
RAKENNUSTAITEEN SEURA RY:N VUOSIKERTOMUS 2021

Sääntömääräiset kokoukset

Rakennustaiteen Seuran kokoukset järjestettiin vuonna 2021 koronatilanteen vuoksi
etäkokouksina Teams-yhteydellä. Kevätkokous järjestettiin torstaina 22.4. Ennen varsinaista
kokousta pidettiin keskustelutilaisuus juuri ilmestyneen Kenen kaupunki? -pamfletin ja
Vilhelm Helanderin ja Mikael Sundmanin Kenen Helsinki – raportti kantakaupungista 1970
-julkaisun teemoista. Keskustelua johti Kristo Vesikansa ja keskustelemassa olivat Vilhelm
Helander ja Mikael Sundman sekä Kenen kaupunki? -pamfletin toimituskuntaan kuuluva
Juhana Heikonen. Keskustelu tallennettiin. Kevätkokouksessa hyväksyttiin sääntömuutos,
jonka olennaisin sisältö oli sähköisten kokousten mahdollistaminen ja mahdollisuus lähettää
kokouskutsuja jatkossa myös sähköpostitse. Keskustelutilaisuuteen osallistui 30 henkilöä ja
kokouksen viralliseen osuuteen 21 henkilöä.

Ylimääräinen kokous järjestettiin keskiviikkona 6.10., jotta johtokunta saatiin täydennettyä
sääntöjen mukaiseksi yhden johtokunnan jäsenen erottua kesken kauden ja
kevätkokouksessa hyväksytty sääntömuutosehdotus saatiin käsiteltyä uudestaan, koska
sääntömuutos on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Ennen
kokouksen virallista osuutta seuran puheenjohtaja Timo Tuomi piti esitelmän
Kansallisteatterin ja Ruotsalaisen teatterin 1920–30-lukujen laajennussuunnitelmista.
Sääntömuutos hyväksyttiin kokouksessa. Kokoukseen osallistui 19 henkilöä.

Seuran syyskokous järjestettiin tiistaina 14.12. Esa Laaksonen valittiin seuran uudeksi
puheenjohtajaksi. Puheenjohtajan tehtävästä luopunut Timo Tuomi valittiin uudeksi
johtokunnan jäseneksi kolmivuotiskaudelle. Ennen varsinaista kokousta Timo Tuomen
johdolla keskusteltiin maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta rakennusperinnön
näkökulmasta. Keskustelemassa olivat lainsäädäntöneuvos Lauri Jääskeläinen
ympäristöministeriöstä ja erityisasiantuntija Heini Korpelainen Suomen Arkkitehtiliitosta.
Keskusteluun osallistui 14 henkilöä ja kokoukseen 12 henkilöä.

Muut tapahtumat

Koronatilanteen vuoksi seuran tapahtumat järjestettiin pääasiassa etäyhteydellä, eikä
kaikkia suunniteltuja tapahtumia kuten uuden arkkitehtuurin bussiajelua ja kohdevierailuja
pystytty toteuttamaan.

Rakennusperintöalan valtakunnalliset yhdistykset, Docomomo, ICOMOSin Suomen osasto,
Rakennusperintö-SAFA ja Rakennustaiteen Seura, järjestivät 17.3. Kenen kaupunki?
Helsingin kaupunkisuunnittelu ja kulttuuriympäristö törmäyskurssilla -pamfletin
julkaisuwebinaarin. Webinaariin osallistui noin 200 henkilöä.

Lauantaina 20.11. seura järjesti jäsenilleen retken Tapiolaan. Retki alkoi Kristo Vesikansan
vetämällä kävelykierroksella, jolla tutustuttiin muutamaan Sirenien suunnittelemaan
kohteeseen. Kierros päättyi Espoon kaupunginmuseolle, jossa Kaikki ja ei mitään –
Arkkitehdit Kaija + Heikki Siren -näyttelyn kuraattori Elina Standertskjöld esitteli näyttelyä
seuran jäsenille. Retkelle osallistui 14 henkilöä.

Arkkitehtihaastattelut

Koronatilanteen vuoksi arkkitehtihaastatteluja toteutettiin vuoden 2021 aikana suunniteltua
vähemmän. Vuoden aikana toteutettiin kaksi uutta arkkitehtihaastattelua, aloitettiin kahden



haastattelun tekeminen sekä jatkettiin haastattelujen litterointia. Benito Casagrandea
haastatteli Kaarin Kurri ja Igor Herleriä Eija Rauske. Timo Tuomi alkoi valmistella Panu
Kailan ja Erik Adlercreutzin haastattelua. Haastatteluja litteroi Tuula Pöyhiä. Seura haki ja sai
Taiteen edistämiskeskukselta lisäaikaa avustuksen käytölle vuoden 2022 loppuun asti.

Kannanotot

Seura jätti Helsingin hallinto-oikeudelle yhdessä Helsinki-Seuran kanssa kesäkuussa 2020
valituksen Helsingin kaupungin rakennusvalvontapäällikön 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.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään H2815/2021 8.6.2021 Helsinki-Seuran ja
Rakennustaiteen Seuran valituksen. Seurat hakivat korkeimmalta hallinto-oikeudelta
valituslupaa vedoten tapauksen luonteeseen ennakkopäätöksenä. Korkein hallinto-oikeus
hylkäsi valituslupahakemuksen päätöksellään H3303/2021 28.9.2021.

Seurasaaren Uimarit pyysi Rakennustaiteen Seuralta lausuntoa Helsingin kaupungin
hankkeesta, jossa on tarkoitus rakentaa sauna erillisen toimijan käyttöön Seurasaaren
uimalan alueelle. Seuran mielestä hanke ei ole voimassa olevan asemakaavan mukainen,
joten seura laati Seurasaaren Uimareille lausunnon asiasta 29.9.2021.

Ympäristöministeriö pyysi seuralta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka
koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Lausunto toimitettiin ministeriölle 7.12.2021.
Lausunnossaan seura otti kantaa lakiehdotukseen rakennusperinnön näkökulmasta.

Kannanotot ovat liitteenä.

Julkaisut

Suomen Kulttuurirahastolta vuonna 2019 saamansa apurahan avulla seura julkaisi Terijoen
huviloita käsittelevän kirjan The Look of Leisure yhdessä Suomen ICOMOSin kanssa. Kirjan
toimitti Laura Berger, ja se julkaistiin tammikuussa 2021. Seuran jäsenet saivat kirjan
jäsenetuna. Kirjan julkaisemisesta ja jakelusta tiedotettiin kevätkokouskutsun yhteydessä.
Pääkaupunkiseudulla ja Turussa asuville jäsenille järjestettiin mahdollisuus hakea kirja, ja
muualla asuville ja niille, jotka eivät päässeet kirjaa hakemaan, toimitettiin teos postitse tai
viemällä henkilökohtaisesti.

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 ja painettu kirja huhtikuussa 2021. Painettua
julkaisua jaettiin kuntapäättäjille, puolueille ja ehdokkaille, ja seuran jäsenet ja muut
kiinnostuneet pääsivät tutustumaan sähköiseen versioon. Painettua kirjaa myös myytiin.

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 toimi kaudella 2019–2021 Mikko Mälkki.

Seuran talous

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

Arkkitehtihaastattelujen toteuttamiseen seura on käyttänyt Taiteen edistämiskeskukselta
vuonna 2020 saatua 8000 euron avustusta.

Jäsenet

Seuralla oli vuoden 2021 lopussa 395 jäsentä, joista 85 oli ainaisjäseniä.

Johtokunta ja toimihenkilöt

Seuran johtokuntaan kuuluivat vuonna 2021 FT Timo Tuomi (puheenjohtaja), arkkitehti
Susanne Backas, FM, MuM Anna Kondracka, tutkija Kaarin Kurri, arkkitehti Mikko Mälkki
(3.7.2021 saakka), amanuenssi Joona Rantasalo, maisema-arkkitehtiopiskelija Heikki
Torkkeli, arkkitehti Kristo Vesikansa ja FM Mira Virtanen (6.10.–31.12.2021). Johtokunta
kokousti vuonna 2021 kolmetoista kertaa, joista viisi oli sähköpostikokouksia.

Seuran taloudenhoitajana toimi Erik Sjöholm ja sihteerinä Mira Virtanen.

LIITTEET

Liite 1: Valitus Helsingin kaupungin rakennusvalvontapäällikön 12.5.2020 tekemästä
poikkeamispäätöksesta (2-1202-20-S) Helsingin hallinto-oikeudelle 11.6.2020
Liite 2: Vastaselitys Helsingin hallinto-oikeudelle 8.3.2021
Liite 3: Valituslupahakemus korkeimmalle hallinto-oikeudelle 8.7.2021
Liite 4: Lausunto Helsingin kaupungin Seurasaaren uimalaa koskevasta hankkeesta
29.9.2021
Liite 5: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi
7.12.2021



Helsingin hallinto-oikeus                                                                                                                                   11.6.2020

Valitus

Allekirjoittaneet rekisteröidyt yhdistykset valittavat Helsingin kaupungin rakennusvalvontapäällikön
12.5.2020 tekemästä poikkeamispäätöksestä (2-1202-20-S), koska päätös on tehty virheellisin perustein ja
on näin ollen purettava ja asia palautettava asemakaavoituksella ratkaistavaksi.

Helsingissä sijaitsevan Kansallisteatterin kortteliin on kokonaisuudessaan asemakaavaan (nro 12027) 2013
vahvistettu seuraava korkeimman asteen suojelumääräys. ”Suojeltava rakennus (sr-1).
Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa
purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka heikentävät julkisivujen, ikkunoiden,
ovien, katosten, vesikaton, ullakon rakenteiden, arvokkaiden sisätilojen tai tilaratkaisujen
rakennustaiteellista, kaupunkikuvallista tai historiallista arvoa, tai muuttavat arkkitehtuurin
ominaispiirteitä. Korjaus- ja muutostöiden yhteydessä on käytettävä rakennuksen historiallisille
kerrostumille ominaisia materiaaleja ja korjaustapoja.”

Valituksen kohteena olevan asemakaavan poikkeamispäätöksen perusteluna esitetään mm., että ehdotetut
purkamis- ja uudisrakentamistoimenpiteet eivät vaikeuta rakennetun ympäristön suojelua koskevien
tavoitteiden saavuttamista. Koska kyseiset toimenpiteet heikentäisivät merkittävästi useimpia
suojelumääräyksessä yksilöityjä erityisiä arvoja, ja johtaisivat suojeltujen julkisivujen osien purkamiseen
kokonaisuudessaan, on toimenpiteitä pidettävä huomattavina vahvistetun asemakaavan vastaisina
toimenpiteinä, ja täten vaarantavan suojelua koskevat tavoitteet.

Valituksen kohteena olevassa päätöksessä todetaan kulttuuriympäristön asiantuntijaviranomaisten,
museoviraston (10.12.2020) ja ELY-keskuksen (30.4.2020) kannanottona, että ”suunnitelma toteuttaa
riittävästi suojelun tavoitteet” ilman perusteluja. Allekirjoittaneet valituksen tekijät osoittavat tarvittaessa
yksilöidysti lausuman pätemättömyyden.

Helsinki-Seura ry. Rakennustaiteen Seura ry.

Runeberginkatu 6b B 20 Kasarmikatu 24

00100 Helsinki 00130 Helsinki

Liite: Kopio päätöksestä, johon haetaan muutosta
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Asia: Vastaselitys Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön (jatkossa Kansallisteatteri) 

vastineeseen 9.9.2020 ja sen liitteisiin koskien Helsinki-Seura ry:n ja Rakennustaiteen 

Seura ry:n hallinto-oikeudelle jättämää valitusta Helsingin kaupungin rakennusvalvonta-

päällikön poikkeamispäätöksestä 2-1202-20-S 

 

Hallinto-oikeuden diaarinumero 20971/03.04.04.04.16/2020 

 

 

 

Helsinki-Seura ry ja Rakennustaiteen Seura ry esittävät kunnioittaen seuraavan. 

 

Vastaselityksen keskeinen sisältö ja muutoksenhakijoiden vaatimus 

Helsinki-Seura ry ja Rakennustaiteen Seura ry (jatkossa Seurat) pysyvät vaati-

muksessaan, että poikkeamispäätös on virheellisenä purettava ja asia palautettava 

ratkaistavaksi normaalilla kaavoitusmenettelyllä.  

Seurat katsovat, ja osoittavat tässä vastaselityksessä, että Maankäyttö- ja raken-

nuslain 171§:n asettamat edellytykset poikkeamiselle eivät täyty (vastine kohta 4) 

eikä vastineessa (kohta 5) esitetty ”erityinen syy” ole pätevä. Kyseessä ei ole ”vä-

häinen poikkeaminen”. 

Seurat osoittavat myös, että Museoviraston asiantuntijanäkemys, johon asian kä-

sittely ja siihen liittyvät lausunnot nojaavat, on puutteellinen ja olennaisissa koh-

dissa virheellinen. Koska perustavaa laatua oleva virhe on lähtökohtatiedoissa, se 

kertautuu, myös vastineessa ja siihen liittyvissä lausunnoissa.  

Seurat esittävät tarkemmat vastaperustellut Kansallisteatterin vastineeseen alla ja 

selventävissä liitteissä. 

 

Museoviraston tuottama virheellinen lähtötieto 

Niin valituksen kohteena oleva poikkeamispäätös, sen perustana oleva käsittely 

rakennusvalvontavirastossa pidetyssä kokouksessa 31.10.2018 (vastineen liit-

teenä oleva muistio) sekä sen perustana olevat lausunnot (museovirasto 

10.12.2019, ELY-keskus 30.4.2020, kaupunkisuunnitteluvirasto 22.4.2020), 

kuin myös Kansallisteatterin vastine ja siihen liittyvät lausunnot (museovirasto 

9.9.2020, Helsingin rakennusvalvontapäällikön lausunto 15.9.2020)  

perustuvat virheellisiin tietoihin purettavaksi aiotusta vuonna 1930 rakenne-

tusta laajennuksesta (jatkossa Väliosa).  

Väittämä, että Väliosa on tarkoitettu väliaikaiseksi ei pidä paikkaansa.  

Lähtökohtana esitetty arvio Väliosan vähäarvoisuudesta on perusteeton.  
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Nämä seikat on osoitettu  

a) rakennushistoriallisella tutkimuksella, Liite 1. 

b) asiakirjalla ”Suomen Kansallisteatteri. Rakennushistoriallinen inventointi 1997” 

(Maarit Mannila, Consart Oy), jota ei voi pitää tällaiseen arvorakennukseen ja 

asemakaavassa suojeltuun rakennukseen kohdistuvassa purkuhankkeessa 

pätevänä rakennushistoriallisena selvityksenä, eikä se sisällä todisteita Väli-

osan väliaikaisuudesta. Liite 2. 

 

Museoviraston edustaja intendentti Maarit Mannila on valmistelemissaan lausun-

noissa ja esimerkiksi rakennusvalvonnassa järjestetyssä kokouksessa 30.10.2018 

(vastineen liite, s.1) todennut, että museovirasto pitää konsultti Maarit Mannilan, 

Consart Oy 1997 tekemää inventointia riittävänä rakennushistoriallisena selvityk-

senä. Tässä ilmenevää kaksoisroolia on syytä pitää objektiivisuuden kannalta ja 

siten poikkeamispäätöksen perusteena olevien lausuntojen kannalta sisällöllisesti 

ongelmallisena. 

 

Virheelliset tiedot ovat siis peräisin hankkeessa asiantuntijana esiintyneeltä Mu-

seoviraston edustajalta. Muut viranomaiset ja hankkeen osapuolet ovat toistaneet 

virheellisiä väittämiä ja niitä on käytetty myös hyväksi mielipiteen muokkauksessa 

julkisuudessa hanketta edistettäessä.  

 

Poikkeamispäätös on Maankäyttö- ja rakennuslain vastainen ja siitä aiheutuu olen-

naista haittaa asemakaavan toteuttamiselle ja rakennetun ympäristön suojelua 

koskevien tavoitteiden toteuttamiselle. 

Kansallisteatterin vastineessa esitetään, ettei MRL:n 171§:n poikkeamiselle asetta-

mien ehtojen suhteen olisi mitään ongelmia.  

Seurat katsovat, että purkaminen heikentäisi merkittävästi suojelumääräyksen tar-

koittamia arvoja ja että poikkeamista vaativat toimenpiteet siten nimenomaan ai-

heuttavat haittaa kaavan toteuttamiselle ja erityisesti estävät rakennetun ym-

päristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.  

1 

Poikkeamispäätös kohdistuu nimenomaan suojeltavaksi määriteltyyn rakennuk-

seen, jota koskee ajantasaisen asemakaavan määräys ”sr-1”: ”Suojeltava raken-

nus.” ja ”Rakennusta ei saa purkaa”. Suojeltavaksi määrätyn rakennuksen purka-

minen on olennaisella tavalla kaavan vastaista. 

Vastineen liitteenä olevaan rakennusvalvontavirastossa 30.10.2018 pidetyn 

kokouksen muistioon on kirjattu kaavoittajan ilmoittamaksi näkemykseksi, että 

a) ”poikkeamat asemakaavasta ovat vähäisiä” ja että b) ”kaavan suojelumää-

räys ei koske 30-luvun osaa”. Nämä kaavoituksen edustajan ilmoitukset ovat 

voimassa olevan asemakaavan vastaisia linjauksia, eivätkä siksi oikeuta poik-

keamispäätöstä. 

Lisäksi kaavoittaja on kirjauttanut muistioon purkamisen jälkeiseen uudisra-

kentamiseen liittyen: ”sisäänvetoja katutasossa tulee harkita” – ikään kuin va-

linnaisena vaihtoehtona, vaikka sisäänvedot korttelin rakennusalassa on voi-

massa olevassa asemakaavassa ”ma” -merkinnällä osoitettu. 
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2 

”sr-1” -määräyksessä todetaan Väliosaa koskien, mutta myös Kansallisteatterikort-

telin kokonaisuutta koskien: ”Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kau-

punkikuvallisesti arvokas rakennus.” 

Rakennustaiteellisesti arvokas 
 

Väliosa, Onni Tarjanteen suunnitelmien mukaan vuonna 1930 valmistunut te-

atterin laajennusosa, toisin kuin Kansallisteatteri ja museovirasto väittävät, ei 

ollut vähäpätöinen tilapäisrakennelma, vaan päinvastoin: se on pysyväksi 

tarkoitettu olennainen osa erittäin korkeatasoista arkkitehtonista suunni-

telmaa. Suunnitelmat vuosilta 1928 ja 1929 Liitteessä 1. 

 

Väliosa on, toisin kuin vastineessa väitetään, rakennustaiteellisesti merkittävä 

vuoden 1902 alkuperäisen teatterin ja 1954 Pienen näyttämön rakennuksen 

osia yhteen liittävänä ja niiden integriteettiä tukevana nivelosana. Sisäänvede-

tyn Väliosan purkaminen vähentäisi siten myös alkuperäisen Kansallisteatterin 

ja Pienen näyttämön rakennustaiteellista arvoa. 

 

Kaija ja Heikki Sirenin 1954 valmistuneen Pienen näyttämön suojelutavoitteet 

eivät täysin toteudu. Valituksen alaisen päätöksen mukaan rakennuksen julki-

sivut rakennetaan uusiksi ja suojeltuja tilaratkaisuja muutetaan. Laajempi pe-

rustelu Liitteessä 4. 

 

Kulttuurihistoriallisesti arvokas 
 

Väliosan kulttuurihistoriallinen arvo ja sen purkamisen negatiivinen vaikutus 

kansallisteatterikorttelin kokonaisuuden, myös alkuperäisen teatterin ja Pienen 

näyttämön kulttuurihistorialliseen arvoon on käsitelty Liitteessä 1. 

 

Kaupunkikuvallisesti arvokas 
 

Kansallisteatteri ja museovirasto väittävät virheellisesti vain alkuperäisen teat-

terin Rautatientorille suuntautuvan ja Pienen näyttämön Kaisaniemen puistoon 

suuntautuvan julkisivun olevan kaupunkikuvallisesti merkittäviä. Katulinjasta 

sisennetty Väliosa on kuitenkin kaupunkikuvallisesti ja kaupunkirakenteellisesti 

olennainen harkitulla ja suunnitellulla tavalla alisteisena, välittävänä osana ny-

kyistä korttelikokonaisuutta.  

Kyse on kaupunkirakenteellisesta hierarkiasta, josta piittaamattomuus vähen-

tää suoraan myös alkuperäisen teatterin ja Pienen näyttämön kaupunkikuval-

lista arvoa. Asia esitetään tarkemmin Liitteessä 1. 

 

Kerroksellisuus rakennetun ympäristön suojelussa 
 

Museovirasto ja Kansallisteatteri ovat ymmärtäneet väärin historiallisen ker-

roksellisuuden. Kansallisteatteri sanoo: ”Poikkeaminen … toteuttaa rakennus-

historiallista kerroksellisuutta” (vastine kohta 4.3). Museovirasto sanoo: ”Sen 

(Väliosan) tilalle tulee luonteva kolmas ajallinen kerrostuma, joka jää alis-

teiseksi rakennuskokonaisuuden kahdelle säilyvälle pääosalle” (lausunto 

9.9.2020).  

 

Rakennusten suojelu asemakaavalla menettää merkityksensä, jos museoviras-

ton ja Kansallisteatterin alleviivaamalla tavalla voidaan minkä tahansa raken-

nuksen kohdalla katsoa vanhan rakennuksen korvaava uusi suunnitelma riittä-

väksi historialliseksi kerrostuneisuudeksi. Vain aika ja aitous muodostavat 
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historiallista kerroksellisuutta. Väliosa on aito kerrostuma ja vaihe Kansalliste-

atterin ja kansallisteatterikorttelin historiassa. 

 

Tässä yhteydessä on todettava, että museovirasto osoittaa huolestuttavaa asi-

antuntemattomuutta väittäessään hyväksymäänsä uudisrakennussuunnitel-

maa ”alisteiseksi rakennuskokonaisuuden kahdelle säilyvälle pääosalle”. Mu-

seovirasto on väärässä, ks. kuvapari s.8 Liitteessä 7. Koska lähes katulinjaan 

ulottuva ja massiivinen suunniteltu uudisrakennus ei ole millään lailla alistei-

nen, se vaarantaa myös Suuren ja Pienen näyttämön rakennusosien raken-

nustaiteellisen, kulttuurihistoriallisen ja kaupunkikuvallisen arvon.  

3 

Poikkeamispäätös sallii maanpäällisen uudisrakentamisen kaavassa vain maan-

alaiselle rakentamiselle tarkoitetuille tontin osille (ma-merkintä), ks. Liite 3. Maan-

päällisen uudisrakentamisen volyymi näillä kohdin on yli 3000 m³, mitä ei voi pitää 

määrällisesti tai kaupunkirakenteellisesti vähäisenä tällaisessa paikassa.  

Kaavamerkintä ”ma” on asemakaavassa tarkoitettu tukemaan Suuren ja Pienen 

näyttämön rakennusosien integriteettiä ja identiteettiä. Tässä on kyse nimen-

omaan jo edellä kohdassa 2 todetusta Väliosan kaupunkikuvallisesta arvosta. 

Nämä ominaisuudet, jotka Kansallisteatterin kokonaisuuden ja siten myös Vä-

liosan kohdalla ovat olennaisia, käsitellään tarkemmin Liitteessä 1. Liite 7 on 

taustatietoja antava asiantuntija-artikkeli. 

Poikkeamispäätös on virheellinen, koska se ei ota näitä kaavassa määriteltyjä ar-

voja huomioon. Kaavan toteuttaminen estyy ja rakennetun ympäristön suojele-

mista koskevat tavoitteet eivät täyty.  

 

”Erityistä syytä” poikkeamiselle ei voi osoittaa 

Kansallisteatteri vetoaa ”teatterirakennuksen käytettävyyden parantamiseen ja 

teatterin toiminnan mahdollistamiseen nykyisessä paikassa” erityisenä syynä poik-

keamiselle (Vastine luku 1, kolmas kappale ja luku 5). Kansallisteatterin mukaan 

teatterin tilantarpeet ”ratkaistaan seuraavaksi 100 vuodeksi”. Kansallisteatteri ve-

tää näin yhtäläisyysmerkit asemakaavan tavoitteen (korjaus- ja muutostöiden 

mahdollistaminen) ja teatterin tämän hetken johdon ja tämän hetken vision välille, 

jotka ovat erilaisia kuin aiemman johdon visiot ja voivat olla erilaisia kuin seuraa-

van johdon visiot. Tämän hetken visiossa on kyse täysin uuden teatterikokonai-

suuden rakentamisesta korttelin keskelle, edellyttäen Väliosan ja varsin laajan al-

kuperäisen teatterin osan purkamista.  

Asemakaavaa 2013 laadittiin Kansallisteatterikorttelin korjaamista ja kehittämistä 

varten kuten vastinekin toteaa (luku 5), mutta toisin kuin mitä vastine siltä pohjalta 

väittää, sitä ei laadittu työ- ja aputilojen korvaamiseksi uusilla yleisötiloilla ja erillis-

teatterilla, yhden hetken taloudellista tavoitteenasettelua varten. Liite 3, ks. myös 

Liite 7. 

Helsinki-Seura ja Rakennustaiteen Seura arvostavat Kansallisteatterin toimintaa ja 

ymmärtävät tarpeen kehittää ja ylläpitää teatterin rakennuksia – veronmaksajien 

kustannuksella – mutta muistuttavat, että Kansallisteatteri on siten myös vastuussa 

kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämisestä.  

Muutoshankkeen ohjelmointia subjektiivisella, suojellun ja arvokkaan rakennuksen 

kapasiteetin ylittävällä ja suojelumääräyksien purkamista vaativalla tavalla ei voi 
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seurojen näkemyksen mukaan pitää lain tarkoittamana ”erityisenä syynä”. Jos 

näin olisi, mikä tahansa kohteeseen sopimaton ja kaavanvastainen hanke missä 

tahansa voitaisiin oikeuttaa pelkällä tahtotilalla. Seuraukset olisivat asemakaavojen 

merkitykselle yhteiskunnassamme kohtalokkaat. Asiaa käsittelee asiantuntija-artik-

keli, Liite 7. 

 

Lopuksi  

Helsinki-Seura ja Rakennustaiteen Seura näkevät vaaran, että on muodostumassa 

käytäntö, jossa jopa kansallisesti arvokkaimpia rakennusmonumenttejamme tai 

kulttuuriympäristöjä muuttavia hankkeita voidaan lähteä toteuttamaan rakennus-

perinnön reunaehtoja tai muitakaan esimerkiksi asemakaavassa asetettuja rajoi-

tuksia huomioimatta, jos asemakaavasta myönnetään poikkeukset hetkellisen tar-

peen mukaan. 

 

Helsingissä 8.3.2021 

 

 

Rakennustaiteen Seura ry.  Helsinki-Seura ry. 

Timo Tuomi, puheenjohtaja Martti Helminen, puheenjohtaja 

 

 

Erik Sjöholm                                                   Timo Surojegin     

Taloudenhoitaja Hallituksen jäsen 

Helsinki-Seura ry ja Rakennustaiteen Seura ry 

c/o Arkkitehtuurimuseo, Kasarmikatu 24, 00130 Helsinki 

 

 

LIITTEET: 

Tähän vastaselityksen liitetyt liitteet: 

• Liite 1:  Vuoden 1930 laajennusosa (Väliosa) ei ole vä-

liaikainen. Väliosan rakennustaiteellinen, kulttuurihisto-

riallinen ja kaupunkikuvallinen arvo. 

• Liite 2:  Mannila, Maarit/ Consart Oy: ”Suomen Kansal-

listeatteri. Rakennushistoriallinen inventointi”. 

31.12.1997. Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myl-

lyahon lähete. 

• Liite 3:  Ote asemakaavasta 2013 ja siihen liittyviä tie-

toja. 

• Liite 4:  Suunnitellun uudisrakentamisen vaikutus Pie-

neen näyttämöön 

• Liitteet 5:  Valituksen kohteena olevan poikkeamispää-

töksen perustana olleet lausunnot. 

• Liite 6:  Rakennuslupapäätöksen liitteenä ollut ADT 

Oy:n laatima pääpiirustusmateriaali. 

• Liite 7:  Asiantuntija-artikkeli Kansallisteatterin tapauk-

sesta esimerkkinä rakennusperinnön kohtelun proble-

matiikasta: ”Keisarin uudet pytingit”, 5.3.2021. 

 

 

 

Vastinetta ja vastineen liitteitä ei ole liitetty tähän vas-

taselitykseen, mutta niihin viitataan: 

• Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön vastine, asian-

ajotoimisto HPP Oy:n laatimana, 9.9.2020, sekä vasti-

neen liitteet: 

• Helsingin rakennusvalvontapäällikön lausunto HEL 

2020-009496 T 10 04 01, 15.9.2020. 

• Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön tulkinta Hel-

singin rakennusvalvontapäällikön lausunnosta, asian-

ajotoimisto HPP Oy:n laatimana 1.10.2020. 

• Museoviraston lausunto MV/171/05.01.02/2020, 

9.9.2020. 

• ”Kokous Rakennusvalvontavirastossa 31.10.2018, 

muistio”. 

• ADT Oy:n tekemä kuvitusliite 25.8.2020.



Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Asia: Valitus Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä H2815/2021
Valittajat:      Helsinki-Seura ry ja Rakennustaiteen Seura ry

Helsinki-Seura ry ja Rakennustaiteen Seura ry hakevat lupaa valittaa Helsingin
hallinto-oikeuden 8.6.2021 antamasta päätöksestä H2815/2021. Päätöksessä
hylätään ko. seurojen valitus, jossa vaaditaan Helsingin kaupungin
rakennusvalvontapäällikön 12.5.2020 § 10 tekemän poikkeamispäätöksen
kumoamista ja poikkeamishakemuksen hylkäämistä. Seurat uudistavat
vaatimuksensa, että asia on palautettava asemakaavoituksella ratkaistavaksi.

Koska asialla, joka koskee Kansallisteatterin korttelin muutoksia, on
asemakaavoituksen ja rakennussuojelun kannalta merkittävä kansallisen
ennakkotapauksen luonne, pitävät seurat välttämättömänä, että korkein hallinto-
oikeus ratkaisee asian. Lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa
tapauksissa sekä oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia
korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Helsingin hallinto-oikeuden päätöksellä mahdollistetaan kansallisesti merkittävän,
asemakaavalla suojellun rakennuksen osien purkaminen poikkeamispäätöksellä.
Seurat katsovat, että päätös heikentäisi asemakaavalla toteutettavaa
rakennussuojelua, koska suojeltujen julkisivujen yhden rakennusvaiheen voisi
purkaa muuttamatta asemakaavaa. Jos asemakaavalla suojellun rakennuksen
suojeltujen osien purkamisen ei tulkita vaikeuttavan rakennetun ympäristön
suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, asemakaavalla suojelua ei voi
pitää riittävänä suojelukeinona. Koska se on nykyisin pääasiallinen suojelukeino
asemakaavoitetulla alueella, päätös jäädessään voimaan heikentäisi merkittävästi
rakennetun ympäristön suojelua.

Helsinki-Seura ry ja Rakennustaiteen Seura ry vaativat Helsingin hallinto-oikeuden
päätöksen H2815/2021 kumoamista. Seurat vaativat, että Helsingin kaupungin
rakennusvalvontapäällikön päätös 12.5.2020 § 10 kumotaan, Suomen
Kansallisteatteri Oyn poikkeamishakemus asemakaavan suojelumääräyksestä
hylätään ja asia palautetaan ratkaistavaksi asemakaavoituksella.

Seurat katsovat, että Helsingin hallinto-oikeuden päätös on virheellinen, koska
rakennusvalvontapäällikön myöntämä poikkeaminen asemakaavan
suojelumääräyksestä aiheuttaa haittaa kaavan toteuttamiselle ja vaikeuttaa
rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ollen
maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 momentin vastainen. Lisäksi seurat
kyseenalaistavat Helsingin hallinto-oikeuden tulkinnan siitä, että tässä tapauksessa
teatterin toimintaedellytysten turvaaminen olisi maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n
1 momentin tarkoittama erityinen syy asemakaavasta poikkeamisen myöntämiseksi,
sillä Suomen Kansallisteatteri Oy ei ole osoittanut, etteikö teatterin
toimintaedellytyksiä olisi mahdollista turvata säilyttäen kaikki suojellut julkisivut.
Vuonna 2013 vahvistettu Kansallisteatterin korttelin asemakaava laadittiin paitsi
suojelemaan teatterirakennus, myös mahdollistamaan teatterin toimintaedellytykset.

Asemakaavan selostuksessa (s. 2) todetaan, että kaavan ensisijaiseksi tavoitteeksi
on otettu teatterirakennuksen suojelu. Koska rakennuksen kaikki julkisivut on



suojeltu korkeimmalla sr-1-suojeluluokituksella, katsovat seurat, että asemakaavan
suojelumääräyksestä poikkeamisen mahdollistama teatterin väliosan purkaminen
aiheuttaa haittaa kaavan toteuttamiselle sekä vaikeuttaa rakennetun ympäristön
suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, vaikka Museovirasto ja
Uudenmaan ELY-keskus eivät pidäkään purkamista ongelmallisena
rakennussuojelun osalta.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös antaa luvan poiketa vuonna 2013 vahvistetun
Kansallisteatterin korttelin asemakaavan määräyksistä sallimalla korkeimmalla sr-1-
suojeluluokituksella varustettujen julkisivujen osien purkamisen sekä vain
maanalaiseen lisärakentamiseen tarkoitettujen tontinosien täyttämisen niin pienen
näyttämön rakennusosan julkisivuja kuin alkuperäisen rakennusosan tontin rajalla
olevia julkisivuja korkeammalla uudisrakentamisella. Kyseessä eivät ole vähäiset
muutokset.
Helsingin hallinto-oikeuden päätöksessä tulkitaan maankäyttö- ja rakennuslain 171
§:n 1 momentin tarkoittamaksi erityiseksi syyksi asemakaavasta poikkeamisen
myöntämiseksi teatterin toimintaedellytysten turvaaminen. Valituksen kohteena
olleessa päätöksessä myönnetään lupa tarpeellisten muutosten sijaan purku- ja
uudisrakennustoimille, joilla luotaisiin uusia näyttämö-, monitoimi- ja aulatiloja.

Ainoastaan seitsemän vuotta aiemmin voimaan tullut asemakaava oli kuitenkin
valmisteltu selostuksen (s. 5) mukaan varmistamaan paitsi rakennushistoriallisten
arvojen säilyminen myös Kansallisteatterin työtilojen ajanmukaistaminen tulevissa
korjaustöissä. Museoviraston toimiessa kaavan laadinnan asiantuntijana suojeltiin
korttelin kaikki julkisivut samalla sr-1-merkinnällä ja kiellettiin ns. väliosan
sisäänvetojen kohdalla maanpäällinen rakentaminen teatterin kahden pääosan,
alkuperäisen teatterin ja pienen näyttämön rakennuksen itsenäisen
rakennushistoriallisen arvon suojaamiseksi.

Koska päätöksen sisältämiä poikkeamia ei voi voimassa olleeseen asemakaavaan
nähden pitää vähäisinä, muodostaisi päätös jäädessään voimaan
ennakkotapauksen, jonka vaikutus koko maan rakennussuojelulainsäädännön
tulkintaan olisi merkittävä ja vahingollinen. Se aiheuttaisi haittaa kaavan
toteuttamiselle ollen maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 momentin 1 kohdan
vastainen ja vaikeuttaisi rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista ollen maankäyttö- ja rakennuslain 171 § 2 momentin 3 kohdan
vastainen. Ennakkotapauksena päätös mahdollistaisi tulkinnallaan rakennetun
kulttuuriomaisuuden vaarantumisen, jonka takia on tärkeää, että päätös kumotaan
ja asia palautetaan asemakaavoituksella tehtäväksi.

Helsinki 8.7.2021

Martti Helminen Timo Surojegin
Helsinki-Seura ry:n puheenjohtaja     Helsinki-Seura ry:n hallituksen jäsen

Timo Tuomi Erik Sjöholm
Rakennustaiteen seura ry:n Rakennustaiteen seura ry:n
puheenjohtaja rahastonhoitaja

Liitteet



Rakennustaiteen Seura ry:n lausunto Helsingin kaupungin Seurasaaren uimalaa koskevasta
hankkeesta

Helsingin kaupunki hakee vuokralaista ja toteuttajaa avoimella 30.9.2021 päättyvällä haulla
kolmelle saunapaikalle, joista yksi sijaitsee Seurasaaren uimalan eteläosassa.

Rakennustaiteen Seuran mielestä Seurasaaren uimalan aluetta ei tulisi pilkkoa ilman tarkempaa
selvitystä. Vuonna 1906 perustettu uimala on Helsingin vanhin meriuimala ja ainoa säilynyt
esimerkki 1800- ja 1900-luvun vaihteen helsinkiläisistä uimalaitoksista. Museovirasto on luokitellut
Seurasaaren ja Korkeasaaren kansanpuistot valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi
kulttuuriympäristöksi, ja uimala on osa tätä kokonaisuutta.

Asemakaavassa uimalan käytössä oleva alue on määritelty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi
alueeksi (VV/s). Kaavassa määrätään, että “[p]ukusuojarakennukset, aidat ja muut rakennelmat on
säilytettävä. Muutos- ja korjaustyöt on tehtävä siten, että alueen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy.”

Ilmakuvien mukaan uimalan aidan linjaus on pysynyt suunnilleen samana ainakin 1950-luvun
alusta lähtien. Kaupungin hakumateriaaleissa Seurasaaren kohdekuvauksessa kerrotaan uimala
alueen kaavamääräykset mutta todetaan myös: “Vuokra-alueella olevan käymälän sekä aluetta
ympäröivän aidan saa purkaa siten, kuin on merkitty vuokra-aluekarttaan”. Kohdekuvauksen
liitteenä 1 olevassa vuokra-aluekartassa saunapaikan etelä- ja itäreunan aidat on merkitty
mahdollisesti poistettaviksi.

Uimalan pukusuojarakennukset, aidat ja muut rakennelmat on yksiselitteisesti määrätty kaavassa
säilytettäviksi. Aidan osittainenkin purkaminen on siis kaavan vastaista.

Asemakaava sallii “uimalatoimintaa palvelevan, mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön soveltuvan saunan” rakentamisen.
Kaavaselostuksessa (s. 13) puolestaan mainitaan: “Uimalaa saatetaan jatkossa kehittää
rakentamalla sinne sauna”. Sekä kaavamääräyksissä että kaavaselostuksessa saunan
rakentamismahdollisuus on liitetty uimalatoiminnan kehittämiseen. Erillisen kaupallisen saunan
rakentaminen uimalan alueelle ei ole kaavan mukaista.

Mikäli Helsingin kaupunki haluaa osoittaa uimalan alueelle paikan erillisen saunan rakentamiseen,
tulisi asemakaavaa muuttaa ja sitä varten laatia rakennushistoriallinen selvitys uimalasta, jotta
voidaan arvioida, millaisia muutoksia uimalan alueella on mahdollista toteuttaa siten, että sen
kulttuurihistoriallinen arvo säilyy.

Helsingissä 29.9.2021

Timo Tuomi, puheenjohtaja Mira Virtanen, sihteeri










