikuvassa jää lopulta muutaman kuriositeetin varaan. Vallankumouksen jälkeen
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Suomeen rantautuneiden emigranttien
joukossa oli myös jokin arkkitehti. Hotelli
Tornin rakennus julkaistiin valmistumisensa jälkeen Arkkitehti-lehdessä v. 1931.
Siitä käy ilmi, että arkkitehtien Bertel ja
Valter Jungin avustajien joukossa oli professori R. Behrsen – taiteilija Ina Collianderin isä. Hän oli aikaisemmin Pietarissa
yhtenä kaupunginarkkitehdeista piirtänyt
tärkeitä julkisia rakennuksia. Voidaan vain
spekuloida, mikä osuus hänellä on ollut
ensimmäisen ”pilvenpiirtäjämme” arkkitehtuuriin – siinä voi nähdä sukulaisuutta
siihen pietarilaiseen uusklassismiin, joka
sai jatkoa neuvostoajan suosittuna tyylinä.
Helsingistä löytyy myös yksi Stalinin
aikaisen neuvostoarkkitehtuurin täysipainoinen edustaja – täällä pääsimme aika
vähällä. Kysymys on tietysti Sosialististen
Neuvostotasavaltain liiton lähetystötalosta
legendaarisessa osoitteessa Tehtaankatu 3.
Talo rakennettiin sotien jälkeen Moskovasta toimitettujen, arkkitehtikollektiivin laatimien piirustusten mukaisesti. Outo lintu
Helsingin kaupunkikuvassa, vaikka sillekin löytyy ihailijansa. Kerrotaan, että ulkoministeri Molotov oli ihastunut Bucking-

29. Katajanokan sotasataman konepajahalli, varhaisen betoniarkkiteuurin esimerkki Helsingissä, nyt koulun keskushalliksi
muutettuna.
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30. Pietarissa suunnitellun arkkitehtuurin joutsenlaulu Helsingissä, Venäläisen kimnaasin
uusbarokkisia sisätiloja, nyt Luonnontieteelliseksi museoksi korjattuina.

33. Leningradissa koulutettu Ivan Kudrjavtsev toi vielä panoksensa Helsingin
uubsysanttilaiseen arkkitehtuuriin. Pyhän
Eliaan kirkko 1950-luvulta ortodoksisen
hautausmaan portilla.

31. Itsenäisyyden alkuaikoina ryssävihan
kohteena purettu Resvoin kappeli Katajanokalla Uspenskin katedraalin juurella. Foto
Ivan Timiriasev.
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32. Nykyinen Vejäjän suurlähetystö Helsingissä, täällä poikkeukseksi jäänyt Stalinin ajan
arkkitehtuuri-ihanteiden täysipainoinen esimerkki.

Vilhelm Helander on arkkitehtuurin historian emeritusprofessori Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastosta

hamin palatsiin Lontoossa, jota sitten tarjottiin esikuvaksi…Vuonna 1952 valmistuneen talon toteutus jäi oman rakennushallituksemme huoleksi. 2
Yksi ja toistaiseksi – ja ennen aivan viime aikoina virinneitä ortodoksisten seurakuntien rakennushankkeita – viimeinen
suoranaisten venäläisten perinteiden jatkaja helsinkiläisarkkitehtuurissa on vielä
mainittava: Ivan Kudrjavtzevin (1904 1995) työ. xxx) Venäläissyntyinen arkkitehti oli valmistunut Leningradin taideakatemiasta v. 1928. Helsingissä hän sai
suunniteltavakseen erilaisia ortodoksiseen
seurakuntaan liittyviä rakennustehtäviä.
Päätyöksi jäi ortodoksisen hautausmaan
portin tuntumassa oleva Pyhän Eliaan
kirkko, joka vihittiin käyttöön v. 1958.
”Keskiaikaista pohjoisvenäläistä ortodoksikirkkoarkkitehtuuria” (Wikipedia) mukaileva kappeli on varsin kaukana samanaikaisesta suomalaisesta sankariarkkitehtuurista, joskin sitä hyvinkin voidaan verrata
Ilmari Ahosen tai Toivo Paatelan sotienjälkeisiin ortodoksikirkkoihin.

Seminaari Suomalais-venäläisiä arkkitehtuurisuhteita 28.10. 2009
Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin
laitos
Suomen rakennustaiteen museo
Viitteet

1) Muistikuvani mukaan ulkokattoja verhosi
kullattujen huippujen alapuolella alunperin lyijypelti,
vanhan bysanttilaisen perinteen mukaisesti. Kupolit
hohtavat äskettäin uudestaan kullattuina. Täytyy
toivoa, etteivät uudet rakennushankkeet Katajanokalla
pääse leikkaamaan pois katedraalia Eteläsataman
tunnusomaisista näkymistä.
2) Muistan arkkitehti-isäni kertoneen, kuinka hänen
entinen opiskelutoverinsa, rakennushallituksessa
aikoinaan toiminut arkkitehti Antero Pernaja oli
valitellut tehtävän raskautta.
3) Opettajani, professori Nils Erik Wickberg ylläpiti
kotonaan myös venäläisperäisiä tuttavuussuhteita.
Hänen avustajanaan valokuvaajana oli aikoinaan
kapteeni Savialoff. Nimipäivävierainaan hänellä oli
ystävällinen seurue venäläistätejä. Muistan, kuinka
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8 ylh.,14, 16, 28, 29
Joitakin kuvia on nopeasti koottuun esitykseen
”imuroitu” internetistä: kuvat 10, 21, 23, 25 vasen, 33
Kirjallisuudesta:
Olof af Hällström, Sveaborg Viapori Suomenlinna. Rungssted Kyst 1986:
kuvat 7 ylh., 13, 15
Henrik Lilius, Esplanadi 1800-luvulla. Rungsted
Kyst 1984: kuvat 18
Markus Manninen, Viaporin merilinnoitus ensimmäisessä maailmansodassa 1914-1918. Sotamuseo 2000: kuvat 7 alh., 12, 24, 25 oik., 27, 31
Suomen rakennushallinto 1811-1961. Rakennushallitus 1967: kuva 32
Marius af Schultén, Benois teaterhus. Helsingfors
1979: kuvat 19, 20

Wickberg jonkin vierailun jälkeen kertaili käytyjä
keskusteluja: ”Kudrjavtzev, Kudrjavtzev, er det iike et
vaakert namn…”

Kuvista ja niiden lähteistä

Esitykseni perustui alun pitäen laajaan kuva-aineistoon, joka tässä on typistetty alle puoleen.
Pääosa kuvista on tekijän vuosikymmenien aikana keräämästä Helsinki-aineistosta. Osa niiden
originaaleista (yleensä mustavalkoiset kuvat) ovat
Helsingin kaupunginmuseon kuvakokoelmista
tai niiden pohjalta tehdyistä Helsinki-kirjoista:
kuvat 1, 2, 4 ylh.,8 alh., 17, 22, 31
Richard Ahlqvist: piirros 26
Arno de la Chapelle. kuva 11 ylh.,
Igor Herler TKK arkkitehtuurin historia: kuvat
6,9.
KSV, Katajanokkaprojekti: kuva 27
Projektiuutiset 3/2008: kuvat 30
Suomenlinnan hoitokunta: kuva 17
Pääosa värikuvista on tekijän omia : 3, 4 alh., 5,
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Marja-Riitta Norri

Esteettömyys ja esteettisyys:
tapaus Asunto Oy Norma

loja kuin mikään muu toimisto, kaikkiaan
kahdeksan: koko toimiston nimissä on
kuusi rakennusta ja yksittäisten osakkaiden nimissä kaksi. Käsittelen seuraavassa
Asunto Oy Norman hanketta jälkiasenteisen hissin saamiseksi talon C- ja B-portaisiin sekä siihen liittyneitä esteitä.

1 Vuonna 1904 valmistunut Asunto Oy
Norma rajautuu osoitteisiin Katajanokankatu 3 ja Luotsikatu 10. Sen ovat suunnitelleet arkkitehdit Werner von Essen ja
Kauno S. Kallio sekä rakennusmestari
Emanuel Ikäläinen.
von Essen, Kallio ja Ikäläinen ovat
suunnitelleet Katajanokalle enemmän ta-
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C

A

B

2 Rakennuksen C-porras käsittää viisi asuinkerrosta eikä siinä ole hissiä. Käynti pihalle
käy kellarin kautta. Tämä rappu on samalla A-portaan huoneistojen ”keittiönporras”. Aportaassa on neljä asuinkerrosta sekä hissi, joka rakennettiin 1930-luvulla pyöreään porraskuiluun. A-portaassa ei ole lainkaan käyntiä pihalle ja lisäksi hissin ja katutason välissä
odottavat 15 porrasaskelmaa. B-portaassa on kuusi asuinkerrosta, mutta ei hissiä, ja käynti pihalle on porttikäytävän kautta. Tämä rappu on puolestaan A-portaan huoneistojen
”keittiönporras”. Olennaista on, että kahden jälkiasennushissin ansiosta koko talosta tulisi
esteetön.
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3 Hissien rakentamisella on kaikkien talon
asukkaiden yksimielinen kannatus, ja
hankkeelle myönnettiin valtion sekä Helsingin kaupungin avustukset.
Asunto Oy Norma sai 24.5.2005 Helsingin rakennuslautakunnalta luvan hissien rakentamiseen talon kahteen sivuportaaseen. Hissimuutoksen suunnitteli arkkitehti Jaakko Ylinen.
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4 Tilanne 20.06.2005: Uudenmaan ympäristökeskus valitti lupapäätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle. Perusteena oli, että
hissihanke tarkoittaa porrashuoneissa sellaisia muutostöitä, että ne edellyttävät erillistä poikkeamispäätöstä rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä. Vuoden kuluttua (26.06.2006) astui voimaan
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6
Helsingin hallinto-oikeuden päätös, jolla
Helsingin rakennuslautakunnan myöntämä lupa kumottiin.
Sekä As. Oy Norma että Helsingin rakennusvalvontavirasto valittivat päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Runsaan vuoden kuluttua (04.09.2007) saapui
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös:
Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä ei
muuteta. Korkeimman hallinto-oikeuden
ratkaisussa oli kysymys toimivallasta, ei
hankkeen sisällöstä. Taloyhtiössä yritettiin
uudestaan, ja 24.10.2007 Uudenmaan
ympäristökeskukselle osoitettu poikkeamishakemus kahden jälkiasennushissin
rakentamisesta B- ja C-portaaseen jätettiin
Helsingin rakennusvalvontavirastoon.
Helsingin kaupunginhallituksen ehdollinen puoltava lausunto Asunto Oy Norman poikkeamishakemuksesta saatiinkin
viimein 16.03.2009. Sen sijaan päätöstä
ko. hakemuksesta ei ole tähän mennessä
tullut.
5 Helsingin kaupunginmuseon lausunto
talon porrashuoneista kuuluu näin:

6
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9

9
”Asunto-osakeyhtiö Norman B- ja C-porrashuoneet ovat aikakautensa korkeatasoista suunnittelua edustavina ja hyvin alkuperäisasussaan säilyneinä vaalittavia 1900-luvun alun asuinkerrostalon porrashuoneita.”
Porrashuoneiden koristemaalaukset oli
(ilmeisesti pommitusvaurioiden korjauksen yhteydessä 1940-luvulla) maalattu kokonaan peittoon, mutta talon hallituksen
toimin ne pyrittiin restauroimaan 1970-luvulla. Ne eivät kuitenkaan joka suhteessa
noudata alkuperäisiä maalauksia, joista ei
täysin saatu selkoa. Samalla uusittiin tuu-

letusparvekkeiden ovet, joissa on nykyisin
tumma kuultokäsittely.
6 Ullakolle rakennettiin neljä kattohuoneistoa vuosina 1979-80. Samalla B- ja
C-porrashuoneiden ylimmät porrassyöksyt muokattiin asuntoportaiksi ja B-porrashuonetta korotettiin. 7 Museon lausunto jatkuu: ”Erityisesti porrashuoneiden
hienostuneet tilalliset ratkaisut nostavat
niiden arvoa.” 8 Lämpöputket ja viemärikotelointi porrasaulan katossa näyttävät,
miten tekniset muutokset on saatu maisemoitua tilaan. 9 Museon lausunnossa todetaan lisäksi: ”Uusi hissi muuttaisi ratkai-
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sevasti juuri porrashuoneiden tilasarjoja ja
-kokonaisuuksia ja hieman hämyisten porrashuoneiden valaistusolosuhteita.” Porrashuoneiden valaistusolosuhteet ovat peräisin 1970-luvun remontista. Alun perin
niiden ikkunoita varjostivat kaksikerroksinen piharakennus ja taloyhtiöiden pihoja
erottava muuri. Museon keskeiset väitteet
ovatkin historiallisesti vailla perusteita.
10 Kysyn, onko porrashuone julkinen tila?
Ovatko Norman porrashuoneet ”säilyneet
hyvin alkuperäisasussaan” itsestään, tai
onko se suojeluviranomaisten ansiota? Jos
tähän mennessä tehdyt varsin mittavat
muutokset eivät ole turmelleet porrashuoneiden alkuperäisyyttä, miksi verkkoseinäinen ja hyvin detaljoitu hissikuilu sen
tekisi?
11 Esitän seuraavaksi vaihtoehtoisia ehdotuksia hissin paikaksi ja puntaroin niiden
mielekkyyttä; tila hissille kun voitaisiin periaatteessa lohkaista asunnosta. Tarkastelukohteena on tässä B-porras.
Ensimmäisessä vaihtoehdossa hissi sijoitetaan keittiön oven taakse, jolloin

14
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16 Asunto Oy Satamakatu 5 / Eolus
Arkkitehti Selim A. Lindqvist 1902–1903
Kruunuvuorenkatu 1- Satamakatu 5Luotsikatu 2. Hissi rakennettu vuonna
2002

17 Laivastokatu 8-10, Edvard Löppönen
1908-11. Lupa jälkiasennushissin rakentamiseen taloyhtiön C-portaaseen myönnetty vuonna 2004, hissi toteutettu

Laivastokatu 14
Juho Rinne 1908-12
Lupahakemus jälkiasennushissin rakentamiseen taloyhtiön C-portaaseen vireillä
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asuntojen pohjaratkaisut menisivät uusiksi. Pihan tasolla hissi tulisi alas keskellä
porttikäytävää ja tukkisi sen sekä sisäänkäynnin käytävän toisella puolella olevaan
asuntoon.
12 Toisessa vaihtoehdossa hissi sijoitetaan
toisen sivuoven taakse, jolla ei olisi merkittäviä vaikutuksia asuntojen pohjaratkaisuihin. Porrasaulassa hissi osuisi kuitenkin
hienon holvikaaren kohdalle tuhoten sen,
ja ylimmässä kerroksessa hissi tukkisi sisäänkäynnit asuntoihin ja ullakolle.
13 Kolmannessa vaihtoehdossa kolmas sivuovi johtaa A-portaan asuntoon ollen sen
ainoa käynti B-portaaseen. Hissin sijoittaminen sen taakse merkitsisi, että pääsy Bportaaseen, pihalle tai ullakolle tapahtuisi
aina hissillä tai sen kautta.
Hissillä olisi tässä tapauksessa merkittäviä vaikutuksia asuntojen pohjaratkaisuihin. Mitkähän mahtavat olla paloturvallisuusnäkökohdat tällaisessa vaihtoehdossa?
14 Entäpä vielä hissin sijoittaminen pihajulkisivuun? Tämä edellyttäisi raskaita toimenpiteitä, koska pihalla on isoja tasoeroja, ja julkisivun vieressä on niukasti tilaa.
Porrashuoneissa ei ole lepotasoja, joten
hissistä pitäisi astua keskelle porrassyöksyä.
Ongelmana olisi, että esteettömyys ei toteutuisi.
15 Tarkoittavatko samat kaavamääräykset
eri asioita riippuen taloyhtiöstä?
Norman tapauksessa on outoa, että rangaistaan porrashuoneiden kunnossapidosta. Pitääkö ympäristökeskuksella näin olla
valitusoikeus asiassa, jota se ei aktiivisesti
seuraa? Hissi on kuitenkin voitu toteuttaa
myös Ritarihuoneeseen, Valtioneuvoston
linnaan ja Presidentinlinnaan.
Katajanokalla on useita esimerkkejä taloista, joihin jälkiasennushissi on rakennettu tai jotka ovat siihen saaneet luvan:
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18 Kenelle hissittömien monikerroksisten
asuintalojen huoneistot on tarkoitettu?
Suojeltujen talojen kunnossapito edellyttää pitkäjänteisyyttä, ja käyttöarvojen ylläpitäminen on olennaista, kun pyritään
säilyttämään kulttuurihistoriallisia ja rakennustaiteellisia arvoja. Asuntomarkkinoilla vanhat huoneistot ovat toimivuuden
kannalta jäämässä yhä kauemmas jälkeen
uudistuotannosta.
19 Ympäristöministeriön Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelmaan liittyvä ”Käytettävyys ja suunnittelu”
-teemaryhmän väliraportti (13.3.2008)
puhuu loppuhuomiona puolestaan:
”...on esiintynyt tilanteita, joissa raskas
suojelu esim. kaavan avulla estää rakennuksen tarkoituksenmukaisen ylläpidon ja
korjausrakentamisen, jolloin rakennuksen
tarkoituksenmukainen käyttäminen jopa
estyy tai ainakin kohteen omistaminen voi
muodostua omistajalle taloudelliseksi taakaksi.
Rakennussuojelun ja siihen liittyvien
säädöksien ei kuitenkaan tulisi olla esteenä
tarkoituksenmukaiselle korjausrakentamiselle...Rakennuslupavaiheessa tulisi arvioida syvällisemmin ulkonäön säilyttämis-/
suojelunäkökohtien painoarvon merkitystä suhteessa teknisen toimivuuden parantumiseen. Rakennushistoriallisista alueista
tarvitaan lisää tietoa päätöksenteon tueksi.
Olisi määriteltävä selkeästi ne asiat, jotka
tulisi säilyttää ennallaan. On huomioitava
silti myös asumisen ja asukkaiden tarpeet.”
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R A K E N N U S TA I T E E N S E U R A N
S Y Y S E K S K U R S I O P I E TA R I I N
10-12.9.2010

Seuran osallistujakiintiö yhdessä DOCOMOMO:n kanssa järjestettävälle viikonloppumatkalle on saapuneiden ennakkoilmoittautumisten myötä täyttynyt. Mahdollisten peruutuspaikkojen määrä on tiedossa perjantaina 18. kesäkuuta. Jonotuslistalle ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Risto Iivonen, risto.iivonen@bjorklund-iivonen.fi, puh. 050 5216122
Juha Lemström, juha.lemstrom@senaatti.fi, puh. 020 5811755
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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
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