
RAKENNUSTAITEEN SEURA RY:N VUOSIKERTOMUS 2020 

 

Sääntömääräiset kokoukset 

Seuran kevätkokous järjestettiin koronapandemian vuoksi vasta syksyllä. Kokous pidettiin 
Arkkitehtuurimuseossa tiistaina 6.10. Ennen varsinaista kokousta museon näyttelyassistentti 
Jutta Tynkkynen esitteli osallistujille Katsaus 2020 - ja Another Generosity -näyttelyitä. 
Kokoukseen osallistui 12 henkilöä. 

Seuran syyskokous järjestettiin keskiviikkona 16.12. koronatilanteen vuoksi etäkokouksena 
Teams-videoyhteydellä. Timo Tuomi valittiin jatkamaan seuran puheenjohtajana. 
Johtokunnan jäsenistä erovuorossa olleet Hanna Hannus ja Markku Norvasuo eivät 
hakeneet uudelle kaudelle. Uusiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin Anna Kondracka ja Heikki 
Torkkeli. Kokoukseen osallistui 14 henkilöä. 

Muut tapahtumat 

Koronatilanteen vuoksi seura ei voinut keväällä järjestää suunniteltua bussiajelua, jolla oli 
tarkoitus tutustua Helsingin länsiosissa ja länsipuolella sijaitseviin uusiin 
arkkitehtuurikohteisiin. Myöskään kohdevierailuja ja luentoja ei koronan vuoksi järjestetty. 

Elokuussa rakennusperintöalan valtakunnallisten yhdistysten, Docomomon, ICOMOSin 
Suomen osaston, Rakennusperintö-SAFAn  ja Rakennustaiteen Seuran, hallitukset pitivät 
yhteiskokouksen, jossa järjestöt päättivät julkaista yhdessä rakennussuojeluaiheisen kirjan. 
Kokouksessa perustettiin nelijäseninen toimikunta, jossa seuran edustajana toimi 
puheenjohtaja Timo Tuomi. Seura järjesti yhdessä muiden järjestöjen kanssa jäsenilleen 
tulevan julkaisun aiheita käsittelevän webinaarin Helsingin kaupunkisuunnittelu ja 
kulttuuriympäristö törmäyskurssilla keskiviikkona 9.12. Webinaariin osallistui noin 90 
järjestöjen jäsentä. 

Arkkitehtihaastattelut 

Taiteen edistämiskeskus tuki seuran haastattelutoimintaa 8000 eurolla. Vuoden aikana 
toteutettiin kolme uutta arkkitehtihaastattelua ja jatkettiin haastattelujen litterointia. 
Haastattelijoina toimivat Leena Makkonen, Jorma Mukala ja Eija Rauske. Haastatteluja 
litteroi Tuula Pöyhiä. 

Koska koronatilanteen vuoksi haastatteluja ei voitu toteuttaa suunniteltua määrää, seura haki 
ja sai Taiteen edistämiskeskukselta lisäaikaa avustuksen käytölle vuoden 2021 loppuun asti. 

Kannanotot 

Seura jätti Helsingin hallinto-oikeudelle yhdessä Helsinki-Seuran kanssa 11.6. valituksen 
Helsingin kaupungin rakennusvalvontapäällikön 12.5. tekemästä poikkeamispäätöksestä 
koskien Kansallisteatterin asemakaavaa. Seurojen mielestä päätös on tehty virheellisin 
perustein, sillä se mahdollistaa suojellun rakennuksen julkisivujen osien purkamisen ja 
vaarantaa siten rakennetun ympäristön suojelua koskevat tavoitteet. Seurat vaativat, että 
päätös puretaan ja asia palautetaan ratkaistavaksi asemakaavoituksella. 

Julkaisut 

Seura on Suomen Kulttuurirahastolta vuonna 2019 saamansa apurahan avulla valmistanut 
Terijoen huviloita käsittelevän julkaisun The Look of Leisure yhdessä Suomen ICOMOSin 
kanssa. Kirjan toimitti Laura Berger, ja se julkaistiin tammikuussa 2021. 



Seura on ollut mukana tekemässä rakennussuojeluaiheista pamflettia yhdessä Docomomon, 
ICOMOSin Suomen osaston ja Rakennusperintö-SAFAn kanssa. Seuran edustajana 
pamflettitoimikuntaan on osallistunut puheenjohtaja Timo Tuomi. Kenen kaupunki? Helsingin 
kaupunkisuunnittelu ja kulttuuriympäristö törmäyskurssilla -pamfletin sähköinen versio 
julkaistiin maaliskuussa 2021 ja painetun kirjan on tarkoitus ilmestyä huhtikuussa 2021. 

Tiedottaminen ja verkkosivut 

Seura tiedotti ajankohtaisista asioistaan sähköpostilistansa ja verkkosivujensa kautta. Kutsut 
sääntömääräisiin kokouksiin lähetettiin jäsenistölle kirjeitse. 

Edustukset 

Seura on yhteisöjäsenenä ICOMOS-järjestössä (International Council on Monuments and 
Sites). Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuran mandaatilla 
Arkkitehtuurimuseon edustajistossa toimii kaudella 2019–2021 Mikko Mälkki. Alvar Aalto  
-mitalin mitalitoimikunnassa seuraa edusti Kristo Vesikansa. 

Seuran talous 

Seuran tulot ovat koostuneet jäsenmaksuista (25 € / jäsen, 10 € / opiskelijajäsen, 400 € / 
ainaisjäsen ja 200 € / kannattajajäsen). 

Taiteen edistämiskeskus tuki seuran arkkitehtihaastatteluja 8000 eurolla. 

Jäsenet 

Seuralla oli vuoden 2020 lopussa 416 jäsentä, joista 95 oli ainaisjäseniä. 

Johtokunta ja toimihenkilöt 

Seuran johtokuntaan kuuluivat vuonna 2020 FT Timo Tuomi (puheenjohtaja), arkkit. 
Susanne Backas, FM Hanna Hannus, tutkija Kaarin Kurri, arkkit. Mikko Mälkki, arkkit. 
Markku Norvasuo, HuK Joona Rantasalo ja arkkit. Kristo Vesikansa. Johtokunta kokousti 
vuonna 2020 seitsemän kertaa, joista neljä oli sähköpostikokouksia. 

Seuran taloudenhoitajana toimi Erik Sjöholm ja sihteerinä Mira Virtanen. 


